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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 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 
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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; 

 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. 
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Систематично досліджено структуру поверхневих шарів 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. 

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 
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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 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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі стисло окреслено основні завдання та досягнення в 

області хімічного модифікування поверхні неорганічних матеріалів, наведено 

відомості про Р-вмісні матеріали, розглянуто методи дослідження структури та 

властивостей поверхневого шару. 

У другому розділі наведено методики модифікування кремнеземвмісних 

оксидних матеріалів групами алкіламінофосфонових кислот. В якості носіїв в 

роботі використовували промислові зразки непористого аеросилу (А), 

мезопористих силікагелів (СГ), широкопористого силохрому (СХ), Черкаську 

бентонітову глину (Bnt) та синтезовані частинки магнетиту (Fe3O4). Описано 

методи, які застосовували для встановлення кількісного та якісного складу 

поверхневого шару синтезованих матеріалів.  

Хімічне модифікування кремнеземів алкіламінофосфоновими групами 

проводили методом «збирання на поверхні». На першій стадії методом 

силанізування отримували амінокремнеземи із закріпленими первинними та 

вторинними, моно- та бідентатними амінами (SiО2-NHСН3, SiО2-NH2, SiО2-En). 

Поверхневі алкіламіногрупи перетворювали у групи АФК за реакцією 

Кабачніка-Філдса:  

O

O
P

O

CNC

O

N-H

O

O
P

O

H+ +

 
Крім амінокомпоненти в процесі синтезу варіювали карбонільну складову та 

використовували фосфористу кислоту чи її етиловий етер. Структурні формули 

та умовні позначення закріплених лігандів наведено в табл 1. 

Таблиця 1 

Формули закріплених лігандів та умовні позначення SiО2-АФК 

Аміно-

кремнезем 

SiО2-

NHСН3 SiО2-NН2 SiО2-En SiО2-NН2 

Альдегід НСНО C
6
H

4
(OH)CHO C

5
NH

4
CHO 

З
ак

р
іп

л
ен

а 
гр

у
п

а,
 

п
о

в
н

а 
та

 с
к
о
р

о
ч

ен
а 

н
аз

в
а 

N

CH
3

PO
3
H

 

N

PO
3
H

PO
3
H  

NH N

PO
3
H

PO
3
H  

NH

OH

PO
3
H

 

NH

N

PO
3
H

 
метил 

аміно- 

аміноди- аміноетил 

аміноди- 

1-аміно (2-

гідроксибензил) 

1-аміно(3-

піридин)  

метиленфосфонова кислота метанфосфонова кислота 

МАФК АДФК ЕАДФК ОБАФК ПАФК 

Основним породоутворюючим мінералом бентонітних глин є 

монтморилоніт – шаруватий алюмосилікат складу 1:2. Функціоналізацію 

бентоніту алкіламінометиленфосфоновими групами проводили аналогічно до 

кремнеземів: на першій стадії одержували амінобентоніти, які далі 

фосфонометилювали реакцією з формальдегідом і фосфористою кислотою у 

кислому середовищі.  
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Наночастинки магнетиту одержували методом хімічного співосадження 

Fe
3+

/Fe
2+

 розчином амоніаку. Для закріплення аміногруп та запобігання 

агрегації наночастинок застосовували два підходи: Fe3O4 покривали 

самоорганізованим моношаром допаміну (Fe3O4-допа) та шаром 

амінокремнезему (Fe3O4/SiO2-NH2), що одержували конденсацією 

амінопропілтриетоксісилану та тетраетоксісилану. У процесі подальшого 

фосфорилювання у присутності формальдегіду було одержано зразок 

Fe3O4-АДФК та зразок «core shell» Fe3O4/SiO2-АДФК.  

У третьому розділі обговорено шляхи оптимізації умов перебігу реакції 

Кабачника-Філдса на поверхні кремнеземів, наведено результати дослідження 

будови та складу поверхневого шару синтезованих Р-вмісних матеріалів 

фізико-хімічними методами. Встановлено, що в процесі одержання SiО2-АФК 

ступінь перетворення іммобілізованих аміногруп у амінофосфонові (, %) 

залежить від поверхневої концентрації аміногруп (C, мкмоль/м
2
).  

Таблиця 2 

Позначення зразків SiО2-АФК, умови синтезу та ступінь перетворення  

SiО2-АФК SiО2 Cамін, 
мкмоль/м2 

 
Розчинник Реагенти 

~N : С : P 

Р, % , % 

АДФК-1 СГ 

 
1,92  

диглім 

1 : 2 : 2 1,21 78 

АДФК-2 1 : 2,5 : 3,5 1,32 85 

АДФК-3 А 1,70  1 : 4 : 6 1,86 88 

АДФК-6 СХ 1,67  1 : 2,5 : 3 0,81 65 

АДФК-7 

СГ 

0,90  вода 1 : 2 : 3 1,30 47 

АДФК-8 
0,56  

толуол 
1 : 2 : 2 

0,93 54 

АДФК-9 бутанол 0,97 56 

АДФК-10 0,84 

диглім 

1 : 2 : 2 1,43 55 

АДФК-11 А 1,20  1 : 2,5 : 3,5 1,10 84 

МАФК-2 

СГ 

2,67 
1 : 1 : 1 

0,90 40 

МАФК-3 2,33 i-пропанол 0,70 33 

МАФК-4 
1,53 

диглім 
1 : 1,5 : 1,5 

0,80 57 

МАФК-5 i-пропанол 0,60 42 

ЕАДФК-1 А 2,20 диглім 
1 : 3 : 3 

2,70 97*/65 

ЕАДФК-3 
СГ 

1,00 бутанол 1,30 47*/31 

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

ОБАФК-1 А 1,70 

диглім 

1 : 1,5 : 1,5 0,81 77 

ОБАФК-2.2 

СГ 

0,93 1 : 2 : 2  0,35 39 

ОБАФК-2.3 0,72 1 : 3 : 3 0,50 48 

ПАФК-2 
0,76 1 : 2 : 2 

0,45 38 

ПАФК-4 i-пропанол 0,37 31 

* - утворення ди-/триметиленфосфонових кислот  
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Так, при використанні стехіометричного співвідношення реагентів для 

синтезу SiО2-АДФК перетворення амінопропільних груп у амінодифосфонові 

зростає від 55% до 78%, а зниження їх активності пояснюється утворення 

водневих зв’язків із силанольними групами (табл. 2). Для зразка з високою 

концентрацією N-метиламінопропільних груп вдалося досягнути лише 40% 

перетворення (табл. 2). Завдяки вищій основності іммобілізованих вторинних 

аміногруп, їх ступені перетворення в амінофосфонові нижчі у порівнянні з 

іммобілізованими первинними амінопропільними групами. Фосфорилювання 

SiО2-En повинно проходити з утворенням аміно-три(метиленфосфонової) 

кислоти. Через неповне залучення аміногруп у реакцію не вдається підтвердити 

наявність імовірних ди-/триметиленфосфонових кислот, чи одночасної їх 

присутності. 

На стадії фосфорилювання аміносилікагелів та аміносилохрому вплив 

пористої будови SiО2 не виявлено. Тим не менш, найвищі виходи реакції 

спостерігаються на непористих аеросилах (табл. 2). Найефективнішим 

розчинником для взаємодії амінокремнеземів з фосфористою кислотою та 

формальдегідом виявився полярний апротонний диглім, ймовірно, завдяки 

деполімеризації параформу у цьому розчиннику. У середовищі неполярного 

вуглеводневого та полярних протонних розчинників досягаються нижчі ступені 

перетворення аміногруп (табл. 2). При використанні ароматичних альдегідів як 

ацилюючої компоненти спостерігаються ті ж закономірності, що і для 

формальдегіду. Зокрема, при збільшенні концентрації амінопропільних груп в 

синтезі SiО2-ОБАФК досягається 77% вихід. Особливостями одержання SiО2-

ПАФК є низькі ступені перетворення (≤ 40%). Можливим поясненням є 

застосування амінокремнеземів з низькою концентрацією груп чи утворення 

термодинамічно стабільних гідроксифосфонатів.  

Склад поверхневого шару SiО2-

АФК досліджували методами 

ІЧ, ЯМР та рентгенівської 

фотоелектронної спектроскопії. 

У РФЕ спектрах SiО2-АФК лінія 

Р2p представлена одним 

нерозділеним дублетом 

(133,6 еВ), тобто всі атоми 

фосфору входять до складу 

амінофосфонових груп. Лінія 

карбону C1s в спектрі SiО2-

АФДК містить дві компоненти, 

одна з яких (285,0 еВ) належить 

фрагментам CC/CH аліфа-

тичного ланцюгу (рис. 1). 

Збільшення інтегральної 

  

Рис. 1. Фрагменти РФЕ спектрів SiO2-АФДК 

(верхня панель) та SiO2-NH2 (нижня панель). 
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інтенсивності компоненти СN (286,7 еВ) в спектрі SiО2-АФДК по відношенню 

до SiO2-NH2 обумовлене фрагментами -N-(СH2РО3Н2)2. Для обох зразків 

розщеплення лінії N1s (399,6 еВ та 401,8 еВ) доводить одночасну присутність в 

іммобілізованому шарі непротонованої та протонованої форм нітрогену. Для 

SiO2-АФДК дані РФЕС підтверджують цвітер-іонну форму закріпленого 

ліганду та констатують присутність залишкових аміногруп.  

Локальне оточення атомів фосфору та розподіл амінофосфонових груп на 

поверхні кремнеземів встановлювали 

методом твердотільної 
31

P ЯМР 

спектроскопії. Як видно з рис. 2, ЯМР 

спектри гідратованих SiO2-АДФК, 

записані в однакових умовах, різняться. 

Для зразків з C < 1 мкмоль/м
2
 

резонансна смуга магнітно-

еквівалентних фосфонових груп 

представлена двома сигналами та 

демонструє локально неоднорідне 

оточення, де сильнопольова складова 

відповідає воднево-зв'язаним групам 

поверхневого шару. У спектрах зразків з 

високими концентраціями аміно-

фосфонових груп (C > 1 мкмоль/м
2
) 

спостерігається нерозщеплений сигнал, 

який зміщується у слабке поле зі 

зростанням ступеня перетворення. Це вказує на послаблення взаємодії між 

групами в іммобілізованому шарі. Окрім вищезазначеного, дані методу ЯМР 

підтвердили відсутність окиснення поверхневих фосфонатів до фосфатів.  

Термічні методи дослідження показали, що процеси деструкції SіO2-АФК 

визначаються природою вихідного амінокремнезему та наявними в -N-C-P(O)- 

ланцюгу замісниками: 

-H
2
O-H

2
O

-H
2
OO

Si

O

Si

O

O H

PO
3
H

2
O

Si N

(H
2
O)n

O H

O

OHO
Si

O

Si

O

O
Si

O

O PO HSi
OP

OH

O
Si

O

O

O

O

Si
N

O

Si

O

Si

O

O H

PO
3
H

2
O

Si N

O H
R2

R1

- R1, R2

R1

R2
  < 200оС

  <450оС   >500оС

 

Лише для SiО2-МАФК (R1=CH3, R2=H), SiО2-ПАФК (R1=Н, R2=C5H4N) та  

SiО2-ОБАФК (R1=Н, R2=C6H4ОН) на кривих ДСК в межах 320–370 °С 

спостерігається другий ендотермічний ефект, що пов'язаний з процесом 

руйнування органічного шару; однак він відсутній для термічно стійкіших 

кремнеземзв’язаних АДФК. За даними ТПД-МС, розклад поверхневого шару 

відбувається з утворенням суміші низькомолекулярних продуктів, в основному 

вуглеводнів C1-C3 та амоніаку. Відсутність Р-вмісних фрагментів  

 

Рис. 2 
31

Р КП/ОМК ЯМР спектри  

SiO2-АДФК і SiО2-NН2 Н3РО3 

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

АДФК-12

SiО2-NH2·H3PO3

АДФК-6

АДФК-10

Р, м.ч.



9 

 

у мас-спектрах продуктів термодесорбції вказує на взаємодію фосфонових груп 

з силанольними групами кремнезему в процесі терморозкладу з утворенням 

нелетких естерів. Формування SiОР етерних груп було раніше підтверджено 

методом 
31

P ЯМР спектроскопії. 

Процес функціоналізування Р-вмісними групами практично не позначився 

на середніх розмірах стартових (10,5±3,0 нм) наночастинок магнетиту (Рис. 3). 

Встановлено, що на другій стадії модифікування Fe3O4-допа фосфориста 

кислота взаємодіє з Fe3O4, а кристалічні продукти цієї взаємодії зумовлюють 

появу додаткових піків на дифрактограмі Fe3O4-АДФК. Вкриті щільною 

кремнеземною оболонкою частинки Fe3O4/SiO2-NH2 мають вищу хімічну 

стійкість у порівнянні з Fe3O4, вкритим моношаром допаміну. 

O

O

NH
2

O

O

PO
3
H
2

N

PO
3
H
2

Fe3O4

Fe3O4-АДФК

N

PO
3
H

2

Si
OH

O

O

OH

Si

Si O

Si O

O
Si

NH
2Si

OH
O

O
Si

O

PO
3
H

2

Fe3O4

Fe3O4/SiO2-АДФК

d=15,6 нм (за даними РФА)
S=90 м2/г
C= 0,50 ммоль/г

d=13,2 / 13,1±3,2 
(за даними РФА/ТЕМ)
S=205 м2/г
C= 0,45 ммоль/г
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 Fe3O4/SiO2-NH2

 Fe3O4/SiO2-AДФК

 
Рис. 3 Деякі структурні характеритики синтезованих Fe3O4-AДФК та залежність 

намагніченості від напруженості магнітного поля для синтезованих частинок. 

Після покриття кремнеземом питома площа поверхні (SBET, м
2
/г) частинок 

магнетиту суттєво збільшується від 43 м
2
/г до 185 м

2
/г, а самі частинки 

Fe3O4/SiO2-NH2 мають порувату структуру (dпор=60,2 A; V=0,84 см
3
/г). У 

процесі модифікування Fe3O4 намагніченість (M) наночастинок знижується від 

67,5 е.м.о./г до 42,0 е.м.о./г для Fe3O4/SiO2-АДФК, а близькі до нуля значення 

залишкового намагнічування та коерцитивності (0,2 е.м.о./г, 2,0 ерг) вказують 

на суперпарамагнітні властивості Р-вмісних частинок (рис.3). Отже, розвинена 

поверхня Fe3O4/SiO2-АДФК в поєднанні із магнітними властивостями та 

гідролітичною стійкістю є передумовою використання як сорбенту з магнітним 

відділенням з розчину.  

Двостадійне одержання Bnt-АФК не змінює структуру мінерального 

каркасу, що було підтверджено даними ІЧ та 
29

Si ЯМР спектроскопії. 
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Взаємодія силанів із силанольними групами бентоніту підтверджується 

зменшенням інтенсивності 

резонансного сигналу Q
2
 (НО-

Si(OSi)2ОAl) при  85 м.ч. у 
29

Si 

ЯМР спектрах амінобентонітів. 

При цьому з’являється сигнал в 

межах від 50 до 70 м.ч., що 

вказує на присутність зв’язків Si-

C аміносилану, тридендатно (T
3
) 

та бідентатно (T
2
) зв’язаного із 

поверхнею бентоніту. У 
31

P ЯМР 

спектрі Bnt-АДФК резонансна смуга фосфонових груп представлена двома 

сигналами. В порівнянні з SiО2-АДФК сильнопольовий зсув сигналу до 6,4 м.ч. 

вказує на більш сильне зв’язування фосфонових груп в поверхневому шарі.  

За даними рентгенофазового дослідження, у процесі силанізування 

бентоніту міжшарова відстань збільшується залежно від природи 

інтеркальованого аміносилану (табл. 3). У порівнянні з вихідним Bnt (1,44 нм), 

найбільше (на 42%) зростання міжшарової відстані спостерігається для Bnt-

NH2. Підтвердженям олігомеризації силанів після гідролізу в прошарку є 

висока концентрація закріплених аміногруп. Тобто процеси силанізування у 

безводних умовах для кремнеземів та бентонітів проходять з утворенням 

мономерного та полімерного шару закріплених груп, відповідно. Подальше 

фосфорилювання практично не впливає на міжшарову відстань у Bnt-АФК.  

 

Таблиця 3 

Міжшарові відстані та концентрації груп функціоналізованих бентонітів 

 d, нм С, ммоль/г  d, нм С, ммоль/г**  

Bnt-NНСH3 1,63 0,98/1,09
*
 Bnt-МАФК 1,63 0,35/0,38/0,35 

Bnt-NH2 2,05  1,64/1,58
*
 Bnt-АДФК 2,18 0,60/0,50/0,55 

Bnt-En 1,92 1,22/0,98
*
 Bnt-ЕАФК 1,92 0,31/0,35/0,32 

* – дані кондуктометричного титрування; ** – 3 цикли обробки 0,1М HCl 

 

Варто відмітити низькі концентрації закріплених амінофосфонових груп 

(табл. 3). Визначення ступеня перетворення аміногруп в амінофосфонові як 

міри ефективності фосфонометилювання є некоректним. Це, ймовірно, 

пов’язано з частковим вимиванням у кислому середовищі частини 

конденсованого шару аміносиланів. Тим не менш, одержані фосфоровмісні 

бентоніти мають високу гідролітичну стійкість, що підтверджується сталістю 

концентрації амінофосфонових груп для Bnt-АФК після 3-разової обробки 

кислотою. 

Четвертий розділ присвячено вивченню гетерогенних рівноваг за участю 

поверхневих груп Р-вмісних матеріалів. Дані титриметричних досліджень 

показують сумарний внесок всіх груп поверхневого шару на протолітичні 

властивості SiО2-АФК. Вище початкове рН суспензії SiО2-АФК та суттєве 
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«затягування» кривої рН-метричного титрування в слабколужному середовищі 

характеризує зменшення вмісту кислотних груп. Чіткі перегини лише на кривих 

кондуктометричного титрування SiО2-АДФК дозволяють визначити склад 

поверхневого шару, де на кожну залишкову амінопропільну групу припадає від 

однієї до восьми груп амінодифосфонової кислоти. 
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X- X-

 
Енергетичну неоднорідність поверхні SiО2-АФК оцінювали із 

застосуванням моделі неперервного розподілу констант рівноваги (рис. 4). 

Згідно розподілу за константами рівноваги, для SiО2-МАФК спостерігається 

відсутність домінування певних кислотних центрів у широких межах рК=2-6. 

Для гідрофобізованого зразка цей розподіл істотно вужчий (рК=4,30,2). Тобто, 

заміщення частини силанольних груп на триметилсилільні приводить до 

руйнування міжмолекулярних водневих зв’язків груп та зменшує енергетичну 

неоднорідність закріплених метиленфосфонових груп, обумовлену впливом 

локального оточення. Менша частка слабкокислих груп для силільованого 

зразка (понад 38% від загальної кількості) в порівнянні із негідрофобізованим 

(55% від загальної кількості) дає підставу вважати, що вони відповідають 

силанольним групам поверхні. 
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Рис. 4. Розподіл іммобілізованих 

груп SiО2-МАФК за константами 

протонізації. 

Рис. 5. Залежність рК від ступеня 

перетворення для зразків SiО2-

АДФК. 

 

Кількісну оцінку зміни кислотних властивостей амфолітних 

амінодифосфонових груп після їх іммобілізації на поверхні проводили з 

використанням «точкових» значень умовних констант дисоціації (рК2 і рК3), що 

розраховували за моделлю хімічних реакцій. Величини рК2 гетерогенізованих 

груп відрізняються не більше ніж на дві одиниці рК нативного аналога 

етиленаміндифосфонової кислоти (ЕАДФК: рК2 = 4,68; рК3 = 5,19). Одержана 
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лінійна залежність рК2 = 9,11–4,50 показує переважаючий вплив на кислотні 

властивості закріплених груп співвідношення між цільовими кислотними та 

залишковими основними аміногрупами (рис. 5). Екстраполюючи до ω = 1, 

розраховане значення рК2 є близьким до величини кислотної дисоціації ЕАДФК 

в розчині. Тобто зниження кислотності іммобілізованих амінодифосфонових 

кислот пов'язане лише їх взаємодією з залишковими аміногрупами за 

відсутності взаємодії з силанольними групами. Значення рК3 для SiО2-АДФК 

слід розглядати як такі, що описують інтегральний процес депротонування 

АДФК за третім ступенем та іонізацію силанольних груп матриці.  

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

припадає понад два еквіваленти лугу для дифосфонових кислот та один 

еквівалент лугу для монофосфонових кислот. Повного заміщення протонів 

АДФК металами не відбувається, що призводить 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 комплеків металів 

відповідають порядку зменшення констант стійкості комплексів в розчині. 

АДФК:  Eu(IІI) Dy(IІI)  La(IІI) > Cu(II) > Pb(II) > Cd(II) > Ca(II) > Sr(II)  

ОБАФК:  

ПАФК: 

Pb(II) > Cu(ІІ) > Cd(ІІ) > Ca(II) 

Lu(IІI) > Cu(II) > Pb(II) > Zn(ІІ) > Cd(II) > Ca(II) 

У спектрах дифузійного відбиття комплексів купруму з закріпленими 

монофосфоновими кислотами положення максимуму смуги d-d переходів: 

ПAФK (690-710 нм), МAФK (740-770 нм), OБAФK (740-760 нм) відкидає 

можливість входження в координаційну сферу Cu(ІІ) нітрогену ліганду чи 

залишкових аміногруп. Дані ЕПР спектральних досліджень підтверджують це 

припущення. Для іонів La(III) характерні високі координаційні числа, однак 

координація двох або більше поверхневих АФК-груп є стерично утрудненою. 

Тому поверхневі комплекси SiO2AФК·La
3+

 є координаційно ненасиченими, а 

їх внутрішня координаційна сфера може добудовуватися іншими лігандами 

(L2), зокрема, металохромними барвниками. Показано, що зв’язування барвника 

у межах рН 6-8 відбувається за рахунок приєднання до вихідного комплексу без 

його руйнування з утворенням змішанолігандних комплексів складу 

[SiO2AФК La
3+

]2·L2. 

У п’ятому розділі наведено результати дослідження сорбційних 

властивостей одержаних матеріалів та перспективи їх практичного 

застосування. Ступінь вилучення іонів металів (R,%) для всіх Р-вмісних 

сорбентів на основі кремнезему та бентоніту зростає із збільшенням рН водної 
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суспензії та демонструє селективність щодо іонів металів за рахунок взаємодії з 

амінофосфоновими групами (рис. 6). За величиною рН 50%-ої сорбції іонів 

металу, що характеризує міцність комплексів в фазі хелатуючих сорбентів, 

спостерігаємо незначний вплив носія.  
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Рис. 6 Залежність ступеня вилучення іонів металів від рН на SiO2-ЕАДФК (а) 

та на Bnt-AДФК (б). C(M) = 2·10
-4

 моль/л, m = 0,200 г, V = 25,0 мл 

 

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 та перевіряли на іонах Cu(II) та 

Pb(II). Ефективність вилучення досліджених іонів металів на SiO2-АФК через 

вплив ліганду сорбентів спадає в ряду: ЕАДФК  AДФK > OБAФK > ПAФK > 

МAФK (рис.7). Найкраще іони вилучаються на кремнеземах з 

амінодифосфоновими групами.   

Можливість багаторазового 

використання SiO2-AДФК для 

вилучення іонів металів 

досліджували по відношенню до 

іонів 14 лантаноїдів (крім прометію).  

Згідно рівноваги: 

          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      

 , десорбція іонів металів із 

використанням органічних 

оксікислот (HQ) та 0,1 М розчинів 

мінеральних кислот виявилася не 

ефективною. Це вказує на високу 

стійкість поверхневих комплексів 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Іони    (ІІІ) кількісно 

десорбуються при обробці сорбенту 
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Рис.7. Залежність ступеню вилучення 

іонів Cu(II) від кислотності 

середовища. m = 0,20 г, V= 25,0 мл, 

С(Cu
2+

) = 4·10
-5

 моль/л. 

а) б) 
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 2 М розчином HNO3 та надлишком 0,01 М розчину ЕДТА (рН=8). За таких 

умов ємність сорбенту лишається сталою протягом п’яти послідовних циклів 

регенерації.  

Для синтезованих магнетитів вивчали сорбцію на прикладі іонів Eu(III). 

Кількісне вилучення іонів Eu(III) Р-вмісними магнітними адсорбентами 

досягається за умов відношення об’єму розчину до наважки сорбенту (V/m) 

5002000 мл/г. Максимальне значення коефіцієнта розподілу становить  

7,5∙10
4
 мл/г та вказує на перспективність використання Fe3O4/SiO2-AФК для 

попереднього концентрування Eu(III) з розбавлених розчинів (рис. 8). 
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Рис. 8. Вплив відношення V/m на 

коефіцієнт розподілу Eu
3+

 для 

Fe3O4/SiO2-AДФК. pH=7,0, m = 50 

мг, 1,50 мкг Eu
3+

. 

Рис. 9. СОЄ магнітних сорбентів по 

відношенню до іонів Eu(ІІІ) до та після 

регенерації 0,1М НСl. СEu(ІІІ)=2 мМ,  

m = 100 мг, V = 30 мл, Vк-ти= 2 мл. 

 

Cтупінь десорбції іонів Eu(ІІІ)
 
з поверхні магнітних функціоналізованих 

матеріалів у разі використання 0,05 М HCl досягає лише ~ 60%, тому 

регенерацію адсорбентів проводили 0,1 М HCl (Рис. 9). При повторному 

використанні магнетитів сорбційна ємність щодо іонів Eu(ІІІ) не змінюється 

лише на зразках, що покриті захисним кремнеземним шаром (Fe3O4-SiO2, 

Fe3O4/SiO2-AДФК). Зменшення СОЄ (Eu(ІІІ)) до 86% на Fe3O4-АФК а також до 

80% на Fe3O4 обумовлене хімічною нестабільністю магнетиту. 

Ізотерми сорбції іонів металів на Bnt-АДФК описуються моделлю 

Ленгмюра, однак визначені експериментально сорбційні ємності (0,18-0,19 

ммоль/г) залишаються низькими, враховуючи концентрацію закріплених 

кислотних груп. Сорбційна рівновага щодо іонів Cu(II) бентонітними 

сорбентами встановлюється протягом 15-20 хв та характеризує отримані 

матеріали як сорбенти для ефективного вилучення іонів з розчинів. Кінетика 

адсорбційного вилучення іонів металів модифікованимси бентонітами 

описується рівнянням псевдо-другого порядку, що підтверджує переважаючий 

хемосорбційний механізм процесу.  
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Адсорбенти на основі бентонітів були протестовані на реальних об’єктах в 

динамічних умовах. Збільшення міжшарової відстані в структурі Bnt після 

хімічного модифікування позначилося на гідродинамічних характеристиках 

одержаних адсорбентів: швидкість фільтрації води через фільтр заповнений 

Bnt-AДФК суттєво збільшилася порівняно із фільтром, що містив частинки 

немодифікованого Bnt тих же розмірів. Це дозволило скоротити час 

експерименту та запропонувати використання модифікованих бентонітів для 

очищення річкових вод в динамічних умовах.  

Порівняння даних аналізу 

річкової води на вміст іонів Pb(ІІ), 

Cu(ІІ) та Zn(ІІ) до та після 

пропускання її через шари 

сорбентів свідчать про 

ефективність застосування Р-

вмісного модифікованого 

бентоніту (рис. 10). Істотне (60-

65%) зниження вмісту Cu(II) і 

Zn(II), а також кількісне (>97%) 

вилучення іонів Pb(II) 

спостерігали після фільтрації 

через Bnt-AДФК, тоді як в 

присутності Bnt було вилучено 

лише 7% Cu(II), 18% Zn(II) та 

65% Pb(II) з водного розчину.  

До складу протонопровідних іоногенних мембран, що є ключовим вузлом 

твердих паливних елементів, з метою підвищення провідності та їх 

гідрофільності були включені матеріали з фосфоновими групами. Мембрани з 

фосфоновими групами мають великі переваги. Показано, що введення 

високодисперсного SiO2-АДФК (1 мас. %) у гідрофобну полівініліден-

флуоридну мембрану приводить до її гідрофілізації: крайовий кут змочування 

мембрани водою знижується з 105° до 63-48°. При цьому спостерігається 

суттєве підвищення водопроникності наповненої SiO2-АДФК мембрани. Цей 

ефект збільшується при зростанні концентрації фосфонових груп, що 

підтверджує високу рухливість протонів амінофосфонової кислоти на поверхні 

кремнезему. 
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Рис.10. Концентрація іонів металів у воді 

р. Либідь до та після фільтрування з 

використанням адсорбентів на основі 

бентоніту. 
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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. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 кислот за другим ступенем 

зумовлена лише їх взаємодією з залишковими аміногрупами за відсутності 

впливу силанольних груп поверхні. 

4. 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. 
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5. 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.  

6. 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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АНОТАЦІЯ 

Костенко Л.С. Кремнеземвмісні оксидні матеріали, функціоналізовані 

алкіламінофосфоновими групами: синтез, будова закріпленого шару та 

властивості. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, м. Київ, 2020. 

Дисертація присвячена синтезу нових матеріалів на основі кремнеземів 

(SіO2), бентонітної глини (Bnt) та наночастинок Fe3O4/SiO2, функціоналізованих 

комплексоутворюючими амінофосфоновими групами (АФК) та з’ясуванню 

впливу складу поверхневого шару на їх хімічні й сорбційні властивості. 

Показано, що фосфорилювання алкіламінокремнеземів по реакції Кабачника-

Філдса залежить не тільки від природи закріплених аміногруп, але і від 

поверхневої концентрації та розподілу на поверхні. Фізико-хімічними методами 

встановлено склад та будову поверхевого шару, показано неоднорідність 

локального оточення груп на поверхні. Охарактеризовано протолітичні 

властивості SіO2-АФК за моделями неперервного розподілу констант рівноваг 

та хімічних реакцій. Закріплені АФК є переважно О-донорними лігандами та 

проявляють найвищу спорідненість до іонів РЗЕ. Ефективність використання 

матеріалів з закріпленими групами АФК в якості сорбентів підтверджена їх 

високою СОЄ до катіонів d- та f-металів, швидким встановленням рівноваги та 

здатністю до регенерування. Продемонстровано можливість практичного 

використання одержаних комплексоутворюючих Р-вмісних матеріалів як 

сорбентів для вилучення іонів важких металів та РЗЕ.  

Ключові слова: алкіламінофосфонові кислоти, кремнезем, магнетит, 

бентоніт, хімічне модифікування, поверхневий шар, локальна неоднорідність, 

термічна стійкість, сорбція. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.01 – неорганическая химия. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена синтезу новых материалов на основе кремнеземов 

(SіO2), бентонитной глины (Bnt) и наночастиц Fe3O4/SiO2, 

функционализированных комплексообразующими аминофосфоновыми 

группами (АФК) и выяснению влияния состава поверхностного слоя на их 

химические и сорбционные свойства. Показано, что фосфорилирование 

алкиламинокремнеземов по реакции Кабачника-Филдса зависит не только от 

природы закрепленных аминогрупп, но и от их поверхностной концентрации и 

распределения на поверхности. Физико-химическими методами установлен 

состав и строение поверхностного слоя, показана неоднородность локального 

окружения групп. Охарактеризованы протолитические свойства SіO2-АФК с 

использованием модели непрерывного распределения констант равновесия и 

химических реакций. Закрепленные АФК являются преимущественно О-

донорными лигандами и проявляют высокое сродство к ионам РЗЭ. 

Эффективность использования материалов с закрепленными группами АФК в 

качестве сорбентов подтверждена их высокой сорбционной емкостью к 

катионам d- и f- металлов, быстрым установлением равновесия и способностью 

к регенерации. Продемонстрирована возможность практического 

использования полученных комплексообразующих Р-содержащих материалов 

как сорбентов для извлечения ионов тяжелых металлов и РЗЭ.  

Ключевые слова: алкиламинофосфоновые кислоты, кремнезем, магнетит, 

бентонит, химическое модифицирование, поверхностный слой, локальная 

неоднородность, термическая устойчивость, сорбция. 

SUMMARY 

Kostenko L. Silica-containing oxide materials functionalized by 

alkylaminophosphonic groups: synthesis, structure of the grafted layer and properties. 

– Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of chemical sciences by specialty 02.00.01 – 

inorganic chemistry. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of 

Ukraine, Kiev, 2020. 

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

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

of alkylaminophosphonic acids (APA) and to determine the effect of the surface layer 

composition of materials on their chemical and sorption properties. Conditions for 

obtaining silicas with fixed alkylaminophosphonic groups using the method of 

"assembly on the surface" via Kabachnik-Fields reaction have been optimized. It was 

found that the degree of conversion of amino groups to aminophosphonic groups 

depended on the basicity of the immobilized amino groups and increased with their 
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surface concentration due to the weaker binding to silanol groups. The highest yields 

of aminomethylenephosphonic acids are achieved by phosphonomethylation in the 

presence of formaldehyde and phosphorous acid in n a polar medium of diglyme. 

The XPS method established the zwitterionic form of grafted aminophosphonic 

groups and the presence of residual amino groups in the immobilized layer of SіO2-

APA. According to solid-state 
31

P NMR spectroscopy, only samples with high 

concentrations of fixed 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 thermally stable at 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) accounts for 

more than two equivalents of alkali, which leads to the formation of protonated 

complexes of equimolar composition on the surface according to: 
 Hx  LMH MLH 

х)-(3

-

3
, where x = 1, 2. As expected, the most stable complexes 

formed highly charged lanthanide ions. Obtained stability series of the surface metal 

complexes correspond to the order of decreasing stability constants of complexes in 

solution. According to diffuse reflection spectroscopy and EPR spectral studies of 

copper complexes with immobilized monophosphonic acids, they are 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 they attachment to the complex without it destruction and with the formation 

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

For the first time, the functionalization of magnetite and bentonite nanoparticles 

with aminomethylenephosphonic groups was carried out. It has been shown that 

Fe3O4 nanoparticles coated with a dense silica shell have a higher chemical resistance 

compared to Fe3O4 coated with a dopamine monolayer. The developed surface of 

Fe3O4/SiO2-ADPA in combination with magnetic properties and hydrolytic stability 

is a prerequisite for using it as a sorbent with magnetic separation from the solution. 

In the process of the two-stage production of Bnt-APA, the structure of the mineral 

framework of bentonite does not change. According to X-ray phase studies, the 

interlayer distance of silanized bentonites depends on the nature of the intercalated 
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aminosilane. Compared to the initial Bnt, the largest increase (by 42%) in the 

interlayer spacing was observed for Bnt-NH2. A high concentration of fixed amino 

groups was a proof of silanes oligomerization after hydrolysis. Washing a part of the 

condensed aminosilane layer out in acidic conditions during phosphorylation caused 

low concentrations of fixed aminophosphonic groups. Nevertheless, the obtained 

phosphorus-containing bentonites had high hydrolytic stability. 

Obtained sorbents have a high affinity for ions of heavy metals and REE, are 

characterized by the rapid establishment of sorption equilibrium, and are capable of 

regeneration without loss of sorption capacity. Ions are better removed on silicas with 

aminodiphosphonic groups, and interaction with monophosphonic groups occurs in 

less acidic solutions. 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. Fe3O4/SiO2-ADPA is shown to be promising for multiple 

uptaking of Eu(III) ions and concentration from dilute solutions, which, in 

combination with magnetic properties, can be utilized for fast magnetic separation of 

the sorbent. 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 and achieves complete removal (>97%) of Pb(II) and significant 

decrease (59-65%) of Cu(II)  and Zn(II) ions was achieved upon simple filtration. 
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