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АНОТАЦІЯ 

Костенко Л.С. Кремнеземвмісні оксидні матеріали, функціоналізовані 

алкіламінофосфоновими групами: синтез, будова поверхневого шару та 

властивості. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена синтезу матеріалів на основі кремнезему 

(SіO2), бентоніту (Bnt) та магнетиту (Fe3O4), функціоналізованих 

комплексоутворюючими групами алкіламінофосфонових кислот (АФК) та 

встановленню впливу складу поверхневого шару матеріалів на їх хімічні та 

сорбційні властивості. Оптимізовано умови одержання кремнеземів із 

закріпленими алкіламінофосфоновими групами методом «збирання на 

поверхні» за реакцією Кабачника-Філдса. Встановлено, що ступінь 

перетворення аміногруп в амінофосфонові залежить від основності 

іммобілізованих аміногруп та зростає зі збільшенням їх поверхневої 

концентрації за рахунок меншого зв’язування з силанольними групами. У 

середовищі дигліму в присутності формальдегіду досягаються найвищі 

виходи амінометиленфосфонових кислот. 

Методом РФЕС встановлено цвітер-іонну форму закріплених 

амінофосфонових груп та присутність залишкових аміногруп в 

іммобілізованому шарі SiО2-АФК. За даними твердотільної 
31

P ЯМР 

спектроскопії лише зразки з високими концентраціями закріплених 

амінофосфосфонових груп (С > 1 мкмоль/м
2
) мають локально однорідне 

оточення за рахунок послаблення взаємодії між групами поверхневого 

шару. Іммобілізовані алкіламінофосфонові кислоти термічно стійкі до  

300 °C, а деструкція SіO2-АФК лімітується наявними в NCP(O) ланцюгу 

замісниками. 
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Охарактеризовано протолітичні властивості SіO2-АФК із 

застосуванням моделі неперервного розподілу констант рівноваги та 

моделі хімічних реакцій. Показано, що гідрофобізація поверхні SiО2-

МАФК суттєво зменшує неоднорідність найближчого оточення 

метиламінофосфонової кислоти. Зниження кислотності іммобілізованих 

амінодифосфонових кислот за другим ступенем зумовлена лише їх 

взаємодією з залишковими аміногрупами за відсутності впливу 

силанольних груп поверхні.  

На нейтралізацію SiО2-АДФК у присутності іонів металів (рН = 39) 

припадає понад два еквіваленти лугу, що приводить до утворення на 

поверхні протонованих комплексів еквімолярного складу згідно: 

 Hx  LMH MLH 
х)-(3

-

3
, де х=1; 2. Як і очікувалося, найбільш стійкі 

комплекси утворюють високозарядні іони лантаноїдів. Одержані ряди 

стійкості поверхневих комплексів металів відповідають порядку зменшення 

констант стійкості комплексів у розчині. Поверхневі комплекси 

SiO2AФК·La
3+

 є координаційно ненасиченими, а внутрішня координаційна 

сфера іонів La(III) може добудовуватися іншими лігандами (L2), зокрема, 

металохромними барвниками. Показано, що зв’язування ксиленолового 

оранжевого та арсеназо ІІІ (при рН 6-8) відбувається за рахунок їх 

приєднання до комплексу лантану на поверхні SiO2-AФК без його 

руйнування з утворенням змішанолігандних комплексів складу [SiO2AФК 

La
3+

]2·L2. Згідно з даними спектроскопії дифузійного відбиття та ЕПР 

спектральних досліджень комплексів купруму з закріпленими 

монофосфоновими кислотами вони є О-донорними хелатуючими лігандами. 

Вперше проведено функціоналізацію наночастинок магнетиту та 

бентоніту амінометиленфосфоновими групами. Доведено, що вкриті 

щільною кремнеземною оболонкою наночастинки Fe3O4 мають вищу 

хімічну стійкість у порівнянні з Fe3O4, вкритими моношаром допаміну. 

Розвинена поверхня Fe3O4/SiO2-АДФК в поєднанні із магнітними 

властивостями та гідролітичною стійкістю є передумовою його 
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використання як сорбенту з магнітним відділенням із розчину. У процесі 

двостадійного одержання Bnt-АФК структура мінерального каркасу 

бентоніту не змінюється. За даними рентгенофазового дослідження, 

міжшарова відстань силанізованих бентонітів залежить від природи 

інтеркальованого аміносилану. У порівнянні з вихідним Bnt, найбільше 

зростання на 42% міжшарової відстані спостерігається для Bnt-NH2. 

Підтвердженям олігомеризації силанів після гідролізу в прошарку є висока 

концентрація закріплених аміногруп. Вимивання частини конденсованого 

шару аміносиланів у кислому середовищі при фосфорилюванні спричиняє 

низькі концентрації закріплених амінофосфонових груп. Тим не менш, 

одержані фосфоровмісні бентоніти мають високу гідролітичну стійкість. 

Одержані сорбенти мають високу спорідненість до іонів важких 

металів та РЗЕ, характеризуються швидким встановленням сорбційної 

рівноваги, здатні до регенерації без втрати сорбційної ємності. Найкраще 

іони вилучаються на кремнеземах з амінодифосфоновими групами, а 

взаємодія з монофосфоновими групами відбувається в менш кислих 

розчинах. SiO2-АДФК вилучає РЗЕ при рН<3, а його сорбційна ємність 

лишається сталою протягом принаймні п’яти циклів регенерації. Введення 

SiO2-АДФК у гідрофобні полівініліденфлуоридні мембрани надає їм 

гідрофільних властивостей, а збільшення пропускної здатності води такої 

протонопровідної мембрани зумовлена високою об’ємною міграцією 

протонів амінодифосфонових груп. Показана перспективність Fe3O4/SiO2-

АДФК для багаторазового вилучення іонів Eu(ІІІ) та концентрування з 

розведених розчинів, що у поєднанні з магнітними властивостями є 

перспективним для швидкого магнітного відділення сорбенту. Показано, що 

збільшення міжшарової відстані у Bnt-AФК порівняно із немодифікованим 

бентонітом суттєво покращує його фільтраційні характеристики. Це 

дозволяє використовувати Bnt-AФК для очищення річкової води в 

динамічних умовах. При цьому досягається кількісне вилучення іонів Pb(ІІ).  
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Ключові слова: алкіламінофосфонові кислоти, кремнезем, магнетит, 

бентоніт, функціоналізовані матеріали, хімічне модифікування, 

поверхневий шар, локальна неоднорідність, термічна стійкість, сорбція.  

SUMMARY 

Кostenko L. Silica-containing oxide materials functionalized by 

alkylaminophosphonic groups: synthesis, structure of the grafted layer and 

properties. – Qualification research paper published as the manuscript.  

Thesis for scientific degree of Candidate of Science in Chemistry by 

speciality 02.00.01 – inorganic chemistry. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the synthesis of materials based on silica (SіO2), 

bentonite (Bnt), and magnetite (Fe3O4/SіO2), functionalized with 

alkylaminophosphonic acids (APA) complexing groups and to the study of 

surface layer composition effect on chemical and sorption properties of the 

materials. Procedures of silica functionalization by alkylaminophosphonic groups 

based on the method of "surface assembly" via Kabachnik-Fields reaction were 

optimized. It was found that the conversion of grafted amino groups into 

aminophosphonic groups decreases with the basicity of amino groups and 

increases with their surface concentration due to the weaker interaction with 

silanol groups. The highest yields of aminomethylenephosphonic acids were 

achieved by phosphonomethylation of aminogroups with formaldehyde and 

phosphorous acid in a polar solvent diglyme. 

The zwitterionic form of grafted aminophosphonic groups and the presence 

of residual amino groups in the immobilized layer of SіO2-APA were established 

by an XPS method. According to the solid-state 
31

P NMR data, only samples with 

high concentrations of grafted aminophosphonic groups (C > 1 μmol m
-2

) have a 

locally homogeneous environment due to weakening of the interaction between 

groups of the surface layer. Immobilized alkylaminophosphonic acids are 
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thermally stable up to 300°C, and the destruction of SіO2-APA is limited by 

substituents in the NCP(O) fragment of the ligand. 

The protolytic properties of SіO2-APA were characterized using the 

continuous distribution of equilibrium constants model and chemical reactions 

model. It was shown that hydrophobization of the SiО2-MAPA surface 

significantly reduces the heterogeneity of the methylaminophosphonic acid 

nearest environment. The decrease in immobilized aminodiphosphonic acids 

acidity after the second stage is a result of their interaction with residual amino 

groups in the absence of surface silanol groups. Neutralization of SіO2-ADPA in 

the presence of metal ions (pH 3-9) requires more than two equivalents of alkali, 

which leads to the formation of surface protonated complexes of equimolar 

composition according to:  Hx  LMH MLH 
х)-(3

-

3
, where x = 1, 2. As expected, 

the most stable complexes were formed by highly charged lanthanide ions. The 

stability series of the surface metal complexes, found here, correlates well with 

the values of complexation constants in solution. According to the UV-vis diffuse 

reflectance spectroscopy and ESR spectral studies of copper complexes with 

immobilized monophosphonic acids, they coordinate as O-donor chelating 

ligands. Surface complexes of SiO2APALa(III) are coordinatively unsaturated, 

and the inner coordination sphere of La (III) ions can be completed by other 

ligands (L2). It was shown that the binding of xylenol orange (at pH 6-8) occurs 

due to its attachment to the complex without it destruction and with the formation 

of mixed-ligand complexes [SiO2APALa(III)]2·L2.  

The functionalization of magnetite and bentonite nanoparticles with 

aminomethylenephosphonic groups, never before described in the literature, was 

successfully performed. It has been shown, that Fe3O4 nanoparticles coated with a 

dense silica shell demonstrates higher chemical stability in comparison with 

Fe3O4 coated with a dopamine monolayer. High specific surface of  

Fe3O4/SiO2-ADPA combined with magnetic properties and hydrolytic stability 

makes it efficient adsorbent for magnetic separation. The two-stage 

functionalization of bentonite to produce Bnt-APA remains the structure of 
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bentonite mineral framework unchangede. According to powder X-ray diffraction 

studies, the interlayer distance of bentonite increases significantly upon 

silanization; the largest increase (42 % from the value of initial Bnt) takes place 

Bnt-NH2. High concentration of immobilized amino groups indicates the 

hydrolytic oligomerization of silanes to polysiloxanes into the Bnt interlayer 

pores. Synthesis of the Bnt-APA in the acidic conditions during phosphorylation 

resulted in partial desorption of aminopolysiloxanes and relatively low 

concentrations of grafted aminophosphonic groups. Nevertheless, the obtained 

phosphorus-containing bentonite possesses high hydrolytic stability. 

Synthesized phosphorylated adsorbents demonstrate a high affinity for ions 

of heavy metals and REE and fast establishment of sorption equilibrium. Silicas 

with aminodiphosphonic groups demonstrate the best affinity to metal ion, while 

adsorption of metals on monophosphonic groups could occur only in less acidic 

solutions. Due to hydrolytic stability, studied adsorbents keep sorption capacity 

after multiply usage and regeneration. Particularly, SiO2-ADPA removes REE at 

pH <3, and its sorption capacity remains constant for at least five regeneration 

cycles. The introduction of SiO2-ADPA into hydrophobic polyvinylidenefluoride 

membranes gives them hydrophilic properties, and an increase in the water 

throughput of such a proton-conducting membrane is due to the high volume 

migration of protons of aminodiphosphonic groups. The Fe3O4/SiO2-ADPA is 

shown to be promising for multiple uptake and concentration of Eu (III) ions from 

dilute aqueous solutions, while magnetic properties of Fe3O4 allowed fast 

magnetic separation of this adsorbent. It is shown that an increase in the interlayer 

spacing in Bnt-APA compared to unmodified bentonite significantly improves its 

filtration characteristics. This makes it possible to use Bnt-APA for the 

purification of river water under dynamic conditions. Simple filtration through the 

cartridge with this adsorbent resulted in complete removal (>97%) of Pb and 

significant decrease (59-65%) of Cu and Zn ions concentrations. 

Key words: alkylaminophosphonic acids, silica, magnetite, bentonite, chemical 

modification, surface layer, local heterogeneity, thermal stability, sorption.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Попри значні успіхи в одержанні 

фосфоровмісних функціоналізованих матеріалів із прогнозованими 

властивостями, розробка направлених методів їх синтезу залишається 

предметом активного дослідження. Серед них значно меншу увагу 

приділено одержанню матеріалів, що містять алкіламінофосфонові 

кислоти (АФК). Як Р-вмісні аналоги природних амінокислот та класичних 

комплексонів вони є перспективним класом сполук з широким колом 

біомедичних та комплексоутворюючих властивостей. АФК утворюють 

міцні хелатні комплекси з іонами рідкісноземельних (РЗЕ) та перехідних 

металів. Р-вмісні ліганди є жорсткими основами Льюїса та мають високу 

спорідненість до РЗЕ, що є стратегічною сировиною для сучасних 

екологічних технологій. Матеріали, функціоналізовані 

алкіламінофосфонатами, використовуються як хелатні іонообмінні смоли, 

хроматографічні носії, захисні покриття, іонопровідні мембрани.  

Найбільш поширеними носіями для створення матеріалів є 

кремнеземи, що мають розвинену поверхню, гідролітичну стійкість у 

кислому середовищі та високі кінетичні характеристики. Зростає увага до 

природних матеріалів, таких як глинисті матеріали, та носіїв, що мають 

магнітні властивості. Для одержання матеріалів, функціоналізованих АФК, 

зазвичай використовують метод «збирання на поверхні». Особливостями 

цього підходу є невисокі виходи реакцій на поверхні та, відповідно, 

одержання поліфункціонального органічного шару. Через 

невідтворюваність властивостей таких матеріалів накладаються певні 

обмеження на їх практичне використання. Контроль складу, структури та 

характеру розподілу функціональних груп (тобто дизайн поверхневого 

шару) в залежності від умов отримання матеріалу є важливою та до кінця 

не вирішеною задачею.  

Тому актуальною проблемою є оптимізація методів функціоналізації 

кремнеземвмісних матеріалів похідними АФК; встановлення 
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взаємозв’язку між умовами синтезу та складом поверхневого шару; 

виявлення аналогій і відмінностей між властивостями АФК 

гетерогенізованими на поверхні та аналогічними в розчині.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Робота є частиною наукових досліджень, що виконувалися відповідно 

плану науково-дослідних робіт хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: №18БП037-01 

“Супрамолекулярні ансамблі в розчині і на поверхні твердих матриць, 

квантові точки і люмінесцентні реагенти спрямованої дії в хімічному 

аналізі”  

(№ д/р 0118U001125); №16БП037-05 “Новітні оптичні, електрохімічні і 

супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні системи для 

екоаналітичних та медикобіологічних цілей” (№ д/р 0116U002557); 

№11БФ037-04 “Органомінеральні наноматеріали та супрамолекулярні 

системи для вилучення, концентрування та визначення аналітів різної 

природи” 

(№ д/р 0111U006261). Робота частково підтримана міжнародним проектом  

FP7-PEOPLE-2009-IRSES “Sol-gel materials synthesis and characterization for 

optical sensing”. 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було з’ясувати вплив 

умов синтезу та будови поверхневого поліфункціонального шару 

кремнеземвмісних матеріалів, модифікованих алкіламінофосфоновими 

групами, на їх протолітичні, комплексоутворюючі та сорбційні властивості.  

Для досягнення поставленої мети слід було вирішити наступні 

завдання: 

 оптимізувати умови синтезу кремнеземів із закріпленими 

алкіламінофосфоновими групами для досягнення максимального 

ступеня перетворення поверхневих алкіламіногруп в амінофосфонові;  

 встановити склад та будову поверхневого шару Р-вмісних 

функціоналізованих матеріалів на основі кремнезему; 
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 з урахуванням виявлених для кремнеземів закономірностей одержати 

функціоналізовані групами АФК бентоніт і вкриті кремнеземною 

оболонкою наночастинки магнетиту та дослідити їх властивості; 

 дослідити протолітичні властивості гетерогенізованих АФК та процеси 

комплексоутворення іонів s-, d- та f-металів з закріпленими на поверхні 

АФК різної будови та дентатності; 

 вивчити сорбційні властивості Р-вмісних сорбентів на основі різних 

неорганічних матриць, з’ясувати умови використання для вилучення та 

концентрування іонів важких металів і РЗЕ з водних розчинів. 

Об’єкти дослідження: неорганічні оксидні матеріали, поверхнево-

модифіковані фосфоровмісними комплексонами різної будови, які 

відрізняються природою вихідної матриці, а також складом і структурою 

поверхневого шару. 

Предмет дослідження: взаємозв’язок між умовами синтезу 

кремнеземвмісних функціоналізованих матеріалів, структурою Р-вмісного 

поверхневого шару та хімічними і сорбційними властивостями. 

Методи дослідження: елементний аналіз, електронна мікроскопія 

(ПЕМ, СЕМ), рентгенофазовий аналіз (РФА), ІЧ спектроскопія, 

твердотільна 
29

Si та 
31

Р ЯMР спектроскопія, рентгенівська фотоелектронна 

спектроскопія (РФЕС), ЕПР спектроскопія, термогравіметрія (ТГ), 

диференційна скануюча калориметрія (ДСК), метод температурно-

програмованої десорбційної мас-спектрометрії (ТПДМС), методи рН-

метричного і кондуктометричного титрування, а також 

спектрофотометричний, атомно-абсорбційний, атомно-емісійний методи 

аналізу, спектроскопія дифузного відбиття (СДВ). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведено 

оптимізацію умов синтезу кремнеземвмісних оксидних матеріалів з хімічно 

закріпленими групами АФК. Проаналізовано чинники, що впливають на 

ступінь перетворення у поверхневій реакції, з’ясовано причини такого 

впливу. Систематично досліджено структуру поверхневих шарів 
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функціоналізованих матеріалів, методом твердотільної 
31

Р ЯМР 

спектроскопії встановлено локальне оточення поверхневих 

амінофосфонових груп залежно від складу поверхневого 

поліфункціонального шару.  

Проаналізовано вплив найближчого оточення поверхневих груп АФК 

методом неперервного розподілу констант рівноваги. Показано, що 

значення умовних констант дисоціації амінодифосфонових груп за другим 

ступенем визначаються співвідношенням між цільовими та залишковими 

амінопропільними групами. Досліджено координаційну поведінку 

закріплених на поверхні кремнеземів АФК різної будови. Показано, що 

аналогічно до розчинних АФК, закріплені амінофосфонові групи є 

переважно О-донорними лігандами, які проявляють найвищу спорідненість 

до іонів РЗЕ.  

Вперше функціоналізовано алкіламінометиленфосфоновими групами 

наночастинки магнетиту та бентоніту. Проаналізовано залежності 

сорбційних властивостей Р-вмісних функціоналізованих матеріалів від 

природи закріплених груп та доведенo їх ефективність при вилученні іонів 

d- та f- металів з водних розчинів. 

Практичне значення отриманих результатів. У ході виконання 

роботи було синтезовано та досліджено 36 зразків кремнеземів із 

закріпленими амінофосфоновими групами різної будови. Це дозволило 

оптимізувати метод, придатний для функціоналізації амінофосфоновими 

групами поверхні кремнеземів, бентоніту та магнітних наночастинок з 

кремнеземною оболонкою. Встановлено взаємозв’язки між методом 

синтезу, будовою поверхневого шару та протолітичними і 

комплексоутворюючими властивостями матеріалу є важливим набутком для 

створення нових сорбентів із передбачуваними властивостями. Результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані у підготовці 

підручників, лекційних курсів та практикумів для студентів хімічних 

спеціальностей. 
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Одержані сорбенти мають високу спорідненість до іонів РЗЕ, 

характеризуються швидким встановленням сорбційної рівноваги, здатні до 

регенерації без втрати сорбційної ємності (СОЄ), що робить їх 

перспективними для вилучення РЗЕ. Використання Р-вмісного 

функціоналізованого магнетиту в поєднанні з магнітними властивостями є 

перспективним для швидкого магнітного відділення. Р-вмісні бентонітні 

матеріали можуть бути використані в якості сорбційних матеріалів для 

водоочистки.  

Особистий внесок здобувача. Аналіз наукової літератури, основний 

обсяг експериментальних досліджень, обробка та попередній аналіз 

результатів, які були оформлені у вигляді наукових публікацій, виконано 

безпосередньо здобувачем. Дисертація є самостійною науковою працею, в 

якій висвітлені результати проведених автором експериментальних 

досліджень. Постановка задач дослідження та обговорення результатів 

проводилось спільно із  член -кор. НАН України, д.х.н.,  

проф. Зайцевим В.М., прикінцеве узагальнення результатів – спільно з 

к.х.н., доц. Алексєєвим С.О.  

ЯМР дослідження були виконані у Лабораторії фізики та дослідження 

матеріалів при Університеті П’єра та Марії Кюрі (ESPCI-UPMC) в м. Париж 

у співпраці з проф. Х. Свіхі та проф. Ж. Фрайсардом. Характеризацію 

наночастинок магнетиту методами мікроскопії та рентгенофазового аналізу 

проведено в Університеті Ов'єдо (Іспанія) та опубліковано у співавторстві з 

н.с. Кобилінською Н.Г. та проф. С. Гарсія-Гранда. Експерименти по 

сорбційно-десорбційному дослідженню РЗЕ були виконані в Папському 

католичному університеті Ріо де Жанейро (Бразилія) та опубліковано у 

співавторстві з Артюшенко О. Дослідження іонопровідних мембран 

проведено в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" у 

співпраці з групою д.х.н. Вакулюк П.В. Автор висловлює щиру подяку доц., 

Ph.D. Томащук І.І. (Університет Бургундії - Франш Комте, Франція) та  

Ph.D. Ковальчук Т.В. за участь у дослідженні бентонітних 
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функціоналізовних матеріалів, результати яких опубліковано у 

співавторстві. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи були представлені на конференціях: IIІ Ukrainian-Polish scientific 

conference «Membrane and Sorption Processes and Technologies» (Київ, 2017); 

Київська конференція з аналітичної хімії «Сучасні тенденції-2017» (Київ, 

2017); International research and practice conference: Nanotechnology and 

Nanomaterials (Чернівці, 2017); The 15
th
 Workshop on Progress in Trace Metal 

Speciation for Environmental Analytical Chemistry (Гданськ, Польща, 2016); 

ХІХ українська конференція з неорганічної хімії (Одеса, 2014); 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми 

хімії та фізики поверхні», ІХП ім. О.О.Чуйка НАН України (Київ, 2011);  

the 20
th
 Analytical Russian-German-Ukrainian symposium ARGUS’2007 

(Саратов, 2007); Третья Всероссийская конференция «Химия поверхности и 

нанотехнология» (Санкт-Петербург, Росія, 2006); The 3
rd 

joint scientific 

conference in chemistry Kyiv National Taras Shevchenko University and Paul 

Sabatier University (Київ 2005); International conference of Analytical 

Chemistry and Chemical Analysis (Київ, 2005); ІІІ західноукраїнський 

симпозіум з адсорбції та хроматографії (Львів, 2003). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано  

24 наукові праці, у тому числі 13 статей у наукових фахових виданнях, з 

яких 6 статей в іноземних періодичних виданнях, 11 тез доповідей на 

наукових конференціях.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку цитованої літератури (170 найменувань) та 

одного додатку. Робота викладена на 183 сторінках друкованого тексту і 

містить 69 рисунків та 24 таблиці. 

.  
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РОЗДІЛ 1.  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. ГЕТЕРОГЕНІЗОВАНІ Р-ОРГАНІЧНІ 

КОМПЛЕКСОНИ: ВЛАСТИВОСТІ, ОДЕРЖАННЯ ТА ПЕВНІ АСПЕКТИ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Амінофосфонати – хелатні групи для функціоналізованих матеріалів 1.1.  

Дослідження фосфорорганічних сполук та їх похідних, що містять 

гідролітично стійкий С–Р зв'язок, розпочалося в 1949 р. з публікації роботи 

Г. Шварценбаха. Впродовж наступних сімдесяти років з’явилася велика 

кількість робіт, присвячених синтезу і дизайну нових амінофосфонових 

кислот (АФК), поглибленню вивчення їх комплексоутворюючих 

властивостей, а також одержанню металофосфонатних координаційних 

сполук [1,2]. Надалі фосфонати знайшли використання як модифікатори 

оксидних поверхонь [3,4] при одержанні наноматеріалів та нанопристроїв 

[5–9]. 

1.1.1. Деякі аспекти практичного застосування АФК  

α-амінофосфонати є структурними/"біоізостеричними" аналогами  

α-амінокислот [10,11]. Вони виявляють інгібуючий ефект по відношенню 

до ферментів та рецепторів, з якими зазвичай зв'язуються природні 

амінокислоти і є їх антагоністами. АФК досліджуються як сполуки з 

потенційною антиоксидантною, фунгіцидною, протипухлинною 

активністю, привертають пильну увагу сучасної фармацевтичної хімії 

[12,13]. Зважаючи на низький коефіцієнт біоконцентрування та незначну 

токсичність амінофосфонати мають широке біомедичне застосування [14], 

використовуються для виведення з організму токсичних металів. 

Комплекси АФК з лантаноїдами застосовують в діагностичній медицині як 

скринінгові агенти із використанням техніки ЯМР чи як фосфоресцентні 

контрастні агенти для магнітно-резонансної томографії. 
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У роботі [15] описано одержання легованих Er/Y наночастинок 

NaYF4, які покривали шаром етилендіамінтетраметиленфосфонової 

кислоти (ЕДТФ). Таке амінофосфонатне покриття не викликало 

протизапальних ефектів in 

vitro/in vivo, забезпечило 

стійкість наночастинок в 

фізіологічних рідинах та 

може використовуватися 

для біовізуалізації через 

більш контрасне 

зображення в порівнянні з 

немодифікованими 

частинками чи іншими 

флуорофорами (Рис. 1.1). 

Металофосфонати шляхом підбору фосфонової кислоти та металу 

можуть мати контрольовану розмірність та активність, утворювати 

різноманітні структури. Такі фосфоровмісні неорганічно-органічні гібридні 

матеріали [2,16] розглядають як перспективні матеріали з новими нелінійно-

оптичними, електронними властивостями, як сорбційні матеріали та 

компоненти протонопровідних мембран [17].  

Дослідження останніх років показали ефективність використання 

фосфонатів як альтернативних екстрагентів трибутилфосфату у процесах 

розділення/очищення рідкісноземельних елементів (РЗЕ) [18], урану і торію 

[19]. Через різне положення нітрогену в розгалуженому ланцюгу α-

амінофосфонових екстрагентів можливо змінювати їх селективність щодо 

іонів металів [20].  

Амінофосфонати завдяки комплексоутворюючим властивостям мають 

різноманітне промислове та агрохімічне використання: DEQUEST та 

BRIQUEST
®
 широко застосовують в побуті для очищення води; Polaris

®
  

відомий як регулятор росту рослин, а фосфонометилгліцин є активним 

Рис. 1.1 Застосування фосфонатного 

покриття для стабілізації зображення 

біооб'єктів. Взято з роботи [15]. 
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компонентом гербіциду Roundup
®
. Хелатуючі фосфонатні реагенти 

застосовуються у відбілюванні паперової маси, в текстильній 

промисловості для стабілізації речовин на основі перекису, як інгібітори 

накипу та інгредієнти миючих засобів, для розчинення малорозчинних 

сполук. Стійкість комплексонатів та їх низька розчинність має вирішальне 

значення для застосування фосфонатних хелатуючих агентів як інгібіторів 

корозії. Зважаючи на різноманітне застосування хелатуючих агентів на 

світовому ринку очікується подальше зростання їх споживання [21].  

1.1.2. Методи одержання -амінофосфонатів  

Методи синтезу АФК узагальнено та обговорено в численних оглядах 

[10,22–24], повідомляється про твердофазний синтез АФК [25]. 

Амінофосфонатний остів може бути створений з використанням різних 

прийомів синтезу чи функціоналізацією вихідного фрагменту NСР(О), 

як наведено на схемі 1-1:  
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Реакція   Кабачника-Філдса

реакція   Пудовіка

1.

амінування   алкілфосфонатів

2.

+

3.

4.

+

реакція    Абрамова

Схема 1-1 

1. Приєднання РН вмісних сполук до сполук із С=N зв’язками. До 

1980-х років сполуки із зв’язками NCP одержували додаванням 
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нуклеофіла фосфору до імінів. Утворення амінофосфонатів можливе за 

рахунок взаємодії -аміноспирту з гідрофосфорильною сполукою.  

2. -амінування функціоналізованих алкілфосфонатів. У процесі 

аміноалкілування кислих фосфітів/фосфінітів спочатку приєднується 

гідрофосфорильна сполука по С=О зв’язку альдегідів/кетонів та надалі 

відбувається заміщення гідроксильної групи -гідроксифосфонату на 

аміногрупу. Однак одержані гідроксифосфонати можуть незворотньо 

перетворюватися в фосфати за рахунок фосфонат-фосфатного 

перегрупування.  

3. Модифікування ланцюга алкіламінофосфонатів. Для C,N,P-

модифікації використовують вже створену комбінацію фосфорильного, -

вуглецевого та амінного фрагментів. Пептиди, хіральні α-амінофосфонати 

одержують методами стереоселективного синтезу [12,13] чи 

стереоконтрольованою функціоналізацією за всіма зазначеними 

реакційними центрами [23]. 

4. Одночасне утворення NCP системи. Розглянуті процеси (1 та 2, 

Схема 1-1) є окремими стадіями утворення АФК в трикомпонентній реакції 

Кабачника-Філдса [22]. Здебільшого, вирішальну роль в виборі маршруту 

відіграє основність аміну: слабко основні аміни, схильні до Н-донорної 

взаємодії з гідрофосфорильними сполуками, спрямовують реакцію по 

«імінному» шляху; сильноосновні аміни промотують нуклеофільну 

взаємодію із карбонільною сполукою та сприяють «гідроксифосфонатному» 

напрямку. Конкурентні взаємодії між реагентами вдається пояснити з 

позицій «концепції жорстких та м'яких кислот і основ». Аліфатичні 

альдегіди і кетони (жорсткі кислоти) швидше реагують з амінами (жорсткі 

основи), а ароматичні карбонільні сполуки (м’які кислоти) взаємодіють з 

фосфітами (м’які основи). Здатність гідроксифосфонатів перетворюватися в 

амінофосфонати залежить від основності аміну, оскільки слабкоосновні 

аміни не здатні замістити гідроксильні групи в молекулі 

гідроксифосфонату. Важливе значення для проходження реакції Кабачніка-

Філдса має також природа гідрофосфорильної компоненти, поскільки саме 
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їх кислотно-основна взаємодія з амінами визначає напрям реакції. Заміна в 

гідрофосфорильній сполуці акцепторних алкоксильних замісників на 

донорні алкільні змінює здатність гідрофосфорильних сполук до утворення 

попереднього реакційного комплексу з аміном. Висока основність 

фосфорильного атома оксигену в діалкілфосфінітах та зниження рН-

кислотності гідрофосфорильної сполуки є причиною зміни маршруту 

реакції з «гідроксифосфонатного» на «імінний». Спостерігаються і певні 

особливості: в разі саліцилового альдегіду реакція відбувається виключно за 

«імінним» шляхом; для анісового альдегіду швидкість всіх парних 

взаємодій однакова, проте при використанні аніліну реакція все ж таки 

відбуватиметься переважно по «імінному» шляху, для піридинальдегіду 

утворення кислот проходить лише в разі 3-піридинальдегіду. 

1.1.3. Ключові моменти координаційних властивостей ФОК 

Заміна вуглецю фосфором має низку важливих наслідків: в фосфонатній 

групі присутня додаткова гідроксильна група, вона має тетраедричну 

будову, тоді як карбонатна група є планарною, а також існують значні 

відмінності в стеричному об'ємі та в кислотності фосфонової групи. Такі 

особливості фосфорорганічних комплексонів (ФОК) позначаються на 

здатності до електростатичної взаємодії, утворенню водневих зв'язків та до 

взаємодії з багатьма іонами металів. В твердому стані амінофосфонові 

кислоти мають цвіттер-іонну структуру і зберігають біполярну 

фосфонатобетаїнову будову в розчині [26]. Дані по ступінчатим константам 

протонування АФК критично розглянуті в технічному звіті IUPAC [27]. 

Примітно, для широко вживаних кислот, зокрема, діетилентриамін-

пентаметиленфосфонової кислоти, константи мають «рекомендований» 

характер через недостатню чистоту вихідних сполук. Високий заряд 

фосфонатної групи сприяє більшій основності атома N амінофосфонатів. Це 

приводить до зростання величини першої константи протонування (lgK1) зі 

збільшенням кількості фосфонових груп (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Назви, структурні формули та логарифми констант протонування (lg K) алкіламінофосфонових кислот 

Назва кислоти (позначення) Структура lg K1 lg K2 lg K3 lg K4 Літ-ра 

іміно-N,N-диметиленфосфонова 

кислота (ІДФК) 
 

9,71 

10,62 

6,26 

5,82 

5,28 

4,83 

<1 

<2 

[28] 

[29] 

N-метиламіно-N,N-

диметиленфосфонова кислота 

(МАДФК) 
 

12,1 6,1 4,95 1,3 [27] 

N-етилімінодиметиленфосфонова 

кислота (ЕАДФК) 
 

11,98 

11,80 

5,92 

6,52 

4,68 

5,14 

<2 

1,72 

[29] 

[30] 

N,N-диметилетилендіамін-N,N-

диметиленфосфонова кислота 

 (N,N-EДДМФК) 
 12,50 8,40 6,15 2,80 

[26] 
N,N`-диметилетилендіамін-N,N`-

диметиленфосфонова кислота 

(N,N`-EДДМФК) 
 11,46 7,83 5,68 3,85 

N-(метилен-2-піридин)-N,N 

диметиленфосфонова кислота 

(ПАДФК) 
PO

3
H

2

PO
3
H

2

N

N

 

10,63 6,74 5,61 2,23 [31] 

Нітрилотриметиленфосфонова 

кислота (НТФК)  

13,28 8,38 6,80 5,32 [32] 

PO
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Для дифосфонових кислот величини lgK2 = 5,8–6,5 та lgK3 = 4,5–5,3 

вказують на їх слабкокислі властивості. Включення в молекулу 

імінодиметиленфосфонової кислоти N-замісників (ІДФК, МАФК, ЕДФК) 

впливає на основність нітрогену та приводить до збільшення величини lgK1. 

Положення фосфонових груп біля одного (N,N) 

чи двох (N,N`) атомів нітрогену позначилося на 

протолітичних властивостях EДДМФК. Більший 

негативний заряд двох Р-вмісних груп для  

N,N-EДДМФК та утворення водневого звязку між 

фосфоновими групами (РО-Н
+... -

О-Р) сприяє більш основним властивостям 

ліганду ніж N,N`-EДДМФК, а на останній стадії приєднання протону 

перерозподіл електронної густини призводить до більш кислотних 

властивостей (табл.1.1). 

Р-вмісні комплексони є ефективними комплексоутворювачами [33], 

константи стійкості яких 

закономірно збільшуються 

зі збільшенням числа 

фосфонових груп у 

молекулі кислоти ( Рис. 1.2). 

Амінометилфосфонова 

кислота (АМФК) та 

МАДФК утворюють з 

іонами як лужноземельних, 

так і 3dперехідними 

металами нестійкі 

протоновані комплекси 

[34]. Для нітрилотриметиленфосфонової (НТФК) етилендиамінтетра-

метиленфосфонової (ЕДТФК) кислоти константи стійкості протонованих 

комплексів MHL зростають суттєво більше. Варто відмітити набагато 

більшу різницю в константах стійкості комплексонатів Cu(II) порівняно з 

Mg Ca Sr Mn Fe(II) Co Ni Cu Zn Cd
0

3

6

9

12

15

18

АМФК

МАДФК

НТФК

ЕДТФК

 

lg
K

 (
M

+
H

L
)

 Рис. 1.2 Логарифми констант стійкості 

комплексів амінофосфонових кислот. 
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іншими перехідними металами. Потенційна здатність АФК проявляти 

підвищену дентатність за рахунок оксигену фосфонових груп сприяє їх 

комплексоутворенню з високозарядними катіонами рідкісноземельних 

елементів [35], для яких, як відомо, характерна висока координаційна 

ємність і велика спорідненість до оксигену. Амінодиалкілфосфонові 

кислоти утворюють комплекси з РЗЕ, константи стійкості яких на 3-4 

порядки вищі за такі ж для відповідних комплексів ЕДТА. 

Поліамінофосфонові кислоти утворюють стійкі комплекси з легко 

гідролізуючими катіонами Fe(III), In(III), Cr(III),Ga(III), Ti(IV). 

Селективність хелатоутворення Р-вмісними комплексонами 

досягається процесами комплексоутворення в сильнокислому та 

сильнолужному середовищах. Так логарифми констант стійкості комплексів 

певного набору катіонів використовували для порівняння 

комплексооутворюючих властивостей карбоксильних та Р-вмісних 

комплексонів [36]. Для цього їх ефективність виражали через значення 

активності (А) та селективності (S): 

 (1.1) 

 (1.2) 

Було показано, що зі збільшенням числа груп стійкість фосфонатів 

зростає набагато більше ніж для карбоксилатів. Комплексони з невеликим 

числом фосфонових груп за ефективністю перевершують карбонові 

аналоги. Водночас комплексони з чотирма Р-вмісними групами вже 

поступаються по активності карбоксильним комплексонам. Тобто 

високоефективні комплексони мають меншу селективність, а малоефективні 

комплексони, навпаки, більш селективні. Селективність 

комплексоутворення АФК підвищують шляхом обмеження рухливості 

лігандного контуру чи введенням функціональних груп з додатковими 

донорними атомами. Як елементи жорсткості в фосфонати «вводять» кратні 

зв’язки, ароматичні плоскі цикли, циклічні системи з донорними центрами 

nKA /lg
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та об’ємні групи, що перешкоджають конформаційним перебудовам 

лігандів.  

Мультидентатність амінофосфонатів та здатність до замикання 

хелатних циклів сприяє утворенню полімерних координаційних сполук [37]. 

У структурі кристалічних металокомплексів ІДФК іони Mn
2+

, Co
2+

 і Ni
2+

 

бідентатно координовані до фосфонатних груп та утворюють восьмичленні 

хелатні цикли [38] (табл.1.2). Єдиний приклад тридентатної координації 

іона Cu(ІІ) з утворенням двох п’ятичленних хелатних циклів спостерігається 

для комплексу з ЕАДФК [39].  

Таблиця 1.2 

Структури комплексів металів з імінодиметиленфосфоновими лігандами 

ІДФК МАДФК ЕАДФК 

   

[Mn(H2O)2(H2L)2];  

[Cu3(HL)2] [Co(H2O)2(H2L)2]   

[Zn (H2O)(H2L)] 

[Cd(H3L)2]·2H2O  

Cs2[CuL]·6H2O 

Для відомих АФК залишається ряд невирішених питань, що пов’язані 

із визначенням впливу замісників на стійкість Р-вмісних комплексонатів 

металів, визначенням існуючих у розчинах імовірних рівноважних 

комплексних форм [32,40]. Все ще відсутні відомості про кристалічні 

структури мономерних комплексів лантаноїдів (Ln
3+

) з 

амінотрифосфоновими кислотами у розчині. Високий негативний заряд 

фосфонових груп та їх великі розміри, ймовірно, перешкоджають 

утворенню комплексів складу [Ln(НТФК)2]
9-

.  

Нещодавно, було вперше досліджено кристалічні структури 

мономерних комплексів Eu
3+

 та Gd
3+

 з ПАДФК (Рис. 1.3). 
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Координація ліганду до Eu
3+

 

починається при рН  3, а 

комплекс [Eu(ПАДФК)2]
5-

 

утворюється в лужному 

середовищі (рН > 8). Донорні 

властивості атомів в ліганді 

збільшуються в послідовності  

Ln–O < Ln–N (піридин) <Ln–N та 

корелюють з довжиною зв'язку.  

Отже, перспективність 

одержання матеріалів із 

закріпленими фосфоровмісними комплексонами зумовлена селективністю 

комплексонів до високозарядних іонів металів та можливістю варіювати їх 

селективність за рахунок зміни хімічної природи замісників.  

Одержання органо-мінеральних матеріалів 1.2.  

Хімічні властивості функціоналізованих матеріалів визначаються 

природою закріпленої функціональної групи. Вибір носія визначає 

технологічно-експлуатаційні характеристики, метод одержання та 

властивості кінцевого матеріалу. 

1.2.1. Різноманітність носіїв та методів функціоналізовання матеріалів 

Носії як конформаціно жорсткі тверді тіла розрізняються хімічною 

природою, морфологією (кристалічні та аморфні) та структурою 

(високодисперсні, планарні, пористі). Їх можна обирати з широкого кола 

синтетичних матриць (кремнеземи, вугілля, полімерні смоли), природних 

матеріалів (глинисті матеріали, цеоліти, сільськогосподарські залишки), 

наноматеріалів чи їх композитів. Кожен із них має притаманні їм переваги, 

обмеження чи недоліки, а також межі практичного застосування. 

Наприклад, на органополімерних матеріалах можна досягнути високих 

концентрацій закріплених груп. Однак, попри хімічну стійкість та 

 
Рис. 1.3 Структура комплексу 

[Eu(ПАДФК)2]
5-

. Взято з роботи 

[31]. 
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прогнозовані властивості їм притаманні кінетичні обмеження. Неорганічні 

оксидні матриці (SіO2, TiO2, Al2O3, SnO2) мають кращу механічну, термічну 

стійкість, легко регенеруються після використання. Завдяки легкому 

магнітному відокремленню інтенсивно вивчаються γ-Fe2O3, Fe3O4 та 

CoFe2O3 [41,42]. Суттєвий акцент в дослідженнях зміщується в бік 

природних алюмосилікатних матеріалів [43,44]. Їх перевагами є низька 

вартість, хімічна стійкість, вони є екологічно чистими. Широкому 

використанню наноматеріалів [45] перешкоджає не достатньо вивчений їх 

вплив а здоров'я людей. Задля зменшення потенційно несприятливого 

ефекту їх використовують у складі нанокомпозитів [45]. Доступний ресурс 

екологічних і поновлюваних сільськогосподарських відходів дозволяє їх 

використовувати безпосередньо, без модифікування.  

Залежно від обраної стратегії одержання органічно-неорганічних 

матеріалів процес функціоналізації дозволяє змінювати природу зв’язків 

між носієм і закріпленою функціональною групою, а також структуру 

закріпленого шару. Сорбційне закріплення органічних реагентів на 

оксидних поверхнях є простим методом отримання нових матеріалів. 

Основним принципом, яким керуються у процесі вибору модифікуючих 

реагентів є утворення стійких комплексів з реагентом у водних розчинах. 

Хімічно модифіковані матеріали, порівняно із сорбційно модифікованими, 

відрізняються вищою хімічною стійкістю та сталим складом поверхневого 

шару.  

1.2.2. Методи модифікування поверхні оксидних носіїв 

Для ковалентного зв’язування органічного компонента з матрицею 

використовують модифікатори, що містять різноманітні функціональні 

якірні групи – тіоли, силани, карбонові, сульфонові та органофосфонові 

кислоти [3]. Найбільша частина всіх поверхнево-модифікованих матеріалів 

припадає на кремнеземи [46,47]. Для модифікування використовують 

органосилани RSiX3–n, де R – органічна група; Х = H, Hal, OR. Реакція між 

моно-(R3SiX) і біфункціональними (R2SiX2) силанами приводить до 
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утворення моношарового ковалентного закріплення груп. Використання 

трифункціональних модифікаторів сприяє вертикальній полімеризації з 

одержанням полісилоксанових структур (Рис. 1.4).  

 

 

Взято з роботи [47] Взято з роботи [48]  

Рис. 1.4 Схема синтезу та будова поверхевого шару модифікованих 

оксидних матеріалів.  

Цей метод ефективний лише для кремнеземів та кремнійвмісних 

неорганічних матеріалів, оскільки для багатьох інших елементів зв'язок 

Е(пов)–O–Si(силан) є гідролітично нестабільним. Функціоналізацію 

оксидних матеріалів (Al2O3, TiO2, ZrO2) та фосфатів проводять похідними 

органофосфонових кислот (Рис. 1.4). 

Для запобігання окиснення, агрегації або розчинення в кислих 

середовищах магнітні наноматеріали покривають шаром вуглецевих 

матеріалів, полімерами, сполуками цирконію, кремнеземом [51]. Хімічна 

стабільність і адсорбційні властивості наночастинок магнетиту можуть бути 

поліпшені шляхом модифікування поверхні відповідними ефективними для 

адсорбції органічними лігандами [49,50,52–54]. Так в роботі [50] 

суперпарамагнітні наночастинки магнетиту одержували шляхом реакції 

обміну лігандів лауринової кислоти одержували S, N, О-вмісні 

наночастинки, які мали різну спорідненість до металів  
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Взято з роботи [49] Взято з роботи [50] 

У процесі силанізування N–(триметоксісилілпропіл)-

етилендіамінтриоцтовою кислотою (ЕДТА-силан) досліджено вплив 

концентрації поверхневих Е–ОН груп оксидних матриць TiO2, SiO2 та Fe3O4 

на густину іммобілізованого шару [55]. З урахуванням моношарового 

закріплення ліганду концентрація поверхневих груп (мкмоль/м
2
) зростає від 

Fe3O4 (4,1) та TiO2 (11,6) до SiO2 (13,1). Проте відсутність пропорційної 

залежності між концентрацією Е-ОН груп і питомою площею поверхні 

(пористістю) та високою поверхневою концентрацією груп для TiO2 і SiO2 

зумовлена формуванням полімерного шару. Це, в свою чергу, позначилося 

на сорбційних властивостях одержаних матеріалів щодо іонів лантаноїдів 

(La-Lu), де найбільша сорбційна ємність характерна для модифікованого 

кремнезему. 

1.2.3.  Взаємозв’язок поверхневого шару та методу модифікування 

Попри вивченість моношарового чи полімерного закріплення 

функціональних груп [3,48], дослідженням структури закріпленого 

органічного шару приділено менше уваги. Основною метою дизайну 

поверхні, що модифікують різними органічними фрагментами, є створення 

матеріалів з прогнозованими властивостями. Такі матеріали знаходять 

застосування в різних галузях: дериватизація субстратів реакційноздатними 

кінцевими групами для подальшої модифікації, захисні шари, 

аналітичні/біологічні датчики, каталіз, біомедичні пристрої, сонячні батареї. 
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Для прикладу нижче розглянуто вплив умов синтезу та природи 

матриці для найбільш досліджених ЕДТА-вмісних матеріалів на сорбційні 

властивості щодо іонів металів (СОЄ) (табл.1.3). 

Таблиця 1.3 

Методи одержання ЕДТА-вмісних матеріалів та сорбційні ємності щодо 

іонів металів  

Умови одержання Метод синтезу СОЄ, ммоль/г Літ-ра 

Fe3O4@SiO2 + EДТА-силан  3-стадійне 

модифікування  

0,58 Cu(II); 0,55 

Pb(II); 0,45 Cd(II) 

[56] 

Fe3O4-лауринова кислота 

(толуол) + ЕДТА (метанол);  

24 год  

реакція обміну 242 мг/нм
2
 Co Cu 

Ag Cd Hg Pb Tl 

[50] 

Fe3O4 + АПТЕС+ ЕДТА-силан 

толуол, 90°С, 2 год 

двостадійне 

силанізування 

0,71 Сd(ІІ); 

0,48 Pb(ІІ) 

[57] 

Співосадження Fe
3+

/Fe
2+

 

(NH4OH) + EДТА  

водні розчини, 2 год, 25°С  

одночасне 

змішування  

≥112 мг/г Ag(I), 

Hg(II),Mn(II), 

Zn(II),Pb(II) 

[58] 

 

GO(етанол) +ЕДТА-силан  одностадійне 

силанізування 

2,31 Pb(II) [59]  

Мезопористий кремнезем + 

EДТА-силан 

0,72 Pb(II) [60] 

Активоване вугілля + EДТА-

силан + ТЕОС 

графтінг  0,60 Pb(II); 

0,66 Cu(II) 

[61] 

Монтморилоніт/каолініт + 

EДТА-силан 

одностадійне 

силанізування 

42,3 мкг Cu, Cd, 

Zn, Ni, Fe(III) 

[62] 

Клиноптилоліт + ЕДТА 

(етанол) 4 год, pH 6,4 

іонний обмін  0,401 Pb(II)  [63] 

Кремнезем + АПТЕС + 

ангідрид ЕДТА 

двостадійне 

модифікування 

1,24 Cu(II); 1,26 

Ni(II);1,03Zn(II) 

[64] 

Селективність та ефективність сорбентів визначається, присутністю в 

поверхневому шарі функціональних груп, їх стехіометричними 
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можливостями та доступністю. Відносна селективність ЕДТА-ліганду 

суттєво змінюється від одного до іншого комерційного сорбенту, а порядок 

селективності за значеннями коефіцієнту розподілу (Kd10
4
, мл/г) істотно 

різниться завдяки різним закріпленням ліганду на поверхні [50]: 

 Chelex 100: Cd (50,0) >> Pb (18,0)> Cu (6,2), Ag(2,9), Hg(1,0) 

Fe3O4-ЕДТА: Hg (30,0) >Pb (20,0) >Ag(15,0)>> Cu(1,5) > Cd(0,03). 

В літературних джерелах не знайдено спроб встановити зв'язок між 

селективністю та властивостями присутньої в матеріалі хелатуючої групи. 

Можливий підхід до розробки такого зв'язку полягає у вивченні стану 

поверхневого шару матеріалу та потрібує набагато більше даних із 

розкиданих досліджень.  

Модифікування глинистих мінералів: нові можливості 1.3.  

Найбільш вивченими глинистими матеріалами є бентонітні глини, 

основним породоутворюючим 

мінералом яких є монтморилоніт 

[43] (Рис. 1.5). Ізоморфні 

заміщення такого тришарового 

пакету алюмосилікату Si
4+

→Al
3+

 та 

Fe
2+

,Mg
2+

→Al
3+

 створюють 

негативний заряд, який 

врівноважується гідратованими 

обмінними катіонами, 

розташованими у міжпакетному 

просторі. Для зміни структури 

поверхні і фізико-хімічних 

властивостей глинистих мінералів проводять модифікування неорганічними 

(кислоти, луги, аніони) і органічними речовинами, що поліпшує їх сорбційні 

властивості [65]. Такі мінерали успішно використовують для видалення з 

 

Рис. 1.5 Схематичне зображення 

структури монтморилоніту. Взято з 

роботи [44]. 
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води гідрофобних органічних забруднювачів, барвників [66], іонів важких і 

радіоактивних металів [44,67]. Нековалентне модифікування ґрунтується на 

здатності шаруватих силікатів обмінювати протиіони на великі органічні 

катіони, катіонні поверхнево-активні речовини [68], четвертинні амонійні 

солі, карбоксильні похідні [69]. 

Більшість досліджень включають функціоналізацію монтморилоніту 

аміносиланами, що дозволяє отримувати селективні сорбенти з 

гідрофобним характером поверхні та великим міжшаровим простором 

[70,71]. На відміну від матеріалів на основі SiO2 з відкритою тривимірною 

структурою, через обмежений доступ до поверхневих гідроксильних груп 

функціоналізація монтморилоніту залишається доволі неефективною. 

 

Рис. 1.6 Схематичне зображення силілювання монтморилоніту з АПТЕС у 

різних розчинниках. Взято з роботи [70]. 

Досліджено вплив багатьох параметрів, таких як природа 

модифікатора [72] та концентрації силану, полярність розчинника [73,74], 

температурні умови синтезу. Неполярні розчинники забезпечують 

інтеркаляцію, гідроліз та конденсацію молекул силану, що приводить до 

утворення олігомерів полісилоксану в міжшаровому просторі 

монтморилоніту. Гліцерин є найкращим середовищем для силанізування 

бентонітових глин в міжшаровому просторі. Однак, найбільше зростання 

міжшарового простору досягається у водному (1,86 нм) та водно-

етанольному (2,05 нм) середовищі [70] . 
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Одержання Р-вмісних функціоналізованих матеріалів 1.4.  

Попри значні успіхи в одержанні матеріалів із заданими властивостями 

та необхідною функціональністю, розробка направлених методів синтезу  

Р-вмісних матеріалів все ще залишається предметом активного 

дослідження. Одними з перших для модифікування фосфоровмісними 

сполуками були синтетичні органічні полімери [75]. Перші синтези хімічно 

модифікованих кремнеземів шляхом пзакріплення Р-органічних сполук чи 

взаємодією з PCl3 приводили до гідролітично нестійких 

мультифункціональних матеріалів з низьким вмістом фосфонових кислот 

[76,77]. У літературних джерелах кількість публікацій щодо матеріалів, 

функціоналізованих амінофосфоновими кислотами обмежена (табл. 1.4). 

Описано іммобілізацію Р-вмісних груп на вуглецевих матеріалах [78,79], 

амберлітовой смолі [80], поліакрилонітрильному волокні [81], хітозані [82]: 

Достатньо суперечливі результати опубліковані однією китайською 

науковою групою [83,84]. Силікагель з закріпленими групами 

діетилентриаміну та триетилентетрааміну фосфонометилювали в 

присутності надлишку фосфористої кислоти та формальдегіду.  

За майже ідентичних умов проведення синтезу одержували триетилен-

тетрамінамін метиленфосфонову 

кислоту, де процес 

фосфорилювання проходить за 

участю однієї аміногрупи, або по 

всім чотирьом нітрогенам 

(табл.1.4). На їх думку, гомогенний 

(силанізування хлоропропіл 

триметоксісиланом) та 

гетерогенний (через 

аміносилювання) підходи до 

одержання амінокремнеземів 

мають важливе значення. 
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Таблиця 1.4 

Схеми синтезу деяких Р-вмісних матеріалів 

Схема синтезу;  С, ммоль/г Літ-ра 

NH
2

CH CH
2

H
3
PO

2
CH

2
O

-H
2
O

NH

CH CH
2

CH
2

P

O

OH

X

+ +
H+

X=CH2OH; OH;H  
амінополістирол; етиленгліколь, C = 3,66 мг-екв/г (=87,7%) 

[75] 

  

[82] 

NH

P
OH

O OH

SiO2
SiO2 NH

2

HCl
+ +CH2O NaH2PO2

 
Силасорб амін; 3год, 60–80°C;  

C = 0,1 ммоль/г, 25% вихід СОЄ(Au
3+

)=2,11 ммоль/г  

[85] 

[86] 

 

CH
2
O H

3
PO

3

NH

NH

NH
2

SiO2
SiO2

PO
3
H

2

NH

NH

N

PO
3
H

2

+

 
Силікагель; етанол, 12 год,  C = 0,62 ммоль/г 

[83]  

NH

NH

NH

NH
2SiO2 SiO2

PO
3
H

2

N

PO
3
H

2

N

PO
3
H

2

N
PO

3
H

2

N

PO
3
H

2

CH
2
O H

3
PO

3+

 

Силікагель; етанол, 12 год, C = 0,29 ммоль/г SіО2-P1; 

C = 1,81 ммоль/г SіО2-P2   

[84] 

Cl O

O

Cl Cl

O

PO
3
H

2

NH

PO
3
H

2

PO
3
H
2

N

PO
3
H
2

O

O O

NH

PO
3
H
2

N

PO
3
H
2

NH
2

SBA-15

1.

2.

SBA-15

 
SiO2/ SBA-15; C = 1,04 ммоль/г, СОЄ(Nd

3+
)=0,90 ммоль/г  

[87] 

[88] 

 
поліакрилонітрильне волокно 

[81] 
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Концентрації закріплених амінофосфонових груп для SіО2-P1в шість 

разів вища ніж для SіО2-P2. В подальшому ці відмінності позначилися на 

сорбційних властивостях по відношенню до іонів Hg(II). У процесі 

тристадійного синтезу SBA-15 із закріпленими групами бензен-1,3,5-

триамідо-тетрафосфонової кислоти ступінь перетворення груп становив 

88% [87]. При цьому суттєво зменшилая площа поверхні від 857 м
2
/г для 

SBA-15 до 276 м
2
/г для кінцевого матеріалу, хоча за даними TEM матеріал 

не зазанає руйнування та має високовпорядковану гексагональну структуру. 

Цікавий підхід запропоновано у процесі одержання органофосфорного 

полімеру [89]. Багатокомпонентну реакцію, що поєднувала контрольовану 

радикальну полімеризацію N-(3-амінопропіл) метакриламід гідрохлориду з 

наступною його постмодифікацією було замінено на одностадійний синтез. 

Комбінуючи реакцію Кабачника-Філдса з додатковою полімеризацією 

ланцюга, одержано поліамінофосфонати 

з високими виходами: для бензальдегіду 

(80%), 4-гідроксібензальдегіду (85%) та 

2-піридинальдегіду (60%). У роботі [90] 

описано синтез полідиметилсилоксану 

зі статистично розподіленим 1-

амінофосфонатним фрагментом уздовж 

полімерного ланцюга, використовуючи 

реакцію Кабачника-Філдса та 

полімеризацію. 

1.4.1. Сорбційні властивості матеріалів з закріпленими АФК 

РЗЕ є стратегічними металами для сучасних та екологічних технологій 

[18,91]. У 2019 р. у світі було спожито 170 тис. тон оксидів рідкоземельних 

елементів, але менш як 1% РЗЕ було перероблено. Тому, регенерація РЗЕ з 

електронних відходів стає важливою проблемою з екологічної та 

економічної точки зору. Різні типи функціональних груп, що утворюють 

стійкі комплекси з РЗЕ в розчині, іммобілізують на поверхні носіїв [92,93]. 
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Однак ключовим фактором при розробці адсорбентів для попереднього 

концентрування з розчинів з низьким вмістом РЗЕ та їх відділення [94] є 

селективність. 

Стратегії рідинно-рідинної екстракції [18] та осадження, які зазвичай 

використовуються для промислового розділення та очищення в 

гідрометалургії, не вигідні для вилучення РЗЕ з електронних відходів і 

природних вод. Твердофазна екстракція є простою й екологічно чистою 

альтернативою [95]. Широкого використовують комерціалізовані хелатуючі 

іоніти [96], що містять групи імінодіоцтової (Lewatit TP 207, Purolite S-930) 

та амінометилфосфонової (Lewatit TP 260, Purolite S-940, Purolite S-950) 

кислот [97–99]. Так в роботі [100] для відділення U(VI) і Th(IV) від інших 

рідкоземельних елементів оцінювали смоли з O-донорними групами 

імінодіацетатними (ІДК) та амінофосфоновими (АФК) групами. У разі 

сильнокислотних катіонообмінних смол ефективність вилучення елементів 

змінюється в ряду: РЗЕ(III)>Th(IV)>>U(VI). Іоніти з імінодіацетатними 

групами найкраще відділяють U(VI) і Th(IV) від РЗЕ(III), зокрема, в 

кислому середовищі (рН = 2) вилучалося 90% U(VI) та Th(IV), тоді як 

ступінь вилучення інших РЗЕ(III) становив лише 20% (Рис. 1.7). Менша 

сорбційна здатність ІДК-іоніту до РЗЕ (III) пов'язана з більш високим pKa 

O-донорних карбоксильних груп порівняно із фосфорильними. 

  

Рис. 1.7 Ступінь вилучення іонів металів іонітами з закріпленими ІДК та 

АФК групами від концентрації кислоти. Взято з роботи [100]. 
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Унаслідок ефекту стеричних перешкод відбувалося краще поглинання 

U(VI), Th(IV) і РЗЕ(III) смолами, просоченими розчинником, що містив Р-

вмісні ліганди з довгоалкільними ланцюгами, на відміну від АФК-іонітів 

[49,101–103]. Проте висока іонна ємність іонітів вимагає великої 

концентрації елюентів для рекуперації смоли. 

Методи дослідження будови поверхневого шару 1.5.  

Для вивчення поверхнево-модифікованих фосфоровмісних матеріалів 

найбільш успішно використовують методи ІЧ, РФЕ та твердотільної ЯМР 

спектроскопії [104–106]. Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія є 

одним з методів дослідження природи хімічного зв’язку на поверхні 

твердих тіл та використовується для ідентифікації елементів верхніх шарів 

(до 10 нм) модифікованих матеріалів [7]. Як правило, в РФЕ спектрах 

модифікованих алкілфосфоновими кислотами оксидів металів cигнал P2p є 

нерозділеним дублетом (134,3 Ев, ∆ЕЗ = 0,8 eВ), що за енергією зв’язку 

близький до Н3РО4 (135,2 еВ) [107]. Сигнал P2p фосфонатів залежить від 

матеріалу підкладки, яку використовують для запису спектру: 134,0–134,3 

еВ та 132,6–133,0 еВ для мідних та залізних підкладок, відповідно [108]. У 

роботі [109] досліджували структурно-хімічні характеристики 

самоорганізованої плівки октадецилфосфонату на поверхні сплаву нітінолу. 

При цьому тип зв'язування фосфонату до поверхні визначали за 

співвідношенням піків O1s для (P–O, P–O–Ti) та (P–OH). 

Унікальність ЯМР методу на ядрах 
31

P полягає у можливості вивчати 

електронну будову (хімічний зв'язок), топологію (розташування груп на 

поверхні) та динамічні властивості груп поверхневого шару матеріалів. 

Чутливість хімічного зсуву ядер 
31

P дозволяє використовувати Р-вмісні 

молекули в якості селективних ЯМР зондів для дослідження хімічного/ 

локального оточення поверхневих груп [110,111]. Поєднання ЯМР 

експериментів на різних ядрах (
1
H, 

29
Si, 

27
Al, 

13
С) з численними 

твердотільними методиками дозволяє вивчати як матрицю, так і 
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закріплений поверхневий шар чи сорбати [112]. Кінетика та динаміка 

процесу крос-поляризації (КП) чутлива до між’ядерних відстаней і 

рухливості молекул або функціональних груп [113].  

Величина хімічного зсуву (Р) та ширина сигналу
 31

P ЯМР спектрах 

алкілфосфонових кислот змінюється після їх сорбції на оксидних поверхнях 

[114]. Методом 
31

P КП ОМК досліджували аеросил після його 

функціоналізування сумішшю (1:1) метилфосфонової (MФК; pK=2,38) та 

фенілфосфонової (ФФК; pK=1,83) кислот [106]. На сильнішу взаємодію з 

поверхнею MФК вказує більша різниця хімічного зсуву та більший вміст 

фізично сорбованої кислоти. 

В роботі [115] досліджували молекулярну рухливість фенілфосфонової 

кислоти імпрегнованої в мезопорах немодифікованоно SBA-15 та з 

закріпленими амінопропільними групами (SBA-NH2). Сигнал ФФК (21,0 

м.ч.) в ЯМР спектрах зміщується залежно від хімічної природи поверхневих 

груп: аміногрупи у SBA-NH2 (13,8 м.ч.) утворюють сильніший зв'язок ніж 

силанольні групи для SBA-15 (19,1 м.ч.). Більше уширення сигналу в 
31

P 

ЯМР спектрі SBA-NH2ФФК вказує на більше зниження рухливості 

інкапсульованої кислоти в мезопорах матеріалу з вихідним SBA.  

Згідно з рівнянням (1.3), інтенсивність сигналу )( КПtI  є функцією двох 

констант часу: 

 )/exp()/exp()/1(
1

1

1 PHКПКПPHo
TtTtTTII  


)(t

КП , (1.3) 

де TPH – постійна часу перехресної релаксації; 

 T1 – час релаксації протонів у системі координат, що обертається.  

Додаткова структурна інформація може бути одержана з аналізу 

кінетичних кривих в експериментах КП із змінним часом контакту (tКП, мс) 

між ядрами 
1
H–

31
P. 
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Як бачимо з Рис. 1.8, зміна 

інтенсивності сигналу 
31

P як 

функції часу контакту суттєво 

відрізняється для досліджуваних 

зразків. Менше значення  

TPH = 0,66 мс для SBA-NH2-ФФК 

характеризує швидку передачу КП, 

що характерна для жорсткої 

системи, а більша константа TPH > 

2,22 мс пояснюється більшою 

рухливістю молекули ФФК в SBA.  

Інше ЯМР дослідження 

стосується SBA-15, хімічно 

модифікованого етиловим етером етилфосфонової кислоти. В
 31

P ЯМР 

спектрі такого зразка наявність дублету при 22 та 32 м.ч. (40:60) пояснюють 

різним ступенем гідратації закріплених груп. Це припущення 

підтверджували розрахунковими методами в рамках теорії функціонала 

густини (DFT) та спектрами з подвійною крос-поляризацією (
1
H→

31
P→

29
Si). 

Щоб пояснити розщеплення резонансного сигналу 
31

P ЯМР спектрі було 

запропоновано чотири можливі структури (Рис. 1.9).  

  

Рис. 1.9 Структури для розрахунку хімзсуву в 
31

P ОМК ЯМР спектрах Р-

вмісного SBA-15 за методом DFT. Узято з роботи [116]. 

 

Рис. 1.8 Інтенсивність сигналу 

фенілфосфонової кислоти на поверхні 

SBA. Взято з роботи [115]. 
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У порівнянні з локальними структурами з утворенням Si–O–P зв’язків 

та Р–О–Р, що зміщені в слабке поле, до експериментально 

спостережуваного в 
31

P ЯМР спектрі сигналу при 22 м.ч. виявився близьким 

зсув Р=24,2 м.ч. Тобто найбільш імовірним видом є утворення водневого 

зв’язку. Однак, більш раціональним поясненням цього факту є неповне 

деалкілювання етеру кислотою. 

 

Отже, проаналізувавши наукову літературу, присвячену синтезу АФК у 

розчинах і на поверхні, можна стверджувати, що ця галузь хімії фосфору 

розвивається, а сполуки та похідні амінофосфонових кислот знаходять 

широке практичне застосування. Р-вмісні комплексони є ефективними 

комплексоутворювачами по відношенню до іонів 3d-металів та 

високозарядних РЗЕ. Тому гетерогенізація на поверхню неорганічних носіїв 

з використинням вказаних підходів та з урахуванням природи поверхневих 

груп носія дозволить отримати селективні сорбенти. Узагальнені 

дослідженння щодо фосфоровмісних матеріалів показали наявність лише 

фрагментарних робіт по застосуванню їх в сорбційних процесах та 

відсутність систематичних досліджень будови поверхневого шару. Так, 

селективність, серед іншого, залежатиме від «стеричних» факторів 

хелатуючої групи, проте, не знайдено задокументованих спроб знайти 

зв'язок між селективністю та властивостями присутньої в матеріалі 

хелатуючої групи. Можливий підхід до розробки такого зв'язку полягає у 

вивченні стану поверхневого шару матеріалу через вивчення його 

протолітичних, спектроскопічних чи сорбційних властивостей. Залучення 

фізико-хімічних методів, зокрема твердотільної 
31

Р ЯМР спектроскопії 

дозволить отримати необхідну інформацію про будову поверхневого шару 

фосфоровмісних матеріалів. Серед одержаних раніше матеріалів з Р-

вмісними групами в літературі не знайдено відомостей по функціоналізації 

бентоніту – доступного природного глинистого матеріалу, а також 
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магнетиту, магнітні властивості якого дозволяють легко проводити 

видалення сорбенту з відпрацьованого розчину.  

У відповідності до розглянутих питань, які були висвітлені в 

літературному огляді, робота присвячена розв’язанню таких основних 

завдань та питань: 

 оптимізувати умови закріплення алкіламінофосфонових груп на поверхні 

кремнеземів використовуючи умови проходження реакції Кабачника-

Філдса в розчині; адаптувати одержані дані/закономірності для 

використання при функціоналізації бентоніту та магнетиту; 

 з використанням інформативних фізико-хімічних методів встановити 

склад та будову Р-вмісного поверхневого шару кремнеземів, бентоніту та 

наночастинок магнетиту, вкритих кремнеземною оболонкою; 

 вивчити протолітичні властивості амінофосфонових кислот, 

гетерогенізованих на поверхні неорганічних матриць; дослідити процеси 

комплексоутворення іонів s-, d- та f-металів з закріпленими на поверхні 

АФК різної будови та дентатності;  

 дослідити умови сорбційного вилучення іонів важких металів та 

лантаноїдів із водних розчинів одержаними Р-вмісними матеріалами та 

можливість їх повторного використання; 

 вивчити можливість застосування одержаних сорбентів із закріпленими 

алкіламінофосфоновими групами для вилучення іонів металів з 

природних вод, а також як наповнювачів флуоровмісних мембран 
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РОЗДІЛ 2.  

МЕТОДИКИ СИНТЕЗУ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ  

Матеріали та реактиви 2.1.  

Реагенти: фосфориста кислота (98%, Acros Organics); n-толуенсульфо-

нова кислота, діетилфосфіт, параформальдегід (95%), 3-піридинальдегід, 

бензальдегід, FeCl2·4H2O (98%), EuCl3·6H2O (99,99%) та триетиламін фірми 

Merck; 2-гідроксибензальдегід (98%), (3,4-дигідроксіфеніл)етиламін та 

FeCl3·6H2O (99%) були придбані в Sigma-Aldrich. 

Стандартний розчин рідкоземельних елементів для атомно-емісійної 

спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою, що містить 100 мг/л 

кожного з іонів: Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb і Lu 

в 2% -вій азотній кислоті (Merck).  

Силанізуючі реагенти: тетраетоксісилан Si(OEt)4,  

3-амінопропілтриетоксісилан (C2H5O)3Si(CH2)3NH2 (99%, Aldrich),  

3-амінопропілтриметоксісилан (CH3O)3Si(CH2)3NH2 (98%, Acros Organics), 

3(2-аміноетиламіно)-пропілтриметоксісилан (CH3O)3SiC3H6NHC2H4NH2 

(Fluka), N-метил-3-амінопропілтриметоксісилан (CH3O)3SiC3H6NHCH3 

(Fluka); 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазан NH[Si(CH3)3]2 (98%, Acros 

Organics), триметилсилілімідазол (Si(CH3)3N2C3H3 (Acros Organics). 

Органічні розчинники: толуен, хлороформ, і-пропанол, і-бутанол,  

1,4-діоксан та ацетонітрил вітчизняного виробництва додатково очищували. 

Етанол (99,5%) та метанол (99,9%) фірми VWR, диметиловий етер 

діетиленгліколю (99,5%, Acros Organics) використовували безпосередньо 

без очистки. 

Солі: нітрати Cu(II), Zn(II), Pb(II), Cd(II), Ca(ІІ), Sr(ІІ), Lu(III), La(ІІІ) та 

NiCl2, KVO3, KH2PO4, (NH4)2MoO4, Na2B4O7 кваліфікації “х.ч.”  

Кислоти: НCl, HNO3, H2SO4; Основи: NaOH, NH4OH ( = 28 %,  

Sigma-Aldrich). 
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Барвники: нінгідрин (Aldrich), ксиленоловий оранжевий, арсеназо І, 

арсеназо ІІІ; 4-(2-піридилазо)резорцин, еріохром чорний Т та сульфарсазен 

фірми Reanal.  

У роботі використовували три типи неорганічних матриць, а саме: 

промислові зразки кремнеземів (SiO2), Черкаську бентонітову глину (Bnt) 

Дашуківського родовища та синтезовані нами наночастинки магнетиту 

(Fe3O4). Структурні параметри пірогенного непористого аеросилу, мезо-

пористих силікагелів і широкопористого силохрому наведено в табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Структурні параметри кремнеземів 

Виробник/ специфікація Розмір частинок, 

мкм 

SBET, м
2
/г dпор, нм 

Degussa / Аеросил А-200 0,007–0,040 200 – 

Ставрополь / Силохром С-120 300–500 120 35–45 

Merck / Fractosil 35–70 130 20 

Merck / Silica gel 60 40–63 500 6 

Merck / Silica gel 100 63–200 300 10 

Chemapol Lachema / Silasorb 10–15 200 10 

Fluka / Silica gel 100  40–63 270 10 

Sigma–Aldrich / Silica gel 60  63–200 485 6 

Хімічне модифікування кремнеземів фосфоровмісними комплексонами  2.2.  

Перед синтезом силікагелі кипятили в 2M НNO3 протягом 5 год, потім 

відмивали бідистильованою водою до нейтрального pН елюату. 

Безпосередньо перед силанізуванням кремнеземи прожарювали в муфельній 

печі (450 С, 5–8 год). 
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2.2.1. Одержання алкіламінокремнеземів методом силанізування  

Загальна методика синтезу алкіламінокремнеземів. У тригорлий 

реактор, обладнаний механічною мішалкою і зворотним холодильником із 

хлоркальцієвою трубкою, поміщали наважку кремнезему та доливали 

абсолютизований толуол, щоб повністю покрити кремнезем. До одержаної 

суспензії після перемішування вносили алкіламіносилан у розрахунку 

1 ммоль модифікатора на 1 г кремнеземного носія. Реакційну суміш 

нагрівали на масляній бані (100110 С) при постійному перемішуванні 

протягом 6–8 годин. Тверду фазу переносили в апарат Сокслета та 

відмивали від надлишку модифікатора толуолом до відсутності блакитного 

забарвлення промивного розчину з нінгидрином. Для збільшення 

дентатності зв’язування силан-поверхня одержані амінокремнеземи після 

синтезу сушили на повітрі (120 °C). Відповідно до наведеної схеми 2-1 
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Схема 2-1 

були одержані кремнеземи з іммобілізованими первинними та вторинними 

моно- та бідентатними амінами, а саме: амінопропілкремнезем (R1=H;  

SiO2-NH2), N-метиламінопропілкремнезем (R1 = CH3; SiO2-NHCH3) та  

[(2-пропіламіно-етил)-аміно]кремнезем (R1 = C2H4NH2; SiO2-En). Частину 

зразків (NHCH3-2, NH2-9, NH2-4, En-3) додатково гідрофобізували в 

ацетонітрильному середовищі шляхом обробки малими силанізуючими 

реагентами.  

Позначення алкілалкіламінокремнеземів, а також концентрації 

іммобілізованих алкіламіногруп, які визначали методами елементного 

(H, C, N) аналізу та титриметричними методами, наведено табл. 2.2.  
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Таблиця 2.2 

Позначення амінокремнеземів та концентрації закріплених аміногруп 

Кремнезем 

Позначення  

SiО2-амін 

 Концентрація аміногруп 

СL, 

ммоль/г 

С, мкмоль/м
2
 , груп/нм

2
 

Фрактосил NH2-1 0,25 1,92 1,16 

Аеросил 

NHCH3-1 0,53 2,65 1,60 

En-1 0,44 2,20 1,32 

NH2-2 0,34 1,70 1,02 

NH2-11 0,21 1,20 0,72 

Силасорб 

NH2-3 0,48 2,40 1,44 

NH2-4 0,4 1,60 0,96 

NH2-4/CH3 0,35 1,40 0,84 

Силохром NH2-5 0,20 1,67 1,00 

Силікагель 60 

En-2 0,40 0,80 0,48 

En-3 0,50 1,00 0,60 

En-3/СН3 0,40 0,90 0,54 

NH2-6 0,45 0,90 0,54 

NH2-7 0,28 0,56 0,34 

NH2-8 0,36 0,72 0,43 

NH2-9 0,42 0,84 0,51 

NH2-9/CH3 0,34 0,68 0,41 

NH2-13 0,38 0,76 0,46 

Силікагель 100 

NH2-10 0,52 1,73 1,04 

NH2-12 0,28 0,93 0,56 

NHCH3-3 0,70 2,33 1,40 

NHCH3-4 0,46 1,53 0,92 

NHCH3-2 0,72 2,67 1,61 

NHCH3-2/СН3 0,51 1,89 1,14 
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Задля запобігання утворення олігомерної плівки аміносиланів, синтез 

проводили за умов відсутності слідів вологи  кремнеземи перед 

модифікуванням дегідратували та використовували неводний розчинник. 

Для кремнеземів із закріпленими первинними метиламінопропільними 

групами їх концентрація (0,46–0,72 ммоль/г) є вищою від концентрації 

вторинних амінопропільних (0,20–0,52 ммоль/г) груп. У разі SiО2-En 

концентрації груп змінюються в вузькому проміжку від 0,40 до  

0,50 ммоль/г. Під час процедури енд-кеппінгу спостерігається зменшення 

концентрації поверхневих груп за рахунок їх часткового відщеплення. За 

обраних умов синтезу переважають матеріали із нещільним заповненням 

поверхні аміногрупами (від 0,34 до 1,61 груп/нм
2
) та моношаровим 

закріпленням модифікатора на поверхні поруватого носія. Хоча для 

амінофаз, що є завідомо матеріалами з кластерним розподілом груп, ця 

величина () вказує лише на частку поверхні, що покрита шаром 

модифікатора [117]. 

У процесі гідрофобізації амінокремнезмів концентрація аміну 

зменшується, що можна пояснити частковим відщепленням закріплених 

молекул силану під час процедури енд-кепінгу. Важливим є те, що 

вибраний метод отримання амінокремнеземів не порушує порувату 

структуру кремнеземів і забезпечує незначну зміну поруватих 

характеристик, у порівнянні з вихідними матеріалами. Дійсно, питома 

поверхня (відхилення Sпит~2-5%) та об'єм пор дещо зменшуються, а середні 

діаметри пор змінені до більш низьких значень, що зумовлене покриттям 

стінок кремнезему шаром силану. 

З метою одержання сорбційних матеріалів з максимально високими 

кінетичними характеристиками намагалися уникати утворення полімерних 

шарів закріплених груп. Тому, по-перше, синтез здійснювали за умов 

відсутності слідів вологи, що сприяє гетеролітичній конденсації силанів з 

Si-OH групами кремнезему. Для уникненнягомолітичної конденсації 

силанів використовували неводний розчинник - абсолютизований толуол. 
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Олігомеризація силанів також може відбуватись внаслідок їх взаємодії з 

водою, фізично-адсорбованою на поверхні кремнезему. Тому кремнеземи 

перед синтезом дегідратували (400–450 С, 5-8 год). Зшивка між 

закріпленими групами силану може також відбуватися за умов 

використання трифункціональних силанів. Постсинтетична термообробка 

збільшує дентатність зв’язків силан-поверхня, силан-силан і приводить до 

отримання переважно мономерного покриття. Саме такий підхід був 

дотриманий для всіх зразків на стадії синтезу амінокремнеземів.  

Таким чином, за реакцією силанізування було синтезовано 25 зразків 

амінокремнеземів, які відрізнялися поруватою структурою кремнеземної 

матриці, природою та концентрацією закріплених груп, будовою 

закріпленого шару. 

2.2.2. Синтез кремнеземів з закріпленими амінометиленфосфоновими 

групами  

Перед чи у процесі синтезу амінофосфонових кислот проводили 

протонування амінокремнеземів із використанням декількох підходів  

(табл. 2.3): А) амінокремнезем обробляли 0,1 M водним розчином НСl, 

залишали на декілька годин, після чого відфільтровували та сушили при 

температурі 120 С у сушильній шафі; Б) у суспензію амінокремнезему в 

хлороформі протягом 30 хв пропускали струмінь газоподібного 

хлороводню, кремнезем відділяли та сушили у вакуумі; C) в реакційну 

суміш у процесі фосфорилювання амінокремнеземів додавали 

безпосередньо НСl чи n-толуенсульфокислоту. 

Загальна методика синтезу кремнеземів з ковалентно закріпленими 

амінометиленфосфоновими групами. У тригорлий реактор оснащений 

механічною мішалкою, крапельною воронкою та зворотнім 

холодильником, поміщали амінокремнезем і суспендували його у 

розчиннику. Суспензію постійно перемішували та нагрівали до 

температури кипіння розчинника (у разі використання дигліму нагрівання 
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проводили до температури 110 С) та додававали фосфористу кислоту і 

формальдегід: H3PO3 додавали переважно в кристалічному стані; CH2O 

додавали у вигляді сухого параформу чи прикапували у вигляді розчину 

формальдегіду, який попередньо деполімеризовули нагріванням в диглімі. 

Після закінчення синтезу тверду фазу відмивали в апараті Сокслета, 

спочатку розчинником, в якому проводили синтез, потім етанолом. 

Сорбент сушили в сушильній шафі (120 С, 8 год). 

Було синтезовано кремнеземи з закріпленими N-метилпропіл- 

амінометиленфосфоновою (SiО2-МАФК), пропіламінодиметилен-

фосфоновою (SiО2-АДФК) та [(2-пропіламіно-етил)-аміно]-

диметиленфосфоновою (SiО2-EAДФК) кислотами. 
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SiО2-МАФК (n=1, R1= R2=CH3);  SiО2-АДФК (n=2, R1=H, R2=CH2PO3H2); 

SiО2-EAДФК (n=2/3, R1=С2H4NH2, R2= С2H4N(CH2PO3H2)2) 

Схема 2-2 

Закріплення амінометиленфосфонових груп на поверхні кремнеземів 

підтверджували методами ІЧ і 
31

Р ЯМР спектроскопії, концентрацію груп 

визначали за даними елементного (С, N, Р) аналізу та титриметичними 

методами. Ступінь перетворення (, %) аміногруп в амінометилен-

фосфонові групи розраховували за формулою: 

%
C

C
ω

L

амін 100 , 
(2.1) 

де Самін та СL – концентрація аміногрупи та закріпленого ліганду. 

У процесі одержання SiО2-АФК варіювали певні параметри в загальній 

методиц (табл. 2.3). Так, АДФК-2 синтезували аналогічно АДФК-1, 

використовуючи незначний надлишок реагентів та параформ, збагачений 

13
С. Синтез АДФК-3 відрізняється використанням надлишку реагентів на 1 

моль закріпленого аміну: 4 моль H3PO3 та 6 моль CH2O.  
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Таблиця 2.3 

Позначення зразків SiО2-АФК, умови синтезу, концентрація закріплених 

груп за даними елементного аналізу та ступінь перетворення 

Зразок Амінокремнезе

м /тип обробки 

Розчинник NHR1:H3PO

3: СH2О 

Р, % СL, 

ммоль/г 

, % 

АДФК-1 NH2-1 A 

диглім 

1 : 2 : 2 1,21 0,20 78 

АДФК-2 1 : 2,5 : 3,5 1,32 0,21 85 

АДФК-3 NH2-2 A 1 : 4 : 6 1,86 0,30 88 

АДФК-4 NH2-3 Б 1 : 3 : 4 2,35 0,38 79 

АДФК-5 NH2-4 А 1 : 2 : 3 1,61 0,26 62 

АДФК-5 

/СН3 

NH2-

4/СН3 

C диглім/Ar 1 : 2,5 : 3,5 1,86 0,30 86 

АДФК-6 NH2-5 Б диглім 1 : 2,5 : 3 0,81 0,13 65 

АДФК-7 NH2-6 А вода 1 : 2 : 3 1,30 0,21 47 

АДФК-8 NH2-7 С толуол/Ar 

1 : 2 : 2 

0,93 0,15 54 

АДФК-9 С бутанол 0,97 0,16 56 

АДФК-10 NH2-9 С диглім/ Ar 1,43 0,23 55 

АДФК-11 NH2-11 А  

диглім 

1 : 2,5 : 3,5 1,10 0,18 84 

АДФК-12 NH2-12 C 1 : 2,5 : 3,5 1,36 0,22 78 

МАФК-1 NHCH3-1 Б 1 : 1,5 : 1,5 1,19 0,38 72 

МАФК-2 NHCH3-2 А диглім/Ar 1 : 1 : 1 0,90 0,29 40 

МАФК-2 

/СН3 

NHCH3-2 

С диглім 1 : 1 : 1,5 0,80 0,25 48 

МАФК-3 NHCH3-3 Б і-пропанол 1 : 1 : 1 0,70 0,23 33 

МАФК-4 NHCH3-4  диглім/НСl 
1 : 1,5 : 1,5 

0,80 0,26 57 

МАФК-5 NHCH3-4 Б і-пропанол 0,60 0,19 42 

ЕАДФК-1 En-1 A диглім 

1 : 3 : 3 

2,70 0,28 97/65* 

ЕАДФК-2 En-2 C диглім/ Ar 1,80 0,19 73/48* 

ЕАДФК-3 En-3 Б бутанол 1,30 0,14 47/31* 

* - утворення ди-/триметиленфосфонових кислот  
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Протонування амінокремнезему під час одержання АДФК-4 проводили 

шляхом пропускання хлороводню в диглімі, в синтезі АДФК-5/CH3 

використовували n-толуолсульфонову кислоту. АДФК-5, АДФК-8 та 

АДФК-10 одержували в інертній атмосфері. Для цього в вакуумований 

тригорлий реактор напускали аргон, вносили протонований амінокремнезем 

і додавали одночасно розчинник, параформ, фосфористу кислоту. АДФК-7 

одержували у водному середовищі подібно до АДФК-2. Синтез АДФК-12 

проводили аналогічно до синтезу АДФК-11, але використовували 

силікагель та аеросил, відповідно. 

2.2.3. Синтез Р-вмісних кремнеземів за участю ароматичних альдегідів  

Синтез SiО2-АФК з використанням ароматичних альдегідів (як 

карбонільної складової R1) проводили з амінопропілкремнеземом. Згідно зі 

схемою 2-3 було синтезовано зразки, які містили на поверхні кремнезему 

функціональні групи 1-пропіламіно-1(3-піридин)метанфосфонової кислоти 

(SiО2-ПАФК) та 1-пропіламіно-1(2-гідроксибензил)метанфосфонової 

кислоти (SiО2-ОБАФК).  
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SiО2-ПАФК (R1=C5H4N); SiО2-ОБАФК (R1=НOC6H4) 

Схема 2-3 

За участю SiО2-En та бензилового альдегіду на поверхні кремнезему 

були закріплені групи 1-[(2-пропіламіно-етил)-аміно]-1-бензил-

метанфосфонової кислоти (SiО2-БЕАФК). 

Кремнеземи, функціоналізовані 2-гідроксибензилметанфосфоновою, 

кислотою одержували двостадійно з виділенням основ Шиффа (зразки  

SiО2-ОБАФК-2.х, див. табл. 3.2). До суспензії амінопропілкремнезему в  

і-пропанолі при постійному перемішуванні та нагріванні додавали 

саліциловий альдегід. Сорбенти жовтого кольору відмивали на фільтрі 

Шотта від надлишку альдегіду і-пропанолом та сушили на повітрі. Другу 
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стадію фосфорилювання саліциліденімінів проводили з додаванням 

фосфористої кислоти або діетилфосфіту. У процесі відмивання (в апараті 

Сокслета) продуктів синтезу від реагентів забарвлення зразків змінювалося 

від жовтого до світло-жовтого кольору. Омилення етерних груп проводили 

в 20%-му водному розчині HCl упродовж 4 год ( Схема 24): 

OH

CHO

H-P(O)(OEt)
2

NH
2

CH PO
3
H

2

NH
OH

CH P(O)(OEt)
2

NH
OHN

OH

CH

SiO2 SiO2
SiO2 SiO2

 -  H2O
H+

 - 2 EtOH

Схема 2-4 

Особливості використання даних елементного аналізу 2.3.  

Як правило, для хімічно модифікованих кремнеземів вказують лише 

загальний вміст органічної речовини в % (С чи N). Застосування методу 

елементного аналізу для встановлення складу синтезованих SiО2-АФК має 

особливості, що пов’язані з некількісним перетворенням функціональних 

груп (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Дані елементного аналізу та концентрації закріплених груп на поверхні 

модифікованих кремнеземів  

Зразок % C 
СL, 

ммоль/г 
% N 

СL, 

ммоль/г 
% Р 

СL, 

ммоль/г 

NHCH3-1 3,58 0,75 0,74 0,53   

МАФК-1 4,06 0,68/0,4
*
 0,76 0,54 1,19 0,38 

NH2-1 0,86 0,24 0,35 0,25   

АДФК-2 1,49 0,25/0,26
*
 0,34 0,24 1,21 0,20 

ОБАФК-2,4 2,22 0,19/0,05
*
 0,28 0,20 0,50 0,16 

En-1 3,28 0,55 1,38 0,44   

ЕАДФК-1 4,74 0,56/0,61
*
 1,45 0,52 2,70 0,43 

0,49/0,49
*
 0,28

**
 

*
 за збільшенням вмісту вуглецю; 

**
 – для триметиленфосфонових груп 
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Визначення концентрації закріплених груп в такому випадку потребує 

певного підходу. Порівнюючи дані аналізу амінокремнезему та продукту 

його фосфорилювання в присутності формальдегіду знаходили приріст, 

обумовлений прививкою –CH2PO3H2 фрагменту, що дорівнює концентрації 

закріплених груп. Сталість значень концентрації за аналізом на загальний 

нітроген виступала критерієм правильності хімічного аналізу та відсутності 

розкладання закріпленого шару під час синтезу SiО2-МАФК і SiО2-АДФК. 

Узгодження даних аналізу за трьома (С, N, P) елементами підтверджує 

перебіг реакції модифікування за схемою 2-2. 

Фосфорилювання SiО2-En, що містить первинні і вторинні аміногрупи, 

повинно проходити з утворенням похідних триметиленфосфонової кислоти. 

За результатами елементного аналізу не вдається підтвердити наявність 

імовірних продуктів, а саме похідних: ди–/три метиленфосфонової кислоти, 

чи одночасної їх присутності. З огляду на теорію про більшу реакційну 

здатність віддалених від поверхні аміногруп, можна припустити утворення 

переважно етилендіаміно N,N-диметиленфосфонової кислоти. 

Одержання бентонітів, функціоналізованих Р-вмісними групами 2.4.  

Бентонітову глину Черкаського родовища перед синтезом декілька 

разів суспендували у дистильованій воді. Суспензію бентоніту декантували, 

тверду фазу відділяли шляхом центрифугування (4000 об/хв, 10–15 хв) та 

сушили при 120 °С впродовж 5 год. За даними рентгенофазового аналізу до 

складу бентонітової глини входять монтморилоніт (2 =6,16; 19,80; 34,84; 

39,49°) із домішкою кристалічного кварцу (2 = 20,87; 26,66; 36,54°)  

(Рис. 2.1).  
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Елемент SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 SO3 K2O MnO ZrO2 CaO 

мас. % 71,60 12,75 10,77 1,66 0,70 0,09 0,09 0,02 0,04 0,31 

Рис. 2.1. Рентгенівська дифрактограма та склад бентоніту, в перерахунку на 

оксиди. 

Функціоналізацію бентоніту амінометиленфосфоновими кислотами 

проводили в дві стадії (схема 2-5). Насамперед, до 15 г підготовленої 

бентонітової глини додавали етанол, щоб повністю її покрити. Суспензію 

перемішували упродовж 1 год до повного розмочування бентоніту та 

проникнення розчинника у міжшарові проміжки глини. Потім до суспензії 

Bnt додавали відповідний аміносилан (із розрахунку 1,5 ммоль 

модифікатора на 1 г глини) і продовжували перемішування. Синтез при 

постійному нагріванні реакційної суміші продовжували протягом 8 годин. 

Амінобентоніти відмивали на воронці Бюхнера етиловим спиртом до 

негативної реакції на амін у розчині, сушили до повітряно-сухого стану. 

Після цього одержані зразки витримували у дистильованій воді (до 3 год), 

відфільтровували та сушили при 120 С впродовж 12 год. У процесі 

силанізації було отримано бентоніти, функціоналізовані 

метиламінопропільною (Bnt-NHCH3), амінопропільною (Bnt-NH2) та 

етилендіамінопропільною (Bnt-En) групами (Схема 2-5):  
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  Bnt Bnt-NHCH3 (R1=CH3) 

Bnt-NH2 (R1=CH3) 

Bnt-En (R1=С2H4NH2) 

Bnt-МАФК (R2=CH3);  

Bnt-АДФК (R2=CH2PO3H2); 

Bnt-EAДФК(R2=С2H4N(CH2PO3H2)2) 

Схема 2-5 

На другій стадії проводили фосфорилювання амінобентонітів в 

присутності формальдегіду за реакцією Моедрітцера–Ірані. У реактор, 

оснащений механічною мішалкою та зворотнім холодильником, поміщали 

10 г амінобентоніту, додавали 200 мл бутанолу та перемішували до 

утворення однорідної суспензії. Після цього додавали HCl до рН = 1,5 та за 

постійного перемішування і нагрівання реакційної суміші вносили реагенти 

в кількостях еквімолярних до аміногруп. У разі Bnt-NHCH3 додавали  

0,91 г Н3РО3 та 0,33 г параформу, для Bnt-NH2 – 2,63 г Н3РО3 та 

 0,96 г параформу. Реакційну суміш перемішували ще протягом 6 год. 

Отримані бентоніти, функціоналізовані N-метилпропіламіно-

метиленфосфоновою (Bnt-МАФК), [(2-пропіламіно-етил)-аміно]-

ди(метиленфосфоновою) (Bnt-ЕАДФК) та амінодиметиленфосфоновою 

(Bnt-АДФК) кислотами, відфільтровували, промивали етанолом і сушили 

(120С, 12 год)  

Проходження процесу інтеркаляції силанів підтверджували даними 

рентгенофазового аналізу. Контроль ефективності силанізування бентоніту 

та фосфорилювання амінобентонітів проводили методами 
29

Si, 
31

Р ЯМР та 

ІЧ спектроскопії (див. розділ 3.4). Концентрацію груп модифікованих 

бентонітів визначали за результатами рН-потенціометричного і 

кондуктометричного титрування. 
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Cинтез хімічно модифікованих наночастинок магнетиту 2.5.  

Наночастинки Fe3O4 одержували методом хімічного співосадження 

відповідно до процедури [118]. Для цього у двогорлу круглодонну колбу до 

80 мл знекисненої води додавали 2,83 г FeCl3·6H2O та 1,72 г FeCl2·4H2O. Під 

час проведення експерименту в розчин пропускали потік азоту для 

запобігання окиснення іонів Fe
2+

. У реакційну суміш, постійно 

перемішуючи та нагріваючи до 60°С, повільно прикапували 10 мл 25% 

розчину NH3·H2O. Наночастинки промивали знексненою водою і зберігали 

у метанолі. У подальшому їх модифікували з використанням 2 різних 

підходів (схема 2-6). 

Методика синтезу Fe3O4/SiO2-NH2. У двогорлий реактор до 1,4 г 

одержаних наночастинок Fe3O4 додавали 60 мл етанолу та 10 мл 

дистильованої води і піддавали обробці ультразвуком протягом 15 хв. Не 

припиняючи перемішування, до суспензії додавали 8,0 мл розчину аміаку та 

етанольний розчин, що містив 2,0 мл амінопропілтриетоксисилану і  

6,0 мл тетраетоксисилану. Реакцію проводили упродовж 6 годин. 

Наночастинки з реакційної суміші відділяли від кремнезему за допомогою 

NdFeB магніту, зразок повторно диспергували в етанолі та після відділення 

сушили за температури 50 °С. 

Методика синтезу Fe3O4/допа. Непокриті наночастинки Fe3O4 (1,0 г) 

диспергували у 20 мл CH3OH і обробляли ультразвуком (~30 хв). Потім до 

суспензії додавали 30 мл 20 мМ метанольного розчину допамін хлориду. 

Реакційну суміш механічно перемішували протягом 6 годин за температури, 

що не перевищувала 50 °С, надалі кон'юговані з допаміном наночастинки 

відділяли за допомогою магніту. Після промивання метанолом частинки 

зберігали суспендованими у метанолі. 
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Схема 2-6 

Одержання Fe3O4-АФК. Наночастинки магнетиту з хімічно 

закріпленими аміногрупами (Fe3O4/SiO2-NH2 чи Fe3O4/допа) в диглімі 

обробляли ультразвуком і додавали 1 мл 37% водного розчину HCl. 

Суспензію переносили в тригорлу круглодонну колбу, оснащену 

механічною мішалкою і зворотним холодильником, у реакційну суміш 

додавали кристалічну фосфористу кислоту і по краплях попередньо 

деполімеризований формальдегід в диглімі. Синтез проводили упродовж 

доби при безперервному перемішуванні та нагріванні до 100 °C. Для 1 г 

амінофункціоналізованого магнетиту використовували 25 мг параформу і 

350 мг кристалічної H3PO3. Отримані зразки частинок Fe3O4/SiO2-АДФК та 

Fe3O4/АДФК відділяли за допомогою магніту, кілька разів промивали 

етанолом та сушили на повітрі. 

Характеризацію частинок магнетиту, а також дослідження будови та 

складу поверхневого шару модифікованих наночастинок проводили з 

застосуванням незалежних та взаємодоповнюючих методів аналізу  

(див. розділ 3.5). 
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Методи дослідження матеріалів  2.6.  

Елементний аналіз. Вміст елементів (С, Н, N) в синтезованих зразках 

визначали на елементному аналізаторі Vario Macro CNHS/O Analyzer 

(Elementar Analysen Systeme GmbH, Germany) та в науково-технічному 

центрі м. Лодон. Вміст фосфору в зразках SiО2-АФК визначали у вигляді 

фосфорнованадієвомолібденової гетерополікислоти за методикою, 

адаптованою для кремнеземів [119].  

Хімічну структуру поверхневого шару синтезованих 

функціоналізованих матеріалів досліджували спектроскопічними методами: 

ІЧ спектроскопії з Фур’є перетворенням, твердотільної ЯMР-

спектроскопії, рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФЕС). 

31
Р та 

29
Si ЯМР спектри повітряно-сухих і максимально гідратованих 

модифікованих зразків реєстрували на спектрометрі ASX 500 (Bruker, 

Німеччина) з робочими частотами 202,4 і 99,35 МГц. 
31

Р ЯМР експеримент 

проводили в статичних умовах та з застосуванням техніки обертання 

зразка під магічним кутом (ОМК). Частота обертання ротора становила  

10 кГц. ЯМР спектри з перехресною (крос-) поляризацією (КП) записували 

змінюючи час контакту (tКП) між ядрами 
1
H→

31
P від 0,1 до 5,0 мс, 

релаксаційна затримка між імпульсами становила 5–20 с. Залежно від 

інтенсивності сигналу кількість сканів варіювали у межах 1024–4096. 

Хімічні зсуви в 
29

Si та 
31

Р ЯМР спектрах вимірювали відносно 

тетраметилсилану та 85% розчину H3PO4. 

ІЧ спектри перетертих зразків, запресованих у таблетки з KBr чи без 

наповнювача, реєстрували на спектрометрі Nexus 470 (Nicolet) у межах 

 400–4000 см
–1

.  

Рентгенівські фотоелектронні спектри кремнеземів записували на 

спектрометрі SSX 100 (Surface Science Instrument), оснащеному 

монохроматичним джерелом рентгенівського випромінювання  

(AlKα = 1486,7 еВ). Зразки, запресовані в металеву підкладку, вакуумували 

в камері спектрометра (24 год, 50 °С). Враховуючи ефект «зарядки» зразка, 
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корекцію спектрів проводили по положенню в спектрі (CH)n-складової C1s 

(285,0 еВ).  

Розмір та морфологію наночастинок магнетиту досліджували методом 

електронної мікроскопії в науково-технічному центрі університету Ов’єдо 

(Іспанія). Мікрофотографії зразків отримували на трансмісійному 

електронному мікроскопі JEM-2100F (JEOL, Японія) з прискорюючою 

напругою 200 кВ. Елементний склад зразків визначали методом 

енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії на елементному 

аналізаторі Microanalysis INCA Energy 200 (Oxford PentaFET), 

інтегрованому до скануючого електронного мікроскопу JSM-6100 (JEOL, 

Японія). 

Рентгенівські дифрактограми бентонітів записували на дифрактометрі 

ДРОН-3М (Буревестник, Росія) з кроком сканування 0,10°. Дослідження 

магнетитів проводили на дифрактометрі Panalytical X'Pert Prо із 

застосуванням монохроматизованого Ni-фільтра (CuK-випромінювання, 

2θ = 5–120° з кроком 0,04°). Ідентифікацію кристалічної фази магнетитів 

проводили за процедурою співставлення з картками JCPDS (Joint Committee 

on Powder Diffraction Standards), розміри кристалітів розраховували за 

формулою Дебая-Шеррера.  

Магнітні властивості наночастинок досліджували на вібраційному 

магнетометрі EV9 (VSM) при кімнатній температурі. Вимірювали 

індуковану напругу на блокуючому підсилювачі, яка була пропорційна 

магнітному моменту. Максимальне магнітне поле (Н) електромагніта 

EV9 VSM сягало 22 кЕрг, роздільна здатність зонду – 1 Ерг. Залежності 

намагніченості (M) від напруженості магнітного поля М = f(H) 

досліджуваних зразків та стандартного зразка нанопорошку оксиду Fe(II,III) 

(Alfa Aesar®, Thermo Fisher Scientific) записували за протоколом 

вимірювання циклу гістерезиса. 

Термічну стійкість функціоналізованих матеріалів вивчали методами 

термогравіметрії (ТГ), диференційної скануючої калориметрії (ДСК) та 
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температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії (ТПД-МС). 

Термограми модифікованих кремнеземів та бентоніту записували на 

приладі TGA/DSA 1STAR System apparatus (Mettler Toledo), зразки 

нагрівали від 30 °C до 700 °C в атмосфері аргону. ДСК зразків записували в 

інтервалі температур від 30 °C до 500 °C, швидкість нагрівання становила 

10 °C/хв, наважка – 10-30 мг. ДСК калібрували відносно Al2O3, запаяного в 

алюмінієвій капсулі. Перед проведенням ТПД-МС вимірювань досліджувані 

зразки SiО2-АФК вакуумували протягом 20–30 хвилин (р < 10
–3

 Па). Леткі 

продукти термічного розкладу, що утворювалися за умов лінійного 

нагрівання зразків кремнеземів від 20 °C до 800 °C зі швидкістю нагрівання 

10°C/хв, аналізували на мас-спектрометрі МХ-7304А (Суми, Селмі) з 

іонізацією електронним ударом (70 еВ). 

Структурно-адсорбційні характеристики матеріалів визначали за 

даними ізотерм сорбції/десорбції N2 при 77 К на приладі ASAP-2000 

“Micromeritics”. Перед записом ізотерм зразки активували нагріванням за 

температури 150 °C (24 год). Значення питомої площі поверхні визначали за 

рівнянням БЕТ. Розподіл пор за розмірами розраховували з десорбційної 

частини ізотерми сорбції N2, використовуючи метод Брунауера-Джойнера-

Халенди.  

Визначення вмісту елементів в фазі модифікованих бентонітів та 

кремнеземів проводили методом рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) 

із використанням рентгенофлуоресцентних спектрометрів ElvaX Pro 

(Elvatech) (Rh-анод, 30кВ/20 мА, експозиція 10–20 с) та Philips PW 1410 В 

(50 кВ/30 мА, експозиція 600 с). 

Будову комплексів Сu(ІІ) з Р-вмісними кремнеземами досліджували 

методами спектроскопії електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) та 

спектроскопії дифузійного відбиття (СДВ). Спектри ЕПР записували на 

радіоспектрометрі ESP-300E (Bruker) в Х-діапазоні (9,76 та 9,57 ГГц) за 

кімнатної температури та 77 К. Cпектри дифузійного відбиття твердих 
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зразків у межах 200–850 нм записували на спектрометрі Evolution 600 

(Thermo Scientific), а також спектрометрі SPECORD M-40 відносно MgO. 

Оптичну густину забарвлених розчинів вимірювали на 

спектрофотометрі Specol 11 (Сarl Zeiss, Германія). Вміст іонів металів в 

розчинах після сорбції визначали методом атомно-абсорбційної 

спектрофотометрії (ААС) на спектрометрі Сатурн-3 (Білорусія) в 

полум’яному варіанті, як джерело випромінювання використовували 

спектральні лампи з порожнистим катодом. Рідкісноземельні елементи у 

розчинах визначали методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-

зв'язаною плазмою (АЕС-ІЗП) на спектрометрі Optima 7300 DV (Perkin 

Elmer). Для визначення іонів Eu(III) в розчинах використовували метод мас-

спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (МС-ІЗП) на спектрометрі 

"Neptune plus" (Thermo Fisher Scientific). 

ζ-потенціал на поверхні мембран вимірювали відносно 10
–3

 M розчину 

KCl на електрокінетичному аналізаторі (EKA, Anton Paar GmbH). 

Протолітичні властивості матеріалів досліджували методами  

рН-потенціометрії та кондуктометрії. Значення рН (з похибкою 

визначення ±0,01) в досліджених системах (розчини та суспензії) 

вимірювали на іономірі И-160 (Гомель, Білорусія) з Н
+
-селективним 

скляним електродом ЭСЛ-43-07СР та хлоридсрібним електродом 

порівняння ЭВЛ-1М31. Опір розчинів в комірці Арреніуса з двома пласкими 

платинованими електродами вимірювали за допомогою моста змінного 

струму Р-5058 (робоча частота 1000 Гц).  

 

Дослідження властивостей одержаних матеріалів 

Потенціометричне та кондуктометричне титрування. До наважки 

зразка (0,200 г для кремнеземів і 0,100 г для глинистих матеріалів) додавали 

25,0 мл 0,1 М розчину NaNO3 при рН-метричному титруванні та 25,0 мл 

бідистильованої води при кондуктометричному титруванні. Зразок 

витримували у закритій склянці протягом доби для гідратації поверхні. 
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Суспензію, постійно перемішуючи, титрували 0,05 М розчином NaOH чи 

0,1 М HCl. Результати титрування представляли у вигляді залежності 

електропровідності 1/R (кOм
–1

) чи pH суспензії від кількості доданого 

титранту на 1,00 г зразка (С, ммоль/г).  

Залежність ступеня вилучення іонів металів від кислотності 

середовища досліджували в статичних умовах. У мірні колби на 25 мл 

поміщали певний об'єм розчину досліджуваного металу. Кислотність 

середовища створювали додаванням НСl чи NaOH і доводили водою до 

мітки. Розчини переносили в стакан, додавали 0,200 г сорбенту та 

перемішували. Вимірювали рівноважне значення рН суспензії, сорбент 

відфільтровували, а в фільтраті визначали рівноважну концентрацію 

металу спектрофотометричним чи атомно-абсорбційним методами. Під 

кількісним вилученням вважали здатність сорбенту 

вилучати/концентрувати із розчину не менше 95% досліджуваного аналіту. 

Ступінь вилучення (R, %) іонів металів, кількість сорбованого іона  

qe (ммоль/г чи мг/г) та коефіцієнт розподілу (Kd, мл/г) між розчином та 

твердою фазою сорбенту розраховували за формулами: 

  
(     )

  
      

(2.2) 

   (     )   
 

 
 

(2.3) 

   
(     )

  
  
 

 
  

(2.4) 

де Co і Ce – початкова та рівноважна концентрації іонів металів, 

ммоль/л; V – об’єм розчину, мл; m – маса сорбенту, г. 

Ізотерми сорбції. До наважки сорбентів (0,200 г) додавали 25,0 мл 

розчину іона металу з концентрацією 10
-6

–10
-3

 М при оптимальному рН 

сорбції та струшували протягом доби. Сорбенти відфільтровували, а у 

фільтраті визначали рівноважну концентрацію несорбованого аналіту. 

Експериментальні дані ізотерм сорбції іонів металів аналізували за 

допомогою моделей Ленгмюра (2.5) та Фрейндліха (2.6): 
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    m

    
      

 
(2.5) 

       
   

 (2.6) 

де qm – моношарова сорбційна ємність сорбенту, ммоль/г; KL – константа 

сорбції Ленгмюра, пов'язана з енергією сорбції, л/ммоль; Kf – константа 

Фрейндліха, л/г; 1/n – коефіцієнт неоднорідності. 

Методика дослідження природних вод. До проб природної води 

додавали 10 мл сірчаної кислоти (1:1) і 2 г персульфату амонію та нагрівали 

пробу до кипіння. Після охолодження до розчину додавали 2,000 г  

SiO2-АДФК, доводили кислотність суспензії до рН 6 і перемішували на 

магнітній мішалці протягом 10 хв. Тверду фазу відокремлювали шляхом 

пропускання суспензії через скляну трубку, закриту з одного боку 

скловатою. Метали елюювали з викристанням 20 мл розчину HCl (1:1). 

Вміст компонентів елюату визначали методом ААС. Для врахування впливу 

можливих домішок Cu(ІІ), Zn(ІІ) і Fe(ІІІ) в сорбенті, скловаті чи елюаті, 

проводили холостий дослід в аналогічних умовах з бідистилятом.  

Застосування Bnt-АДФК у водопідготовці річкової води. Зразки води 

були відібрані з річки Либідь у Києві біля залізничної станції „Київ-

Московський”. Зразки води об’ємом по 1000 мл пропускали через 

бентонітні фільтри (діаметр 40 мм, товщина 2 мм, маса сорбенту 1,00 г) під 

гідростатичним тиском. До одержаних фільтратів додавали 5 мл HNO3 

(конц), 2 г (NH4)2S2O8  та випаровували до об'єму 25 мл. Розчини 

аналізували на вміст Cu, Zn, Cd і Pb методом ААС. Обидва використані 

фільтри сушили та аналізували методом РФА на наявність в них металів. 
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РОЗДІЛ 3.  

БУДОВА ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ МАТЕРІАЛІВ, 

ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ГРУПАМИ АЛКІЛАМІНОФОСФОНОВИХ 

КИСЛОТ 

Оптимізація умов синтезу SiО2-АФК  3.1.  

Для хімічного закріплення функціональних груп на поверхні 

неорганічних носіїв, як правило, застосовують пряме силанізування чи 

метод збирання на поверхні. Через відсутність необхідного силану 

функціоналізацію матеріалів алкіламінофосфоновими кислотами 

здійснювали шляхом постадійного перетворення груп. Проведення реакцій 

в гетерогенних системах вносить свої особливості. Тому посилалися на 

умови перебігу реакції Кабачника-Філдса в розчині та враховували 

обмеження, притаманні носіям. Так, задля збереження поруватої будови 

кремнезему кислотність реакційної суміші підтримували у межах рН 2–8 та 

уникали використанння води як розчинника.  

Завдяки наявності комерційно доступних алкіламіносиланів та 

успішній функціоналізації аміногруп на силікатних матеріалах Р-вмісні 

матеріали одержували, виходячи з амінокремнеземів. У процесі побудови 

поверхневого фрагмента –N–C–P– змінювали природу аміну (R1), 

карбонільної складової (R2) чи фосфорилюючого компонента (R3): 
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Схема 3-1 

Такі широкі межі варіювання реагентів дозволять отримувати різноманітні 

похідні АФК із додатковими донорними центрами.  

З метою вивчення впливу умов проведення реакцій на поверхні у 

процесі синтезу SiО2-АФК змінювали: співвідношення та порядок 
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змішування реагентів, тривалість і температурний режим проведення 

синтезу, кислотність реакційної суміші та полярність розчинника. Брали до 

уваги загальновідомий факт залежності властивостей іммобілізованих 

сполук від хімічного складу закріплених груп, поверхневої концентрації 

(густини іммобілізованого шару) та їх розподілу на поверхні. Задля 

дослідження впливу текстурних параметрів матриці використовували 

кремнеземи з різною пористою будовою (табл. 2.1). 

3.1.1. Вплив концентрації та основності іммобілізованого аміну 

Вплив часу синтезу на повноту перебігу реакції фосфорилювання 

досліджували за зміною вмісту 

фосфору в іммобілізованому шарі 

(Рис. 3.1). За результатами 

елементного аналізу на фосфор 

встановлено, що впродовж перших 

двох годин синтезу перетворення 

аміногруп в амінофосфонові досягає 

60%, а оптимальним часом синтезу 

можна вважати 8 годин. У розчинах 

взаємодія амінів з фосфористою 

кислотою та формальдегідом в 

сильнокислому середовищі (рН < 1) відбувається практично з 100% 

виходом [120]. Використання амінокремнеземів з закріпленими первинними 

та вторинними, моно-/бідентатними амінами (табл. 2.2), дозволило вивчити 

вплив природи іммобілізованих амінів на їх реакційну здатність у реакціях 

фосфонометилювання. За однакових умов проведення реакції Моедрітцера-

Ірані та при стехіометричному співвідношенні реагентів більші ступені 

перетворення аміногруп в амінометиленфосфонові були досягнуті для 

амінокремнеземів з високою поверхневою концентрацією аміногруп 

(C > 1,6 мкмоль/м
2
) (табл. 3.1). Запропонований метод одержання 

іммобілізованих амінофосфонатів дозволяє досягти 76% перетворення 
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Рис. 3.1 Залежність вмісту Р(%) в 

SiО2-АДФК від часу проведення 

синтезу. 
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аміногруп в амінодифосфонові. За тих самих умов синтезу при найбільшій 

концентрації іммобілізованих N-метиламінопропільних груп (2,67 

мкмоль/м
2
) лише 40% груп перетворюється в метиламінофосфонові. Це 

може бути доказом менш ефективного перетворення вторинних аміногруп 

внаслідок їх більшої основності.  

Таблиця 3.1 

Оптимізація умов одержання SiО2-АФК за реакцією Моедрітцера-Ірані 

SiО2-АФК SiО2 
Cамін,  

мкмоль/м
2
 

Розчинник 
NH:H3PO3: 

СH2О 
, % 

Оптимізація за стехіометричним складом реакційної суміші 

АДФК-1 СГ 1,92 

диглім 

1 : 2 : 2 78 

АДФК-10 СГ 0,84 1 : 2 : 2 55 

АДФК-5 СБ 1,60 1 : 2 : 3 62 

АДФК-2 СГ 1,92 1 : 2,5 : 3,5 85 

АДФК-11 А 1,20 1 : 2,5 : 3,5 84 

АДФК-12 СГ 0,93 1 : 2,5 : 3,5 78 

АДФК-6 СХ 1,67 1 : 2,5 : 3 65 

АДФК-4 СБ 2,40 1 : 3 : 4 79 

АДФК-3 А 1,70 
 

1 : 4 : 6 88 

Оптимізація за природою розчиника 

АДФК-7 

СГ 

0,9 вода 1 : 2 : 3 47 

АДФК-8 0,56 толуол/Ar 1 : 2 : 2 54 

АДФК-9 0,56 бутанол 1 : 2 : 2 56 

Оптимізація за основністю закріплених аміногруп 

МАФК-1 А 2,65 диглім 1 : 1,5 : 1,5 72 

МАФК-2 СГ 2,67 диглім/Ar 1 : 1 : 1 40 

МАФК-3 2,33 і- пропанол 1 : 1 : 1 33 

МАФК-4 
1,53 

диглім/НСl 1 : 1,5 : 1,5 57 

МАФК-5 і- пропанол 1 : 1,5 : 1,5 42 

ЕАДФК-1 А 2,20 диглім  1 : 3 : 3 97*/65 

ЕАДФК-2 СГ 0,80 диглім/ Ar  1 : 3 : 3 73*/48 

ЕАДФК-3 1,00 бутанол  1 : 3 : 3 47*/31 

* – проходження синтезу за участю лише первинних аміногруп 



70 

Кремнезем із закріпленими групами N-пропілетилендіаміну містить як 

первинні, так і вторинні аміногрупи. Повне фосфорилювання повинно 

призводити до утворення амінотрифосфонових кислот. Оскільки 

фосфонометилювання закріплених на поверхні кремнезему 

етилендіамінових груп відбувається переважно по первинній аміногрупі, а 

реакція за участю вторинної аміногрупи проходить з меншим виходом, тому 

дані елементного аналізу не дозволяють коректно розрахувати ступінь 

перетворення (табл. 2.4). Саме тому реакцію фосфонометилювання 

кремнеземів із закріпленими групами діетилентриаміну та 

триетилентетраміну в роботах [83,84] вказують як такі, що відбуваються за 

участю первинної та одночасно первинної та вторинної аміногруп, 

відповідно. 

Збільшення ступеня перетворення в реакції збирання на поверхні для 

всіх іммобілізованих амінофосфонових кислот досягається при 

використанні 1,5-2 кратного надлишку альдегіду. Наприклад, для зразків 

амінокремнеземів з поверхневою концентрацією закріплених аміногруп  

1,6–1,7 мкмоль/м
2
 ступені перетворення становлять 62%; 65% та 88%. а для 

SiО2-МАФК від 40% до 72%. Однак подальше зростання надлишку 

альдегідів знижує вихід закріплених амінофонових кислот (АДФК-3). 

Надлишок параформу в розчині та кластерний характер розподілу 

закріплених аміногруп сприяють проходженню побічної реакції конденсації 

сусідніх закріплених аміногруп з надлишком формальдегіду. Тому більш 

ніж двократний надлишок альдегіду може мати негативний вплив на перебіг 

реакції збирання на поверхні. Задля уникнення можливості утворення на 

поверхні побічних сполук (по типу метилольних та N-гідроксиметильних 

груп -RCHO, -NCH2OH) важливим є не тільки контроль за використанням 

помірного надлишку формальдегіду, а також порядок змішування реагентів. 

До амінокремнезему насамперед додавали фосфористу кислоту, а потім 

альдегід. Такий порядок змішування підвищував кислотність середовища 

чим сприяв підвищенню виходу цільової амінофосфонової кислоти. 
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Вивчали можливість використання апротонних (толуол, глім, диглім) та 

протонних (бутанол, і-пропанол, вода) розчинників чи їх сумішей. 

Результати, наведені у табл. 3.1, свідчать, що оптимальним є використання 

високо киплячого апротонного розчинника дигліму. Одним із пояснень 

ефективності використання дигліму в синтезі SiO2-АФК, є його 

деполімеризуючий вплив на параформ та необхідний (>110 С) 

температурний режим перебігу реакції [75,121]. Заміна дигліму толуолом 

знижує ступінь перетворення. При проведенні реакції у протонних 

розчинниках не вдається досягти ступеня перетворення більшого за 75%. 

При проведенні фосфорилювання у водному середовищі ступінь 

перетворення не перевищує 50% у порівнянні з гомогенною реакцією у 

водному середовищі, де досягається вихід 83,4% [122].  

Відсутність впливу поруватої будови носія на перебіг гетерогенних 

реакцій можна прослідкувати, зробивши порівняльний аналіз даних, 

наведених в табл. 3.1 для кремнеземів з однаковою концентрацією 

закріплених аміногруп та з близькими умовами синтезу. Цей ефект можна 

пояснити значними, порівнянно з розмірами реагуючих компонентів, 

розмірами пор для мезопористого та макропористого носіїв, що не вносять 

суттєвого вкладу в кінетику реакції та її ефективність. Попри це, найвищі 

виходи одержано на непористих аеросилах. Аеросилам з високим ступенем 

покриття аміногрупами притаманний ефект зростаючої рухливості груп 

[47], що посилює їх реакційну здатність та наближує виходи за реакцію до 

таких для реакцій у розчині. Відтак, на проходження гетерогенної реакції 

Моедрітцера-Ірані має вплив концентрація аміногруп та їх розподіл на 

поверхні, а також основність закріпленої амінокомпоненти.  

3.1.2. Вплив природи ацилюючого реагента 

Раніше зазначалося, у реакції Кабачника-Філдса найчастіше 

вирішальну роль в «перемиканні» з одного маршруту на інший відіграють 

основність аміну та природа карбонільної компоненти (Схема 11). Синтез 
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за участю саліцилового, 3-піридин- та бензальдегіду в реакції Кабачника-

Філдса проводили з амінопропілкремнеземом. Здійснення двостадійного 

синтезу призводить до необхідності складного та трудомісткого виділення 

продукту. Останній підхід застосовували лише при використанні 

ароматичних та гетероциклічних альдегідів через те, що основи Шиффа для 

таких альдегідів є стабільними та утворюються кількісно. 

Таблиця 3.2 

Умови синтезу SiО2-АФК та дані хімічного аналізу  

Зразок Самін, 

мкмоль/м
2
 

Розчинник Реагнти 

~N : С : P 

P, % СL, 

ммоль/г 

, % 

ОБАФК-1 1,7 диглім 1 : 1.7 : 1.2 0,81 0,26 77 

ОБАФК-2 
0,84 

i-пропанол 1 : 3 : 4 0,50 0,16 38 

ОБАФК-3 бутанол 1 : 1.5 : 1.5 0,59 0,19 45 

ОБАФК-4 0,90 толуол 1 : 2 : 2 0,65 0,21 47 

ОБАФК-2.1 0,84 i-пропанол 1 : 2 : 2 0,75 0,24 46 

ОБАФК-2.2 0,93 
диглім 

 

1 : 2 : 2 0,35 0,11 39 

ОБАФК-2.3 0,72 1 : 3 : 3 0,53 0,17 48 

ОБАФК-2.4 1,92 1 : 5 : 5 0,50 0,16 65 

ПАФК-1 0,90 бутанол 

1 : 2 : 2 

0,23 0,07 17 

ПАФК-2 

0,76 

диглім 0,45 0,15 38 

ПАФК-3 толуол 0,32 0,10 27 

ПАФК-4 i-пропанол 0,37 0,12 31 

ПЕАФК
*
 

1,6 диглім 1 : 3 : 3 
0,43 0,14 35 

БЕАФК
*
 0,21 - - 

* – використовували SiО2-En 

Повнота ацилювання ароматичними альдегідами з використанням 

фосфористої кислоти зростає від 45% до 77% із збільшенням концентрації 

амінопропільних груп (табл. 3.2). У разі двостадійного одержання ОБАФК 

за умови 5-кратного надлишку реагентів вдається досягнути 65%. Хоча, для 
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їх синтезу в середовищі дигліму більший ступінь перетворення аміногруп 

пов'язаний з більшою густиною іммобілізованого шару амінопропільних 

груп. Привертає увагу відсутність впливу розчинника на стадії 

фосфорилювання саліциліденіміну [123]: в середовищі і-пропанолу ступінь 

перетворення сягає 46%, а в диглімі – 39%. Отже, природа розчинника має 

вплив лише на стадії за участю ацилюючого реагента. 

Під час одержання SiО2-ПАФК не вдалося досягти виходів > 35% 

(табл. 3.2). Однією з можливих причин є застосовування 

амінопропілкремнеземів з низькою концентрацією груп та використання 

незначного надлишку реагентів. У процесі одержання SiО2-ПАФК не 

спостерігається впливу розчинника на проходження реакції 

фосфорилювання: 38% в диглімі для ПАФК-2 та 31% в пропанолі для 

ПАФК-4. Нижчі ступені перетворення аміногруп, порівнюючи з ОБАФК-3 

(45%), можуть свідчити про проходження побічної реакції з утворенням 

термодинамічно стабільних гідроксифосфонатів.  

Бензальдегід вступає в реакцію з гідрофосфітом з утворенням 

гідроксифосфонату, а його здатність перетворюватися в амінофосфонат 

залежить від основності закріплених амінопропільних груп. Імовірніше, що 

заміщення гідроксильної групи на аміногрупу є утрудненим.  

Ідентифікація хімічної природи та будови поверхневого шару 3.2.  

модифікованих кремнеземів 

Питання будови та складу органічно-модифікованого поверхневого 

шару кремнеземів вирішували із застосуванням хімічних (елементний 

аналіз, рН-метричне та кондуктометричне титрування), спектроскопічних та 

термохімічних методів. 

3.2.1. ІЧ спектроскопія з Фур’є перетворенням  

Органічний шар хімічно модифікованих кремнеземів можливо 

досліджувати в діапазоні прозорості кремнезему (4000–1200 см
–1

). Смуги 

поглинання кремнеземної матриці as(Si-O-Si) знаходяться в межах  
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1070  1125 см
–1

, а смуги при 770 і 840 та 840895 см
–1  

відповідають 

валентним та деформаційним коливанням гідрофільних силанольних груп 

(Si-OH). Гідратний покров заважає спостерігати за коливаннями багатьох 

органічних груп, тому ІЧ спектри реєстрували для попередньо висушених 

зразків (120-250°C). Смуги середньої інтенсивності валентних коливань 

фосфонових кислот Р=О (1240–1140 см
–1

), Р–ОН (1080970 см
–1

) та P–C 

(790720 см
–1

) перекриваються зі смугами поглинання кремнезему [28,124]. 

Це не дозволяє безпосередньо ідентифікувати фосфоровмісні групи в 

спектрах синтезованих SiO2-АФК та робить метод ІЧ спектроскопії 

малоінформативним. Тому віднесення смуг поглинання в спектрах 

іммобілізованих амінофосфонових кислот проводили на основі порівняння 

зі спектрами амінокремнеземів (Рис. 3.2).  

  

Рис. 3.2 Фрагменти ІЧ спектрів амінокремнеземів (а) та SiO2-АФК (б). 

В ІЧ спектрах амінокремнеземів спостерігаються смуги поглинання, що 

відповідають С–Н та СС коливанням закріплених вуглеводневих ланцюгів 

(в області 28002990 та 13801500 см
–1

) та валентні і деформаційні 

коливання аміногруп (32003400 та 13401650 см
–1

). Значно надійніше 

ідентифікувати проходження реакцій в області валентних коливань, а в 

області відбитків пальців спостерігаються низькоінтенсивні смуги 

(табл.3.3). 

б) а) 
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Таблиця 3.3 

Смуги коливань (см
–1

) в ІЧ спектрах деяких модифікованих кремнеземів 

Зразок NH3
+
/Н2О NН2

+
  asCH3/CH2 C-N sCH; NН

+
 

NH2-1/СН3 1637 1596 1474 1448 1413 1388 

NH2-11 1628/. 1565 1473 1448 1412 1393 

AДФК-12 1611 1511 1468 1452 1412 1389 

ПАФК-3 1598;1650 1534 1469 1450 1427 1385 

ОБАФК-2.1 1614;1634 1531 1461 1494 1411 1381 

АДФК-8 1627;1650 1519 1472  1415 1388 

МАФК-2 1634 1523 1495 1469 1415  

АДФК-5 1635  1472  1412  

У спектрах амінокремнеземів при 3749 см
–1 

спостерігаються валентні 

коливання (O H) залишкових ізольованих силанольних груп та при 3660 

см
–1 
 віцинальних воднево-зв'язаних силанолів. Гідрофобізація дозволяє 

зменшувати концентрацію ізольованих силанолів у гідрофільних 

амінопропілкремнеземах, тому інтенсивність поглинання C–H за рахунок 

Si(CH3)3 груп суттєво зростає (Рис. 3.2).  

Підтвердженням проходження реакції фосфорилювання 

іммобілізованих амінів є зникнення в спектрах смуг валентних коливань 

(N–H). Натомість, фосфорилювання приводить до зміни напівширини 

смуги в діапазоні 3300-3000 см
–1

, де реєструється поглинання від 

протонованого аміну, а також зміщення максимума смуги у 

короткохвильову ділянку. Цей факт дає підставу вважати, що частина 

закріплених лігандів знаходиться у цвіттер-іонній формі. Відсутність смуги 

поглинання карбонільної групи 3-піридинальдегіду (1711 cм
–1

) та 

саліцилового альдегіду (1665–1645 cм
–1

) підтверджує повне видалення 

непрореагированих ацилюючих реагентів. У спектрах зразків SiO2-ПАФК та 

SiO2-ОБАФК присутні смуги поглинання зв’язків С–С (1500–1480 см
–1

) 

ароматичної системи та смуги низької інтенсивності ν(С–Н) ароматичного 
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фрагмента при 3056 см
–1

 та 3062 см
–1

, відповідно (Рис. 3.2,б). В ІЧ спектрах 

деяких зразків SiО2-АФК можна спостерігати комбіновану смугу 

ν(Р=О)+δ(Р=О) при 2490–2380 см
–1

. 

3.2.2. Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія 

Прямим підтвердженням закріплення амінофосфонових кислот на 

поверхні кремнезему є метод РФЕС. У РФЕ спектрах SiО2-АФК 

ідентифікуються інтенсивні сигнали матричних елементів Si2p (103,2 еВ), 

Si2s(154,3 еВ) та O1s (532,5 еВ), а також C1s, N1s та P2p іммобілізованого 

органічного шару (Рис. 3.3). Закріплення фосфонових груп практично не 

впливає на форму та інтенсивність сигналу O1s. У РФЕ спектрах SiО2-АФК 

лінія Р2p представлена одним нерозділеним дублетом (133,6 еВ) з 

напівшириною 1,9 еВ. Отже, наявний в поверхневому шарі фосфор 

належить амінофосфоновим групам. Це підтверджує також відсутність 

окиснення фосфонатів до фосфатів із наступним іонообмінним зв’язуванням 

фосфорної кислоти.  

   

Рис. 3.3 РФЕС-спектр SiO2-АФДК (а) та фрагменти спектрів SiO2-АФДК 

(згори) і SiO2-NH2 (внизу). 

У РФЕ спектрах лінія C1s містить сигнал при 285,0 еВ, що належить 

атомам вуглецю аліфатичного ланцюга (C–H)n іммобілізованих лігандів, за 

яким проводили корекцію спектрів. РФЕ спектр рівня C1s амінокремнезему 

вдається розкласти на три складові з максимумами при 285,0 еВ (69,26%), 
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286,3 еВ (25,85%) та 288,4 еВ (4,89%). У випадку SiО2-АФДК, для 

відповідного спектру встановлено лише дві компоненти з максимумами при 

285,0 еВ (72,1%) та 286,7 еВ (27,9%). Збільшення інтегральної інтенсивності 

компоненти С-N при 286,7 еВ обумовлене утворенням додаткових зв’язків 

–СН2–N–(СH2РО3Н2)2 для SiO2-АФДК порівняно з –СН2–NH2 для SiO2-NH2. 

Присутній лише в РФЕ спектрі амінокремнезему низькоінтенсивний сигнал 

при 288,4 еВ належить негідролізованим етоксігрупам (C–O) силану, що 

використовували в синтезі амінопропілкремнезему. Саме тому дані 

елементного аналізу на вміст С можуть вносити похибку в визначенні 

концентрації груп (див. розділ 2.3). 

Фосфорилювання амінокремнеземів у присутності формальдегіду не 

змінює вміст нітрогену в зразках, що дозволяє проводити порівняльний 

аналіз РФЕ спектрів SiO2-NH2 та SiO2-АФДК. Як у вихідному 

амінокремнеземі, так і у продукті його фосфорилювання присутня смуга 

N1s з двох компонент (399,6 еВ та 401,8 еВ), що відповідають присутності 

непротонованої та протонованої форм нітрогену. В амінокремнеземі 

переважають непротоновані групи, а наявність протонованих пояснюється 

взаємодією аміногруп з силанольними групами поверхні. Одержані дані 

підтверджують цвітер-іонну форму закріпленого ліганду в SiO2-АФДК та 

доводять присутність залишкових аміногруп. Співвідношення інтегральних 

інтенсивностей компонент NR4
+
/NR3 (75:25) для АФДК-12 корелює з 

даними хімічного аналізу, згідно з якими концентрація амінофосфонових та 

залишкових аміногруп становить 0,73 мкмоль/м
2
 та 0,20 мкмоль/м

2
, 

відповідно. 

3.2.3. Твердотільна 
31

P ЯМР спектроскопія  

Отримані методом РФЕС дані про стан поверхневих амінофосфонових 

груп доповнювали методом 
31

P ЯМР спектроскопії. Через фіксоване та 

геометрично різне положення поверхневих Р-вмісних груп в статичних 
31

P 

ЯМР спектрах повітряно-сухих зразків SiО2-АФК спостерігаються сильно 

уширені ізотропні сигнали (Рис. 3.4). Використання методики ОМК істотно 
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зменшує ширину резонансної смуги в 
31

Р ЯМР спектрах. Перехресна 

поляризація збільшує інтенсивність резонансних ліній ядер 
31

P, що близько 

розташовані до протонів, тому метод КП/ОМК дозволяє одержувати 

інформацію щодо локального оточення Р-вмісних груп на поверхні. Раніше 

в роботі [119] було показано, що гідратація поверхні SiО2-АФК змінює 

латеральну рухливість іммобілізованих амінофосфонових груп та істотно 

впливає на ширину ліній в 
13

С ЯМР спектрах. 

З цієї причини ЯМР дослідження 

на ядрах 
31

Р також проводили 

для максимально гідратованих 

зразків (Рис. 3.4). Для повітряно-

сухих зразків в 
31

Р ЯМР спектрах 

SiО2-АФДК, окрім двох 

нерозділених сигналів з 

максимумами при 8,7 та 7,2 м.ч., 

вдається ідентифікувати 

додатковий сигнал в сильному 

полі (при 0 м.ч.). Згідно з [125], 

цей сигнал відповідає 

резонансному поглинанню атомів фосфору гідролітично-нестійких Si–О–Р 

етерних груп в силікофосфонаті: 
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Два сигнали для магнітно-еквівалентних –СН2РО3Н2 фрагментів у 

спектрах SiO2-АДФК можна пояснити різним ступенем депротонування 

поверхневих груп або присутністю латерально-лабільних чи воднево-

зв'язаних амінодифосфонових груп [27]. Для перевірки даного припущення 

була записана серія 
31

Р ЯМР КП/ОМК спектрів з різним часом контакту 

 

Рис. 3.4 
31

P ЯМР спектри SiО2-

АФДК записані у різних умовах. 
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(tКП) між ядрами 
1
Н та 

31
Р (Рис. 3.5). При коротких імпульсах (0,1–0,5 мс) в 

ЯМР спектрах смуги погано розділені, а збільшення часу імпульсу сприяє 

непропорційному зростанню інтенсивності сигналів. Відповідно до 

обговорення, наведеного в роботі [115], пропорційну залежність 

інтенсивності сигналу від tКП в 
31

Р ЯМР спектрах можна пояснити більшою 

лабільністю поверхневих груп, а непропорційне збільшення інтенсивностей 

– їх різним оточенням на поверхні. Отже, іммобілізовані амінофосфонові 

групи в дослідженому зразку мають різне локальне оточення.  

  

Рис. 3.5 
31

Р КП/ОМК ЯМР спектри вологого зразка SiО2-АФДК з різним 

tКП (а) та при різному рН суспензії (б). 

Як видно з Рис. 3.5, у всіх 
31

Р ЯМР спектрах чотирьохосновної 

закріпленої кислоти для суспензій з різним значенням рН присутні два 

резонансних сигнали. Положення і відносна інтенсивність цих сигналів 

змінюються порівняно з водною (рН = 3,5) суспензією зразка: в кислому 

середовищі (pH = 1,5) сигнали зміщені в слабке поле (9.2 і 8.3 м.ч.), тоді як у 

лужному середовищі (рН = 8,0) спостерігається їх зсув у сильне поле (7.7 та 

6.3 м.ч.). Це вказує на збереження неоднорідності оточення фосфонових 

груп у всьому вивченому інтервалі рН та, одночасно, про зниження 

латеральної рухливості зі зменшенням рН.  

Спектри зразків із закріпленими амінодифосфоновими групами, 

записані в однакових умовах (рН = 3–4, гідратована поверхня, tКП = 5 мс) 

істотно різняться, а їх хімічні зсуви не відтворюються (Рис. 3.6). Так, в 

-40-30-20-1001020304050

-40-30-20-1001020304050

pH=1.5

pH=3.5
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спектрі АФДК-6 присутній один сигнал, а у спектрі АДФК-10 

спостерігаються два додаткових сигнали. Для коректної інтерпретації 

відмінностей в 
31

P ЯМР спектрах SiO2-АДФК посилалися на власні 

додаткові досліження фосфористої кислоти. Після фізичної сорбції на 

кремнеземі та амінопропілкремнеземі два сигнали кристалічної H3PO3 

зміщуються в бік сильного поля в такій послідовності: H3PO3 (9,0 і 5,9 м.ч.) 

< SiО2·H3PO3 (6,5 і 3,2 м.ч.) < SiО2-NH2·H3PO3 (4,3 і 1,0 м.ч.). Подібну 

залежність положення сигналу від природи носія спостерігали для 

фосфонатів [114,115] та пояснюють збільшенням енергії міжмолекулярної 

взаємодії кислоти з поверхневими групами. 
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Рис. 3.6 
31

Р КП/ОМК ЯМР спектри SiO2-АДФК та Н3РО3 сорбованої  

на SiO2-NH2. 

Згідно з цими міркуваннями, сигнали Р < 4,0 м.ч. в 
31

P ЯМР спектрах 

SiO2-АФК доцільно віднести до поглинання фізично сорбованої H3PO3. Такі 

сигнали присутні лише в спектрах зразків із низькою концентрацією 

амінофосфонових груп (Рис. 3.6). З урахуванням запропонованої вище 

кореляції між p та силою міжмолекулярної взаємодії присутнє в 
31

Р ЯМР 

спектрі АДФК-10 плече при 9,0 м.ч. можна пояснити поглинанням 

практично не зв'язаних з поверхнею фосфонових груп амінодифосфонової 

кислоти [126]. Відтак, зіставлення даних елементного аналізу та 
31

Р ЯМР 
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спектроскопії дозволяє стверджувати, що зразок АДФК-10 містить 

фрагменти амінодифосфонової кислоти та амонійної солі H3PO3. 

Отже, різна густина закріпленого шару та ступені перетворення 

аміногруп в амінодифосфонові групи є причиною відмінностей, які 

спостерігаються в ЯМР спектрах зразків SiO2-АДФК (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Концентрації груп та р в 
31

Р ЯМР спектрі деяких SiO2-АДФК 

Зразок C, мкмоль/м
2
 , % р, м.ч. 

АДФК-10 0,46 55 9,0; 7,4; 4,0 

АДФК-12 0,73 78 8,7; 7,2 

АДФК-6 1,08 65 7,8 

АДФК-2 1,64 85 8,4 

Концентрація поверхневих груп для АДФК-6 вдвічі більша ніж для 

АДФК-10, тому більшість атомів фосфору матиме однотипне локальне 

оточення, а в 
31

Р ЯМР спектрі цього органокремнезему присутній один 

сигнал. Зсув єдиного сигналу у слабке поле до 8,4 м.ч. в 
31

Р ЯМР спектрі 

зразка АДФК-2 з високим ступенем перетворення свідчить про послаблення 

взаємодії між групами амінодифосфонової кислоти на поверхні. Локальна 

неоднорідність ядер
 31

Р зразка АДФК-12 пояснюється відносно низькою 

концентрацією закріплених груп, де частина груп утворює водневі зв'язки із 

закріпленими амінопропільними/силанольними групами (p=7,2), а інша 

частина не зв’язана з поверхнею носія (p=8,7). 

Отже, одержані результати дозволяють стверджувати, що для зразків із 

високою концентрацією закріплених груп у 
31

Р ЯМР спектрах присутній 

один сигнал, який зі зростанням ступеня перетворення аміногруп в 

амінофосфонові зміщується в слабке поле. Зразки SiO2-АДФК з  

C < 1 мкмоль/м
2
 демонструють неоднорідне локальне оточення 

амінофосфонових груп.  
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Спектри кремнеземів із 

закріпленими монофосфоновими 

групами містять один сигнал 

(Рис. 3.7). У зразках SiO2-

ОБАФК, які синтезували за 

участю діетилфосфіту, присутні 

сигнали p> 14 м.ч., що 

відповідають неповному 

перетворенню етеру в кислотні 

фосфонові групи. Це 

припущення підтверджується 

p~ 10 м.ч, що становить для 

інших зразків ОБАФК 

одержаних за участю 

фосфористої кислоти [127]. 

Низькі значення величин хімічних зсувів для зразка SiO2-БЕАФК (4,2 та 

0,7 м.ч.) є підтвердженням того, що синтез за участю бензальдегіду не 

відбувся. 

Термохімічна поведінка хімічно модифікованих кремнеземів 3.3.  

Завдяки термічній стійкості кремнеземної матриці та детально 

вивченим умовам її дегідратації, термохімічні методи знайшли широке 

застосування в дослідженні органокремнеземів [128]. Термічна стабільність 

таких матеріалів лімітується властивостями закріплених органічних груп та 

міцністю їх хімічного зв'язку з кремнеземом. Зразки SiО2-АФК у процесі 

нагрівання до 700 °C втрачають до 15% від початкової маси, а на кривих ТГ 

вдається виділити три проміжки найбільшої втрати маси: 1) до 200 °C; 2) 

250–450 °С; 3) вище 500 °С (Рис. 3.8, а). За даними ІЧ спектроскопічного 

дослідження встановлено видалення фізично сорбованої води під час 

нагрівання зразків до 250 °C, а також відсутність термічного розкладання 

 

Рис. 3.7 
31

Р КП/ОМК ЯМР 

спектри SiO2-АФК. 
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закріплених груп поверхневого шару. Саме тому найменша втрата маси на 

кривих ТГ спостерігається для біфункціонального гідрофобного АДФК/СН3. 

Відповідно перший низькотемпературний ендоефект десорбції води за 

данними диференційної скануючої калориметрії (у межах 80–180 °С) 

виражений менш чітко порівняно із іншими гідрофільними SіO2-АФК.  

  

Рис. 3.8 Криві TГ (а) та ДСК (б) для АДФК (1), АДФК/СН3 (2), МАФК (3), 

ОБАФК (4) і ПЕАФК (5). 

На другій середньотемпературній ділянці термограми (від 250 до 

450 °С) для SіO2-АФК спостерігається різна втрата маси, що пов’язано з 

різною будовою закріплених кислот: амінодифосфонові (АДФК, 

АДФК/СН3) кислоти втрачають лише до 5% від початкової маси, а для 

монофосфонових кислот із масивними замісниками біля α-атома карбону 

(ОБАФК та ПЕАФК) зміна маси є найбільшою. Зразок МАФК, одержаний із 

N-метиламінокремнезему, має меншу втрату маси в цьому діапазоні 

температур. Значне зменшення маси АДФК/СН3, яке спостерігається при 

температурах вище 500 °С, відбувається, імовірно, за рахунок відщеплення 

триметилсилільних груп.  

У діапазоні температур 320–370 °С на кривих ДСК досліджуваних 

зразків спостерігається другий ендотермічний процес, який відповідає 

термічному розкладу органічного шару [129]. Такий процес практично не 

перебігає у випадку SіO2-АДФК (Рис. 3.8, б). Сталість температурного 

інтервалу цього ендоефекту для МАФК, ОБАФК, ПЕАФК свідчить про 
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близьку енергію розриву зв'язків груп поверхневого шару та вказує на 

однаковий механізм термічного розкладу монофосфонових кислот. За 

даними термічних досліджень зразків SіO2-АДФК, що містять одну чи дві 

фосфонові групи, не вдалося зафіксувати будь-які процеси відщеплення 

фосфоровмісних фрагментів. Найімовірніше, фосфонові групи взаємодіють 

з силанольними групами поверхні з утворенням етерів, подібних тим, що 

були підтверджені даними 
31

Р ЯМР дослідження. Подальше нагрівання (t > 

350 °С) супроводжується утворенням фосфосилікатів, як описано в [130]. 

3.3.1. ТПД-МС дослідження поверхневого шару 

Хімічні процеси, що відбуваються у процесі деструкції поверхневого 

шару SіO2-АФК досліджено методом ТПД-МС. За низьких температур в 

мас-спектрах газоподібних продуктів розкладу детектуються іони з  

m/z 16–18. Формування водяної пари (18 і 17 а.о.м.) за рахунок дегідратації 

силанольних груп і деструкції ліганду проходить у всьому інтервалі 

досліджуваної температури до 800 °C. Однак профіль видалення води 

змінюється залежно від пористої природи кремнеземного носія (Рис. 3.9).  
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Рис. 3.9 Tемпературні залежності інтенсивності сигналів іонів m/z 18 (а) 

m/z 16 (б) у мас-спектрах продуктів розкладу АДФК/СН3(1), АДФК(2), 

ПЕАФК(3) та ОБАФК(4). 

На силасорбі (АДФК і АДФК/СН3) спостерігається один максимум 

десорбції води при 120 °C. У профілях термодесробції води з поверхні 

мезопористого силікагелю наявні два піки: для ОБАФК при 100 °C та  
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150 °C; у разі ПЕАФК при 100°C та 220 °C. Дані ТПД-МС дослідження 

десорбції води підтверджують результати по першому ендоефекту на 

кривих ДСК і втрати маси на термограмах (Рис. 3.8).  

Із зростанням температури в мас-спектрах SіO2-АФК детектуються 

фрагменти вуглеводнів (C1–C3) і нітрогеновмісні продукти. Профіль 

десорбції іона m/z 17 (NH3
+
, OH

+
) повторює профіль видалення води до  

200 °C, однак, із підвищенням температури зростання інтенсивності цього 

піку вказує на процес десорбції аміаку.  

Згідно з даними термічного розкладу груп поверхневогого шару SіO2-

АДФК/СН3-5, представлених на Рис. 3.10, максимум піка молекулярного 

іона аміаку (m/z 17) збігається з максимумами відщеплення пропілену m/z 

42, 41 (C3H6
+
, C3H5

+
) та фрагментарних іонів m/z 57, 56 (C3H7N

+
, C3H6N

+
). 

Симетрична форма піка  

m/z 42, що спостерігається як 

для гідрофобізованого зразка, 

так і для інших SіO2-АФК 

вказує на його утворення за 

реакцією 2-го порядку – 

взаємодією іммобілізованої 

кислоти з силанольними 

групами носія. Такі 

експериментальні дані 

підтверджують правильність 

припущення щодо утворення 

фосфоровмісних етерів (Si–O–P) на поверхні, що сприяє в подальшому 

руйнуванню амінопропільного спейсера.  

У мас-спектрах SіO2-АФК у температурному проміжку 400–700°С 

спостерігається десорбція етилену, який ідентифікували за іонними 

фрагментами m/z 28, 27 (C2H4
+
, C2H3

+
), і менш інтенсивного піка 

фрагментарного іона m/z 30 (CH4N
+
, С2Н6

+
),  максимум десорбції якого 
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Рис. 3.10 Tемпературні залежності 

інтенсивності сигналів іонів у МС 

продуктів розкладу SіO2-АДФК/СН3-5. 
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припадає на 540 °C. Саме при цій температурі починає зростати 

інтенсивність піків m/z 16 та 15 (Рис. 3.9). Відщеплення 

монофункціонально зв’язаних з кремнеземом триметилсилільних груп 

проходить у температурних межах 100–550 °C. Утворення HOSi(CH3)3 за 

участю сусідніх силанольних груп можна детектувати по появі у мас-

спектрах інтенсивного сигналу від характеристичного фрагментарного іона 

m/z 75 (HOSi(CH3)2
+
) і менш інтенсивних піків m/z 16, 15 (CH4) та  

m/z 48, 47 (SiH3OH
+
) [128]. Відщепленням –Si(CH3)3 груп підтверджується 

втрата маси на термограмі за умови відсутності ендоефекту на кривій ДСК 

(Рис. 3.8). Одночасність утворення води, аміаку, пропілену та C3H7N
+
 

дозволяє запропонувати схему термічного розкладу груп 

амінодифосфонової кислоти (Схема 32): 
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Схема 3-2 

Руйнування іммобілізованого шару SіO2-ОБАФК і SіO2-ПЕАФК також 

проходить по багатьом функціональним групам з одночасним вивільненням 

молекул/фрагментів великої та малої маси (Рис. 3.11). У мас-спектрах 

продуктів термічного розкладу зразків SіO2-АФК, одержаних за участю 

амінопропільних груп, видалення пропілену реєструється в тому самому 

температурному інтервалі (300–600 °C) що і SіO2-АДФК та підтверджує 

аналогічний механізм термічного розкладу поверхневого шару. Більший 

температурний діапазон реєстрації m/z 42 (250–650 °C) для SіO2-ПЕАФК 

зумовлено меншою термічною стійкістю етилендіамінопропільних груп, що 
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підтверджують дані десорбції m/z 16 (Рис. 3.9). Лише у випадку  

SіO2-ПЕАФК спостерігаються дві ділянки відщеплення m/z 56: в області 

невисоких температур (120–280°C) та у високотемпературній області  

(300–600°C). Профіль десорбції m/z 56 повторює профіль молекулярного 

іона етилену m/z 28, проте за положенням максимума зміщений на 50 °C 

відносно профіля m/z 42. Тобто відщеплення етилендіаміногрупи 

супроводжується утворенням етилену і пропілену. Водночас максимум 

несиметричного піка m/z 30 повторює профіль іонного фрагмента m/z 17. 

Як правило, процеси термодеструкції модифікованих матеріалів 

протікають у напрямку, протилежному стадіям синтезу. Однак, у разі аміно-

фосфонатів ця закономірність не підтверджується. Так, для ПЕАФК 

відбувається одночасне відщеплення фрагментів піридинового альдегіду та 

етилендіаміну (Рис. 3.11). 
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Рис. 3.11 Tемпературні залежності інтенсивності сигналів іонів у мас-

спектрах продуктів розкладу SіO2-ПЕАФК 

Видаленню алкенів передує відщеплення метилпіридину, десорбцію 

якого в інтервалі температур 200–600 °C можна ідентифікувати за 

утворенням молекулярного та фрагментарних іонів m/z 93–91 (С6Н7N
+
,  

(M–Н)
+
, (M–2Н)

+
). Процес подальшого руйнування відбувається з 

утворенням амінопохідних, а за температури 250–550 °C у мас-спектрі 

детектуються фрагментарні іони m/z 64, 65, 76 та m/z 105, 121.  
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 Руйнування поверхневого шару 

SіO2-ОБАФК відбувається від 250 °C 

до 650 °C із видаленням фрагментів 

ароматичних сполук. У мас-спектрі 

вдається надійно ідентифікувати 

утворення м-крезолу m/z 107 

(НОС6Н4СН2
+
), фрагментарних іонів m/z 91, 90 (С6Н5СН2

+
–Н

+
), m/z 78–76 

(С6Н6
+
, С6Н5

+
, С6Н4

+
), а також іонів з m/z 84, 66, 65. Початок відщеплення 

цих фрагментів за низьких температур підтверджує припущення щодо 

одночасного відриву замісника при розгалуженій ланці α-карбону та 

видалення з поверхні частини амінопропільних груп, що узгоджується з 

даними ТГ і другим ендоефектом на кривих ДСК. 

Cуттєво вирізняється лише фрагмент m/z 44, пов'язаний з 

фосфоровмісними продуктами, профіль видалення якого не збігається з 

профілем, що відповідає утвореню алкенів, та складається з двох піків для 

ЕАДФК (при 90°С і 270°С) і АДФК (при 300 °C і 600 °С).  

Причина відсутності Р-

вмісних фрагментів у 

продуктах термічного 

розкладу SіO2-АФК 

потребувала додаткового 

визначення. Для цього 

досліджували модельний 

зразок – амінокремнезем, 

оброблений надлишком 

фосфонової кислоти  

(SiО2-NH3
+
Н2РО3


). Згідно з 

МС цього зразка (Рис. 

3.12), профіль видалення фрагмента m/z 17 збігається з профілем видалення 

води, що дає підстави інтерпретувати його як гідроксил-іон. Його максимум 
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Рис. 3.12 Tемпературні залежності 

інтенсивності сигналів іонів у МС 

продуктів розкладу SiO2-NH3
+
Н2РО3


. 
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при ~250 °С вказує на імовірну дегідратацію ліганду з утворенням на 

поверхні фосфорамідів (–NH–P–O). 

Руйнування модельного зразка за температури вище 400 °C проходить 

з видаленням етилену (m/z 26–28), пропілену (m/z 40–42) та пропіламіну  

(m/z 56–57). Утворення аміаку (m/z 16) починається близько 600 °С і 

проходить у вузькому температурному інтервалі. Профіль продуктів 

розкладу солі SiО2-NH3
+
Н2РО3


 зміщений у високотемпературний діапазон 

порівняно із амінопропілкремнеземами, протонованими іншими 

неорганічними кислотами. Наприклад, елімінування фрагментів алекенів 

відбувається в інтервалі температур 400–600 °С для SiО2-NH3
+
Cl


 порівняно 

з 500–750 °С для SiО2-NH3
+
Н2РО3


 та є аргументом на користь його більшої 

термічної стійкості. Навіть для модельного зразка у МС спектрах відсутні 

фрагменти фосфористої кислоти (81 а.о.м) чи продукти її 

диспропорціонавання, які можна було б ідентифікувати за фрагментами-

маркерами з масою 34 (РН3), 47 (СН3РН, РО). Отже, відсутність у газовій 

фазі Р-вмісних продуктів є доказом їх взаємодії з поверхнею SiO2 з 

утворенням кремнієвих етерів (Схема 3-2). 

Функціоналізовані бентоніти: синтез та характеризація 3.4.  

Подібно до кремнеземів, функціоналізування бентоніту 

амінофосфоновими групами проводили двостадійно (схема 2-5). 

Силанізування глин відбувається за рахунок двох конкурентних процесів:  

1) взаємодія силану з гідроксильними групами внутрішніх стінок, 

зовнішньої поверхні, краєвих розломів, дефектів глини; 2) процес 

інтеркаляції молекул модифікатора у міжшаровий простір бентоніту. Для 

інтеркальованого аміносилану можливе утворення олігомерів за рахунок 

гідролізу анкерних –Si(OR)3 груп, а термічна постобробка такого органо-

бентоніту сприяє ковалентній іммобілізації олігомеризованих силанів та 

супроводжується зростанням міжшарової відстані (Рис. 3.13). 
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Рис. 3.13 Процеси інтеркаляції та конденсація аміносиланів у міжшаровому 

просторі бентоніту. 

Очікувалося, що за однакової концентрації введених силанів з різним 

числом атомів нітрогену та, відповідно, різною довжиною метиленового 

ланцюга, найбільша міжшарова відстань спостерігатиметься для Bnt-En. 

Згідно з результатами рентгенофазового дослідження (Рис. 3.14), основний 

рефлекс бентоніту (2θ = 6,16) після обробки силанами зміщується до 

менших величин 2, а інтенсивність сигналу амінобентонітів відносно 

характерного піка бентоніту зменшується. У разі Bnt-En (2 = 4,6) та Bnt-

NНСH3 (2 = 5,4) уширення сигналу вказує на зниження кристалічності 

та/або нерівномірну інтеркаляцію силану. Наявність в Bnt-NH2 вторинного 

дифракційного піка 2 = 8,7 пов'язують з локальним «зшиванням» 

суміжних шарів глини у процесі бічної поліконденсації шару силанів 

[70,131]. Від доступності аміногруп залежатиме надалі ступінь їх 

перетворення в амінофосфонові групи. У процесі силанізації міжшарова 

відстань бентоніту (d = 1,44 нм) збільшується в такій послідовності: Bnt-

NНСH3 (1,63 нм) < Bnt-En (1,92 нм) < Bnt-NH2 (2,05 нм). Суттєво меншу за 

прогнозовану міжпланарну відстань та, відповідно, меншу кількість 

введеного силану у випадку Bnt-NHCH3 можна пояснити зниженням 

кислотності обмінного іона Бренстеда.  
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Bnt-NH2;  Bnt-АДФК Bnt-En; Bnt-EАДФК Bnt-NНСH3; Bnt-МАФК 

Рис. 3.14 Рентгенівські дифрактограми Bnt (1), Bnt-амін (2) та Bnt-АФК (3). 

Міжшарова відстань Bnt-ЕАФК і Bnt-МАФК не змінилася після 

фосфорилювання Bnt-En та Bnt-NHСН3 та збільшилася лише на 0,61 нм для 

Bnt-АДФК. Отже, друга стадія синтезу не вплинула на розміри олігомерів 

(Рис. 3.14). В цілому, менше загальне зростання міжшарової відстані для 

Bnt-МАФК (13%) в порівнянні з Bnt-ЕАФК (33%) та Bnt-АДФК (42%) 

вказує на нижчий ступінь олігомеризації метиламіносиланів, що 

пояснюється меншою його гідрофільністю.  

Процес силанізування та подальшого модифікування, пов'язаний зі 

змінами в хімічній структурі мінерального скелету, підтверджували 

методами твердотільної ЯМР спектроскопії. 

 

Рис. 3.15 
29

Si ОМК ЯМР спектри бентоніту та амінобентонітів. 
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У 
29

Si ЯМР спектрі як вихідного бентоніту, так і амінобентонітів 

резонансні лінії –92 м.ч. та –94 м.ч. зумовлені атомами Si в шарах глини 

[Si(OSi)3OM], де M = Al, Mg (Рис. 3.15). Вузький сигнал при –107 м.ч. 

належить структурі [Si(OSi)4] кристалічного кварцу, наявність якого в 

бентоніті ідентифікували раніше рентгенографічно (Рис. 2.1) та залишається 

присутнім в амінобентонітах. Взаємодія силанів з силанольними групами 

бентоніту підтверджується зменшенням внеску резонансного піка 

 Q
2
 –85 м.ч. у 

29
Si ЯМР спектрах амінобентонітів, а поява сигналу в межах 

від –50 м.ч. до –70 м.ч. вказує на присутність тридендатно (T
3
, –67 м.ч.) та 

бідентатно (T
2
, –61 м.ч.) зв’язаного аміносилану [70]. При цьому утворення 

Si–C зв’язків можливе за рахунок ковалентного закріпленння силанів чи їх 

поліконденсації (Рис. 3.13). 

У 
31

P ЯМР спектрі Bnt-

АДФК сигнали високої 

інтенсивності при 6,4 та 1,5 м.ч. 

підтверджують закріплення 

амінофосфонових кислот  

(Рис. 3.16).  

Їх більший сильнопольовий 

зсув у порівнянні гідратованими 

зразками SiО2-АФК вказує на 

сильніше зв'язування 

амінофосфонових груп із 

сусідніми залишковими аміногрупами. У спектрі Bnt-АДФК все ще 

спостерігається пік низької інтенсивності –18,8 м.ч., який, як і у вихідному 

бентоніті (–19,2 м.ч.), пов'язаний з присутністю в глині поліфосфатних 

домішок [132]. 

В ІЧ спектрах вихідного бентоніту спостерігаються три частоти 

структурних коливань матриці Е-О-E (де Е = Si, Al та Mg) в межах  

690–800 см
–1

 [133]
 
та коливання (Si–O–Si) кремнеземних шарів в межах 

30 20 10 0 -10 -20 -30

Bnt

Bnt-АДФК

 м.ч.
 

Рис. 3.16 
31

Р ОМК ЯМР спектри Bnt та 

Bnt-АДФК. 
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1200–900 см
–1

, де наявне плече при 915 см
–1

 відноситься до Al–OH груп 

(Рис. 3.17). У спектрі бентоніту також присутні широка смуга коливань 

фізично сорбованої води 3426 см
–1

 та вузька смуга О–H (3624 см
–1

), які є 

характерними для структурних фрагментів MgAl–OH, 2Al–OH, Si–OH та 

SiAl–OH. У процесі двостадійного модифікування ці спектральні патерни 

залишаються без змін, тобто структура мінерального каркасу зберігається.  

 

Рис. 3.17 ІЧ спектри Bnt-АДФК та немодифікованого Bnt. 

Після силанізування в спектрах амінобентонітів спостерігаються нові 

смуги поглинання С–Н (2800–3000 см
–1

) алкільних ланцюгів і 

низькоінтенсивні смуги С–Н при 1388, 1410 та 1445 см
–1

. У процесі 

фосфорилювання алкілюються аміногрупи і зникають (N–Н) поблизу 

3280 см
–1

, а також (N–H) при 1596 та 1550 см
–1

 алкіламіногруп. Разом з 

тим, з’являються нові коливання при 3290, 1640 та 1471 см
–1 

протонованих 

аміногруп. Смуги поглинання фосфонових груп не доступні для 

спостереження через перекривання із скелетними коливаннями бентонітної 

матриці, що утруднює безпосередню ідентифікацію закріплених 

амінофосфонових кислот.  

Термічну стійкість амінобентонітів досліджували у порівнянні з 

немодифікованим Bnt (Рис. 3.18). На термограмах Bnt і Bnt-En у межах  
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t < 300 °С та 500650 °C спостерігаються два проміжки втрати маси, що 

становить 26,1 мас.% для Bnt-En в порівнянні з 12,7 мас.% для Bnt. Перший 

ефект втрати маси на кривій ДТГ та відповідний їй ендотермічний ефект на 

кривій ДТА відповідає термодесорбції фізично сорбованої води, наявної на 

зовнішній та внутрішній (міжшаровий простір) поверхнях бентонітних 

зразків.  

200 400 600 800
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Рис. 3.18 ДТГ/ДТА криві розкладу Bnt (а) та Bnt-En (б). 

При подальшому підвищенні температури для бентоніту положення 

мінімумів на кривих ДТГ і ДТA за однакової температури 570 °C можна 

пояснити процесом дегідроксилювання монтморилоніту (шаруватий 

алюмосилікат складу 1:2). У випадку силільованого зразка хід цих кривих 

різко відрізняється. Наявний мінімум на кривій ДТГ (560 °C) 

супроводжується перебігом помітних екзотермічних процесів на кривій 

ДТА (280560 °C). Незначні втрати маси та виділення тепла, що 

розпочинаються при ~280 °C обумовлені конденсацією невеликої кількості 

залишкових метокси-груп аміносилану. Згідно з даними роботи [72], 

наявність двох максимумів на кривій ДТA Bnt-En можна пояснити різною 

доступністю хімічно зв’язаних органічних аміногруп та олігомеризованого 

шару силанізованого бентоніту, відповідно. Перший максимум на кривій 

ДТА при 410 °C обумовлений етилендіаміновими групами на краях і 

поверхневих дефектах, а високотемпературний максимум відповідає 

а) б) 
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руйнуванню органічного шару інтеркальованих груп у міжпланарному 

просторі бентоніту. Менший екзоефект, що спостерігається при 540 °C, 

можна пояснити двома одночасними процесами: екзотермічним розкладом 

органічних груп та ендотермічним процесом дегідроксилювання матриці 

бентоніту. Отже, зразки амінобентоніту термостабільні, а процес 

силанізування у безводних умовах для бентоніту проходить з утворенням 

мономерного та полімерного шару закріплених груп. 

Будова поверхневого шару модифікованих магнітних наночастинок 3.5.  

Магнетит одержували за методикою, повідомленою Массартом [118], 

шляхом гідролізу суміші хлоридів Fe(II,III) розчином гідроксиду амонію. 

Метод хімічного співосадження є найбільш простим способом одержання 

Fe3O4, коли необхідною є висока чистота продукту. Для потенційного 

застосування в сорбційних процесах окрім магнітних властивостей 

важливим є природа функціональних груп поверхневого шару магнітних 

наночастинок. Властивості поверхневих груп, їх кількісне співвідношення 

та розподіл на поверхні залежатимуть від методу модифікування 

наночастинок. Для запобігання агрегації та окиснення свіжо-одержаних 

наночастинок магнетиту було використано два способи захисту шляхом 

модифікування (схема 2-6). Перший синтетичний підхід базується на 

утворенні самоорганізуючого моношару аміногруп за рахунок приєднання 

допаміну, другий полягає в утворенні поверхневого шару діоксиду кремнію 

за методом Stöbera в присутності амінопропілтриетоксісилану.  

Частинки магнетиту характеризували на кожній стадії модифікування. 

Особливу увагу приділяли можливим змінам у морфології частинок (розмір, 

форма, склад, співвідношення ядро-оболонка) та зміні магнітних 

властивостей при подальшому закріплені на поверхні функціональних груп. 

Наведені мікрофотографії ТЕМ показують, що синтезовані частинки мають 

здебільшого сферичну форму та є доволі монодисперсними, з вузьким 

розподілом за розмірами в межах 5–16 нм (Рис. 3.19). Після закріплення 
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аміногруп розмір наночастинок Fe3O4-допа не змінився, проте для 

магнетиту Fe3O4/SiO2-NH2 помітна агрегація частинок, що є наслідком 

утворення полісилоксанового покриття. Хімічне закріплення 

метиленфосфонової кислоти не мало визначального впливу на середній 

розмір частинок, який для Fe3O4/SiO2-АДФК становив 8–18 нм. 
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Рис. 3.19 TEM зображення Fe3O4-допа (а), Fe3O4/SiO2-NH2 (б) та гістограми 

розподілу частинок за розмірами в процесі синтезу Fe3O4/SiO2-АДФК. 

Згідно з даними енергодисперсійного рентгенівського мікроаналізу 

вміст Fe та О в синтезованому магнетиті (27 ат.% Fe і 72 ат.% O) близький 

до стехіометрії Fe3O4. У спектрі рентгенівської флюоресценції  

Fe3O4/SiO2-АДФК наявні інтенсивні сигнали Fe (28 %), O (55%), Si (5%) і  

C (28%). Також у спектрі зразка присутній сигнал атомів Cl (1,08%), що 

вказує на невелику кількість невідмитих хлорид-іонів. Співвідношення піків 

N (7,6%) та Р (1,5%) показує, що на кожну іммобілізовану фосфонову групу 

припадає три-чотири амінопропільні групи. За даними елементного (С, N, P) 

аналізу концентрація груп на поверхні становить 0,5 ммоль/г. 

Закріплення органічних груп поверхневого шару для синтезованих 

наночастинок підтверджено методом ІЧ спектроскопії (Рис. 3.20). У 

а) 

б) 
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спектрах усіх модифікованих частинок магнетиту наявні характерні смуги 

поглинання коливань (Fe–O) магнетиту при 596 см
–1

 та 464 см
–1

. Наявність 

широкої смуги валентгих коливань (Si–O–Si) при 1200–900 см
–1

 разом із 

інтенсивною вузькою смугою коливань (Si–O–Si) при 464 см
–1

 підтверджує 

присутність шару кремнезему для зразків Fe3O4/SiO2-NH2 та  

Fe3O4/SiO2-АДФК. 
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Рис. 3.20 ІЧ спектри синтезованих наночастинок магнетиту. 

Коливання s/as(C–H) при 2854–2847 см
–1

 та 2950–2920 см
–1

 

відповідають алкільним групам модифікатора. Широка смуга поглинання 

при 3400–3423 см
–1 

 валентних коливань (N–H) груп перекривається з  

(-OH) гідроксильних груп магнетиту (Fe–OH), кремнезему (Si–OH) та 

сорбованим на поверхні молекулам води. Смуги коливання фосфонових 

груп
 

в ІЧ спектрах Fe3O4-АДФК і Fe3O4/SiO2-АДФК не вдалося 

ідентифікувати. У спектрі Fe3O4-допа наявні низькоінтенсивні смуги 

деформаційних коливань ароматичного кільця та фенольних груп (1401, 

1323 та 1283 см
–1

), а поглинання при 1674 см
–1

 і 1642 см
–1

 вказують на 

кон'югацію допаміну на поверхні магнетиту.  

Згідно з даними рентгенівских досліджень (Рис. 3.21), рефлекси  

2θ = 18,2°, 30,3°, 35,6°, 43,3°, 53,8°, 57,3° і 62,8° спостерігаються як для 
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вихідних, так і модифікованих магнітних наночастинок та узгоджуються зі 

стандартними даними рентгенівської дифрактограми магнетиту (JCPDS № 

19-0629). 

 

Отже, двостадійне модифікування проходить без зміни фази Fe3O4, а 

одержані дані підтверджують стійкість структури магнетиту у процесі 

синтезу. Лише в Fe3O4/AДФК з’являються низькоінтенсивні додаткові 

рефлекси 17,2° та 33,2°. Цей факт можна пояснити неповним блокуванням 

допамінового шару поверхні Fe3O4-допа та взаємодією фосфористої кислоти 

з Fe–OH групами, подібно до [134]. Водночас відсутність додаткових піків 

для зразка з захищеним SiO2 шаром вказує на більшу щільність 

неорганічного покриття у порівнянні з покриттям, утвореним органічними 

допаміновими лігандами (Рис. 3.21). Наявність «гало» 2θ = 20–30° на 

дифрактограмі Fe3O4/SiO2-АДФК підтверджує формування поверхневого 

шару аморфного кремнезему. Розраховані середні розміри кристалітів (за 

результатами аналізу піка d(311) дифрактограм за методом Шеррера) та 

розміри частинок (за даними ТЕМ) наведені в таблиці 3.5.  

 

 
Рис. 3.21 Дифрактограми магнетитів 
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Таблиця 3.5 

Фізичні характеристики одержаних магнітних наночастинок 

Зразок 
РФА, 

нм, 

ТЕМ, 

нм 

SBET, 

м
2 
/г 

d, Å/ 

V, см
3
 /г 

М / Мз, 

е.м.о./г 

HC,  

Ерг 

Alfa Aesar® – 50–100 20–50 – 83,0/8,40 148,0 

Fe3O4 12,1 10,5±3,0 43 – 67,5 2,4 

Fe3O4/SiO2-NH2 – 13,0±2,9 185 60,2 / 0,84 49,4 / 0,1 1,5 

Fe3O4/SiO2-АДФК 13,2 13,1±3,2 205 78,2 / 0,61 42,0 / 0,2 2,0 

Fe3O4-АДФК 15,6 – 90 14,5/ 0,42 – – 

Ізотерма сорбції/десорбції азоту немодифікованого магнетиту 

належить до другого типу (згідно класифікації IUPAC) та характеризує 

частинки малого розміру з невисокою питомою площею поверхні (Рис. 

3.22).  
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Рис. 3.22 Ізотерми сорбції-десорбції N2 на магнетиті та магнетиті, 

модифікованому групами АДФК. 

Для модифікованих частинок форма ізотерм змінюється, а наявні петлі 

гістерезису при P/P0 = 0,7–0,9 відповідають процесам конденсації в 

мезопорах, що мають вузький розподіл за розмірами (табл. 3.5). На стадії 

покриття кремнеземом площа поверхні пористих частинок Fe3O4/SiO2-NH2 

збільшується в 4,3 рази, а подальше незначне (на 11%) зростання питомої 
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площі поверхні (SBET) на стадії фосфорилювання свідчить про ковалентне 

закріплення невеликих молекулярних фрагментів. 

Зменшення розміру частинок веде до розупорядкування поверхневого 

спіну, сприяє зниженню намагніченості (M) та погіршує видалення таких 

магнітних частинок із розчину. Намагніченість немодифікованого Fe3O4 

знижується на 19% порівняно зі стандартним зразком магнетиту Alfa 

Aesar® (Рис. 3.23). У процесі модифікування магнітні властивості магнетиту 

не погіршуються, а значення залишкової намагніченості (МЗ) та 

коерцитивності (НС) близькі до нуля, що вказує на суперпарамагнітну 

поведінку частинок. 
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Рис. 3.23 Залежність намагніченості від напруженості магнітного поля для 

синтезованих частинок. 

Короткі висновки  3.6.  

У процесі одержання 36 зразків кремнеземів з закріпленими групами 

амінофосфонової кислоти оптимізовано умови синтезу SiО2-АФК. 

Встановлено, що вихід продуктів залежить від основності та концентрації 

іммобілізованих аміногруп. У середовищі дигліму в присутності 

формальдегіду фосфонометилювання SiO2-NH2 відбувається з 88% 

виходом, а для SiO2-NHCH3 лише з 40%. За даними РФЕС доведено 
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цвітер-іонну форму амінофосфонових груп та показано присутність 

непротонованих залишкових аміногруп у іммобілізованому шарі SiО2-

АФК. 
31

P ЯМР дослідженням показано, що лише зразки з концентрацією 

амінофосфонових груп > 1 мкмоль/м
2 
мають локально однорідне оточення. 

Проведені термічні дослідження показали характерну для Р-вмісних 

сполук стійкість щодо нагрівання до температури 300 °C. Термічний 

розклад SіO2-АФК лімітується наявними замісниками в 

метиленфосфоновому ланцюгу та природою вихідного амінокремнезему. 

Р-вмісні фрагменти в МС продуктів термодесорбції відсутні через 

формування Si–О–Р етерних груп, наявність яких була також 

підтверджена методом 
31

P ЯМР спектроскопії. 

Процес двостадійного модифікування не змінює хімічної структури 

мінерального скелета бентоніту. Суттєве збільшення міжшарової відстані 

для амінобентонітів вказує на олігомеризацію силанів. У процесі 

фосфорилювання амінокремнеземів відбувається часткове їх вимивання, а 

міжшарова відстань не змінюються. Доведено, що щільне кремнеземне 

покриття наночастинок магнетиту зумовлює їх більш ефективний в 

порівнянні з допаміновими лігандами захист від взаємодії з кислотами. 

Наночастинки Fe3O4/SiO2-AДФК мають високу площу поверхні та 

демонструють суперпарамагнітну поведінку. 

 



102 

РОЗДІЛ 4.  

ГЕТЕРОГЕННІ РІВНОВАГИ ЗА УЧАСТЮ АМІНОФОСФОНОВИХ 

ГРУП ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ 

У цьому розділі розглядаються рівноваги за участю іммобілізованих 

аміноалкілфосфонових груп, а саме: взаємозв'язок природи та 

функціонального складу закріпленого шару амфолітів на протолітичні і 

комплексоутворюючі властивості синтезованих матеріалів, порівняльний 

аналіз АФК, гетерогенізованих на поверхні кремнезему, з такими ж 

нативними аналогами в розчині.  

Кислотно-основні рівноваги на поверхні модифікованих кремнеземів  4.1.  

Взаємний вплив іммобілізованих груп та поверхневих груп носія не 

дозволяє передбачити протолітичну поведінку SiО2-АФК з огляду лише на 

кислотно-основні властивості їх гомогенних аналогів. Як було показано в 

розділі 3, SiО2-АФК окрім ступеня перетворення, різняться природою 

закріплених лігандів, концентрацією груп тощо. Очікуючи відповідні 

відмінності в хімічній поведінці одержаних матеріалів, важливо з’ясувати 

вплив складу біфункціонального поверхневого шару на кислотно-основні 

властивості SiО2-АФК. Для цього протолітичні властивості кремнеземів на 

кожній із стадій синтезу досліджували методом потенціометричного та 

кондуктометричного титрування.  

Кислотність водної суспензії немодифікованого SiO2 змінюється в 

широких межах (від 4 до 7 одиниць рН) залежно від специфікації та марки 

кремнезему (Рис. 4.1). Після додавання невеликих кількостей лугу 

відбувається швидке зростання рН суспензії за рахунок нейтралізації 

слабкокислотних силанольних груп (SiOH+Na
+
SiO

–
Na

+
+H

+
;
  

pK = 7,0  0,05 [135]). Величина рН суспензій SiО2-En, SiО2-NH2, SiО2-

NHCH3 визначається концентрацією закріплених основних алкіламіногруп. 

Лужне середовище суспензій при титруванні 0,1 М HCl закономірно 

зменшується завдяки процесам протонування груп. 
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Рис. 4.1 Криві потенціометричного титрування кремнезему, 

алкіламінокремнеземів та SiО2-АФК. (m = 0,200 г, V = 25,0 мл, І=0,1).  

Початкове значення рН = 2,9–3,8 водних суспензій зразків SiО2-АФК 

вказує на їх кислотні властивості. З урахуванням СL  0,2 ммоль/г та умов 

титрування зразків, концентрація протонів у розчині за рахунок дисоціації 

закріплених груп становить [H
+
]  10

–3
 моль/л. Порівнюючи одержане 

значення з початковим рН суспезій можна припустити, що іммобілізовані 

амінофосфонові кислоти знаходяться в монодепротонованому стані. При 

додаванні лугу на кривих титрування SiО2-АФК можна помітити повільне 

зростання рН та один чи два нечітких перегини. 

Криві титрування двохосновних закріплених амінофосфонових кислот 

LH2  (МАФК, PyАФК, ОБАФК) пологі та не мають чітко окреслених 

перегинів (Рис. 4.1). Гомогенним аналогом закріплених монофосфонових 

кислот є N,N-диметиламінометиленфосфонова кислота (ДМАФК) [34]. 

ДМАФК в сильнокислому середовищі знаходиться в катіонній формі H3L
+
, 

а її протолітичні рівноваги описуються трьома константами протонування 

(Схема 4-1). Насамперед дисоціюють фосфонові групи АФК через 

утворення цвітер іонної LH
2

 та монопротонованої НL
-
 форм амінокислоти, а 
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повне депротонування за рахунок відщеплення бетаїнового протону сильно 

зміщене в лужне середовище: 

PO
3
H

CH
3

CH
3

NH
+

PO
3

CH
3

CH
3

NH
+

PO
3

CH
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CH
3

N
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- 2-

 

Схема 4-1 

Враховуючи межі хімічної стійкості кремнеземної матриці (рН = 2-9) 

дослідження кремнезем-зв’язаних монофосфонових кислот методом рН-

метричного титрування істотно обмежується. Відтак, на початку титрування 

закріплені ліганди частково протоновані ( LH
3

), а депротонування 

четвертинного нітрогену перекриватиметься з процесом іонізації 

силанольних груп 

кремнезему. 

Як бачимо з Рис. 4.2, 

обробка поверхні SiО2-

МАФК силанізуючим 

реагентом забезпечила 

перетворення більшої 

частини силанольних груп у 

гідрофобні триметилсилільні 

групи. Це дозволило 

розмежувати процеси 

титрування ліганду та 

кремнеземної матриці [136]. На диференційній кривій титрування 

МАФК/СН3 присутній один максимум при рН = 4–5 на противагу двом 

максимумам для негідрофобізованого зразка.  

На кривих титрування закріплених чотирьохосновних 

амінодифосфонових кислот вдається виділити чіткий перегин кривої 

титрування при pH  4 та пологий перегин при pH 6–8 (Рис. 4.3). Для 
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Рис. 4.2 Криві рН-метричного титрування 

SiО2-МАФК. 
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розуміння процесів депротонування гетерогенізованої на поверхні ( LH
4

) 

кислоти, посилалися на властивості гомогенного аналогу N-етиліміно-

диметиленфосфонової кислоти (табл. 1.1). На кривих рН-метричного 

титрування SiО2-АДФК відношення СNaOH/CL сягає значення ~2,5, тобто в 

досліджуваних межах рН для вивчення доступними є процеси нейтралізації 

закріпленої кислоти лише за двома ступенями.  
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Рис. 4.3 Криві рН-метричного титрування SiО2-АДФК розчином NaOH. 

Як видно з Рис. 4.3, при титруванні суспензій SiО2-АДФК лужне 

середовище швидше досягається для зразка АДФК-1 з найменшою 

концентрацію закріплених груп (0,20 ммоль/г). Водночас, криві титрування 

зразків з приблизно однаковою концентрацією закріплених груп АДФК-1 

(0,20 ммоль/г; 78%) та АДФК-10 (0,23 ммоль/г; 55%) мають різний вигляд. 

Для поліфункціональних зразків SiО2-АДФК зменшення вмісту закріплених 

груп амінофосфонової кислоти сприяє зростанню внеску в протолітичні 

рівноваги залишкових основних аміногруп та силанольних груп поверхні. 

Тому для АДФК-10 спостерігаємо суттєво більше «затягування» кривої 

титрування після рН > 7. 

Концентрацію закріплених кислотних груп визначали по положенню 

першого максимума диференційних кривих титрування SiО2-АДФК та 

шляхом лінеаризації кривих титрування за методом Грана (табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1 

Концентрації закріплених груп (ммоль/г) згідно результатів хімічного 

аналізу  

Зразок Елем. 

аналіз 

рН-метрія Кондуктометрія СL/ 
АДФК

NH2
C * 

Диференц. Грана 
LH4

C  СL 

АДФК–1 0,20 0,09 – 0,04 0,18 4,0 

АДФК-2 0,21 – 0,15 – 0,20 5,3 

АДФК-3 0,30 0,15 0,13 0,10 0,28 7,5 

АДФК-4 0,38 0,20 0,12 0,31 0,38 3,8 

АДФК-5 0,26 0,03 0,20 0,14 0,28 1,9 

АДФК-10 0,23 – 0,17 – 0,23 1,1 

*
АДФК

NH2
C =

2NHC  СL концентрація залишкових аміногруп 

Як було показано раніше [137], електропровідність суспензії 

кремнеземної матриці зростає пропорційно об’єму доданого лугу. Це є 

передумовою для застосування методу кондуктометричного титрування для 

дослідження протолітичних рівноваг за участю закріплених груп SiО2-АФК. 

Криві кондуктометричного титрування суспензій SiО2-АДФК мають три 

перегини, що вказують на протікання декількох процесів (Рис. 4.4). 

На початковій ділянці суттєве зниження електропровідності зумовлене 

нейтралізацією протонів, які присутні в розчині за рахунок дисоціації 

кислоти по першому ступеню. На другій і третій ділянках кривої титрування 

SiО2-АДФК спостерігається нелінійне зростання електропровідності 

суспензії. У процесі нейтралізації закріпленої кислоти відбувається 

накопичення іонів Na
+
 у розчині, гранична еквівалентна електрична 

провідність (, См·см
2
/моль) яких на порядок менша за провідність протонів 

(Н+ = 362; Na+ = 39).  
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Менший за очікуваний 

нахил кривої 

кондуктометричного 

титрування на третьому 

відрізку вказує на 

пригнічення дисоціації 

іммобілізованої кислоти 

[138]. Посилення фіксації 

протиіонів на зарядженій 

поверхні модифікованого 

кремнезему зменшує внесок 

іонів Na
+
 в 

електропровідність, а дисоціацію закріпленої АДФК можливо відобразити 

наступним чином:  

)(NaOHLH)(Na OHLH
2

2

23

   (4.1) 

OHNaHLNaOHLH
2

32

2
 

 (4.2) 

Подальше додавання лугу і накопичення у суспензії гідроксильних 

груп титранту (ОН = 205) відповідає за стрімке зростання 

електропровідності на четвертій гілці, подібно до суспензії 

немодифікованого SiО2. Чіткі злами на кривих кондуктометричного 

титрування дозволяють визначити концентрацію закріплених груп за 

кількістю лугу, яка пішла на нейтралізацію кислоти до депротонованих 

форм 2

2
LH або 3HL  (Рис. 4.4). Менша концентрація іммобілізованих груп, 

яку розраховували за об’ємом доданого лугу для досягнення мінімальної 

електропровідності, відповідає неіонізованій формі кислоти. Згідно з 

даними, наведеними в табл. 4.1, концентрації закріплених груп, розраховані 

за даними рН-метричного титрування, занижені і не узгоджуються з 

результатами елементного аналізу та кондуктометрії. На кожну залишкову 
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Рис. 4.4 Криві рН-метричного та 

кондуктометричного титрування SiО2-

АДФК та кремнезему. 
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амінопропільну групу (
АДФК

NH2
C ) припадає від однієї до восьми груп 

амінодифосфонової кислоти (табл. 4.1). Варто зазначити, що відсутність 

чітких перегинів на кривих кондуктометричного титрування 

монофосфонових груп не дозволяє визначити концентрації їх поверхневих 

груп. Враховуючи мультифункціональну природу поверхневого шару SiО2-

АДФК, можна запропонувати наступну схему кислотно-основної 

дисоціації поверхневих груп: 

H4L H3L
- H2L

2-
HL3-

NH
+

O
O

P
O

O

O

P

O

NH
+

OH
O

P
OH

O

O

P

OH

NH
3

+

OH

NH
2

NH
+

O
O

P
O

O

O

P

OH

NH
2

NH
+

O
O

P
OH

O

O

P

OH

NH
3

+

OOHOH

pH=4-7 pH=7-9pH=2-4

X- X-

Схема 4-2 

Отже, вигляд кривих рН-метричного титрування головним чином 

визначається концентрацією закріплених амінофосфонових груп та 

співвідношенням кислотних фосфонових і залишкових основних аміногруп. 

Особливістю протолітичних рівноваг за участю закріплених груп АДФК є 

вплив матриці на стадії відщеплення третього протона, що підтверджується 

зниженням міграції протона за даними кондуктометрії. 

4.1.1. Протолітичні рівноваги на поверхні SiО2-АФК  

Дані рН-метричного титрування чітко вказують на залежність 

кислотно-основних властивостей SiО2-АФК від сумарного внеску всіх груп 

поверхневого шару. Теоретичні підходи, що використовують певні 

допущения та дозволяють достатньо задовільно описувати рівноваги в 

поверхневому шарі кремнеземів, докладно описані в [139]. Такі дані 

необхідні для кількісної оцінки зміни за рахунок іммобілізації сполук на 

поверхні. Вони пов’язані передусім із взаємним впливом як 

амінофосфонових груп, так і залишкових аміногруп і силанольних груп 

поверхні (електростатичні взаємодії, водневий зв'язок) та концентрацією 

груп поверхневого шару та розподілом їх на поверхні. 
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Енергетичну неоднорідність поверхні SiО2-АФК, що зумовлена 

впливом локального оточення амінофосфонових груп, оцінювали із 

застосуванням моделі неперервного розподілу констант рівноваги [140]. 

Функція розподілу F(pK) описує концентрацію сорбційних центрів як 

функцію константи протонізації та є характеристикою сорбенту [141]. 

Розрахунки показали, що розподіл незадовільно описується 

неелектростатичною моделлю (тобто без урахування впливу зарядженої 

поверхні на концентрацію іонів поблизу поверхневих груп), тому надалі 

застосовувалася модель дифузійного подвійного шару (Рис. 4.5).  

  

Неелектростатична модель  Модель дифузійного подвійного шару 

Рис. 4.5 Розподіл іммобілізованих груп SiО2-МАФК за константами 

протонізації. 

Для SiО2-МАФК спостерігається відсутність домінування певних 

кислотних центрів у широких межах рК=2–5,5. Для гідрофобізованого 

зразка цей розподіл істотно вужчий (рК = 4,3  0,2). Заміщення частини 

силанольних груп на триметилсилільні зменшує неоднорідність 

іммобілізованого шару, де близько 62% від загального вмісту поверхневих 

груп мають рК = 4,3  0,2. Тобто силанізація поверхні кремнезему зменшує 

енергетичну неоднорідність закріплених груп поверхневого шару. Механізм 

цього ефекту ми вбачаємо у наступному: іммобілізовані групи 

амінофосфонової кислоти мають різне оточення між силанольними та 

амінопропільними групами, що позначається на підвищенні кислотності 

груп. Згідно з розрахунками, понад 55% від загальної кількості закріплених 
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груп МАФК мають рК=7,00,6 та 38% груп МАФК/СН3 із рК=6,60,3. 

Менша частка слабкокислих груп для силільованого зразка в порівнянні із 

негідрофобізованим (55% від загальної кількості) дає підставу вважати, що 

вони відповідають силанольним групам поверхні. Запропоноване пояснення 

причин неоднорідності іммобілізованого шару добре узгоджується із 

даними по протолітичній поведінці гідрофобізованого SiО2-МАФК/СН3 

(Рис. 4.2). Для порівняння, функція розподілу за першим ступенем 

дисоціації закріпленої на поверхні кремнезему α-диметил--

пропіламінофосфонової кислоти (CL = 0,24 моль/г) містить сильно кислі (рК 

= 3,8–5,4) та слабкокислі (рК= 6,2–7,1) групи [139].  

Приймаючи до уваги той факт, 

що дані описуються краще 

моделлю дифузійного подвійного 

шару, була оцінена енергетична 

неоднорідність закріплених 

амінодифосфонових кислот. 

Згідно з функцією розподілу 

F(pK) енергетична неодно-

рідність SiО2-АДФК суттєво 

вища за SiО2-МАФК (Рис. 4.6). 

Порівняння констант рівноваги, що характеризують властивості 

гетерогенізованих сполук з аналогічними гомогенними системами дозволяє 

кількісно оцінити ті зміни, які відбуваються за рахунок іммобілізації на 

поверхні. Наприклад, було показано, що сила кислотних груп практично не 

змінюється при закріпленні на поверхні кремнезему. Протолітичні 

властивості імінодіоцтової кислоти (рК1=2,28 та 2,15 на поверхні та в 

розчині, відповідно), -диметил--пропіламінофосфонової кислоти (рК1 = 

5,41 та 5,31 на поверхні та в розчині, відповідно) суттєво не зменшуються. 

Проте, вплив залишкових груп основної природи на протолітичні 
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Рис. 4.6 Розподіл іммобілізованих 

груп SiО2-АДФК за константами 

протонізації. 
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властивості цих сполук не був продемонстрований, хоча він проявляється на 

кривих рН-метричного та кондуктометричного титування. 

Кількісні зміни після закріплення на поверхні більш наочно можна 

оцінити з використанням «точкових» значень констант. Тому наступним 

кроком був розрахунок констант протолітичних рівноваг в поверхневому 

шарі SiО2-АДФК у рамках моделі хімічних реакцій [142] за допомогою 

програми CLINP 2.1. 

Через практично повну дисоціацію SiО2-АДФК по першому ступеню, 

що було підтверджено даними кондуктометричного титрування, відповідну 

константу розрахувати не вдалося. Можна лише стверджувати, що  

К1 < 10
–3

 моль/л. У вивченому інтервалі концентрацій закріплених 

амінодифосфонових кислот розраховані величини умовних констант 

дисоціації рК2 та рК3 наведено в табл. 4.2  

Таблиця 4.2 

Компонентний склад поверхневого шару та константи дисоціації 

закріпленої амінодифосфонової кислоти 

Зразок , % C, мкмоль/м
2
 рК  0,02 

SiOH AДФК ~NH2 pK2 pK3 

АДФК-1 78 6,08 1,50 0,42 5,78 8,27 

АДФК-2 85 6,08 1,64 0,28 5,24 8,23 

АДФК-3 88 6,30 1,50 0,20 5,19 7,46 

АДФК-4 79 5,60 1,90 0,50 5,41 7,26 

АДФК-5 62 6,50 1,04 0,56 6,25 8,25 

АДФК-10 55 7,16 0,46 0,38 6,68 8,72 

ЕАДФК в розчині 4,68 5,19 

Значення другої і третьої константи кислотної дисоціації закріпленої 

амінодифосфонової кислоти відрізняються для різних зразків (біографічна 

неоднорідність). Значення рК2 знаходяться в інтервалі 5,19–6,68 і не 

перевищують двох логарифмічних одиниць нативної ЕАДФК кислоти, а 
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вищі кислотні властивості закріплених груп має зразок АДФК-3 із 

максимальним ступенем перетворення. Для аналізу впливу концентрації 

груп поверхневого шару на кислотно-основні властивості SiО2-АДФК було 

проаналізовано залежності розрахованих значень умовних констант рК2 та 

рК3 від концентрації ( АДФК

NH2
C , CL, СSiOH) та ступеня перетворення.  
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Рис. 4.7 Залежність величин рК2 та рК3 від концентрації закріплених груп 

(а) та ступеня перетворення аміногруп в амінофосфонові (б).  

За величиною достовірності апроксимації (R
2
) більший вплив на 

умовну константу дисоціації за другим ступенем має не концентрація 

амінофосфонових груп (4.3), а співвідношення між групами (4.4): 

рК2 = 7,11 – 1,06CL; R
2
 = 0,819 (4.3) 

рК2 = 9,11 – 4,50; R
2 
= 0,965 (4.4) 

При умовно прийнятому кількісному перетворенні аміногруп в 

амінофосфонові, розраховане з рівняння (4.4) значення рК2 = 4,61 близьке 

до величини кислотної дисоціації ЕАДФК в розчині та добре укладається на 

пряму, одержану шляхом лінеаризації залежності рК від  (Рис. 4.7). За 

відсутності кислотних амінофосфонових груп при нульовому ступені 

перетворення значення прямує до величини рК амінопропілу в розчині (рК 

= 10,6). На відміну від амінопропілкремнезему, де відмінності в рК для 

іммобілізованих і гомогенних аналогів перевищують три логарифмічні 
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одиниці ( 0,88R;C0,644,62lgK 2

NH2
 ) у разі АДФК таку різницю 

можна вважати не істотною. Це значно відрізняє SiО2-АДФК від 

кремнеземів з закріпленими аміногрупами і вказує на відсутність хімічної 

взаємодії між імобілізованою кислотою і силанольними групами 

кремнеземної матриці. З тієї ж причини відсутня кореляція між СSiOH і рК2. 

Отже, зменшення кислотних властивостей поверхнево-закріплених 

амінодифосфонових кислот можна пояснити присутністю залишкових 

амінопропільних груп. Розраховані значення рК3 для SiО2-АДФК слід 

розглядати як такі, що описують інтегральний процес депротонування 

АДФК за третім ступенем та іонізацію силанольних груп. 

Раніше [142], щоб задовільно описати рівноваги в біфункціональному 

поверхневому шарі SiО2-АДФК при депротонуванні амінодифосфонових 

груп враховували процес гомосупряження   


3

22

-2

2

-

3 )HL)H(LHLH , який 

пояснювали „квадрупольною взаємодією” кислотних груп однієї привитої 

молекули з основними групами іншої. Варто зауважити, що опубліковані 

константи дисоціації для SiО2-АДФК з урахуванням процесу 

гомосупряження дещо нижчі у порівнянні з наведеними вище (табл.4.2), 

однак таке відхилення не є значущим. 

Протолітичні властивості модифікованих бентонітів  4.2.  

Для монтморилоніту кислотно-основні властивості, зумовлені 

присутніми Si-OH (pK = 7,0) та Al-OH (pK = 8,3) групами [143] 

відповідають за іонний обмін з катіонами металів та протолітичні 

властивості бентоніту. Кислотність водної суспензії бентоніту (рН = 6,2) 

швидко змінюється як при додаванні кислоти, так при додаванні лугу. Криві 

потенціометричного титрування бентоніту лугом та кислотою не містять 

перегинів через відсутність помітної кількості протолітично-активних груп 

(Рис. 4.8, Рис. 4.9).  
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Початкове значення pH = 9–10 суспензій амінобентонітів підтверджує 

закріплення основних первиних та вторинних аміногруп, що зумовлює 

різний вигляд кривих рН-потенціометричного титрування (Рис. 4.9). 

  

Рис. 4.8 Криві рН-потенціометричного і кондуктометричного титрування 

амінобентонітів. 

Подібно до амінокремнеземів на кривих кондуктометричного титру-

вання амінобентонітів спочатку спостерігаємо незначне збільшення 

електропровідності з виходом на плато, а після досягнення точки екві-

валентності електропровідність суспензій стрімко зростає (Рис. 4.9). Дані 

кондуктометричного титрування амінобентонітів узгоджуються з даними 

рН-потенціометрії (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Концентрації груп та міжшарові відстані амінобентонітів і Bnt-АФК 

Зразок С, ммоль/г  d , нм Зразок d , нм С, ммоль/г**  

Bnt-NНСH3 0,98/1,09
*
 1,63  Bnt-МАФК 1,63 0,38/0,35/0,35 

Bnt-NH2 1,64/1,58
*
 2,05  Bnt-АДФК 2,18 0,60/0,50/0,55 

Bnt-En 1,22/0,98
*
 1,92  Bnt-ЕАФК 1,92  0,35/0,31/0,32 

* – дані кондуктометричного титрування; ** – 3 цикли обробки HCl. 

Високі концентрації закріплених аміногруп підтверджують 

олігомеризацію силану після гідролізу з утворенням полісилоксанового 

шару. Вищим концентраціям груп відповідають більші значення 
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міжшарової відстані, а концентрація груп у випадку Bnt-NHCH3 є суттєво 

меншою за прогнозовану. 

Після перетворення закріплених аміногруп в амінофосфонові 

початкове рН водних суспензій Bnt-AФК істотно знижується (рН = 4,55,6) 

та вказує на кислотні властивості фосфоровмісних органо-бентонітів. 

Залежність електропровідності суспензії бентоніту від концентрації ОН

 

титранту має лінійний характер (Рис. 4.9).  

Спостерігаються відмінності в 

кривих кондуктометричного 

титрування SiO2-AДФК  

(Рис. 4.4) та Bnt-AДФК. 

Насамперед, відсутність 

зниження електропровідності 

на першому відрізку кривої 

титрування для Bnt-AДФК 

вказує на можливе 

зв’язування рухливих 

протонів залишковими 

аміногрупами. На наступній 

ділянці кривої, яка відповідає 

нейтралізації протонів протолітичних форм 
2

2LH  і 
2HL , відбувається 

незначне збільшення електропровідності. Подальше зростання 

електропровідності суспензії пов'язане з накопиченням рухливих іонів 

титранту. Варто відмітити низькі концентрації закріплених 

амінофосфонових груп (табл. 4.3). Визначення ступеня перетворення 

аміногруп в амінофосфонові як міри ефективності фосфонометилювання 

порівняно із кремнеземами є некоректним. Це, ймовірно, пов’язано з 

втратою частини конденсованого шару аміносиланів у кислому середовищі. 

Хімічну стійкість фосфоровмісних бентонітів вивчали співставленням 

кривих титрування зразків Bnt-АФК «до» та «після» кожної обробки 
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Рис. 4.9 Криві рН-потенціометричного 

(пусті маркери) і кондуктометричного 

титрування Bnt та Bnt-АДФК  
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реагентами різної природи. Після контактування зразків з 1 М розчином 

NaCl не спостерігається жодних змін, що підтверджує відсутність фізично 

сорбованих сполук (табл.4.3). Сталість концентрації амінофосфонових груп 

після 3-кратної обробки розчином 0,1 M HCl підтверджує високу 

гідролітичну стійкість одержаних фосфоровмісних бентонітів.  

Процеси комплексоутворення на поверхні SiО2-АФК  4.3.  

Висока швидкість встановлення рівноваги у водній суспензії між  

SiО2-АФК та іонами металів дозволяє вивчати їх комплексоутворюючі 

властивості методом рН-метричного титрування [144]. Криві титрування 

SiО2-АДФК в присутності іонів металів зміщуються в кисле середовище, а на 

нейтралізацію в досліджуваних межах рН = 3–9 припадає понад два 

еквіваленти лугу (Рис. 4.10).  
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Рис. 4.10 Криві рН-метричного титрування SiО2-АДФК у присутності іонів 

металів (m = 0,200 г, V = 25,0 мл, СM:СL = 1:1).  

Зважаючи на те, що на початку рН-метричного титрування закріплені 

групи монодепротоновані, повного заміщення протонів не досягається. Їх 

взаємодію з іонами металів можна описати:  

 Hx  LMH MLH 
х)-(3

-

3
, де х =1, 2 (4.5) 

Різний рівень зміщення кривих титрування SiО2-АДФК в присутності 

двозарядних іонів металів однакового заряду підтверджує їх взаємодію з 
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іммобілізованими групами за рахунок комплексоутворення, а не за 

іонообмінним механізмом.  

У присутності іонів Cd(ІІ)
 

відмінність від кривої нейтралізації  

SiО2-АДФК починається близько рН = 4,5, тоді як взаємодія Pb(ІІ) і Cu(ІІ) з 

лігандом позначається вже на початку титрування. Для лужноземельних 

іонів Са(ІІ) і Sr(ІІ) зміщення кривої титрування в бік менших значень рН 

починається лише за рН > 6, що вказує на взаємодію з двічі депротонованим 

лігандом:  

  H CaHL Ca LH -2-2

2
 (4.6) 

За наявності тризарядних іонів лантаноїдів рН суспензії SiО2-АДФК суттєво 

понижується, а відтак вони заміщують більшу кількість протонів. 

Наприклад, після додавання одного еквіваленту лугу до SiО2-ЕАДФК, рН 

суспензії зростає на чотири одиниці, тоді як у присутності іонів Lа(ІІІ) 

зростання рН складає лише 0,7 одиниць (Рис. 4.10). Комплексоутворення з 

іонами Ln(ІІІ) може відбуватися з утворенням протонованих комплексів 
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Рис. 4.11 Криві рН-метричного титрування SiО2-ПАФК у присутності іонів 

металів. СM:СL=1:1. 

На титрування двохосновних амінофосфонових кислот в межах 

стійкості кремнезему припадає один еквівалент лугу (Рис. 4.11). Крива 
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титрування за наявності іонів Са(ІІ) збігається з титруванням SiО2-ПАФК до 

рН  8. Зв’язування іонів Са(ІІ)
 
монофосфоновими кислотами слабше ніж 

дифосфоновими кислотами, що можна пояснити меншою дентатністю 

закріплених груп. Іони Cd(ІІ) та Zn(ІІ)
 
впливають на вигляд кривої рН-

потенціометричного титрування ПАФК лише після рН  5, що може бути 

зумовлено слабшою взаємодію ліганду з вказаними катіонами, ніж з іонами 

Cu(ІІ). За рахунок заміщення більшої кількості протонів крива титрування в 

присутності тризарядного іона Lu(ІІІ) зміщена вже на початку титрування та 

проходить нижче, чим криві титрування суспензії ПАФК в присутності 

перехідних металів. Збільшення співвідношення до СМ:СL=2:1 не 

позначилося на формі кривих титрування SiО2-АФК, що можна пояснити 

відсутністю утворення можливих біс- чи поліядерних комплексів.  

Взаємне розташування кривих рН-метричного титрування для 

досліджуваних іонів є мірої здатності до комплексоутворення, що 

зменшується в такій послідовності:  

АДФК:  Eu(IІI)Dy(IІI) La(IІI) > Cu(II) > Pb(II) > Cd(II) > Ca(II) > Sr(II)  

EАДФК:  La(IІI) > Cu(ІІ) > Co(ІІ) > Cd(ІІ) > Ca(ІІ) > Sr(ІІ) 

ОБАФК: 

ПАФК: 

Pb(II) > Cu(ІІ) > Cd(ІІ) > Ca(II) 

Lu(IІI) > Cu(II) > Pb(II) > Zn(ІІ) > Cd(II) > Ca(II) 

MAФK:  La(IІI) > Cu(II) >Zn(II) > Ca(II) 

Як і очікувалося, найбільш стійкі металокомплексні сполуки утворюють 

високозарядні іони лантаноїдів. Найбільшу спорідненність до закріплених 

амінофосфонових груп проявляють іони Cu(ІІ), і лише в випадку ОБФК 

стійкість комплексів з іонами Pb(ІІ) більша за Cu(ІІ).  

4.3.1. Будова комплексів металів на поверхні SiО2-АФК  

Зв’язування іонів металів на поверхні SiО2-АФК можливе за рахунок 

фосфонових груп при протонованій аміногрупі, або за участю атомів 

оксигену та нітрогену, якщо для цього немає стеричних перешкод. 
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Координування іонів металів через фосфорильні групи амінофосфнових 

лігандів супроводжується в ІЧ спектрах розщепленням та зниженням частот 

(PO3), проте ці смуги не доступні для спостереження в SiО2-АФК через 

заважаючий вплив кремнеземної матриці. Іншим доказом утворення 

координаційного зв’язку М–N є зміщення у низькочастотну область в  

ІЧ спектрах смуг валентних коливань метиленових ланцюгів 

амінофосфонової кислоти [28]. 

Деякі відмінності між ІЧ спектрами 

безметальних та металовмісних зразків 

SiО2-АФК вдалося спостерігати у 

присутності іонів Cu(ІІ): для АДФК-12 

відбувається зміщення (С–Н) від  

2936 см
–1 

до 2926 см
–1

. Для ПАФК смуга 

(С–Н) при 2970 см
–1

 залишаєтся 

незмінною в присутності іонів Zn(II) та 

Cd(II) і лише для іонів Cu(II) зміщується 

до 2942 см
–1

, що можливо вказує на 

наявність зв’язку Cu–N (Рис. 4.12). 

Власне забарвлення купрумвмісних 

зразків з SiO2-АФК дозволило застосувати 

метод спектроскопії дифузійного відбиття для вивчення 

комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів. Як видно із 

Рис. 4.13, із збільшенням рН середовища спостерігаються зміни 

спектральних характеристик комплексів Cu(II) на поверхні SiO2-МАФК. У 

кислому середовищі не відбувається помітної взаємодії з іонами Cu(II), а 

невеликий вміст іона позначився на якості спектрі при рН 4,3. У 

нейтральному середовищі спостерігається широка асиметрична смуга 

поглинання з максимумом при 758 нм (рН = 6,6). Для біфункціональних 

зразків SiО2-АФК в утворенні поверхневих комплексів з іонами Сu(II), 

окрім входження в координаційну сферу купруму імінного атому нітрогену 

 

Рис. 4.12 Фрагменти ІЧ 

спектрів SiО2-ПАФК з 

іонами Cu(II), Zn(II), Cd(II). 
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ліганду, можливе комплексоутворення з залишковими аміногрупами [145]. 

Як видно із СДВ зразків SiO2-АФК (Рис. 4.13) зміщення максимума 

поглинання смуг d–d переходів купруму від ~620–640 нм для 

амінокремнезему в довгохвильову область для досліджених 

монофосфонових кислот відбувається в ряду: ПAФK (690–710 нм) > МAФK 

(740–770 нм)  OБAФK (740–760 нм). Заміна О-вмісного на N-вмісний 

ліганд створює більш сильне поле, а довжина хвилі d–d-смуги комплексів 

Cu(II) зміщується в довгохвильову область. Тобто координування Cu(II) 

відбувається виключно через атоми оксигену фосфонових груп.  
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Рис. 4.13 СДВ комплексів Cu(ІІ) на поверхні МАФК при різних значеннях 

рН суспензії (а) та для різних SiO2-АФК і SiO2-NH2 (б). СCu =1,75·10
-3

М,  

m = 0,2 г, V = 25 мл, рН=5. 

Згідно з даними [146], в СДВ нативних 

комплексонатів амінодифосфонових кислот 

[CuL(H2O)x]
2–

 широка смуга поглинання з 

максимумом при 670–770 нм підтверджує 

входження атома нітрогену в координаційну 

сферу купруму. У разі бідентатного зв'язування з 

двома PO3H

 групами відбувається батохромний 

зсув до 800 нм. У СДВ досліджуваних SiO2-АДФК спостерігається широка 

асиметрична смуга поглинання з максимумом при 750-760 нм  

(рН = 6,6) яка вказує, що іони купруму, крім атомів О фосфонових груп, 
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координують також іміногрупу. Крім того, високозарядні депротоновані 

фосфонові групи за рахунок електростатичного відштовхування будуть 

створювати перешкоди щодо зв’язування другої (сусідньої) групи. Отже, 

координування іона Cu(ІІ) на поверхні SiO2-АДФК можливе тридентатно  з 

утворенням двох пятичленних хелатних циклів. 

Завдяки високій чутливості g-тензора щодо найближчого оточення 

парамагнітного атома ЕПР спектроскопія є важливою для підтвердження 

будови координаційного поліедра купруму дослідженних комплеконатів. 

Як показано в табл 4.4, для заморожених розчинів протонованих комплексів 

EАДФК по мірі заміщення атомів оксигену на атоми нітрогену в 

екваторіальному оточенні від CuO4 до CuO3N, величина g|| зменшується, 

тоді як значення А|| зростають.  

Таблиця 4.4 

Параметри ЕПР спектрів комплексів Cu(ІІ) з Р-вмісними ліганами 

Ліганд L рН g А,Гс Хромофор Літ. 

EАДФК 2,6-5,0 2,334 143 СuO4 [33] 

 4.5-12 2,318 152 СuO3N 

 2,278 156 СuO2N2 

SiO2-ОБАФК 4,5 2,31 164 Дане дослідження 

SiO2-ОБАФК 6,8 2,32 81 

SiO2-ОБАФК 5,2 2,34 112 

Завдяки просторовій ізоляції парамагнітних центрів на поверхні 

силікагелей з закріпленими амінофосфоновими групами в деяких ЕПР 

спектрах закріплених купрум-вмісних комплексів вдалося спостерігати 

надтонку структуру (Рис. 4.14). У спектрах ЕПР комплексів Cu на поверхні 

SiO2-ОБАФК присутній симетричний сигнал характерний для ізольованого 

центру Cu(II). 
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Рис. 4.14 ЕПР спектри комплексів Cu(ІІ) з SiO2-АФК.  

Збільшення вмісту купруму на поверхні зумовлює появу широких 

асиметричних сигналів та свідчить про наявність хаотично орієнтованих 

комплексів, які приймають участь в магнітному обміні. Для 

магнітоконцентрованих зразків, де відстань між парамагнітними 

частинками невелика, тонка структура є не розділеною, а значна спін-

спінова взаємодія уширює лінії, тобто енергія спін-спінових 

міжмолекулярних взаємодій більша за енергію надтонкої взаємодії [147]. 

Уширення смуг може бути викликане накладанням ліній від декількох 

комплексів, або обмінними взаємодіями. Отже, спектроскопічні 

дослідження показують, що атом купруму зв’язаний переважно з одним 

атомом нітрогену в випадку закріплених амінодифосфонвих кислот, а 

закріплені монофосфонові кислоти є О-донорними хелатуючими лігандами. 

В 
31

P ЯМР спектрі комплексу етилендіамін-N,N′-диметиленфос-

фонової кислоти з кадмієм спостерігається зміщення сигналу в сильне поле 

до 8,7 м.ч відносно сигналу вільної кислоти при від 10,5 м.ч. (Рис. 4.15).  
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Рис. 4.15 
31

Р ОМК ЯМР спектр 

етилендиамінодиметиленфосфонової 

кислоти (H4L) та її солі з Сd(ІІ). 

Взято з роботи [112]. 

Рис. 4.16 
31

Р КП/ОМК ЯМР спектри 

Cd-вмісних зразків SiO2-ПАФК при 

різних tкп. 

В 
31

Р ОМК ЯМР спектрі SiO2-ПАФК присутні два сигнали від 

фосфонових груп  при 7,5 м.ч.та вузький високоінтенсивний пік при 0,7 

м.ч. Зміщення сигналів в сильне поле до -9,3 м.ч. відбувається за рахунок 

комплексоутворення з іонами кадмію (Рис. 4.16). Пропорційно збільшенню 

величини tКП відбувається несиметричний перерозподіл інтенсивностей 

інтенсивностей двох широких сигналів, що пов'язані з часом перехресної 

релаксації ядер фосфору безпосередньо розташованих поблизу протонів: 

при короткому часі імпульсу (0,2 мс) сигнал від незакомплексованого 

ліганду більш інтенсивний, проте зі збільшенням часу імпульсу 

інтенсивність високопольового сигналів зростає. Імовірно це обумовлено 

різною лабільністю груп, котрі беруть участь в комплексоутворенні. 

4.3.2. Різнолігандні комплекси La(III) на поверхні SiО2-АФК 

Склад та будова комплексів іонів металів з закріпленими Р-вмісним 

лігандами визначатиметься не лише хімічною природою але і просторовим 
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розміщенням амінофосфонових груп на поверхні. Значення СОЄ для SiО2-

АФК за іонами La(ІІІ) вказують на утворення поверхневих комплексів 

складу La:АФК 1:1. Жорсткий каркас кремнезему та невисока концентрація 

закріплених Р-вмісних функціональних груп сприяють переважному 

утворенню комплексів з іонами La(ІІІ) стехіометричного складу.  

Стерично утруднене 

входження другої групи АДФК на 

поверхні сорбенту в 

координаційну сферу La(III) 

разом з високим значення 

координаційного числа лантану 

дозволяє проводити 

цілеспрямоване перетворення 

координаційноненасичених 

комплексів SiO2-AФКLa(III) до 

подальшого утворення 

різнолігандних комплексів (РЛК) 

[148]. Важливою особливістю рідкоземельних елементів як жорстких основ 

є можливість стабілізації комплексу за рахунок міжлігандних водневих 

зв’язків. Тому в процесі комплексоутворення важливою є кислотність 

середовища, яка впливає на тривкість міжлігандного водневого зв’язку. 

Висока спорідненість іонів La(ІІІ) до високодентатних оксиген-вмісних 

лігандів зумовлює кількісне вилучення цих іонів на кремнеземах з 

закріпленими групами ЕДТА та АДФК в кислому середовищі (рН=3,0). 

Спорідненість La(ІІІ) до монофосфонових кислот (ОБАФК та МАФК) 

виявилася невеликою: при імобілізації на поверхні кремнезему ці групи 

поступаються групам імінодіоцтової кислоти (Рис. 4.17).  

При використання у якості лігандів хромофорних реагентів утворювані 

комплекси будуть забарвленими, що створює можливість дослідження 

процесів комплексоутворення із застосуванням спектроскопії дифузійного 

2 3 4 5
0

20

40

60

80

100

R
,%

pH

 EДТА

 АДФК

 ІДА

 ОБАФК

 
Рис. 4.17 Вплив рН на ступінь вилу-

чення іонів La(ІІІ) модифікованими 

кремнеземами. C(La)=0,1ммоль/л,  

m = 0,200 г, V = 25,0 мл. 
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відбиття. Для дослідження РЛК були обрані органічні барвники (табл.4.5), 

які є чутливими та висококонтрастними спектрофотометричними 

реагентами на РЗЕ (табл.4.5).  

Таблиця 4.5 

Хіміко-аналітичні характеристики реагентів та оптимальні умови утворення 

комплексів з іонами La(III) 

Реагент (L2) max (L2), нм  max (La L2), нм  рН опт 

Арсеназо ІІІ  (Ars ІІI) 540 655 2,5–4,5 

Арсеназо І (Ars I) 505 560 6,0–8,5 

Ксиленоловий оранжевий (КО) 460 455/ 615 рН>5 

Були проведені попередні дослідження по вилученню барвників 

немодифікованим SiO2, амінокремнеземом та SiO2-АФК (Рис. 4.18). Низька 

інтенсивність поглинання Ars I та Ars IІІ немодифікованим SiO2 в межах рН 

2-8 зумовлена неспецифічною сорбцією на силанольних групах. Сорбція 

барвників на SiO2-АФК та SiO2-NH2 максимальна у кислому середовищі. 

Іонообмінний механізмом їх вилучення підтверджується наявністю у СДВ 

смуги поглинання протонованої форми барвників (при рН=3) та рівністю 

значень CОЄ арсеназо І та арсеназо ІІІ на SiO2-NH2. Повного десорбування 

барвників з поверхні SiO2-АФК при рН4,5 не досягається. 

Розрізняють декілька схем утворення РЛК: до більш стійкого 

комплексу із одним типом лігандів приєднується залишок другого ліганду з 

меншою комплексоутворюючою здатністю; якщо два ліганди мають 

приблизно рівні комплексоутворюючі властивості, вихідний комплекс може 

дисоціювати, тоді склад утворюваного РЛК визначається співвідношенням 

їх концентрацій.  
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Рис. 4.18 Залежність ступеня вилучення 

ArsI від рН 

Рис. 4.19 СДВ SiO2-

АДФКArsІІІ та РЛК. 

Збільшення ступеня вилучення ArsI в присутності комплексу  

[SiO2-АДФК·La] спостерігаємо при рН 6–8 (Рис. 4.18). Це є доказом 

утворення поверхневого різнолігандного комплексу [SiO2-АФК·La]·ArsI. У 

разі реалізації десорбції іонів La(ІІІ) та наступного його звязування з SiO2-

АФК через ArsI з утворенням комплексу [SiO2-АФК ArsI]·La ступінь 

вилучення барвника не збільшувався б, а спадав по мірі зменшення частки 

протонованих поверхневих аміногруп зі збільшенням рН суспензії. У 

сильно лужному середовищі комплекс [LaArsI] переходить у розчин. Після 

додавання SiO2-АДФК до розчину малинового кольору комплексу [LaArsI] 

спостерігаєтьсяувається пониження рН суспензії. Через деякий час (5–10 хв) 

відвувається руйнування комплексу, а розчин набуває червоного кольору, 

тобто ArsI сорбується на поверхні сорбенту, а іони La (ІІІ) переходять в 

розчин. Лише при рН > 6 для SiO2-АДФК спостерігається утворення 

комплексу на поверхні, що підтверджується появою нових смуг поглинання 

у СДВ: у присутності іонів La(III) короткохвильова смуга ArsI з 

максимумом при 500 нм в SiO2-АДФКArsІ зникає, і натомість з’являється 

смуга поглинання поверхневого комплексу [SiO2-АДФКLaArsI] 

 при 530 нм. Із збільшенням рН суспензії спостерігається незначний 

батохромний зсув цієї смуги На поверхні кремнезему для комплексу  
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SiO2-АДФКLaArsІІІ спостерігаються два максимуми поглинання (618 та 

680 нм) проти одного за відсутності комплексоутворення при 530 нм для 

SiO2-АДФКArsІІІ (Рис. 4.19).  

Закономірності комплексоутворення за участю ArsІ та ArsІІІ загалом 

аналогічні. За оптимального значення рН = 3 для комплексоутворення іонів 

La(III) з амінофосфоновими групами на поверхні кремнезему утворення 

РЛК відсутнє. Утворення РЛК на поверхні SiO2-АФК спостерігається лише 

при рН, при якому відбувається утворення комплексу лантану з барвниками 

(pH  6). При рН 7,4 спостерігається 93% вилучення лантану, тобто 

стійкість комплексу вища в порівнянні з ArsІ.  

Вивчення комплексоутворення у системі SiO2-АФК – La(III) – КО 

SiO2-АДФК та SiO2-ОБАФК у відсутності іонів металу поглинають КО 

в кислому середовищі, а збільшення рН супроводжується їх 

десорбцією.Тому сорбцію КО на SiO2-АФК у потрійній системі SiO2-АФК 

La(ІІІ)-L2 вивчали при рН=4–8. Повної десорбції барвника з поверхні не 

відбувається, але при рН6 загальна інтенсивність поглинання зменшується, 

із зменшенням вкладу іонно-зв’язаної форми у загальну кількість 

поглиненого барвника. Лише у потрійній системі SiO2-АФКLaКО 

спостерігали підвищення інтенсивності смуг. Для прикладу СОЄ (КО) на 

поверхні SiO2-АФК·La становить 0,02 ммоль/г. Було доведено, що у процесі 

адсорбції КО десорбції лантану з поверхні SiO2-АФК·не відбувається, а РЛК 

утворюється без деструкції закріплених комплексів.  

Отриманий у розчині комплекс (La
3+

·КО) поглинається як SiO2, так 

всіма SiO2-АФК, при цьому спектральні характеристики у СДВ цих систем 

та попередньо отриманих комплексів ідентичні. Немодифікований SiO2 

поглинає як КО, так і комплекс La
3+

·КО (0,09 ммоль/г). У СДВ 

спостерігається не суттєвийь зсув смуги при 630 нм, а поглинання в області 

520 нм підвищується із ростом рН.  
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Рис. 4.20 СДВ комплексу [La
3+
КО] сорбованого на SiO2 (а) і SiO2-АДФК (б).  

Для встановлення складу комплексів SiO2-АФКLa(III)КО потрійну 

систему вивчали при сталій концентрації лантану, ковалентно закріпленого 

ліганду та змінній концентрації барвника [149]. Комплекси SiO2-АФК La 

отримували із розчинів за оптимальних умов утворення РЛК (рН 6).  

Ємності [SiO2-АФК La] за КО значно нижчі за концентрацію 

зв’язаних іонів La(III) та концентрацію закріплених лігандів. Можливим 

поясненням є стеричні ускладненння при координації КО. Крім того 

розміри молекули КО та наявність віддалених хелатуючих центрів 

дозволяють їм виступати містковим лігандом, координуючись до двох іонів 

лантану. В цьому випадку склад комплексів відповідатиме формулі 

(SiO2АФК2·La
3+

)2·КО1. На користь такого припущення свідчать ємності 

сорбентів за КО, та відсутність рН-залежності адсорбції КО на кремнеземах. 

Отже, РЛК утворюється за механізмом приєднання КО до вихідного 

комплексу[SiO2-АФК La] без його руйнування.  

Короткі висновки  4.4.  

Значення рН водних суспензій амфолітних SiО2-АФК корелює з 

концентрацією закріплених амінофосфонових груп, а хід кривих рН-

потенціометричного титрування визначається впливом всіх груп 

поверхневого шару. У вивченому інтервалі концентрацій для закріплених 

АДФК залежність рК2=9,11-4,50 показує переважаючий вплив на кислотні 

а) б) 
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властивості закріплених груп співвідношення між цільовими кислотними та 

залишковими основними аміногрупами. Значення рК3 для SiО2-АДФК слід 

розглядати як такі, що описують інтегральний процес депротонування 

АДФК за третім ступенем та іонізацію силанольних груп матриці.  

Різний склад груп поверхневого шару SiО2-МАФК та SiО2-МАФК/СН3 

створює так звану «енергетичну неоднорідність». Із застосуванням моделі 

дифузійного подвійного шару різне «мікрооточення» амінофосфонової 

кислоти сприяє «розмиттю» кислотних властивостей цільових груп, а після 

гідрофобізації неоднорідність шару зменшується. На відміну від 

лужноземельних іонів, комплексоутворення з іонами Pb(ІІ), Cu(ІІ) та 

лантаноїдів починається на стадії дисоціації першого протона. У 

досліджуваних межах рН 3-9 повного заміщення протонів не відбувається, 

що демонструє утворення частково депротонованих комплексів складу 

-x

-x L)H 1

3M( . Досліджені поверхневі комплекси з SiО2-АФК мають переважно 

О-вмісне оточення, що пов’язано з дослідженням процесів 

комплексоутворення за низьких значень рН. Поверхневі комплекси 

SiO2AФК·La
3+

 є координаційно ненасиченими, а внутрішня координаційна 

сфера La(ІІІ) може добудовуватися металохромними барвниками. Показано, 

що зв’язування КО у межах рН 6-8 відбувається за рахунок приєднання до 

вихідного комплексу без його руйнування з утворенням змішанолігандних 

комплексів складу [SiO2AФК La
3+

]2·КО2.  
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РОЗДІЛ 5.  

ЗАСТОСУВАННЯ Р-ВМІСНИХ МОДИФІКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 

СОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ МЕТАЛІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ 

На сорбційне вилучення іонів металів з водних розчинів 

функціоналізованими Р-вмісними матеріалами впливатимуть як структурні 

характеристики носія, природа функціональних груп, так і умови 

адсорбції. Ефективність вилучення іонів важких металів та лантаноїдів з 

водних розчинів одержаними SiO2-АФК, Bnt-АФК та Fe3O4/АДФК 

оцінювали за впливом рН середовища, часу контакту та враховували 

можливість їх повторного використання. 

Сорбційні властивості модифікованих кремнеземів  5.1.  

Кислотність середовища є важливим параметром сорбційного 

вилучення іонів металів, що впливає на процеси іонізації поверхневих 

груп сорбента та визначає ступінь гідролізу іонів металів у водних 

розчинах. Ступінь вилучення (R, %) досліджуваних іонів металів на SiO2-

АФК зростає із збільшенням рН (Рис. 5.1). Кількісне вилучення 

тризарядних іонів (Fe
3+

, La
3+

) відбувається при рН<3, іони Cu
2+

 та Pb
2+

 

вилучаються в межах рН 4–5, а іони Cd
2+

, Zn
2+

 сорбуються в 

нейтральному середовищі.  
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Рис. 5.1. Залежність ступеня вилучення іонів металів від рН на SiO2-АФК. 

C(M) = 2·10
–4

 моль/л, m = 0,200 г, V = 25,0 мл.  
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Низькі значення ступеня вилучення іонів металів в кислому середовищі 

обумовлені конкурентною взаємодією закріплених лігандів з протонами. Це 

є передумовою, що визначає можливість подальшого регенерування 

сорбентів при рН < 2. 

Відомо, що ефективність сорбційного концентрування визначається 

коефіцієнтом розподілу (Kd) іонів між розчином та твердою фазою. 

Величина Kd для SiO2-АДФК і SiO2-EАДФК досягає ~10
4
 мл/г за умов, 

коли V/m = 125. При цьому 

залежність lgKd від pH 

лінеаризується, а тангенс кута 

нахилу одержаної прямої 

відповідає кількості протонів Н
+
 

ліганду, заміщених іоном 

металу (Рис. 5.2). У межах рН = 

3–6 для SiO2-АДФК величина 

tg складає 0,75, тобто в 

процесі сорбції іонів металів 

відбувається заміщення одного 

або двох протонів в 

амінодифосфонових групах, що підтверджується даними рН-метричного 

титрування (див. розділ 4.3). 

Спорідненість іонів металу до адсорбента характеризують значенням 

рН, при якому адсорбується 50% від введеної кількості металу (рН50). 

Згідно з отриманими даними для SiO2-АФК величина рН50 змінюється в 

такій послідовності: 

АДФК: Fe
3+

(2,2)> Cu
2+

(3,2)>Pb
2+

 (3,6)>Zn
2+

(4,1)>Cd
2+

 (4,3) 

ЕАДФК: La
3+

(2,3)>Cu
2+

 (3,3)>Pb
2+

 (3,6)>Zn
2+

 (4,3)>Cd
2+

 (4,4) 

За умови одинакової будови та складу комплексів величина рН50 

пропорційна умовній константі комплексоутворення, де меншому 

 
Рис. 5.2. Залежність lgKd від рН для 

іонів Fe
3+

, Сu
2+

, Cd
2+

 між розчином та 

SiO2-АДФК. 
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значенню рН50 відповідає утворення стійкіших металокомплексів в фазі 

сорбентів. Порядок сорбції іонів збігається з послідовністю констант 

стійкості lgK(M+HL) еквімолярних комплексів іміно-N,N-

диметиленфосфонової кислоти у водному розчині [27]: La
3+

(7,6) > Cu
2+

(6,7) 

> Pb
2+

(6,2) > Zn
2+

(4,7) > Cd
2+

(4,5). Разом з тим, одержані дані показують, 

що закріплення амінодифосфонових груп на поверхні носія нівелює 

різницю у константах стійкості комплексів, що утворюються при сорбції 

іонів металів, та унеможливлює застосування таких сорбентів для 

селективного розділення наявних у розчині іонів металів.  

Вплив природи закріпленого ліганду на сорбційні властивості ряду 

SiO2-АФК адсорбентів тестували на іонах важких металів – Cu(ІІ) та Pb(ІІ). 

Як бачимо з Рис. 5.3, найкраще Cu(ІІ) та Pb(ІІ) іони вилучаються на 

кремнеземах з закріпленими амінодифосфоновими групами, що можна 

пояснити їх більшою дентатністю.  
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Рис. 5.3 Залежність ступеня вилучення іонів Cu(ІІ) та Pb(ІІ) сорбентами SiO2-

АФК від рН середовища. C(M) = 2·10
–4

 моль/л, m = 0,200 г, V = 25,0 мл. 

Ефективність вилучення іонів серед вивчених SiO2-АФК завдяки 

впливу ліганду сорбентів спадає в ряду: ЕАДФК  AДФK > OБAФK > 

ПAФK > МAФK. Вилучення іонів металів за рахунок взаємодії з групами 

монофосфонових кислот відбувається в менш кислих розчинах. 
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Ароматичні/гетероциклічні замісники, що містяться в 

амінометилфосфоновій групі ліганду є жорсткими фрагментами з 

додатковими донорними комплексоутворюючими центрами. Було зроблено 

припущення, що вони матимуть вплив на сорбційні властивості, хоча, за 

даними рН-метричного титрування, наявність органічних замісників біля -

атома карбону суттєво не позначилося на протолітичних властивостях. Для 

розглянутих SiО2-АФК ( LH
2

) 50% вилучення іонів Cu(ІІ) і Pb(ІІ) 

відбувається в вузькому проміжку рН50~3–4. Такі дані вказують на близькі 

значення стійкості поверхневих комплексів, що утворюються за рахунок 

звязування металів лише фосфоновими групами. Разом з тим, слід відмітити 

покращення умов вилучення іонів на SiO2-ОБАФК, імовірно за рахунок  

участі фенольної групи. 

Зважаючи на поліфункціональний склад поверхневого шару Р-вмісних 

сорбційних матеріалів не слід нехтувати можливим внеском залишкових 

аміногруп та поверхневих груп носія. Відомо [64], що сорбційна ємність 

щодо іонів перехідних металів силанольними групами SiO2 не перевищує 

15% від такої на хімічно модифікованих зразках. Наприклад, рН 50% 

вилучення (рН50) іонів Cu(ІІ) та Zn(ІІ) на кремнеземі складає рН  6,0, а на 

амінокремнеземі рН50  Cu(ІІ) і 

Pb(ІІ) зміщується до 5,0 (Рис. 5.3). 

Тобто поліфункціональність 

поверхневого шару SiО2-АФК 

суттєво не позначається на 

сорбційних властивостях.  

Ізотерми сорбції іонів Cu(ІІ), 

Pb(ІІ), Zn(ІІ) та La(III) на SiO2-

АФК мають типовий вигляд 

ізотерми Ленгмюра з виходом на 

насичення. Більш пологою є 
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Рис. 5.4. СОЄ іонів Cd(ІІ), Cu(ІІ) та 

La(III) на різних SiO2-АФК при рН=4,5 
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ізотерма сорбції іонів Cd(II), що свідчить про меншу його спорідненність 

до сорбенту. Пропорційність СОЄ концентрації закріплених груп 

підтверджує вилучення іонів металів з розчинів за рахунок комплексо-

утворення з іммобілізованими групами амінофосфонових кислот.  

Літературні дані по вилученню іонів металів стосуються Р-вмісних 

матеріалів лише з закріпленими монофосфоновими групами (табл.5.1). 

Спорідненість іонів важких металів до іммобілізованих на поверхні 

кремнеземів груп α-диметил-2-пропіламінофосфонової кислоти співпадає з 

рядом металів, одержаним для наших зразків, проте величини рН50 іонів 

сильно зміщені в лужне середовище по відношенню до SiO2-АФК. 

Таблиця 5.1 

Ряди спорідненості комплексоутворюючих сорбентів 

Зразок Ряди спорідненості металів Літер. 

SiO2-ОБАФК Pb
2+

 (3,4)> Cu
2+

 (3,5)>Zn
2+

 (4,0)>Cd
2+

 (4,6) Дане 

дослід-

ження 

SiO2-МАФК Cu
2+

 (4,0)>Pb
2+

 (3,9)>Zn
2+

 (4,2)>Cd
2+

 (5,0) 

SiO2-ПАФК Cu
2+

 (3,8)>Pb
2+

 (4,1)>Zn
2+

 (4,1)>Cd
2+

 (4,9 ) 

SiO2-АФК 

(0,2 ммоль/г) 

Fe
3+

(2,9)>La
3+

(5,8)>Pb
2+

(6,0)>Zn
2+

(6,2)>Cu
2+

(6,4) 

>Cd
2+

(6,7)  

[139] 

SiO2-АФК 

(0,1 ммоль/г) 

Pb
2+

 > Cd
2+

 > Cu
2+

 > Fe
3+

>Zn
2+

 > Co
2+

 > Ni
2+

  

Ca >Mg >Sr > Ba 

[85] 

Purolit®S940  
Cu

2+ 
> Cd

2+
 > Zn

2+ 
> Ni

2+
 > Co

2+
> Ca

2+ 

Pb
2+

 > Cu
2+

 > U(IV), Zn
2+

, Al
3+

 > Mg
2+

> Sr
2+ 

[150] 

[151] 

Purolit®S950 
Cu

2+
 > Zn

2+
 > Cd

2+
 > Ca

2+
 > Co

2+
 > Ni

2+ 
[152]  

Fe
3+

>Pb
2+

>Cu
2+

>Zn
2+

>
 
Al

3+
>Mg

2+
>Ca

2
 >Cd

2+
>Ni

2+
 >Co

2+
 [150] 

Нестеренко П. в роботі [85] наводить порядок утримання іонів 

перехідних металів на SiO2-АФК, де елюювання іонів Fe(III) відбувається 

між Cu(II) і Zn(II), а більшу спорідненість виявлено до іонів Cd(II), аніж до 

Cu(II). На думку авторів, стійкість поверхневих комплексів краще 

співвідноситься з константами стійкості для комплексів з 
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хлорометилфосфоновою кислотою, ніж з амінофосфоновими кислотами. 

Таким порівнянням пояснюють відсутність участі нітрогену 

амінофосфонової кислоти в процесах комплексоутворення через його 

протонування залишковими силанольними групами. Для іонообмінних 

смол Purolite S940 та Purolite S950 (www.purolite.com) на основі 

макропористого полістиролу, які містять функціональні групи 

амінофосфонової кислоти, ряди спорідненості іонів металів суттєво 

різняться в залежності від кислотності середовища (табл. 5.1). Хоча єдиною 

відмінністю іоннобмінників є різні СОЄ(Na
+
), що становлять 1,0 та 1,3 

мекв/л для Purolite S940 та Purolite S950, відповідно. 

Сорбційні властивості модифікованих бентонітів  5.2.  

Вплив рН на сорбційні властивості немодифікованого та Р-вмісного 

Bnt щодо іонів важких металів та присутніх у природних водах іонів Fe(ІІІ) і 

Ca(ІІ) наведено на Рис. 5.5.  
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Рис. 5.5 Залежність ступеня вилучення іонів металів від рН на Bnt(а) та 

Bnt-AДФК (б). C(M) = 5·10
-5

 моль/л, m = 0,100 г, V = 25,0 мл.  

Ступінь вилучення іонів металів бентонітними сорбентами зростає зі 

збільшенням рН середовища. Досліджені двозарядні катіони металів 

вилучаються немодифікованим Bnt в діапазоні рН 3–5 практично за 

однакових умов, за виключенням іонів Са(II), що є іонообмінним катіоном 

в міжшаровому просторі монтморилоніту. Ідентичність сорбції 

а) б) 

http://www.purolite.com/
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немодифікованим Bnt при рН > 4 підтверджує переважно іонний обмін (5.1), 

за участі поверхневих груп [153]: 

      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       (5.1) 

Бентоніт повністю вилучає лише іони Fe(III), на 80% іони важких 

металів і майже на 50% іони Са(ІІ). Відсутність селективності та низький 

ступінь вилучення іонів металів, який не перевищує 80 %, підтверджує 

іонообмінний механізм їх взаємодії з бентонітом.  

Для фосфоровмісних Bnt повне вилучення іонів металів досягається за 

різних рН. Серед досліджених двозарядних іонів найбільшу спорідненість 

до Bnt-АДФК проявляють іони Pb(II), потім іони Сu(ІІ) та Zn(II) іони. Усі 

перелічені іони, крім Cd(II) та Ca(II), кількісно вилучаються Bnt-АДФК з 

водних розчинів при рН ≥ 6.0. Для амінобентонітів, з яких одержували Bnt-

AФК, спостерігається інший порядок сорбції [154], тому сорбція іонів 

металів на Bnt-AФК відбувається за рахунок їх взаємодії з 

іммобілізованими групами амінофосфонових кислот.. Згідно з 

розрахунками рівноважних іонних форм металів, Fe(III) кількісно 

вилучається при рН 3,0 у вигляді іонів Fe(OH)
2+

. Іони Pb(II) повністю 

вилучаються при рН 6,2 у вигляді негідролізованих іонів Pb
2+

(90%), а повне 

вилучення іонів Cu(II) та Zn(II) відбувається при рН 6,5 у вигляді М
2+

 (80%). 

Іони Cd(II) та Ca(II) мають найнижчу спорідненість до Bnt-AДФК, а їх 

кількісне вилучення
 

не досягається в досліджуваних межах pH. Для 

вивчених модифікованих бентонітів величина рН50 змінюється в такій 

послідовності: 

Bnt-ЕAДФК Fe
3+

(2,2)>Pb
2+

(4,8)> Cu
 2+

(5,5)> Zn
 2+

 (5,8) 

Bnt-AДФК  Fe
3+

(2,3)>Pb
2+

 (4,6)<
 
Сu

 2+
(5,3) Zn 

2+
(5,3) 

Порівнюючи дані з SiO2-AДФК можемо стверджувати про збереження 

комплексоутворюючих властивостей амінофосфонових кислот після 

іммобілізації на поверхні бентоніту, де прослідковується незначний вплив 

природи носія на вилучення іонів Cd(II).  
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Для оцінки ефективності застосування бентонітних сорбентів для 

видалення іонів металів дослідженно ізотерми адсорбції. Величини СОЄ 

адсорбентів одержували за результатами аналізу ізотерм сорбції за 

рівнянням Ленгмюра та Фрейндліха. Експериментальні ізотерми адсорбції 

іонів Cu(ІІ), Pb(ІІ) та Zn(ІІ) на Bnt-АДФК наведено на Рис. 5.6.  
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Cu(II) 0,18 14 0,997 0,22 2,1 0,764 

Pb(II) 0,19 12 0,987 0,18 4,5 0,395 

Zn(II) 0,19 11 0,997 0,18 2,5 0,697 
 

Рис. 5.6. Ізотерми адсорбції іонів Pb(II), Cu(II), Zn(II) на Bnt-АДФК та 

параметри ізотерм, розраховані за моделлю Ленгмюра і Фрейндліха. 

Форма адсорбційних ізотерм вказує на високу спорідненність іонів 

металів до сорбентів. Ізотерми адсорбції зазначених іонів добре описуються 

моделлю Ленгмюра та незадовільно описуються в рамках моделі 

Фрейндліха (R² << 1), що вказує на мономолекулярну сорбцію іонів металів 

на поверхні бентоніту. Однак розраховані сорбційні ємності Bnt-АДФК для 

досліджених іонів (0,18–0,19 ммоль/г) залишається низькими, враховуючи 

концентрацію закріплених кислотних груп за результатами рН-
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потенціометричного титрування (табл. 4.3). Цю різницю можна віднести до 

обмеженої доступності груп AДФК у межах олігомеризованого силанового 

шару. Слід зазначити, що ізотерми адсорбції зазначених іонів на Bnt також 

краще описуються моделлю Ленгмюра, однак бентоніт має нижчу 

спорідненість до досліджуваних іонів важких металів, ніж Bnt-АДФК. Разом 

з тим, сорбційна ємність Bnt-AДФК помітно нижча у порівнянні з 

амінопропілбентонітом [154]. У порівнянні із визначеними при рН 6,0 на 

Bnt-NH2, з якого синтезували Bnt-АДФК, значеннями ємності для іонів 

металів та константи сорбції Ленгмюра становлять (qm; KL,): Cu
2+

 (1,35; 7,88) 

> Pb
2+

  (1,24; 7,54) > Cd
2+

 (0,91; 7,83). Тобто, суттєве зменшення сорбційної 

ємності можливе за рахунок вимивання частини конденсованого шару 

силанів під час другої стадії синтезу у кислому середовищі, проте 

зв’язування іонів металів більше (вища KL).  

Для вибору оптимальних умов взаємодії сорбент-сорбат необхідно 

дослідити час встановлення адсорбційної рівноваги. Зазвичай 

використовують кінетичне моделювання, що виявляє можливі стадії 

регулювання швидкості за рахунок масообміну чи процесів хімічної 

взаємодії. Застосовують кінетичні моделі з використанням рівнянь 

Лагергена [155] псевдо-першого (5.2) та псевдо-другого (5.3) порядку: 

     (   
    ) (5.2) 

     
    

  

       
  

(5.3) 

де qt та qe – кількість іона металу, адсорбованого досліджуваним матеріалом 

в момент t і в умовах рівноваги, мг/г; k1 і k2 – константи швидкості, хв
1

 та 

г/мг·хв. 

Швидкість встановлення сорбційної рівноваги на бентонітних 

матеріалах вивчали на прикладі іонів Сu(II). Як бачимо з Рис. 5.7, 

максимальне вилучення іонів Cu(II) немодифікованим бентонітом 

досягається за 20 хв, що в подальшому не приводить до помітної зміни 

вилучення іонів. 
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Рис. 5.7 Вплив часу контакту для вилученння іонів Cu(ІІ) на Bnt і Bnt-

АДФК. C(Cu) = 4·10
-4

 моль/л, m = 200 мг, V = 25 мл, pH 5. 

Покращення кінетичних характеристик вилучення іонів Cu(II) на Bnt-

АДФК проти немодифікованого Bnt відбувається не лише за рахунок 

хімічної взаємодії з фосфоновими групами, але і за рахунок більшої 

міжшарової відстані (табл. 4.3). Максимальна ємність іонів Cu(II) на Bnt-

АДФК становить 8,6 мг/г, що на 18% більше, ніж немодифікованим Bnt 

(7,1 мг/г). Хоча спостерігається лінійний характер залежностей для двох 

кінетичних моделей у всьому інтервалі часу, дані по сорбції іонів Cu(II) 

краще описуються моделлю псевдо-другого порядку та показують 

незначний вплив дифузійної стадії. 
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Рис. 5.8 Три цикли сорбції/десорбції Pb(II) на Bnt-АФК.  

C(Pb
2+

) =2·10
–3

 моль/л, m = 0,300 г, V = 25 мл. 

Здатність до регенерації та оберненість процесів сорбції на бентонітних 

сорбентах досліджували по відношенню до іонів плюмбуму (Рис. 5.8). 

Кількісна десорбція іонів металу спостерігається при застосуванні 0,1 М 

розчину HCl, що дозволяє концентрувати іонів Pb(II) з метою подальшої 

утилізації чи переробки. Після трьох циклів регенерації СОЄ Bnt-АДФК та 

Bnt-МАФК щодо іонів Pb(II) змінюється в межах похибки вимірювання. 

Сорбційне вилучення іонів РЗЕ фосфоровмісними сорбентами 5.3.  

Останнім часом активно розробляються сорбенти для селективного 

відділення та попереднього концентрування РЗЕ з багатокомпонентних 

розчинів з низьким їх вмістом. Тому хелатні ліганди, що утворюють стійкі 

комплекси з РЗЕ в розчині, іммобілізують на поверхні носіїв [92]. рH 

розчину при вилученні іонів РЗЕ з розчинів є одним із переважаючих 

чинників, які враховують при виборі необхідного сорбенту для 

селективного концентрування і розділення елементів на стадії аналізу, що 

передує їх визначенню [156]. Висока кислотність розчину, з одного боку, 

дозволяє зменшити небажану сорбцію матричних елементів через їх гідроліз 
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та наступну неспецифічну взаємодію з носієм; з іншого боку, вимагає 

жорстких умов для десорбції.  

5.3.1. Сорбція іонів РЗЕ(III) на модифікованих кремнеземах 

Можливість багаторазового використання SiO2-AДФК для вилучення 

іонів лантаноїдів досліджували на прикладі сорбції 14 лантаноїдів (крім 

прометію) [157].  

Як видно з Рис. 5.9, 

кремнезем не сорбує іони 

лантану в кислому 

середовищі, а повне 

вилучення лантану на SiO2-

АДФК досягається при  

рН = 2,5. Зазвичай для 

десорбції РЗЕ з поверхні 

сорбентів використо 

вуються розчини сильних 

кислот з концентрацією 1–5 

моль/л. Їх використання є проблемним для органо-мінеральних сорбентів 

через кислотний гідроліз іммобілізованих лігандів при pH <1. 

Альтернативним підходом до десорбції РЗЕ з хелатуючих сорбентів є 

принцип, що використовується в ліганд-обмінній хроматографії. Згідно з 

гетерогенною рівновагою (5.4) регенерування РЗЕ з поверхні 

досліджуваного сорбенту може бути досягнуто шляхом додавання 

конкуруючого хелатуючого елюента (HQ): 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    ⇔      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅        
(5.4) 

Для зміщення сорбційної рівноваги праворуч елюент повинен 

утворювати більш стійкі комплекси РЗЕL, ніж з амінофосфоновими 

групами на поверхні; за умови меншої стійкості комплексів РЗЕL слід 

використовувати великий надлишок елюента.  
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Рис. 5.9 Вплив рН суспензії на ступінь 

вилучення La(ІІІ) для SiO2 і SiO2-АДФК. m = 

10 мг, V = 10 мл, C(La)= 100,0 мкг/л.  
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Як елюенти тестували 0,01 М розчини гідроксикарбонових кислот 

аліфатичного та ароматичного ряду: лимонну, щавелеву, аскорбінову, 

сульфосаліцилову та (2-гідрокси-5-сульфобензойну) кислоти. Зазначені  

α-гідроксикислоти зазвичай використовуються як комплексоутворюючі 

ліганди в координаційній хімії РЗЕ [16]. Хоча елююючі агенти 

використовувались із великим надлишком (10
-5

 моль) до загального вмісту 

РЗЕ (≈10
-7

 моль) більшість органічних кислот не десорбують РЗЕ, а ступінь 

елюювання (Е, %) не перевищував 20% (Рис. 5.10). Тобто вилучення іонів 

металів із використанням органічних кислот виявилося не ефективним. 

Комплексоутворючі властивості ЕДТА залежать від рН середовища [158], 

тому додатково вивчали вплив кислотності елюенту ЕДТА на ступінь 

десорбції лантаноїдів з поверхні SiO2-АДФК. Було показано, що 

застосування як елюенту 0,01 М розчину ЕДТА в межах рН = 4,5–8,0 

дозволяє збільшити ступінь елюювання іонів металів з поверхні SiO2-АДФК 

від 60–90 до 85–90% (Рис. 5.10).  
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Рис. 5.10 Ступінь елюювання іонів PЗЕ з використанням різних елюентів. 

m = 10 мг, V = 10 мл, C(РЗЕ)= 100,0 мкг/л. 

У цьому випадку спостерігалось елюювання до розчину важких 

лантаноїдів, тоді як ступінь елюювання легких лантаноїдів становила менше 

80% (La, Pr). Отже, відповідно до рівняння (5.4), конкурентні ліганди 

комплексону ЕДТА можуть змістити адсорбційну рівновагу праворуч та 
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здатні вилучати іони. Подібного ефекту для регенерування сорбентів можна 

досягти, змінивши рН середовища:  

  Hx  LLnH LLH 
х)-(4

3

4
n  (5.5) 

Як альтернативні елюенти використовували розчини мінеральних 

кислот. Результати першого десорбційного вилучення іонів РЗЕ деякими 

кислотами представлені на Рис. 5.10. Як видно з наведених результатів, 

використання 0,1 М розчинів мінеральних кислот виявилося не ефективним, 

а легкі РЗЕ елююються краще, ніж важкі. Наприклад, 0,1 М HCl десорбує з 

SiO2-АДФК не більше 60% Ce і Nd, близько 50% Sm, Gd і лише близько 30–

40% інших іонів РЗЕ. Застосування 0,1 М розчину HNO3 було ще менш 

успішним, вилучаючи до 20–30% РЗЕ. У випадку 1 М HNO3 ступінь 

елюювання легких РЗЕ (від Се до Eu) не перевищував 80%, однак для Yb і 

Lu він був найменшим. Кількісна десорбція більшості РЗЕ з сорбенту 

досягається при використанні 2М HNO3.  

У подальшому багаторазове вилучення РЗЕ вивчали для двох елюентів, 

що забезпечували кількісне вилучення 2 М HNO3 та 0,01 М розчину ЕДТА 

(рН = 8). Сорбційну здатність SiO2-АДФК зберігає протягом десяти циклів 

використання, що обумовлено ковалентним закріпленням амінофосфонових 

груп на поверхні кремнезему. Попри передбачувано високу стабільність 

сорбенту під час регенерації з використанням елюенту ЕДТА, SiO2-АДФК 

виявив неочікувано високу гідролітичну стабільність після елюювання 2М 

розчином HNO3. Таким чином, SiO2-АДФК є хімічно стабільним 

сорбційним матеріалом в широкому інтервалі рН 0,5–9. 

Іони металів, що залишилися на поверхні після обробки елюентами, не 

впливають на сорбційні властивості матріалу, оскільки сорбент має набагато 

більшу СОЄ, аніж загальний вміст РЗЕ в розчині. Саме тому спостерігається 

різне відхилення результатів вилучення лантаноїдів від середнього 

значення. У випадку використання ЕДТА дисперсія результатів елюювання 

коливається у межах від найменшого для іонів Gd (106±10)% до 

максимального – для іонів Yb (98±23)%; для сильнокислотного елюенту 
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відхилення результатів від середнього менші та змінюються від (102±8)% 

для Gd, до (99±16)% для іонів Yb. Більша дисперсія результатів для ЕДТА 

обумовлена меншими ніж для нітратної кислоти ступенями вилучення іонів 

металів. Тобто, використання 2 М HNO3 як елюенту є більш ефективним та 

дозволяє кількісно вилучити РЗЕ з поверхні SiO2-АДФК у невеликий об’єм 

розчину елюату.  

5.3.2. Сорбція іонів Eu(III) функціоналізованими магнетитами  

Метод магнітного відділення сорбенту розглядається як швидкий та 

ефективний для відділення наночастинок з водного розчину порівняно з 

центрифугуванням чи фільтрацією. Для синтезованих Р-вмісних магнетитів, 

як потенційних сорбентів для вилучення лантаноїдів, вивчали сорбцію на 

прикладі іонів Eu(III). 

Зі збільшенням рН 

відбувається суттєве 

збільшення ступеня 

вилучення іонів європію для 

всіх типів магнетитних 

сорбентів (Рис. 5.11). 

Кількісне вилучення іонів 

Eu(III) немодифікованим 

магнетитом досягається при 

рН=5, а для магнетитів, 

функціоналізованих аміно-

фосфоновими групами – в 

нейтральному середовищі. Згідно з розрахунками рівноважних іонних форм 

Eu(III) при рН 6,0 знаходяться виключно у вигляді іонів Eu
3+

, при рН = 7,0 

частка Eu(OH)
2+

 складає 15%. Показово, що навіть у лужному середовищі 

(рН = 8), де відбувається гідроліз катіонів європію (40% Eu(OH)
2+

 та 60% 

Eu
3+

), ступінь вилучення іонів Eu(III) частинками магнетиту, покритих 

шаром кремнезему, не перевищує 60%. 
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Рис. 5.11 Залежність ступеня вилучення 

іонів Eu(III) від рН на магнітних частинках. 

C(Eu
3+

)=0,1 мМ, m = 50 мг, V = 25 мл. 
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На магнетиті, покритому 

шаром кремнезему 

(Fe3O4/SiO2, Fe3O4/SiO2-

АДФК), рівновага 

досягається протягом  

15–20 хв (Рис. 5.12) через 

поліпшення масообмінних 

характеристик адсорбента та 

рівномірний розподіл 

функціональних груп на 

поверхні. Таким чином, 

отримані магнітні 

наночастинки можуть бути використані як ефективні сорбенти для 

швидкого видалення іонів Eu(III) з водних розчинів [159]. Хоча величини 

достовірності апроксимації (R
2
) для обох моделей сорбції близькі до 1, 

модель першого порядку показує погану  

Таблиця 5.2 

Експериментальне значення (qeксп) та розраховані кінетичні параметри 

вилучення іонів Eu(ІІІ) модифікованими магнетитами 

Зразок 

qeксп,  

мг/г 

Псевдо-перший  Псевдо-другий  

qe, 

мг/г 

K1, 

xв
-1

 
R

2
 

qe,  

мг/г 

K2, 

г/мгхв 
R

2
 

Fe3O4/SiO2 0,50 0,61 0,23 0,988 0,60 0,38 0,993 

Fe3O4-АДФК 0,76 0,15 0,09 0,946 0,73 1,48 0,999 

Fe3O4/SiO2-

АДФК 
0,70 0,52 0,37 0,991 0,79 1,57 0,999 

узгодженість розрахованої сорбційної ємності Eu(III) з експериментальними 

даними та підтверджує переважаючий механізм сорбції псевдо-другого 

порядку, який контролюється процесом хемосорбції (табл.5.2). 
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Рис. 5.12 Вплив часу контакту на 

вилучення Eu(III) частинками.  

C(Eu) = 10 мкмоль/л, m = 50 мг, 

 V = 25 мл. 
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Cтупінь десорбції катіонів Eu
3+ 

з поверхні магнітних 

функціоналізованих матеріалів у разі використання 0,05 М HCl сягає лише ~ 

60%. Кількісне (95,0%) вилучення європію після сорбції на Fe3O4/SiO2-

АДФК досягається при застосуванні 0,1 М розчину HCl, а підвищення 

концентрації HCl від 0,1 М до 1 М покращує ступінь вилучення до 99,3%. 

Однак при цьому відбувається часткове розчинення наночастинок 

магнетиту, про що свідчить жовте забарвлення елюату. Сорбційна ємність 

Fe3O4/АДФК після регенерування розчином 0,1 М НСl іонів Eu
3+

 суттєво 

зменшилася до 13% від початкової (Рис. 5.13).  
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Рис. 5.13 СОЄ магнітних сорбентів по відношенню до іонів Eu(ІІІ) до та 

після регенерації 0,1М НСl. С = 2 мМ, m = 100 мг, V = 30 мл. 

Така ж (до 80%) втрата ємності на немодифікованому магнетиті обумов 

лена його хімічною нестабільністю у кислому середовищі [160]. Повторне 

використання Fe3O4/SiO2-АДФК не змінює СОЄ по відношенню до іонів 

Eu
3+

 та становить 65,3 мг/г у порівнянні з початковою 69,2 мг/г. Тобто лише 

зразки з захищенним магнітним ядром (Fе3O4/SiO2 та Fe3O4/SiO2-АДФК) 

можуть бути рекомендовані для повторного використання з метою 

попереднього концентрування іонів Eu(III) із водних розчинів. Порівнюючи 

одержані результати з опублікованими в літературі сорбційними 

магнітними матеріалами, Fe3O4/SiO2-АДФК є перспективним сорбентом для 



147 

вилучення РЗЕ. Наприклад, СОЄ магнетиту Fe3O4/SiO2 з дітіокарбаматними 

групами в нейтральному середовищі (рН = 7) становила 11,8 мг/г Eu
3+ 

[161], 

а для магнетиту з гуміновою кислотою – 10,6 мг/г Eu
3+

[162]. 

Можливість концентрування 

мікрокількостей Eu(III) 

досліджували для Fe3O4/SiO2-

AФК за впливом 

співвідношення об’єму 

розчину до наважки сорбенту 

V/m у межах 0–10000 мл/г. 

Кількісне вилучення іонів 

досягається за умови, що V/m 

змінюється від 500 до 2000 

мл/г. При цьому максимальне 

значення Kd становить 7,5∙10
4
 

мл/г, що вказує на перспективність використання Fe3O4/SiO2-AФК для 

попереднього концентрування Eu(III) з розведених розчинів. Попри те, що 

представлені результати стосуються іонів Eu(III), аналогічну стратегію 

можливо застосувати також до інших іонів РЗЕ в технології магнітного 

вилучення. 

Застосування сорбентів в процесах водоочищення  5.4.  

Іони важких металів (Pb, Cu, Zn, Cd, Hg) з огляду на їх токсичність є 

одними з небезпечних забруднювачів води, що мають здатність до 

накопичення [163]. Перспективи застосування глин у водоочищенні 

пов’язані як з наявністю промислових родовищ, дешевизною цих 

матеріалів, так і можливістю регулювання різноманітними методами їх 

структури та властивостей [43].  

Використання немодифікованого бентоніту та Bnt-AДФК для 

вилучення важких металів із природних вод (на прикладі води з річки 
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Рис. 5.14 Вплив V/m на коефіцієнт 

розподілу та ступінь вилучення Eu
3+

 

сорбентом Fe3O4/SiO2-AДФК.  

m = 50 мг; 1,50 мкг Eu
3+

 . 
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Либідь, м. Київ) проводили шляхом сорбції в динамічному режимі. У 

порівнянні із немодифікованим бентонітом, швидкість фільтрації води (1,0 

л/год) через сорбуючий шар з Bnt-АДФК була більшою. Тобто, після 

силанізації бентоніту збільшення міжплощинної відстані позначилося 

надалі на гідродинамічних характеристиках фосфоровмісного сорбенту. Це 

істотно скоротило час фільтраційного експерименту, зробивши Bnt-AДФК 

прийнятним для очищення річкових вод в динамічному режимі.  

За даними атомно-абсорбційного аналізу досліджуваний зразок води з 

річки Либідь містив незначні кількості металів (мкг/л): 43,7 Cu(II),  

36,1 Zn(II) та 19,8 Pb(II), а Cd(II) – не виявлено (табл. 5.3). Після 

пропускання її через шар сорбенту істотне (60–65%) зниження вмісту Cu(II) 

та Zn(II) та повне (>97%) видалення іонів Pb(II) спостерігалось після 

фільтрації через Bnt-AДФК, тоді як Bnt сорбував лише 7% Cu(II),  

18% Zn(II) та 65% Pb(II). Одержані результати свідчать про ефективність 

застосування фосфоровмісного бентоніту. Для скорочення часу 

фільтрування в експерименті використовували невелику наважку сорбенту 

(1,00 г), а низький вміст металів потребував використання великого об’єму 

зразка води (1000 мл). Тому умови очищення води за допомогою Bnt-АДФК 

можна додатково оптимізувати. 

Таблиця 5.3 

Результати ААС-аналізу на вміст іонів (мкг/л) зразків води р. Либідь до та 

після пропускання через фільтр з Bnt і Bnt-АДФК 

Метал 
Вміст іонів 

в воді 

Після сорбції 
Ступінь вилучення 

 іона, % 

Bnt Bnt-АДФК Bnt Bnt-АДФК 

Cu 43,7 39,8 17,8 8,9 59,3 

Zn 36,1 29,5 12,5 18,2 65,4 

Pb 19,8 6,9 <0,5 65,1 >97 
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Крім зазначених іонів металів (табл. 5.3), Bnt-АДФК вилучає і інші 

іони металів, вміст яких визначали безпосередньо у фазі сорбенту методом 

РФА. За даними РФА після фільтрування води р. Либідь у фільтрі 

збільшується вміст Mn, Cu, Zn, а також Cа і Sr. За тих же умов 

немодифікований бентоніт, навпаки, втрачає іони Mn, Pb та Sr (табл.5.4). 

Таблиця 5.4 

Результати РФА адсорбційних фільтрів на вміст металів за даними до 

та після пропускання через них річкової води. 

 

Bnt Bnt-АДФК 

мас. % до після    до після   

Ca 3,01 3,83 0,82 0,55 1,05 0,49 

Mn 1,34 1,14 – 0,20 0,55 1,44 0,90 

Cu 0,20 0,16 – 0,03 0,10 0,35 0,25 

Zn 0,35 0,69 0,34 0,35 0,54 0,20 

Pb 0,20 0,19 – 0,01 0,19 0,54 0,36 

Sr 1,93 0,78 – 1,15 0,12 0,18 0,06 

* за 100% взята сума елементів з Z  20 

Вивчення впливу макрокомпонентів води на повноту вилучення 

показало, що 100-кратні вагові кількості Са(ІІ), Mg(ІІ) та 10
4
 кратні K

+
, Na

+
 

не знижують ступеня вилучення іонів Cu(ІІ), Zn(ІІ) та Fe(ІІІ). Перевірку 

розробленої методики визначення мікрокількостей Cu(ІІ), Zn(ІІ) та Fe(ІІІ) 

доводили шляхом їх вилучення з модельних розчинів, а також методом 

добавок на зразках питної води (табл.5.5). Розроблений метод був 

апробований під час аналізу вод Каспійського моря (м. Махачкала) і річки 

Сулак [164].  

За даними аналізу досліджуваний зразок води з річки Сулак містив 

5,10,4 мкг/л Cu(II), 28,00,4 мкг/л Zn(II) та 50,30,4 мкг/л Pb(II). 
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Таблиця 5.5 

Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення іонів (мкг/л) в різних зразках 

води (n = 5, Р = 0,95) 

Іон 

Модельний розчин Питна вода Вода 

Каспійсь 

кого 

моря  

Дода-

но 
Знайдено R, % Вміст 

Дода

но 
Знайдено 

Cu(ІІ) 50,0 43,40,3 86,8 4,10,1 5,0 8,00,3 6,80,4 

Zn(ІІ) 50,0 45,80,2 91,6 7,30,2 10,0 15,90,3 17,70,2 

Fe(ІІІ) 100,0 92,60,2 92,6 109,40,2 100,0 195,40,4 116,50,3 

Отже, проведене дослідження по вивченню сорбційних властивостей 

SiO2-АДФК показало перспективність його використання для сорбційно-

атомно-абсорбційного визначення іонів міді, цинку і заліза в природних, в 

тому числі сильно засолених (морських) водах.  

Модифіковані кремнеземи як наповнювачі флуоровмісних мембран  5.5.  

Останнім часом спостерігається тенденція до переходу від паливних 

елементів з рідким електролітом до паливних елементів на основі 

полімерних протонообмінних мембран [165,166]. Вдосконалення 

конструкцій протонопровідних мембран, що є ключовим вузлом паливних 

елементів [167], зосереджено на підвищенні провідності протонів та 

термічної стійкості мембран за температур вище 120 °C. Окрім 

зазначеного, важлива можливість експлуатації мембран при відносно 

низьких значеннях вологості (для сучасних мембранних електродів 

потрібна вологість ~80%). Тобто вміст та властивості сорбованої води в 

мембрані важливі для збільшення її водопроникності при підвищених 

температурах та збільшенні протонної провідності [168]. Серед вивчених 

іоногенних мембран мембрани з фосфоновими групами мають великі 

переваги [169]. 
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Для одержання протонообмінних мембран нами було використано 

полімер фторопласт (Ф-42Л, НПО „Пластполимер”, Росія). 

Полівініліденфлуорид має необхідні механічні властивості (міцність на 

розрив – 41 МПа; відносне розтягування – 470%), високу хімічну стійкість 

та термостабільність (t°пл 160°С; t°деструкції 360°С). Однак вказаний полімер не 

володіє потрібними для протонообмінних мембран паливних елементів 

іонною провідністю та вологопоглинаючою здатністю (гідрофільністю).  

З метою надання гідрофільних властивостей досліджуваному полімеру 

при формуванні мембран додавали високодисперсні кремнеземи, а саме 

SiО2, SiО2-NH2 та SiО2-АДФК. Було встановлено, що введення у 

формувальну суміш флуорополімеру >1% (мас) кремнеземних 

наповнювачів погіршує механічні властивості мембрани. Гідрофільні 

властивості мембран визначали за величиною крайового кута змочування 

водою (). У присутності SiО2 величина крайового кута змочування 

початкової гідрофобної полівініліденфлуоридної мембрани знижується від 

105º до 76º. Гідрофільні властивості покращуються у присутності 

модифікованих кремнеземів та залежать від концентрації поверхневих груп: 

у присутності SiО2-NH2  зменшується від 70° до 61°, а після додавання 

SiО2-АДФК вже становить 63–48° (табл. 5.6). Протонообмінна ємність 

сформованих полівініліденфлуоридних мембран залежать від типу та вмісту 

іоногенних функціональних груп наповнювачів [170], а електрокінетичний 

потенціал (ζ) є важливою характеристикою зарядженої поверхні 

модифікованих мембран. Для мембран, наповнених 

амінопропілкремнеземами, в дослідженому проміжку кислотності 

простежується прямопропорційна залежність ζ-потенціалу від концентрації 

аміногруп (табл.5.6). 

Значення ζ- потенціалу мембран, що містять SiO2-АДФК, не корелює з 

концентрацією поверхневих груп, оскільки є адитивною характеристикою 

всіх груп поверхневого шару цвітер-іонного матеріалу. Ізоелектрична точка 
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зміщується від рН = 5,66,1 для мембран з SiО2-NH2 до рН < 4,4 для 

мембран з SiО2-АДФК. 

Таблиця 5.6 

Характеристики мембран, наповнених модифікованими кремнеземами  

Кремнезем 
Сгруп, 

ммоль/г 
º 

ζ–потенціал 

рН 3,8 рН 5,0 рН 6,5 рН 8,0 

SiО2-NH2 

0,24 70 12,6 9,23 -12,9 -17,3 

0,33 67 15,9 10,8 -10,1 -15,3 

0,41 64 18,9 12,0 -8,5 -14,2 

0,47 61 22,8 14,35 -5,15 -12,0 

SiО2-АДФК 

0,12 63 4,8 -4,5 -9,5 -13,6 

0,31 54 -3,3 -9,15 -17,03 -18,1 

0,49 48 -14,3 -13,9 -19,4 -23,6 

Окрім підвищення гідрофільних властивостей, додавання кремнеземів 

впливає на пористі властивості мембрани. Для вивчення ступеня 

проникності полівініліденфлуоридних мембран за ситовим механізмом дії 

як калібрувальну речовину використовували поліетиленгліколь з 

молекулярною масою 3500 (ПЕГ3500). Розділювальні властивості 

модифікованих мембран по відношенню до водних розчинів ПЕГ 

дозволяють опосередковано характеризувати їх порувату будову. Після 

введення немодифікованого кремнезему проникність мембрани 

збільшується майже вдвічі з 11,7% до 20,3% (Рис. 5.15). 

Введення кремнеземів з різними концентраціями аміно- та 

амінофосфонових груп по-різному впливає на здатність мембрани 

утримувати ПЕГ3500. На відміну від мембран з SiO2-NH2, введення SiO2-

АДФК практично не змінює значення коефіцієнта утримання ПЕГ. 
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Рис. 5.15 Залежність коефіцієнта затримання ПЕГ3500 (а) та об’ємного 

потоку води (б) досліджених мембран від концентрації груп 

модифікованих кремнеземів. 

Тобто пористі характеристики такої мембрани не залежать від 

концентрації амінофосфонових груп, що можливо пояснюється 

біфункціональною будовою їхнього поверхневого шару. Об’ємний потік 

води (J, л/м
2
год ) крізь наповнену SiO2 мембрану збільшується лише на 5 

л/м
2
год відносно немодифікованої мембрани (45 л/м

2
год). Водночас, 

амінокремнеземи підвищують водопроникність до 56%, що з урахуванням 

одночасного збільшення розмірів пор у наповнених мембранах вказує на 

створення гідрофобних каналів (Рис. 5.15). Співставляючи дані по впливу 

наповнення мембран на об’ємний потік води та селективність щодо ПЕГ, 

можна стверджувати, що за рахунок збільшення концентрації груп 

продуктивність мембрани в присутності SiO2-NH2 зросла на 10 л/м
2 

год, а 

для наповнених SiO2-АДФК мембран збільшилася на 100 л/м
2 

год; 

відповідно, проникність мембран зросла на 4% для  SiO2-NH2 та залишилася 

майже незмінною для SiO2-АДФК. 

а) б) 
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Вважаючи незмінною пористу 

структуру полівініліденфлуоридної 

мембрани, наповненої SiO2-АДФК, 

збільшення пропускної здатності води 

при зростанні концентрації 

фосфонових груп вказує на низьку 

енергією локалізації протона 

іонізованими групами аміно-

фосфонової кислоти поверхневого 

шару [168] та високу об’ємну його 

міграцію за рахунок формування гідрофільного каналу, який схематично 

представлено на рис. Рис. 5.16.  

Короткі висновки  5.6.  

Одержані Р-вмісні сорбенти мають високу спорідненість до іонів 

важких металів та рідксноземельних елементів, характеризуються швидким 

встановленням сорбційної рівноваги, здатні до регенерації без втрати 

сорбційної ємності. Іони Cu (ІІ), Pb(ІІ), Zn(ІІ) та Cd(ІІ) найкраще 

вилучаються на кремнеземах із закріпленими амінодифосфоновими 

кислотами, а вилучення іонів за рахунок взаємодії з монофосфоновими 

кислотами відбувається з менш кислих розчинів. Ефективність сорбційного 

вилучення іонів металів завдяки впливу ліганду сорбентів спадає в ряду 

ЕАДФК  AДФK > OБAФK > ПAФK > МAФK. SiO2-АДФК вилучає іони 

лантану при рН < 3. Серед елююючих реагентів (α-оксикислоти, ЕДТА, HCl, 

HNO3), які використовували для десорбування 14 елементів лантаноїдів на 

SiO2-АДФК, кількісне вилучення досягається з використанням 2 М HNO3 та 

0,1 М розчину ЕДТА (рН 8,0). За таких умов ємність сорбенту лишається 

сталою протягом п’яти послідовних циклів вилучення іонів металів та його 

регенерації.  

 

Рис. 5.16 Схематичне 

представлення гідрофільних (1) 

та гідрофобних (2) каналів в 

протонній мембрані. Взято з 

[168] 
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Показана перспективність Fe3O4/SiO2-АДФК для багаторазового 

вилучення та концентрування іонів Eu(ІІІ) з розведених розчинів, що у 

поєднанні з магнітними властивостями дозволяє його швидке виділення та 

магнітне концентрування. Збільшення міжшарового простору синтезованих 

Bnt-AФК помітно поліпшило їх фільтраційні характеристики. Це дозволило 

застосувати модифіковані бентоніти для очищення річкової води в 

динамічних умовах, в яких повністю (97%) вилучаються іони Pb(ІІ) та на 

60–65% знижується вміст іонів Cu(ІІ) та Zn(ІІ) у воді. Гідрофільні 

властивості полівініліденфлуоридних мембран після введення кремнеземів 

покращують проникність мембран. Транспортні характеристики (пропускна 

здатність води) протонопровідних мембран наповнених SiO2-АДФК в 2–4 

рази вища за мембрану, наповнену SiO2, що свідчить про швидкий 

транспорт протонів за рахунок поверхневих амінофосфонових груп.   
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ВИСНОВКИ 

У результаті виконання дисертаційного дослідження показано вплив 

умов синтезу та будови поверхневого поліфункціонального шару 

кремнеземвмісних матеріалів, модифікованих алкіламінофсфоновими 

групами, на їх протолітичні, комплексоутворюючі властивості та сорбційне 

вилучення іонів важких та рідкісноземельних металів. 

Оптимізовано умови одержання кремнеземів з закріпленими 

алкіламінофосфоновими групами за реакцією Кабачника-Філдса. 

Встановлено, що ступінь перетворення аміногруп в амінофосфонові 

залежить від основності іммобілізованих аміногруп та зростає при 

збільшенні їх поверхневої концентрації за рахунок меншого зв’язування з 

силанольними групами. У середовищі дигліму в присутності 

формальдегіду досягаються найвищі виходи амінометиленфосфонових 

кислот. 

Методом РФЕС встановлено цвітер-іонну форму закріплених 

амінофосфонових груп та присутність залишкових аміногруп в 

іммобілізованому шарі SiО2-АФК. За даними твердотільної 
31

P ЯМР 

спектроскопії лише зразки з високими концентраціями закріплених 

амінофосфосфонових груп (С > 1 мкмоль/м
2
) мають локально однорідне 

оточення за рахунок послаблення взаємодії між групами поверхневого 

шару. Іммобілізовані алкіламінофосфонові кислоти термічно стійкі до 

300°C, а деструкція SіO2-АФК лімітується замісниками в NCP(O) 

фрагменті ліганду. 

Встановлено, що протолітичні властивості SiО2-АФК визначаються 

сумарним внеском всіх груп поверхневого шару. Згідно з моделлю 

неперервного розподілу констант рівноваги гідрофобізація поверхні SiО2-

МАФК суттєво зменшує неоднорідність найближчого оточення 

метиламінофосфонової кислоти. Охарактеризовано протолітичні 

властивості SіO2-АДФК із застосуванням моделі хімічних реакцій. 

Показано, що зниження кислотності іммобілізованих амінодифосфонових 
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кислот за другим ступенем зумовлена лише їх взаємодією з залишковими 

аміногрупами за відсутності впливу силанольних груп поверхні. 

Показано, що закріплені монофосфонові кислоти є О-донорними 

хелатуючими лігандами. Для SiO2-АФК різної будови найвищу 

спорідненість до іонів d- та f-металів проявляють амінодифосфонові 

кислоти, що корелює з послідовністю зміни величин констант стійкості 

аналогічних комплексів АДФК у розчині. SiO2-АДФК вилучає РЗЕ при рН 

< 3, а його сорбційна ємність лишається сталою протягом принаймні п’яти 

циклів регенерації. Введення SiO2-АДФК у гідрофобні 

полівініліденфлуоридні мембрани надає їм гідрофільні властивості, а 

збільшення пропускної здатності води такої протонопровідної мембрани 

зумовлена високою об’ємною міграцією протонів амінодифосфонових 

груп. 

Вперше одержано функціоналізовані Р-вмісними групами 

наночастинки магнетиту. Доведено, що щільна кремнеземна оболонка 

наночастинок магнетиту зумовлює їх ефективний захист від взаємодії з 

кислотами. Показана перспективність Fe3O4/SiO2-АДФК для 

багаторазового вилучення іонів Eu(ІІІ) та концентрування з розведених 

розчинів у поєднанні з магнітним відділенням сорбенту.  

Вперше проведена функціоналізація бентоніту амінометилен-

фосфоновими групами. Доведена гідролітична стійкість Bnt-АФК. 

Показано, що збільшення міжшарової відстані у Bnt-AФК порівняно із 

немодифікованим бентонітом суттєво покращує його фільтраційні 

характеристики. Це дозволяє використовувати Bnt-AФК для очищення 

річкової води в динамічних умовах. При цьому досягається кількісне 

вилучення іонів плюмбуму.  
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