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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 
 

5–Br–ПАДЕАФ  – 2–(5–бромо–2–піридилазо)–5–діетиламінофенолу 

ААС    – атомна абсорбція 

АдІВА   – адсорбційна інверсійна вольтамперометрія 

АПТЕС  – амінопропілтриетоксисилан 

ВЕРХ   – високо–ефективна рідинна хроматографія 

ВТ    – візуально тестовий 

ГГ   – градуювальний графік 

ГНАТР   – 5–(2–гідрокси–5–нітрофенілазо)–тіороданін 

ГХ    – газова хроматографія 

ДМАБР  – p–диметиламінобензиліденроданін  

ДМСО  – диметилсульфоксид 

ДМФА   – диметилформамід 

ДСЗ    – державний стандартний зразок 

ЕТААС   – атомна абсорбція з електротермічною атомізацією 

ІА    – іонний асоціат 

ІВА    – інверсійна вольтамперометрія 

ІЗП   – індуктивно–зв’язана плазма 

ІЗП–АЕС   – атомно-емісійна спетроскопія з індуктивно–зв'язаною плазмою 

ІЗП–МС   – мас-спектрометрія з індуктивно–зв'язаною плазмою 

ІЧ    – інфрачервона спектроскопія 

КЗ    – кремнезем 

КМ   – кольорометричний 

ЛМ    – люмінесцентний метод 

МВ    – межа виявлення 

МН    – магнітні наночастинки 

НАА    – нейтронно–активаційний аналіз 

НК    – нанокомпозит  

ННС    – 1–нітрозо–2–нафтол–4–сульфокислота 
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НРС    – 1–нітрозо–2–нафтол–3,6–дисульфокислота (нітрозо Р сіль) 

НРС    – нітрозо Р сіль 

ОР    – органічні реагенти 

ПААС   – атомна абсорбція з атомізацією в полум'ї 

ПАН    – 1–(2–піридилазо)–2–нафтол 

ПАР    – 4–(2–піридилазо)–резорцин 

ПЕГ    – поліетиленгліколь 

ПІ    –проточно-інжекційний 

ПМ    – платинові метали 

ППУ   – пінополіуретан 

РФА    – рентгенофлуоресцентний аналіз 

СГ    – силікагель  

СДВ    – спектроскопія дифузного відбиття 

СРФ   – сорбійно- рентгенофлуоресцентний 

ССФ   – сорбійно-спектрофотометричний 

СФ    – спектрофотометричний  

СФН М   – сульфонітрофенолом М  

ТААФ   – 4–(2–тіазолілазо)–1–діетиламіно–5–фенол 

ТАР    – 4–(2–тіазолілазо)–резорцин 

ТЕОС  – тетраетоксисилан 

ТКМ    – тіокетоном Міхлера  

ТСФ    – твердофазно спектрофотометричний 

УЗ    – ультразвук 

УФ   – ультрафіолетовий 

УФ/Вид  – спектрофотометричний  

ХАДЕБК   – 2–(2–хінолілазо)–5–діетиламінобензойна кислота 

ХЛ    – хемілюмінесцентний метод 

ЧАС    – четвертинна амонійна сіль 

ЯМР1Н  – протонномагнітна резонансна спектроскопія 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Останнім часом використання платинових металів 

(ПМ) у промисловості, зокрема як автомобільних каталізаторів, і у медицині,  

 як протипухлинних засобів, набуває все більш широкого масштабу. Водночас, 

викиди шкідливих газів двигунів автомобілів спричинюють накопичення  

цих елементів у придорожніх зонах і повітрі, зумовлюючи збільшення  

концентрації ПМ у довкіллі, що може негативно впливати на здоров’я  

людини. Тому контроль вмісту ПМ – нової групи ксенобіотиків – у 

промислових та фармацевтичних зразках є актуальним завданням сучасної 

аналітичної хімії. 

На сьогодні основними для визначення мікрокількостей ПМ є 

високочутливі методи атомно-емісійної спектроскопії та мас-спектрометрії з 

індуктивно-зв’язаною плазмою, нейтронно-активаційний аналіз. Однак через 

високу вартість обладнання та обслуговування вони є обмежено доступними 

для більшості аналітичних лабораторій. Більш поширеними є 

спектрофотометричний (СФ), атомно-абсорбційний (ААС) та  

інверсійно вольтамперометричний методи, однак через вплив матричних 

компонентів зразків на аналітичний сигнал ці методи передбачають проведення 

попереднього відділення та концентрування аналіту. Уникнути 

транспортування значних об’ємів зразків до лабораторії та необхідності їх 

консервування при одночасному підвищенні чутливості та вибірковості 

можливо поєднанням сорбційного концентрування з наступним 

спектроскопічним детектуванням безпосередньо у фазі концентрату. Такий 

підхід зарекомендував себе як перспективний при проведенні напівкількісної 

оцінки на місці відбору проби візуальним тест-методом (ВТ)  

з можливістю наступного кількісного визначенням за умов стаціонарної 

лабораторії.  

Серед твердих носіїв, що використовуються для вилучення та 

концентрування ПМ, окреме місце займають модифіковані органічними 
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реагентами різної природи високодисперсні кремнеземи (КЗ) та магнітні 

наночастинки, зокрема, Fe3O4, з огляду на їхні високі коефіцієнти 

концентрування та стійкість в широкому інтервалі рН. Додатковими 

перевагами КЗ є відсутність поглинання у видимому діапазоні спектру,  

 а для магнетиту – наявність магнітних властивостей. Раніше було показано, що 

органо-мінеральні аніонообмінники на основі адсорбційно  

модифікованих довголанцюговими четвертинними амонійними солями 

кремнеземів (ЧАС-СГ) ефективно вилучають з розчину аніонні поверхнево-

активні речовини та метали у формі ацидокомплексів. Оскільки 

пробопідготовка об’єктів, що містять ПМ передбачає переведення їх у розчинні 

хлоридні ацидокомплекси, ЧАС-СГ, на наш погляд, мають бути 

перспективними сорбентами для їх вилучення і концентрування. При 

використанні високодисперсних сорбентів тривалість аналізу, в ряді випадків, 

обумовлена повільною седиментацією. Прискорити процедуру відокремлення 

малої наважки сорбату з великого об’єму розчину можна шляхом використання 

твердих матриць з магнітними властивостями, зокрема магнітних 

нанокомпозитів на основі Fe3O4 (МН). Відомостей щодо застосування ЧАС-СГ 

та МН, функціоналізованих аміногрупами, для концентрування і визначення 

ПМ в літературі не знайдено.  

Таким чином, актуальність дослідження полягає в необхідності розробки 

чутливих і водночас доступних сорбційно-спектроскопічних і ВТ  

методик для визначення платини та паладію в промислових та фармацевтичних 

зразках. 

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

за темою дисертації виконувались на кафедрі аналітичної хімії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка МОН України відповідно  

до координаційних планів науково-дослідної тематики кафедри та 

держбюджетних тем: «Комбіновані та гібридні методи аналізу із застосуванням  

адсорбентів, композиційних матеріалів та міцелярних екстрагентів» (номер 

державної реєстрації  0108U003866), «Органомінеральні наноматеріали та 



9 

супрамолекулярні системи для вилучення, концентрування та визначення аналітів 

різної природи» (номер державної реєстрації 0111U006261), «Люмінесцентні і 

хромофорні зонди, наноматеріали, органо–мінеральні й фітосорбенти для 

технологічних цілей та біо-, еко- й клінічного аналізу" (номер державної  

реєстрації 0114U003554).  

Мета роботи: розробити комбіновані сорбційно-спектроскопічні методики 

із спектрофотометричним (CCФ), рентгенофлуоресцентним (РФ), 

люмінесцентним (ЛМ), ААС та ВТ детектуванням платини та паладію у розчині з 

використанням модифікованого ЧАС кремнезему та функціоналізованих 

первинним алкіламіном магнітних наночастинок. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

• встановити закономірності взаємодії на межі розділу фаз «хлоридні 

ацидокомплекси Pt(II, IV) та Pd(II) – ЧАС-СГ і модифікований первинними 

аміногрупами МН»; 

• розробити оптимальні умови вилучення і концентрування Pt(II), 

Pt(IV) та Pd(II) ЧАС-СГ і послідовно модифікованим тетраетоксисиланом 

(ТЕОС) та амінопропілтриетоксисиланом (АПТЕС) магнетитом; 

• з'ясувати природу закріплення на поверхні модифікованих 

сорбентів платини(II, IV) та паладію(II) із хлоридних розчинів; 

• дослідити взаємодію Pt(II, IV) та Pd(II) з новими похідними 

конденсованих піридинів і 2,6-діамінопіримідину з метою розробки 

індикаторних люмінесцентних систем для їхнього детектування в розчині і 

після елюювання з поверхні сорбенту; 

• розробити оптимальні умови для спектроскопічного (УФ/Вид і РФ), 

а також ВТ детектування Pt(II, IV) та Pd(II) безпосередньо у фазі концентрату; 

• розробити оптимальні умови для вилучення, елюювання з поверхні 

МН та подальшого ААС визначення Pd(II); 

• здійснити апробацію розроблених методик при аналізі промислових 

об’єктів та фармацевтичних препаратів. 
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Об’єкт дослідження: взаємодія на межі розділу фаз «хлоридні 

ацидокомплекси Pt(II, IV) та Pd(II) – модифікований четвертинними амонійними 

солями КЗ та послідовно модифікований ТЕОС та АПТЕС магнітний 

нанокомпозит на основі Fe3O4», а також комплексоутворення Pt(II,IV) та Pd(II) з 

похідними конденсованих піридинів та 2,6-діамінопіримідину. 

 Предмет дослідження: хіміко-аналітичні властивості твердофазних 

реагентів на основі модифікованих високомолекулярними четвертинними 

амонійними солями КЗ, і первинними амінами МН на основі Fe3O4, а також 

похідних конденсова-них піридинів та 2,6-діамінопіримідину, як 

люмінесцентних реагентів на Pt і Pd. 

Методи дослідження: природу взаємодії на межі розділу фаз „хлоридні 

ацидокомплекси Pt та Pd – модифіковані сорбенти” вивчали методами адсорбції, 

УФ/Вид-спектроскопії, спектроскопії дифузного відбиття (спектри сорбентів 

реєстрували за допомогою приставки для дифузного відбиття, результати 

отримували у функції поглинання); хіміко-аналітичні властивості нових 

похідних конденсованих піридинів і 2,6-діамінопіримідину та їх комплексо-

утворення з платиною та паладієм досліджували люмінесцентним, СФ, ІЧ та 

ЯМР1Н методами, протолітичні властивості методом потенціометричного 

титрування; структурні характеристики органічних реагентів досліджували 

ЯМР1Н та ІЧ методом; морфологію поверхні МН вивчали методом 

сканувальної електронної мікроскопії; для виготовлення стандартних 

кольорових шкал використовували методи кольорометрії і стандартної 

кольорової шкали. 

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, що Pd(II), Pt(II) і 

Pt(IV) кількісно вилучаються у формі хлоридних ацидокомплексів  

адсорбційно модифікованим високомолекулярними ЧАС кремнеземом з 

 0,1 М розчину натрію хлориду при рН 2,0, 3,0 та 1,0 впродовж 3, 15 та 8 хв 

відповідно. Коефіцієнти концентрування при V/m =1000,0 мл/г дорівнюють 

1,0·104 для платини(ІІ, IV) та 5,6·104 мл/г – для паладію(ІІ). 

Н-Тип ізотерм і високі значення констант сорбції, К, 105 л/моль: 10, 6,8 і 
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4,7 для Pt(II), Pt(IV) і Pd(II) відповідно свідчать на користь міцного закріплення 

ацидокомплексів на поверхні сорбенту. Методами адсорбції,  

УФ/Вид спектроскопії встановлено, що вилучення ацидокомплексів платини і 

паладію модифікованими ЧАС силікагелями відбувається за іон-асоціативним 

механізмом. При ємності сорбенту за ЧАС, що відповідає моношару,  

на поверхні утворюються іонні асоціати (ІА) зі співвідношенням (ЧАС+)2[МClx]
2–, 

де х=4, 6.  

Магнітні наночастинки на основі Fe3O4, послідовно модифікованого 

тетраетоксисиланом та амінопропілтриетоксисиланом за золь-гель технологією, 

кількісно вилучають PdCl4
2- з 0,1М розчину хлориду при рН 4,0-5,0 впродовж 

45 хв. Висока спорідненість [PdCl4]
2- до модифікованої поверхні обумовлена 

іон-асоціативною взаємодією, що підтверджується L-типом ізотерми сорбції і 

високим значенням константи сорбції – 7,7·104 л/моль. 

Світлопоглинання та інтенсивність характеристичних Кα та Кβ(L)–ліній 

іммобілізованих на ЧАС-СГ ацидокомплексів платини(ІІ,IV) та  

паладію(ІІ), а також отриманого крапельним методом комплексу  

паладію(ІІ) з нітрозо Р сіллю зростають зі збільшенням концентрації  

металів у розчині, що було покладено в основу комбінованих СCФ, РФ і  

ВТ методик визначення вказаних металів.  

3-[6-Аміно-5-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-метил-2-iміно-1,2-дигідро-4-піримі– 

диніл]-1-пропанол (IV ) є слабкою основою (lgКp = 7,9 ± 0,2) і у 

монопротонованій формі характеризується задовільними люмінесцентними 

властивостями (квантовий вихід – 0,0054). При взаємодії IV  з хлоридними 

ацидокомплексами платини(ІІ) та паладію(ІІ) відбувається утворення 

комплексів середньої стійкості зі співвідношенням компонентів 1:1 та 1:2, яке 

супроводжується гасінням люмінесценції реагенту, що було покладено в основу 

прямого люмінесцентного визначення платини та паладію. Вибірковість щодо 

іонів інших платинових та деяких перехідних металів досягається за рахунок 

відділення аналіту ЧАС-СГ та подальшого елюювання розчином IV  з 

наступним ЛМ детектуванням.  
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Наукову новизну отриманих результатів підтверджують 1 патент України на 

винахід та 1 патент України на корисну модель.  

Практичне значення отриманих результатів. На основі іммобілізованих 

на силікагелі аліфатичних ЧАС розроблено методики вилучення та 

детектування Pt(ІІ,IV) та Pd(II) безпосередньо у фазі концентрату СФ і РФ 

методами, що за чутливістю не поступаються відомим аналогам з літератури, 

однак є експреснішими та екобезпечнішими. З використанням прийому 

«проявки» нітрозо Р сіллю концентрату паладію(ІІ) на ЧАС-СГ розроблено 

ССФ та ВТ методики його визначення. Порівняно із методикою за власним 

поглинанням межу виявлення (МВ) зменшено вдвічі.  

Розроблено методику визначення паладію(ІІ) комбінованим сорбційно-

ПААС методом з використанням функціоналізованого амінопропільними 

групами МН, що дало змогу знизити МВ на порядок порівняно  

з прямим ПААС детектуванням, спростивши процедуру відокремлення 

сорбента. Вибірковість досягається завдяки застосуванню ПААС методу 

детектування Pd(II) в елюаті. 

Розроблено новий флуоресцентний реагент 3-[6-аміно-5-(1,3-бензотіазол-

2-іл)-1-метил-2-iміно-1,2-дигідро-4-піримідиніл]-1-пропанол (IV ) для прямого 

визначення платини(ІІ) та паладію(ІІ) у розчині за гасінням люмінесценції з МВ 

0,20 мг/л та 0,15 мг/л відповідно. Зниження МВ Pd(II) у присутності Pt(II) в 10 

разів досягається шляхом попереднього вилучення ПМ ЧАС-СГ з наступнм 

елююванням з поверхні ізопропанольним розчином IV і детектуванням ЛМ 

методом.  

Окремі матеріали дисертаційної роботи, а саме методики ЛМ визначення 

платини(ІІ) та паладію(ІІ) за гасінням люмінесценції 3-[6-аміно-5-(1,3-

бензотіазол-2-іл)-1-метил-2-iміно-1,2-дигідро-4-піримідиніл]-1-пропанолу впро-

ваджено в лабораторний практикум зі спецкурсів «Люмінесцентний аналіз» та 

«Методи молекулярної спектроскопії», а також теоретичний та  

практичний матеріал, щодо модифікування та застосування в аналізі  

платинових металів, магнітних наночастинок Fe3O4 впроваджено в лекційний 
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 курс «Основи матеріалознавства» для студентів IV курсу підготовки за  

ОКР «Бакалавр хімії». 

Особистий внесок здобувача. Постановка завдань досліджень 

здійснювалась науковим керівником за участю дисертанта. Аналіз даних 

літератури і основні експериментальні дослідження проводились автором 

самостійно. Обговорення і тлумачення результатів досліджень відбувалось за 

активною участю дисертанта. Узагальнення результатів і формулювання 

висновків проводилось спільно з науковим керівником д.х.н., проф. О. А. 

Запорожець. В обговоренні окремих результатів брали участь д.х.н., с.н.с. Ю. Л. 

Зуб (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України), д.х.н., с.н.с. В.В. 

Лісняк, к.х.н., доц. О.В. Хиля. Експериментальні дослідження проводились 

автором самостійно, а також за участю студентів В.В. Семашко, І.М. Ковтуник, О. 

Завоюри, Н. Скремінської. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи оприлюднено 

на: Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції  

"Вода: проблеми та шляхи вирішення". (Житомир, 21-22 грудня 2010 р.); 

Міжнародній науково-прак-тичній конференції до всесвітнього дня здоров'я, 

який у 2011 році ВООЗ присвя-чує питанням стійкості до протимікробних 

препаратів. (Київ, 7 квітня 2011р.); 12-й, 13-й та 14-й Всеукраїнській (з 

міжнародною участю) наукових конференціях студентів та аспірантів  

“Сучасні проблеми хімії” (травень, Київ, 2011-2013), 13-й науковій конференції 

“Львівські хімічні читання – 2011”  (28 травня – 1 червня 2011 р., Львів,);  

VI Міжнародній конференції з хімії Тулуза-Київ (30 травня – 3 червня 2011 р., 

Тулуза, Франція);VII Міжнародній конференції з хімії Тулуза-Київ  

 (2-7 червня 2013 р., Київ); Міжнародній конференції з аналітичної хімії 

Euroanalysis (25-29 серпня 2013, Варшава, Польща); IX Всеукраїнській 

конференції з аналітичної хімії (16-20 вересня 2013, Донецьк); VІІI 

Міжнародній кон-ференції з хімії Тулуза-Київ  (1-3 червня 2015 р., Тулуза, 

Франція); Міжнародній літній школі та ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції з нанотехнологій та наноматеріалів «НАНО 2015» (26-29 серпня 
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2015 р., Львів, Україна). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 наукову працю, серед 

яких 5 статей, 1 патент України на винахід, 1 патент України на корисну модель та 

14 тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти 

розділів, висновків та списку використаних джерел та 4 додатків. Робота 

викладена на 143 сторінках друкованого тексту, вона містить 54 рисунки, 19 

таблиць та список використаних джерел з 302 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. 
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТИНИ ТА ПАЛАДІЮ 

 

1.1 Хімічні та фізико–хімічні методи визначення платини та паладію 

Платина та паладій широко використовуються у різних галузях 

промисловості та медицини. Такі їхні властивості, як корозійна стійкість та 

здатність до легування сталей використовується в металургії. Сплави платини 

та паладію застосовують в ювелірному виробництві та ортопедичній 

стоматології [1]. Комплексні сполуки платини є одними з найкращих 

препаратів для хіміотерапії онкологічних захворювань [2, 3]. Вони також є 

незамінними каталізаторами в автомобільній індустрії, хімії та нафтохімії [4]. 

Викиди шкідливих газів двигунів автомобілів та стічних вод промислових 

підприємств спричинюють накопичення цих елементів у ґрунтах придорожніх 

зон, повітрі, воді. Це сприяє збільшенню концентрації платинових металів у 

навколишньому середовищі та виникненню нової групи ксенобіотиків – групи 

платинових елементів [4, 5]. Отже, контроль вмісту благородних металів у 

різноманітних об'єктах є актуальною задачею аналітичної хімії.  

При визначенні ПМ часто виникають проблеми, які пов'язані з їхніми 

хімічними властивостями у розчині. ПМ відносяться до так званих "м'яких" 

кислот, що здатні зв'язуватися з галогенідами, ціанідами, та утворювати 

комплексні сполуки з лігандами, що містять донорні атоми нітрогену, оксигену, 

сульфуру чи селену [6]. В розчині ПМ можуть знаходитись у різних ступенях 

окиснення. Так, для платини характерними є існування в двовалентному та 

чотиривалентному стані, тоді, як сполуки паладію стійкі лише, коли він 

знаходиться в ступені окиснення +2 [7, 8]. Крім того, ПМ здатні утворювати 

низку форм в одному і тому ж валентному стані. Внаслідок хімічної подібності 

(схожості) Pt та Pd їх визначення у суміші є досить складним завданням. 

Платина порівняно з паладієм є більш інертною, особливо у ступені окиснення 

+4. Тому, зокрема для пришвидшення взаємодії, її переводять у більш лабільну 

форму Pt(II) відновленням SnCl2 у розчині HCl [9] чи KI – у H2SO4 [10].  
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Визначення ПМ проводять в об'єктах, де їх вміст може коливатися від 10–

90% (сплави на основі платини, паладію) до 0,001% і менше (ґрунти 

придорожніх зон, біологічні зразки, води різних типів). Залежно від вмісту 

платинових металів у досліджуваному об'єкті, використовують різні методи 

аналізу (рис. 1.1), найбільш чутливими з яких є індуктивно-зв'язана плазма з 

атомно-емісійним (ІЗП–АЕС) чи мас–спектральним (ІЗП–МС) детектуванням, 

атомно–абсорбційний (ААС) з електротермічною атомізацією (ЕТААС), 

нейтронно–активаційний аналіз (НАА), інверсійну вольтамперометрію. 

 

 

 

 

      Гравіметрія        ІЗП–АЕС   ІЗП–МС  

      Титриметрія        ААС    НАА 

      Спектрофотометрія      Рентгено–   Електрохімічні  
  флуоресцентний          Хемілюмінесцентний 

 

Рис. 1.1. Аналітичні методи для визначення платинових металів [11, 12] 

В табл. 1.1. наведено межі виявлення (МВ) ПМ інструментальними 

методами. 

Таблиця 1.1  

Інструментальна межа виявлення методів для визначення платини та 
паладію [8] 

Метод  Межа виявлення методу, мкг/л, нг/л* 
Pd Pt 

ААС 
ЕТААС 
ІЗП–АЕС 
ІЗП–МС 
НАА* 
ІВА 

46,0–62,0 
1,0–3,0 
13,0–50,0 
0,03–0,20 
0,2–9,0 
50 

100,0–500,0 
2,0–10,0 
30,0–80,0 
0,01–0,10 
0,4–19 
0,2–10,0 

 

Гравіметричний та триметричний методи аналізу здебільшого 

використовуються для об'єктів з великим вмістом металу і для стандартизації 

Методи визначення платинових металів 

>мг/л >мкг/л >нг/л 
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робочих розчинів платини та паладію [13–22]. Деякі методики гравіметричного 

визначення Pt і Pd є міжнародними стандартами для методів аналізу ювелірних 

сплавів [23–25].  

Спектрофотометричні та екстракційно–фотометричні методи 

визначення платини та паладію базуються на їхній здатності утворювати 

забарвлені комплексні сполуки з неорганічними, зокрема з хлорид–, бромід–, 

йодид–, тіоціанат–іонами та органічними реагентами [26, 7]. Запропоновано 

низку методик для спектрофотометричного (СФ) визначення паладію (додаток 

А1). Для платини відомо набагато менше органічних реагентів та, відповідно, 

методик її СФ визначення. Поширеність цих методів обумовлена задовільною 

для низки практичних завдань чутливістю, широким інтервалом визначуваних 

концентрацій, простотою виконання, доступністю для більшості аналітичних 

лабораторій.  

Найбільшу спорідненість паладій та платина, через незаповнені d–

орбіталі, проявляють до органічних реагентів (ОР), що містять донорні атоми 

нітрогену, оксигену та (або) сульфуру [27, 28].  

Серед низки N,O–вмісних реагентів для СФ визначення паладію 

застосовують 1–(2–піридилазо)–2–нафтол (ПАН) [29], 4–(2–піридилазо)–

резорцин (ПАР) [30–33], нітрозо Р сіль (НРС) [34, 35], оксими [36–38]. 

Так, паладій(ІІ) з ПАН у водному розчині при рН 3–4 утворює 

комплексну сполуку складу 1:1. Фотометрування комплексу проводять після 

екстракції хлороформом. Електронний спектр комплексу характеризується 

наявністю трьох смуг поглинання при 450, 620 і 675 нм [29].  

ПАР утворює комплексну сполуку з паладієм в нейтральному, або 

слабкокислому середовищі складу 1:1. Однак при рН 4–6 з ПАР також 

утворюють комплекси такі метали, як ферум, манган, цинк, нікель, кобальт і 

т.д. Тому, автори [32] проводили СФ визначення паладію(ІІ) у присутності 0,7–

10 н H2SO4. За таких умов утворюється комплексна сполука, забарвлена у 

коричнево–зелений колір, що екстрагується етилацетатом. Також, як 

екстрагенти комплексу паладію(ІІ) з ПАР використовують ізобутиловий спирт, 
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гексанон [31], розплавлений при нагріванні до 90 ºС нафтален [33], або систему 

поліетиленгліколь (ПЕГ) (етанол, ізопропанол)–вода–амонію сульфат [30].  

Одними з кращих і доступних хромофорних реагентів на паладій (ІІ) є 

нітрозонафтоли. Серед них найчастіше використовують 1–нітрозо–2–нафтол,  

2–нітрозо–1–нафтол та їх сульфопохідні – 1–нітрозо–2–нафтол–3,6–

дисульфокислота (НРС), 1–нітрозо–2–нафтол–4–сульфокислота (ННС), що 

містять хелатоутворюючі бідентатні ліганди. Введення сульфогруп покращує 

розчинність, однак призводить до зменшення реакційної здатності та стійкості 

комплексних сполук сульфопохідних нітрозонафтолів. З іонами паладію(ІІ) 

НРС утворює комплексну сполуку складу 1:2 червоного кольору, максимальна 

інтенсивність поглинання спостерігається через 2 години [34, 35].  

Високу селективність до паладію проявляють такі органічні сполуки, як 

оксими. Утворені комплексні сполуки мають високу термодинамічну стійкість. 

Найбільш вивченими сполуками класу оксимів для визначення паладію є 

диметилгліоксим [36, 37], бензоїлдиметилгліоксим [38]. Визначенню не 

заважають інші платинові метали, лужноземельні метали, рідкісноземельні 

метали та ферум [36–38]. 

Серед S,N–вісних реагентів для визначення паладію застосовують 

тіосечовину та її похідні [26, 7, 39, 40], дитизон [41, 42, 43], тіокетон Міхлера 

(ТКМ) [26, 30]. Значну увагу присвячено гетероциклічним сполукам на основі 

роданіну, тіопропіороданіну та їх похідних [44–47]. Особливістю цих реагентів 

є те, що вони дають високочутливі та контрастні реакції з іонами благородних 

та важких металів. Методи СФ визначення платинових металів із 

застосуванням цих реагентів детально розглянуті в оглядах [44, 45]. 

Паладій з дитизоном утворює комплекси складу 1:1 та 1:2 червоного та 

сіро–зеленого кольору відповідно, які екстрагуються тетрахлорметаном чи 

хлороформом. Для екстракційно–СФ визначення використовують комплекс 

складу 1:2 в надлишку реагенту, оскільки такий комплекс більш стійкий до дії 

кислот та аміаку порівняно з комплексом складу 1:1 [41–43, 48, 49].  

З ТКМ паладій (ІІ) утворює змішанолігандні комплекси у присутності 
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галогенід–іонів в слабкокислому середовищі. Для СФ визначення 

рекомендують використовувати змішане середовище вода – диметилформамід 

(ДМФА) [50, 43]. 

Описані вище ОР належать до класичних аналітичних реагентів, що 

широко використовуються в аналітичній практиці, однак вони є 

неселективними по відношенню до платини та паладію, що спонукає вести 

активний пошук і розробку нових ОР для СФ визначення ПМ. Так, визначення 

паладію(ІІ) проводять за допомогою водно–метанольного розчину цефіксиму 

[51], 5–бромосаліцилальдегід ізонокотиноїл гідразону [52], 2–оксі–5–трет–

октилтіoфенол [53], які належать до S,N,O–вмісних реагентів. Структурні 

формули реагентів, а також умови СФ визначення паладію з ними наведено в 

табл. А1 (додатку А). 

Для СФ визначення платини, як і у випадку паладію, використовують N–, 

N,O–, N,S–вмісні реагенти. У додатку А2 наведено основні хіміко–аналітичні 

характеристики деяких СФ та екстракційно–спектрофотометричних методик 

визначення платини. Внаслідок кінетичної інертності аквасполук платини(ІІ) 

комплекси з ОР утворюються при тривалому нагріванні. Для СФ визначення 

Pt(II) авторами [54–56] запропоновано використовувати N,O–вмісні ОР, а саме 

– гетероциклічні азосполуки, такі як ПАР, 4–(2–тіазолілазо)–1–діетиламіно–5–

фенол (ТААФ), 4–(2–тіазолілазо)–резорцин (ТАР). Збільшення молярних 

коефіцієнтів поглинання, а також швидкості утворення комплексів порівняно з 

водним середовищем досягають за рахунок введення органічних розчинників 

класу спиртів [54, 55], діоксану, диметилформаміду [54] або поверхнево–

активних речовин [56].  

Серед S,N–вмісних реагентів для СФ визначення платини 

використовують тіосечовину та її похідні [26, 7], дитизон [41–43] та інші [57] 

ОР. В кислому середовищі з дитизоном платина (ІІ) утворює комплексну 

сполуку коричнево–жовтого кольору складу 1:2, яка розчиняється в 

хлороформі, чи тетрахлорметані. За допомогою дитизону можна відділити та 

визначити Pt в присутності Pd. 
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Серед нових S,N–вмісних реагентів для визначення платини (IV) автори 

[57] пропонують застосовувати 5–хлоро–2–гідрокситіобензгідразид. Pt(IV) з 

реагентом утворює комплексну сполуку при рН 5,0 і нагріванні впродовж 20 

хвилин на киплячій водяній бані. Утворений осад екстрагують в розплавлений 

нафтален. Після охолодження та фільтрування розчиняють в 

метилізобутилкетоні. Фотометрування розчину проводять при 680 нм. 

Для СФ визначення платини запропоновано використовувати лейко 

ксилен ціанол ФФ [58]. Платина (IV) кількісно окиснює реагент при нагріванні 

до 90ºС впродовж 30 хв, внаслідок чого він забарвлюється в голубий колір.  

Астрафлоксин ФФ утворює іонні асоціати (ІА) з тіоціанатними 

комплексами Pt(II) та Pt(IV), які вилучаються ароматичними вуглеводнями та 

ефірами оцтової кислоти [59]. Введення водорозчинних донорно–активних 

розчинників призводить до суттєвого збільшення ступеня вилучення ІА 

платини і одночасно пригнічує екстракцію простої солі барвника.  

Автори [60] пропонують визначати Pt(II) та Pd(II) за допомогою 2–(5–

бромо–2–піридилазо)–5–діетиламінофенолу (5–Br–ПАДЕАФ) в присутності 

додецилбензенсульфату натрію. Комплекси металів екстрагуються 

дихлорметаном при рН 4,0–6,5. Методика є вибірковою щодо інших 

платинових металів. Платина(ІІ) та паладій(ІІ) утворюють інтенсивно 

забарвлені сполуки з 4–(4′–піразолоназо)–резорцином в етанольному розчині 

[61]. Однак методика не вирізняється вибірковістю щодо Ni, Cu, Pb, Co, Fe, Mn, 

як і в більшості СФ методик.  

З табл. А1 та А2 (див. Додаток А) видно, що для СФ визначення 

використовуються як класичні ОР, так і нові органічні сполуки. Однак 

проблеми, пов'язані з селективним визначенням платинових металів СФ 

методами досі не вирішені, що обумовлено, з одного боку, кінетичною 

інертністю іонів цих металів, а з іншого – суттєвим заважаючим впливом 

перехідних металів. Межу виявлення екстракційно–СФ визначення знижують 

за рахунок екстракції у органічну фазу, що призводить до погіршення 

екобезпечності наведених методик.  
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Більш чутливим порівняно з СФ є люмінесцентний метод (ЛМ). Втім 

методик люмінесцентного визначення платинових металів набагато менше 

порівняно з СФ методиками.  

Для визначення платини та паладію в об'єктах, де вони знаходяться в 

нанокількостях використовують люмінесцентні хемосенсори [62]. Описана 

методика визначення паладію (ІІ) в сільськогосподарських культурах та 

об’єктах навколишнього середовища за допомогою флуоресцентного 

хемосенсора на основі полібензентрону [63], електрохімічно синтезованого в 

суміші ацетонітрилу та бору трифтородіетилетерату. При додаванні паладію (ІІ) 

до кон’югованого полімеру спостерігається гасіння його флуоресценції, при 

цьому визначенню не заважають більшість іонів металів, аніони, природні 

амінокислоти, карбогідрати, та органічні кислоти. Визначення проводять в 95% 

розчині етанолу. Автори вважають, що іони Pd2+ координуються атомами 

кисню полімеру, що призводить до агрегації полімерного ланцюга та зниження 

інтенсивності його люмінесценції. МВ становить 1 нмоль/л. Лінійність 

градуювального графіка зберігається в межах 5 – 120 нмоль/л.  

Авторами [64, 65] запропоновано визначати паладій (ІІ) за допомогою 

люмінесцентного хемосенсора на основі родаміну В при кімнатній температурі 

і рН 4,0. Флуоресцентно-чутливий сенсор отримують за допомогою реакції 

гідразиду родаміну В та п-диметиламінобензальдегіду. Структура продукту 

реакції – похідного родаміну В та ймовірна схема його перетворення у 

присутності паладію наведена на рис. 1.2 [65]. 

При додаванні до розчину реагенту паладію(ІІ) відбувається зростання 

люмінесценції, безбарвний розчин похідного родаміну В забарвлюється в 

рожевий колір, що було покладено в основу визначення паладію в талій, 

річковій воді та промислових зразках. МВ становить 0,13 мкмоль/л. Недоліком 

цього методу визначення є те, що максимальна інтенсивність люмінесценції 

спостерігається лише через 30 хв після додавання паладію. 
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Рис. 1.2. Принцип роботи реагенту включеня на основі похідного родаміну В у 

присутності та за відсутності паладію(ІІ) [65].  

 

Атомно–абсорбційна спектрометрія є простим та доступним методом, 

який широко використовується для визначення платинових металів. 

В полуменевому варіанті атомної абсорбції (ПААС) для визначення 

платини та паладію використовують суміш ацетилен–повітря. 

Головним недоліком застосування методу ПААС в аналізі благородних 

металів є низька чутливість, тому цей метод застосовують здебільшого для 

аналізу, так званих, збагачених ПМ зразків, або після концентрування з 

подальшим елююванням, чи розчиненням твердофазних концентратів, 

застосовуючи хлоридну кислоту для переведення ПМ у розчин [66–70]. 

Більш чутливим методом визначення металів платинової групи є атомна 

абсорбція з електротермічною атомізацією. В ЕТААС аналізі зазвичай 

використовують менший об'єм проби порівняно з ПААС, або й навіть тверді 

зразки. Низка властивостей платинових металів також сприяє їх визначенню 

методом ЕТААС, зокрема, відсутність впливу на аналітичний сигнал карбідів 

та оксидів (вони нестійкі і розкладаються при відносно невисокій температурі) 

[71].  

Методом ПААС можливе визначення одного ПМ у присутності інших 

платиноїдів, або перехідних металів, наприклад Ni [72–78]. Однак при 

застосуванні ЕТААС вплив інших супутніх елементів зразку значно 

збільшується. 

При застосуванні для визначення ПМ методу атомно-емісійної 

спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою, як і у випадку ААС 
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визначення, зразок переводять у розчин. Прямий аналіз платини та паладію 

методом ІЗП–АЕС обмежений за рахунок впливу матричних компонентів 

досліджуваних зразків, що перевищують вміст платини на 4–8 порядків [79]. 

Наприклад, спектральні перешкоди, які створюють алюміній та ферум на 

сигнал Pt та ферум і ванадій на сигнал Pd, описано авторами [80, 81].  

Низькою МВ серед інструментальних методів визначення благородних 

металів характеризується метод мас-спектрометрії з індуктивно-зв'язаною 

плазмою. Перевагами методу ІЗП–МС для визначення платинових металів є 

широкий діапазон визначуваних концентрацій (5–6 порядків), та можливість 

визначення відразу кількох ПМ. Метод ІЗП-МС широко застосовується для 

визначення платиноїдів як у природних [82–86], так і в біологічних [87–91] 

об’єктах. Визначення платини у плазмі крові людини методом ІЗП-МС 

проводять після відділення білка та мікрохвильової мінералізації проби у 

середовищі концентрованої нітратної кислоти впродовж 9 хв (процедуру 

повторюють тричі). МВ дорівнює 20 мкг/л [92]. 

Однак недоліком методу ІЗП-МС є спектральні перекривання ізотопів 

інших елементів і утворення молекулярних іонів у плазмі аргону, які 

створюють ізобарні перешкоди у мас-спектрах. Існує кілька шляхів подолання 

спектральних перешкод: 

- математична корекція [93, 94]; 

- відділення аналіту від матриці перед аналізом [95–98]; 

- використання спектрометрів з високою роздільною здатністю [99]; 

- застосування альтернативних шляхів введення проби в аналізатор [100]. 

Окрім спектральних перешкод, на сигнал також впливають, так звані, 

неспектральні перешкоди. Наприклад, послаблювати сигнал можуть наявні в 

розчині тверді часточки. Більш детально шляхи зменшення спектральних та 

неспектральних перешкод при визначенні платини та паладію розглянуто у 

[101]. Отже, основною проблемою ІЗП-МС визначення ПМ є низька 

селективність та відносно складна пробопідготовка. 

Нейтронно–активаційний аналіз не поступається за чутливістю такому 
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інструментальному методу, як ІЗП–МС. НАА метод використовували для 

визначення платини [102–104] та паладію [105–107] в гірських породах [102, 

106], у твердих часточках пилу придорожніх зон та повітрі [103] після 

концентрування, для збагачення проби аналітом, шляхом спікання із сульфідом 

нікелю [102] або використанням іонообмінної хроматографічної колонки, 

заповненої комерційним сорбентом типу Dowex [103]. Спектральні перешкоди 

усувають за допомогою методу математичної корекції [103, 104]. 

Метод НАА застосовувався для дослідження чистоти та товщини тонких 

паладієвих плівок, які використовуються для виготовлення електродів та 

електролітів паладіювання [107].  

Рентгенофлуоресцентний аналіз (РФА) – це інструментальний 

аналітичний метод для елементного аналізу твердих та рідких зразків з 

мінімальною пробопідготовкою. Перевагами методу РФА є експресність 

вимірювань (декілька хвилин), легкість пробопідготовки, що не вимагає 

розкладу проби, широкі діапазони елементів, що визначаються від Si (атомний 

номер Z=14) до Pu ( Z=94) та їх кількості (від 100 до 10–4 мас. %, а в окремих 

випадках навіть нижче), можливість визначення всіх елементів в одній пробі 

одночасно. Визначення ПМ РФ методом у фазі сорбенту базується на 

вимірюванні характеристичного Kα для паладію або Кβ1 для платини [108] 

випромінювання атомів, при збудженні їх рентгенівським випромінюванням за 

допомогою мініатюрної рентгенівської трубки. РФА елементного складу 

речовини широко використовується для дослідження різних типів гірських 

порід. Перевагами методу є експресність, відтворюваність, пряме визначення 

без розкладу проби [109, 110]. Однак МВ для прямого аналізу платинових 

металів в складних матрицях є недостатньою, оскільки значний вплив на 

інтенсивність аналітичного сигналу вносять матричні елементи досліджуваних 

зразків.  

Автори [111] застосовували метод РФА для визначення загального вмісту 

платини у біологічних рідинах пацієнтів, що приймали препарат цисплатин. 

Детектування проводили в тонкій плівці Мілара, в центр якої наносили 20 мкл 
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досліджуваного зразка, що був відібраний із суміші 1 мл плазми крові чи сечі та 

20 мкл стандартного розчину Zr. Одержану таким чином плівку висушували 

при 37 oС і проводили визначення. МВ платини становить 0,1 мкг/мл. 

Незважаючи на переваги таких методів, як ІЗП–МС, НАА, РФА, 

літератури щодо їх застосування для визначення благородних металів 

надзвичайно мало, оскільки їх використання для рутинних аналізів, перш за все, 

обмежене високою вартістю обладнання та його обслуговування, а також 

складністю постановки експерименту та відсутністю стандартних зразків, а у 

випадку НАА і РФА екологічною небезпечністю. 

Кінетичні методи визначення платинових металів досить часто 

комбінують з проточно-інжекційним аналізом. Так, проточно-інжекційне 

кінетичне спектрофлуорометричне визначення паладію (ІІ) в модельних 

розчинах та геологічних зразках здійснювали за допомогою реакції окиснення 

саліцилальдегідфурфуролгідразону бромат–іонами при рН 7,4 та температурі 

30ºС. За цих умов інтенсивність люмінесценції зростає із збільшенням 

концентрації метaлу в розчині. Для усунення заважаючого впливу металів 

платинової групи та інших металів паладій відокремлювали за допомогою 

бавовняних меркаптоволокон [112].  

Флуоресцентне визначення загального вмісту платини у буферних 

розчинах, сироватці крові овець і людей, які проходили терапію цисплатином, 

запропоновано авторами [113] визначати за допомогою реакції Тсуї–Троста, що 

традиційно каталізується металічним паладієм. При додаванні 

тетрахлороплатинату в присутності трифенілфосфіну, який відновлює платинат 

до Pt0, відбувається деалкілування 2,7-дихлоро-9-[2-(гідроксиметил)феніл]-6-

(проп-2-ен-1-ілокси)-3H-ксантен-3-ону, нелюмінесціюючої молекули реагенту, 

та утворення форми, що люмінесціює. При цьому інтенсивність люмінесценції 

зростає при збільшенні концентрації металу в розчині. Цей підхід також було 

застосовано для флуоресцентного визначення паладію (рис. 1.3) [114].  
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Рис. 1.3. Зміна флуоресцентних властивостей 2,7-дихлоро-9-[2-

(гідроксиметил)феніл]-6-(проп-2-ен-1-ілокси)-3H-ксантен-3-ону при додаванні 

платини чи паладію [114]. 

 

Хемілюмінесцентний метод (ХЛ) використовується для визначення 

мікрокількостей платинових металів. Так, визначення платини базується на 

поєднанні ХЛ та проточно-інжекційного методу, в основу якого покладене 

каталітичне окиснення люмінолу [115–117], люцигеніну [118], чи 4–

діетиламінофталгідразиду [119] у лужному середовищі. Однак обмеженням 

такого визначення є вплив перехідних металів та органічних сполук, що 

містяться в аналітах [120]. Для усунення заважаючого впливу матричних 

компонентів досліджуваних зразків, зокрема запропоновано використовувати 

колонки, наповнені альгінатом кальцію, модифікованого дріжджами 

Saccharomyces cerevisiae [116], чи сорбентом Cellex–T, модифікованим 

зеленими водоростями Chlorella vulgaris [117, 118].  

Проточно–інжекційне ХЛ визначення паладію (ІІ) здійснювали в системі 

КІО4–кальцеїн. Pd(II) інгібує ХЛ реакцію в лужному середовищі, відбувається 

зменшення інтенсивності хемілюмінесценції пропорційно до збільшення 

концентрації паладію. МВ методу становить 0,8 мкг/мл. Методику було 

застосовано для визначення паладію у гірських породах після попереднього 

концентрування металу іонообмінними смолами [121]. 

Електрохімічні методи аналізу широко використовуються для 

визначення платинових металів в різноманітних об'єктах. Кращим серед них є 

метод адсорбційної інверсійної вольтамперометрії (АдІВА). Однак метод є 
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надзвичайно чутливими до присутності органічних речовин. Тому перед 

аналізом проводять руйнування органічної матриці у зразку до вмісту карбону 

˂ 0,5% нітратною кислотою [11, 71, 122]. Через високу чутливість АдІВА часто 

використовується для аналізу платини у біологічних об'єктах [123–126], стічних 

водах, повітрі клінік [127, 128], рослинних зразках [129]. 

Отже, визначення ПМ у різноманітних об'єктах проводять різними 

інструментальними методами. Найбільш чутливими є такі методи як ІЗП–МС, 

електроаналітичні методи, ХЛ, однак їх використання в аналізі ПМ обмежене, 

через вплив матричних компонентів аналіту, дороговизною обладнання та 

обслуговування. Недоліком усіх інструментальних методів є недостатня 

вибірковість, зумовлена у більшості випадків, впливом матричних елементів 

зразка. Більш доступними є спектрофотометрія та атомна абсорбція. Однак їх 

чутливість не задовольняє вимогам сучасного мікроаналізу. Не поступається за 

чутливістю інструментальним методам та є доступним люмінесцентний метод. 

Однак методик прямого люмінесцентного визначення ПМ у літературі обмаль. 

Розробка нових люмінесцентних реагентів для визначення ПМ, з нашої точки 

зору, є перспективним напрямком аналітичної хімії благородних металів.  

 

1.2  Комбіновані методи визначення платини та паладію із 

застосуванням сорбційного концентрування 

Низька концентрація платинових металів у промислових, природних та 

біологічних об'єктах у поєднанні з впливом матриці цих з вимагає розробки та 

застосування попереднього концентрування або відділення аналітів перед 

визначенням. Найчастіше застосовують метод твердофазної екстракції із 

застосуванням сорбентів різної природи. Концентрування на сорбентах 

проводять у динамічних та статистичних умовах. Для детектування металів 

платинової групи у фазі сорбенту використовують РФА, СДВ, ТСФ або 

колориметричний методи, після елюювання застосовують СФ, ААС у 

полуменевому, або електротермічному варіанті, ІЗП–АЕС та ін. В табл. А3 

(додаток А) наведено деякі хіміко-аналітичні характеристики комбінованих 
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методів для вилучення та концентрування ПМ із використанням сорбентів 

різної природи. 

Для визначення платини та паладію у сплавах, біологічних зразках, 

фармпрепаратах успішно застосовують комбінований метод високоефективної 

рідинної хроматографії (ВЕРХ). При одночасному обернено–фазовому ВЕРХ 

визначенні паладію, платини, родію [130–132], як дериватизатор 

використовували нові органічні реагенти похідні тіороданіну – 5–(2–гідрокси–

5–нітрофенілазо)–тіороданін [130] та 4–гідрокси–1–нафталтіороданін [131], 4–

карбоксифеніл–тіороданін [132], з якими метали утворюють забарвленні 

комплексні сполуки. Попереднє концентрування комплексів металів 

здійснювали на передколонці з подальшим розділенням на аналітичній колонці. 

Елюювання здійснювали ацетонітрильними буферними розчинами. За рахунок 

подвійного концентрування досягається низька МВ – 1,4 і 1,8 нг/л для платини 

та паладію відповідно.  

Метод ВЕРХ використовували для визначення паладію в сечі людини. 

Органічні речовини, що містяться в сечі руйнували методом УФ фотолізу. Як 

дериватизатор використовували N,N-діетил-N'-бензоїлтіосечовину. Метанол 

використовували для елюювання комплексу з обернено-фазової колонки С18. 

МВ становить 10 нг/л. Було проаналізовано сечу 24 людей і лише в одного 

виявлено паладій. У людей, які працюють з паладієм, метал виявлено на рівні 

0,010–2,500 мкг/л у 9 з 10 людей [133].  

Газову хроматографію (ГХ) використовують переважно для визначення 

летких органічних сполук. Однак автори [134] пропонують використовувати ГХ 

для моніторингу біологічних рідин пацієнтів, що проходять хіміотерапію 

цисплатином, та, власне, цисплатину, з використанням полуменево-

іонізаційного детектора та піролідиндитіокарбату, як дериватизатора. 

Застосування двох колонок та некомерційних дериватизаторів, а також 

дорогих органічних розчинників, складність та дороговизна обладнання та 

обслуговування обмежує застосування хроматографічних методів для 

визначення платинових металів. Втім ці методи є незамінними при дослідженні 
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форм існування ПМ та кінетики гідролізу тетрахлоро- та гексахороплатинатів у 

розчині [135].  

Низька концентрація платини та паладію у природних зразках та 

необхідність мінімізувати спектральні та матричні перешкоди у випадку ІЗП-

МС визначення ПМ передбачають їх відокремлення та концентрування 

модифікованими та немодифікованими сорбентами. Так, автори [80, 136, 101] 

визначали ПМ методом ІЗП–АЕС у придорожньому пилі та рослинних зразках 

після концентрування на іонно–обмінній смолі типу Т–Cellex, Dowex з 

наступним елююванням тіосечовиною при 60 ºС.  

Також, для концентрування ПМ з розчину використовують мембранні і 

волокнисті сорбенти. Pt(IV) з N–(3,5–диметилфеніл)–N'–(4–амінобензол–

сульфонат)–тіосечовиною утворює комплекс фіалкового забарвлення, складу 

1:3, який іммобілізовано на поверхні гідрофобного мембранного диска. 

Комплекс елююють з поверхні розчином ДМФА та визначають платину СФ 

методом [137]. 

Автори [138] використовували 2–тіофенальдегід–3–тіосемікарбазон для 

комплексного зв'язування Co(II), Ni(II), Cu(II) та Pd(II) та концентрування 

утворених комплексів на полідиметилсилоксанових волокнах. Визначення 

металів методом ВЕРХ проводили після десорбції. Як рухому фазу 

використовували суміш ацетонітрил–вода (65:35). МВ для паладію становить 7 

нг/л.  

Аніонообмінні волокнисті сорбенти типу ВІОН марки АС-1 та АН-1 

(аніоніт в Cl- – формі), отримані на основі поліакрилнітрильного волокна з 

нітрогенвмісними функціональними групами, використовували для сорбції 

паладію з хлоридних розчинів [139]. Сорбцію вивчали у динамічному та 

статичному режимах. Вилучення залежно від сорбенту відбувається за 

іонообмінним або комплексоутворюючим механізмом. Кількісно паладій 

вилучається волокнами АС–1 та АН–1 при рН = 1,0.  

Автори [140] застосовували модифіковані сульфурвмісні бавовняні 

волокна для концентрування Pt(II), Pd(II), Au(III), Se(IV), Te(IV), As(III), Hg(II) 
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та Sb(III) у динамічному режимі. Адсорбовані на поверхні волокна іони 

селективно елюювали відповідними комплексоутворюючими реагентами. 

Десорбцію платини та паладію проводили нагріваючи на киплячій водяній бані 

впродовж 10 хв волокно у присутності 2,0 мл 12,0 М HCl та кількох краплин 

концентрованої HNO3 і 0,2 г NaCl. Визначення проводили в елюаті методом 

ПААС. Недоліком методика є її довготривалість та використання 

концентрованих кислот. 

Для концентрування платини(IV) автори [141] використовували 

композиційну суміш, отриману змішуванням нановолокон карбону та 

пінополіуретан (ППУ). Pt(IV) вилучали у формі тіоціанатного комплексу при 

рН 4–5, впродовж 18 хв. Як елюент використовували NH4OH (1:1). Визначення 

платини в елюаті проводили СФ методом після додавання 1 мл HCl (1:1). 

Методику апробовано на стандартних розчинах фармпрепарату та зразках 

граніту. Застосування ППУ для концентрування мікрокількостей металів, 

зокрема і ПМ в різноманітних об’єктах, детально описано в огляді [142]. Однак 

основним недоліком використання ППУ для концентрування та визначення ПМ 

є низька відтворюваність пов’язана з неоднорідністю поверхні.  

Відомо [143, 144], що активоване вугілля, отримане з природних та 

синтетичних матеріалів здатне адсорбувати ПМ та золото з хлоридних 

розчинів. Так, автори [145] кількісно вилучали ПМ лише через 72 год. Для 

прискорення сорбції запропоновано проводити УФ–опромінення активованого 

вугілля під час сорбції. При цьому метали кількісно вилучались впродовж 25 хв 

при рН 1–3. Визначення проводили рентгенофлуоресцентним методом, після 

висушування сорбенту до повітряно сухого стану. Однак в огляді [229] сказано, 

що активоване вугілля частіше використовується для отримання та 

застосування каталізаторів на основі ПМ. Основним недоліком використання 

активованого вугілля для прямого визначення ПМ в фазі сорбента є його 

забарвлення, що унеможливлює застосування методів СФ чи СДВ та вимагає 

застосовувати стадію елюювання.  

Широкого застосування набули іонообмінні смоли, із включеними 
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комплексоутворюючими чи іонообмінними групами, селективними до ПМ. 

Автори [146] використовували для концентрування платини та паладію 

іонообмінну смолу на основі політіоефіру, модифіковану 

діаміноізопропілмеркаптаном, з подальшим прямим визначенням паладію в 

присутності платини методом ІЗП–АЕС з електротермічною атомізацією. 

Концентрат із сорбованими металами у вигляді суспензії вводили 

безпосередньо в атомізатор без будь–якої обробки. Температура атомізації 

паладію за таких умов становить 1800–1900 ºС та платини – 2600 ºС відповідно. 

Визначення паладію проводили при 1800 ºС. За таких умов платина не 

атомізується. Межа виявлення становить 60 мкг/ л, при цьому відносне 

стандартне відхилення становить 5,6% (n = 9, С = 0,2 мкг/мл). Методику 

апробовано для визначення Pd в анодних шламах та стандартних зразках.  

Іонообмінник на основі полістиролдивінілбензолу із включеними 

групами дитіооксаміду використовували для твердофазної екстракції 

паладію(ІІ) з метою подальшого визначення радіаційним методом (radiotracer 

technique). Сорбцію проводили у статичних та динамічних умовах. Паладій 

вилучається в широкому діапазоні рН = 1,0 – 6,0. Однак вилучення паладію 

відбувається лише на 80% [147]. Схожими властивостями щодо сорбції ПМ 

характеризується полістиролдивінілбензол з імпрегнованим на його поверхні 

неіоногенним ПАР (XAD–4). Вилучення платини та паладію з розчину 

хлоридної кислоти і в цьому випадку відбувається також лише на 80% [148]. 

Іонообмінну смолу типу амберліт XAD–7, на основі дивінілбензолу та 

метилметакрилату, використовували для концентрування золота та паладію з 

анодних шламів за динамічних умов. Елюювання аналіту з концентрату 

здійснювали ацетоном. Далі екстракт випаровували до 1,0 – 2,0 мл та доводили 

об'єм до 5,0 мл 0,4 моль/л розчином натрію броміду. Метали визначали 

спектрофотометрично за власним поглинанням бромідних комплексів [149]. 

Сорбент на основі нафталентріоктиламонію хлориду застосовували для 

концентрування паладію(ІІ) та золота(ІІІ) у формі хлоридних ацидокомплексів з 

хлоридних розчинів при рН 3,0 – 4,0. Як елюент використовували 2%–ий 
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розчин тіоацетаміду. Розчини аналізували ААС методом. Методику апробовано 

для визначення паладію та золота у гірських породах та річковій воді [150]. 

Іонообмінну смолу на основі зшитого сополімеру вінілбензил хлориду, 

акрилонітрилу та дивінілбензолу з включеними триаміногрупами застосовували 

для кількісного вилучення паладію(ІІ), платини(IV) та ауруму(ІІІ) з 0,1 М 

розчину хлоридної кислоти [151]. Однак дані щодо апробації розробленої 

методики на реальних об'єктах відсутні. 

Автори [152–154] запропонували для сорбції ПМ з хлоридних та 

нітратно–хлоридних розчинів використовувати іонообмінні смоли на основі 

полімеру стиролдивінілбензолу. Показано, що максимальна сорбційна ємність 

по паладію для аніонообмінних сорбентів марки Dowex MSA–1 (з 

триетиламонійними групами на поверхні – тип 1), MSA–2 (з 

диметилетаноламонійними групами на поверхні – тип 2) досягається впродовж 

30 хвилин з 0,1 М розчину хлоридної кислоти, та 60 хв – з нітратно-хлоридного 

розчину (1:9) відповідно [152]. Дослідження сорбції паладію (ІІ) 

аніонообмінниками на основі того ж полімеру марки Variоn ATM (тип 1), ADM 

(тип 2) та на основі поліакрилату типу Varion ADAM (функціоналізований –

N(CH3)2 групами) показало, що найкращими сорбційними властивостями щодо 

паладію володіє сорбент Varion ADM [153]. Найбільш придатним для 

вилучення паладію серед полімерних сорбентів на основі акрилової матриці 

марки Amberlyst A–23 Amberlyst A–24 і Dowex–WGR–2 (функціоналізований –

N(CH3)2 групами) виявився Amberlyst A–23. Сорбційна рівновага 

встановлюється впродовж 20 – 50 хв залежно від концентрації хлоридної 

кислоти та натрію хлориду [154]. З хлоридних розчинів паладій(ІІ) вилучали 

аніонообмінником марки Lewatit MP–500 та Lewatit MP–500A, як і в попередніх 

роботах ці сорбенти функціоналізовані третинними амонійними солями [155]. 

Вищою сорбційною ємністю щодо паладію характеризується Lewatit MP–500, 

рівновага встановлюється впродовж 40 хв. Натомість для концентрування 

платини кращі показники виявились у іонообмінників типу AN–251 та Lewatit 

MP 600 WS. Однак вилучення не перевищує 48% [156].  
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Іонообмінник марки Амберліт IRA–35, функціоналізований 

диметиламіногрупами, автори [157] використовували для одночасного 

концентрування Au(III), Pd(II), та Pt(IV) з промислових розчинів у динамічному 

режимі. Як елюент використовували розчин тіосечовини в 0,1М HCl. 

Селективність даного методу досягається завдяки використанню для 

детектування методу атомної абсорбції з атомізацією у полум’ ї. 

Полімерний сорбент на основі полі–[N–(4–бромофеніл)–2–метакриламід–

ко–2–акриламідо–2–метил–1–пропансульфо кислота дивінілбензену] авторами 

[158] синтезовано для кількісного вилучення Pd(II). За оптимальних умов, а 

саме при рН 9,0 в середовищі аміачного буферного розчину, метал вилучається 

на 101 ± 4%. Методику апробовано для визначення паладію у водопровідній 

воді методом «введено–знайдено». 

Для концентрування Pt(IV), Pd(II) і Rh(III) запропоновано 

використовувати смолу типу XAD 2, попередньо імпрегновану Alamine 336 

(NR3, де R – –СH3C7H14, –CH3C9H18). Максимальне вилучення відбувається з 

0,5М розчину хлоридної кислоти впродовж 10 – 15 хв. Втім з розбавлених 

розчинів ПМ вилучаються лише на 15% [159]. 

Аніоніт АВ-17, що містить один вид іоногенних груп – 

бензилтриметиламонійну, використовували для вилучення ПМ та золота у 

формі хлоридних ацидокомплексів із зразків вторинної сировини, що містить 

крім платинових ще й кольорові метали. Елюювання ПМ та золота проводили 

тіокарбаматом при нагріванні на киплячій водяній бані впродовж 30 хв [160]. 

Для концентрування платинових металів використовують [161, 162] 

селективні полімерні комплексоутворюючі сорбенти типу ПОЛІОРГС, 

функціоналізовані похідними імідазолу. Автори [162] сорбцію ПМ проводили з 

суміші 1,0 М хлоридної та нітратної кислот в мікрохвильовій печі при 130 ºС 

протягом 15 хв. Визначення ПМ здійснювали методом ЕТААС в розчині, 

отриманому після спалювання концентрату у муфельній печі та розчинення 

отриманого залишку у суміші нітратної, перхлоратної та сульфатної кислот 

(2:1:1) при кип'ятінні; або шляхом мікрохвильової обробки при 240 ºС 
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розчином концентрованої HNO3 з водою (3:1). Методику апробовано на 

стандартних зразках SARM–7B.  

Автори [163] використовували 1,5 – біс(2 – піридин) – 3 – сульфофеніл 

метилен тіокарбоногідразид іммобілізований на аніонообміннику Dowex 1 – 8 – 

200 для концентрування платини(IV). Сорбцію металу проводили при рН 9,2 в 

середовищі гліцин–пероксидного буферного розчину за динамічних умов. 

Елюювання платини здійснювали 2,0 моль/л розчином HNO3. Вміст Pt(IV) в 

елюаті визначали ЕТААС методом. Визначенню 10 мкг/л платини заважають 

кратні кількості: 10 Pd(II), 50 Sn(II), 100 Со(ІІ), 250 Cu(II), Zn(II), Fe(II), Fe(III) 

та ін. Вплив деяких елементів усували додаванням до досліджуваного розчину 

трилону Б. 

Вилучення паладію(ІІ) здійснювали у формі комплексу з 2-(2-хінолілазо)-

5-діетиламінобензойною кислотою на поверхні гідрофобного полімерного 

картриджа, модифікованого групами С18, у присутності хлоридної кислоти та 

цетилтриметиламоній броміду. Елюювання комплексної сполуки проводили 

ізопентанолом. Методику апробовано для визначення паладію в природних 

зразках [164]. 

Описані вище аніонообмінники характеризуються високою ємністю через 

пористу структуру. Функціоналізація їх амінами призводить до підвищення 

спорідненості до ПМ, та дає можливість вилучати їх у формі ацидокомплексів, 

однак вони характеризуються низькими ступенями вилучення та довгим часом 

встановлення сорбційної рівноваги, також до недоліків полімерних сорбентів 

можна віднести набухання та низьку стійкість у середовищі органічних 

розчинників, низьку механічну стійкість. Цих недоліків можна уникнути при 

використанні як матриці кремнеземів, зокрема силікагелю (СГ). СГ 

характеризуються хімічною та механічною стійкістю, швидким встановленням 

сорбційної рівноваги, легкістю модифікації. Тому модифіковані силікагелі 

широко використовуються для вилучення та концентрування, а також 

визначення ПМ у фазі концентрату СДВ або ТСФ методами [165]. 

Так, силікагель, ковалентно модифікований тіоетерними групами [166, 
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167], використовували для вилучення благородних металів. Кількісно 

сорбуються при рН 1–9 лише аурум(ІІІ) (>95%) та паладій(ІІ) (80%). Платина 

вилучається лише на 25% при рН 7–9. При цьому сорбційна рівновага 

встановлюється впродовж однієї години. 

Концентрування паладію(ІІ) на силікагелі автори [168] здійснювали у 

формі його комплексу з диметилгліоксимом за динамічних умов. Визначення 

проводили ААС методом після елюювання 1,0 моль/л розчином хлоридної 

кислоти в ацетоні. Для маскування феруму, що міститься у багатьох об’єктах 

аналізу, додавали цитратну кислоту. Методику апробовано при визначенні Pd у 

грунтах придорожніх зон, анодних шламах, каталітичних конвекторах. 

Дифенілдитіокетон–монотіосемікарбазон використовували для 

ковалентної модифікації амінопропілсилікагелю. Отриманий у такий спосіб 

сорбент використовували для кількісного on-line концентрування та визначення 

паладію(ІІ) ААС методом, після елюювання 2,0 М розчином HCl, що містив 0,5 

моль/л тіосечовини. Дана методика вирізняється селективністю щодо 

паладію(ІІ). Ферум(ІІІ) та купрум(ІІ) у 50-кратному надлишку не заважають 

визначенню паладію. Сорбент після елюювання можна використовувати 

повторно. Однак суттєвим недоліком даного матеріалу є тривалість синтезу 

сорбенту (3 доби) [169]. 

Сорбційно–спектофотометричне визначення паладію(ІІ) автори [170] 

проводили за допомогою силікагелю, послідовно модифікованого 

полігексаметиленгуанідином та нітрозо Р сіллю. Методика характеризується 

високою чутливістю, МВ дорівнює 50 мкг/л. Кількісне вилучення паладію 

відбувається при рН = 3–6 впродовж 5–ти хв. Іони металів при 103–105–

кратному надлишку, зокрема Mg(II), Ca(II), Sr(II), Zn(II), Al(III), Ga(III), In(III), 

Pt(II), Cu(II), Fe(II), Ni(II) та 10 г/л натрію хлориду, не заважають сорбції та 

визначенню паладію(ІІ). У присутності Со(ІІ), Pd(II) вилучають при рН 2,0. За 

таких умов Со(ІІ) практично не вилучається.  

Авторами [171] показано, що силікагель, модифікований 2,2–біс–[3–(2–

тіазолілазо)–4–4–гідроксифенілпропаном] може бути перспективним для 
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створення світлочутливих сенсорів. Твердофазний реагент (ТР) є селективним 

щодо паладію(ІІ) та не утворює забарвлених сполук з платиною та родієм.  

Автори [172] пропонують вилучати платину, паладій та золото за 

допомогою картриджів на основі силікагелю, модифікованого групами С18, у 

формі іонних асоціатів хлоридних ацидокомплексів металів з поверхнево-

активними речовинами (ПАР). Визначення методом ІЗП-АЕС проводили після 

елюювання ацетонітрилом та упарювання елюату у присутності хлоридної 

кислоти. Досліджено вплив супутніх іонів та встановлено, що 1000–кратний 

надлишок Cl–, NО3
– ,SО4

2– , Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe3+ та Al3+ не заважають 

визначенню платини та паладію.  

Сорбцію паладію(ІІ) з морської, водопровідної, талої води та модельних 

розчинів здійснювали за допомогою мембранного диску на основі силікагелю 

модифікованого октадецильними групами, який обробляли ацетонітрильним 

розчином тіородазину гідрохлориду. Отримана у такий спосіб мембрана стійка 

в часі впродовж 2 місяців при зберіганні у темному, сухому місці. Паладій 

визначали ПААС методом після елюювання 2 мл 1,0 моль/л розчину натрію 

сульфіту. Фактор концентрування перевищує 100 [173].  

Силікагель, модифікований похідними тіосечовини також широко 

використовується для концентрування та визначення ПМ. Так, для 

низькотемпературного сорбційно–люмінесцентного визначення платини 

запропоновано використовувати кремнеземи, хімічно-модифіковані похідними 

тіосечовини [174]. При сорбції платини (ІІ) та платини (IV) на поверхні 

сорбентів утворюється координаційні сполуки, які при ультра-фіолетовому 

опроміненні люмінесціюють при 77 К, з максимумом люмінесценції при 585 

нм. МВ платини становить 0,1 мкг на 0,1 г сорбенту. 

Мікроколонку заповнену амінопропілсилікагелем, модифікованим 

ізодифенілтіосечовиною використовували для проточно–інжекційного 

концентрування Ag з 1,0 M розчину HNO3, Au та Pd з 1,0 M і Pt з 0,2 M розчину 

HCl. Метали визначали ПААС методом після елюювання Ag та Pd 1,0% 

розчином тіосечовини, Au – 2,0% та Pt – 2,0% розчином тіосечовини в 2,0М 
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HCl [175]. Перевагою застосування даної методики для вилучення та 

визначення ПМ є те, що більшість супутніх елементів не заважають 

визначенню, однак недоліком можна вважати складність процедури отримання 

сорбента та проведення експерименту. МВ для Ag(I), Au(III), Pd(II) та Pt(IV) 

дорівнює 0,33, 3,2, 4,7 та 69 мкг/л, відповідно. Методику апробовано для 

визначення металів в геологічних та металургійних зразках. Цей ж сорбент 

автори [176] використовували для одночасного концентрування Pt, Pd Au з 

подальшим ААС визначенням. 

Селективне концентрування ПМ в широкому діапазоні кислотності (0,1–6 

M HNO3 чи HCl) автори [177] здійснювали за допомогою мікроколонки, 

заповненої силікагелем, ковалентно модифікованим амідотіосечовиною. Для 

елюювання використали 5% розчин тіосечовини. Визначення проводили 

методом ПААС.  

Силікагель, модифікований тіосечовиною використовували для 

концентрування паладію(ІІ), золота(ІІІ) та арґентуму(І) з хлоридних розчинів за 

динамічних умов. Після десорбції металів 5% розчином тіосечовини 

визначення проводили ПААС методом. Методика вирізняється тим, що 

більшість супутніх елементів не заважають визначенню. Тому такий сорбент 

було використано для концентрування та визначення аналітів в анодних 

шламах, стандартних зразках гірських порід та електролітах. Суттєвим 

недоліком цього методу є тривалий час отримання модифікованого сорбенту 

[176]. 

Кремнезем, хімічно модифікований похідними тіосечовини, 

використовували для вилучення паладію [178, 179], золота [180] та одночасного 

вилучення та концентрування Ag, Au, Pd, Pt [181]. Сорбцію металів проводили 

в динамічних умовах з 1,0 М розчину HCl. При одночасному вилученні [181] 

елюювання металів проводять спочатку 5 мл 5% розчином тіосечовини для 

десорбції Ag та 5% розчином тіосечовини в 1,0 М розчині HCl для елюювання 

Au, Pd, Pt. Розчини об'єднують та методом ПААС визначають вміст металів в 

аналіті. Методику апробовано при визначенні платини, паладію(ІІ), 
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аргентуму(І) та ауруму(ІІІ) в міді та стандартних зразках сплавів міді з ПМ. 

Крім цього для вилучення ПМ також використовують силікагель, 

модифікований аміногрупами. Автори [182] використовували силікагель з 

ковалентно закріпленими на його поверхні амінопропільними групами для 

концентрування платини(IV). Сорбцію проводили за динамічних умов при рН 

2,0–4,0. Платину з поверхні сорбенту елюювали 1,0М розчином тіосечовини. 

Визначення в елюенті проводили за допомогою методу ІЗП–МС. Методику 

апробовано при визначенні платини в атмосферних опадах.  

Автори [183] пропонують вилучати Pt(IV) за допомогою мезопоруватого 

аміно-силікагелю, функціоналізованого полімерним матеріалом Pluronic P123. 

Десорбцію платини проводити 0,3 М розчином тіосечовини. Вилучення 

відбувається на 75%. Кількісне вилучення платини досягається впродовж 4 

годин. 

Проточно–інжекційний ІЗП–АЕС метод застосовано для визначення 

паладію в стандартних зразках автокаталізаторів. Як сорбент використовували 

силікагель з привитими групами діетилентріаміну, вміщеному у колонку з 

комерційною назвою QuadraSil TA [184]. Паладій вилучається з 0,1 М, а 

платина – з 1,0 М розчину HCl. Як елюент використовують 0,05 моль/л розчин 

тіосечовини.  

Отже, видно, що силікагель модифікований органічними реагентами, а 

також похідними тіосечовини або аміногрупами характеризується ліпшими 

кінетичними та сорбційними властивостями порівняно з сорбентами 

полімерного типу. Крім того він може бути використаний для прямого 

спектроскопічного визначення в фазі концентрату.  

Останнім часом для концентрування іонів металів все частіше 

використовують неорганічні нанорозмірні оксидні матеріали, що 

характеризуються великою площею поверхні та наявністю гідроксильних груп, 

що є зручним для модифікування та надання їм заданих властивостей. Крім 

того вони характеризуються біодеградабельністю, що дає змогу 

використовувати їх для транспортування ліків в організмі людини. Серед них 
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магнітні наночастинки оксиду заліза Fe2O3, Fe3O4 [185], наногубки на основі 

Мn2О3 [186].  

Mагнітні наночастинки (МН), модифіковані органічними реагентами 

широко застосовуються для сорбційного концентрування та визначення 

багатьох елементів [187–189]. Відомі методики визначення токсикантів, 

зокрема Hg(II), Сu(II), Cd(II), Pb(II), Cr(III), Mn(II) [190–193]. Для 

концентрування паладію(ІІ) автори [185] використовували МН, модифіковані 

піридином. Визначення проводили ПААС методом, після елюювання паладію 

0,5 моль/л розчином тіосечовини в 0,4 моль/л хлоридної кислоти. Межа 

виявлення становить 0,15 мкг/л.  

Отже, для концентрування та визначення платини та паладію 

застосовують різноманітні сорбенти, однак отримання більшості з них є 

трудомістким та довготривалим процесом, зокрема це стосується полімерних 

сорбентів. Більшість комбінованих та гібридних методик визначення ПМ 

потребують елюювання ПМ з поверхні сорбенту для подальшого визначення 

ПААС чи більш чутливими методами. Пряме детектування ПМ у фазі сорбату 

проводили лише із застосування СГ, модифікованого 

полігексаметиленгуанідином та нітрозо Р сіллю та СГ, ковалентно 

функціоналізованим похідними тіосечовини. Однак у першому випадку 

отримання сорбенту довготривале, а у другому випадку потрібно застосовувати 

додаткове обладнання для охолодження сорбату до 77К для люмінесцентного 

визначення платини. Тому розробка простих та вибіркових сорбентів 

придатних для вилучення та визначення ПМ є актуальним завданням сучасної 

аналітичної хімії. 

 

1.3 Тест–методи визначення паладію 

Для проведення аналізу на місці відбору проби, а також швидкого 

скрінінгу промислових процесів часто застосовують тест-методи аналізу із 

використанням готової аналітичної форми реагента у вигляді тест-смужок, 

порошків, або індикаторних трубок порівнянням досліджуваного зразку зі 
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стандартною кольоровою шкалою [194]. Для тест-визначення паладію(ІІ), 

зокрема використовують індикаторні папірці [195, 196], диски з 

поліакрилнітрильними волокнами [197–199], модифікованими органічними 

реагентами. 

Авторами [196] досліджена ефективність методу динамічного 

концентрування паладію(ІІ) з використанням паперових носіїв, модифікованих 

3-метил-2,6-димеркапто-1,4-тіопіроном. Для концентрування використовували 

тест засіб Амеліна. Розроблена кольорова шкала для визначення 0,5–40 мкг/10 

мл Pd(ІІ). Мінімальна визначувана концентрація дорівнює 0,40 мг/л. 

визначенню не заважають кратні кількості Fe(II) – 5000, Fe(III) – 3000, Cr(VI) – 

2700, Cr(III) – 300, Ni(II) – 50, Cu(II) – 2, Pt(IV) – 1000. Методику для 

визначення паладію апробовано на електролітах, шламах та сплавах.  

Для колориметричного визначення Pd у хлоридних розчинах 

використовують целюлозні фільтри, імпрегновані три-н-октиламіном. На 

поверхні фільтра утворюється забарвлена сполука паладію з 4-(2-

піридилазо)резорцином [195]. Мінімальна визначувана концентрація за тест–

шкалою становить 0,3 мкг паладію на фільтрі. Методику апробовано для 

визначення Pd в сульфідних рудах після переведення паладію у розчин 

кислотним вилуговуванням або методом пробірної плавки в нікелевий штейн. 

Однак метод є довготривалим – час встановлення рівноваги становить 40 хв. 

Для тест-визначення паладію автори [197] запропонували 

використовувати диски з поліакрилнітрильних волокон, заповнених 

катіонообмінником АВ–17 та КУ–2 (50:50). Сорбцію паладію проводили за 

статичних умов впродовж 5 хв. Далі диск обробляли 3 краплями 0,05% водно-

етанольного розчину п-нітрозодиетиланіліну. Нагрівали впродовж 2–3 хв над 

киплячою водою. Вміст паладію знаходили методом СДВ, або за порівнянням 

із кольоровою шкалою. Заважають визначенню кратні кількості Cd(II), Zn(II), 

Ni(II) – 10000, Co(II), Fe(III) – 1000, Cu(II) – 50, Au(III) – 20, Pt(IV) – 10. 

Методика апробована при аналізі водогінної води та стандартного зразка КОС 

8В–89 „Вода природна хлориднонатрієва”.  
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Автори [198, 199] для ВТ та СДВ визначення Pd використовували 

поліакрилнітрильне волокно, наповнене КУ–2 і АВ–17, й поліамідну матрицю з 

родазолом Х, сульфонітрофенолом М (СФН М) та n-нітрозодіетиланіліном. 

Методики передбачають вилучення металів сорбентами, модифікованими 

органічними реагентами, вилучення у формі попередньо одержаних у розчині 

комплексних сполук, або концентрування металів немодифікованими 

сорбентами з подальшою обробкою сорбату розчинами реагентів за статичних 

та динамічних умов. Комплекс паладію(ІІ) з СФН М кількісно вилучається 

поліамідною мембраною за динамічних умов у середовищі 0,02 – 0,08 М H3P04 

(H2SO4) [203]. Не заважають визначенню 10–кратні надлишки Fe(III), Ni(II), 

Co(II), Zn(II), Cd(II), Be(II), Al(III), РЗЕ. СФН М виявився більш вибірковим 

щодо іонів паладію(ІІ) порівняно з родазолом Х. МВ при СДВ детектуванні у 

модельних розчинах з СФН М становить 0,05 мкг/л. Розроблена ВТ шкала 

визначення Pd (Смін=1 мкг/л). Забарвлення сорбентів залишається стійким 

впродовж 2 годин. Недоліком методик є необхідність нагрівання реакційної 

суміші до 70°С впродовж 15 хвилин з наступним охолодженням до кімнатної 

температури, оскільки полімерна мембрана нестійка до нагрівання. 

Отже, аналіз даних літератури показав, що тест-методів для визначення 

паладію надзвичайно мало. Більшість з них вимагають нагрівання для 

утворення комплексних сполук з паладієм, що робить неможливим швидке 

визначення, інші недостатньо чутливі, або потребують застосування 

додаткового обладнання для проведення аналізу за динамічних умов. 

 

1.4 Співіснуючі форми паладію та платини у хлоридних розчинах 

Визначення ПМ у зразках передбачає переведення їх у ацидокомплекси. 

Як показав аналіз даних літератури найбільш зручними аналітичними формами 

визначення ПМ різними методами є хлоридні ацидокомплекси. 

Форми існування паладію (ІІ) у розчині. У хлоридних розчинах паладій 

утворює хлорокомплекси, в яких проявляє ступені окиснення +2 та +4, а також 

присутній у вигляді продуктів акватації та гідролізу хлорокомплексів. Стан 
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хлорокомплексів Pd(ІІ) у розчинах детально описано у роботах [26, 200, 201]. 

Найбільш достовірні дані щодо значень констант стійкості хлорокомплексів 

паладію представлено у табл. А1 (додаток А)  

Хлорокомплекси Pd(ІІ) у водних розчинах акватуються та гідролізують 

легше, аніж комплекси інших ПМ. Залежно від концентрації йонів H+ та Cl– у 

розчинах можуть утворюватися комплекси складу [Pd(H2O)nCl4–n]
n–2, де n 

змінюється від 0 до 3 (CPd ~ 10–2 – 10–6 M) [26]. 

В концентрованих розчинах HCl та NaCl домінує форма [PdCl4]
2–, а при 

0,1М < CCl– < 0,5M співіснують комплексні йони [PdCl4]
2– та [Pd(H2O)Cl3]

–. При 

співвідношенні Pd(II) : Cl– = 1 : 1 в розчині переважає форма [Pd(H2O)Cl3]
–, а 

при співвідношенні 1 : 10 – в розчині співіснують чотири форми: [Pd(H2O)3Cl]+, 

[Pd(H2O)2Cl2]
0, [Pd(H2O)Cl3]

– та [PdCl4]
2–. Згідно даних літератури, іон [PdCl4]

2– 

переважно присутній у розчинах з концентрацією 

 1,0–3,0 М HClO4 та 3,0 M H2SO4 при концентраціях хлорид–іонів 

 ~ 0,1 М – 1,0 М.  

Спектр поглинання комплексу [PdCl4]
2– у 1,0 М HCl характеризується 

двома смугами поглинання із максимумами при 279 нм (ε = 1,93 · 104), та  

λmax = 473 нм (ε = 164) [26]. Хлорокомплекси Pd(IІ) акватуються із високою 

швидкістю. Відомо, що реакції акватації у співставних умовах завжди 

перебігають із більшою швидкістю, аніж реакції анації [26]. Так для реакції  

[PdCl4]
2– + H2O ↔ [Pd(H2O)Cl]+ + 3Cl–, 

при 25 оС, k43 = 8,9 c–1 (µ = 1,0). Константа швидкості анації 

 k34 = 1,8 · 10–2 с–1 М–1. Методами кріоскопії та потенціометрії встановлено, що у 

розчинах із CPd = 2 · 10–3 – 2 · 10–1M, CCl– = 0,2М – 1,0М та CH+ < 1M присутні 

тільки мономерні комплекси Pd(ІІ). Водночас, на основі даних одержаних під 

час вивчення магнітних властивостей комплексів, що проведено з 

використанням релєєвського розсіювання світла, в роботі [26] зроблено низку 

припущень. Зокрема, про те, що у розчинах з концентрацією паладію > 5 · 10–3 

M (pH = 0, CCl– = 1,1M), ймовірно утворюються октаедричні кластери Pd6Cl12 та 

Pd6Cl14
2–, які характеризується антиферомагнітними властивостями. 
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У водних розчинах Na2[PdCl4] при рН ≥ 3 утворюються малорозчинні 

продукти гідролізу. Вивчення розчинності гідроксиду Pd(ІІ) у хлоридних 

розчинах показало, що при рН < 3 утворюються аніонні комплекси, при  

рН > 3–4 та CNaCl = 0,1 M відбувається утворення поліядерних комплексів, а при  

рН ≥ 8 хлорид-іони у внутрішній координаційній сфері комплексів паладію 

відсутні. Із зростанням концентрації паладію зменшується відносний вміст 

моноядерних комплексів в розчинах і зростає вміст поліядерних [26]. 

У роботі [200] проводився теоретичний розрахунок спектрів поглинання 

різних форм хлорокомпексів паладію(ІІ), в діапазоні довжин хвиль від 190 нм 

до 325 нм (додаток А, рис. А4.1), а також визначався розподіл форм цих 

хлорокомплексів залежно від концентрації хлорид-іону у розчині (додаток А, 

рис. А4.1) за допомогою розрахункової програми HYPERQUAD 2000.  

З даних представлених у додаток А, рис. А4.1 видно, що в спектрі 

[PdCl4]
2– наявні дві смуги поглинання при 222 нм та 280 нм. [PdCl3(H2O)]– як і 

PdCl2(H2O)2 поглинають при 240 нм. 

Як видно з рис. А4.2 (додаток А) при концентраціях хлориду > 0,1М в 

розчині переважає форма [PdCl4]
2– (94%). При концентраціях хлориду 

 ~ 6 · 10–5 М переважає форма [PdCl(H2O)3]
+ (52%).  

Також у роботі [200] було розраховано спектри поглинання гідроксо-

комплексів паладію у присутності 0,1М розчину хлориду (додаток А, рис. А4.3) 

та розподіл комплексів залежно від рН при концентрації хлориду 0,1М (додаток 

А, рис. А4.4). 

З рис. А4.4 (додаток А) видно, що утворення гідроксокомплексів 

супроводжується гіпсохромним зсувом максимумів поглинання комплексних 

форм. 

Видно, що утворення змішаних гідроксохлоридних комплексів 

відбувається при рН > 7, а при рН = 12, майже 86% Pd(II) знаходиться у формі 

[Pd(OH)4]
2–. 

Форми існування платини(ІІ) та платини(IV) в хлоридних розчинах. 

Існування хлорокомплексів платини в хлоридних розчинах як в ступені 



44 

окиснення +2, так і в ступені окиснення +4 рівноймовірне. Це пояснюється 

близькими значеннями окисно–відновних потенціалів систем [PtCl6]
2–/[PtCl4]

2– 

(Е0=+0,726 В) і ([PtCl4]
2–/Pt (Е0=+0,780 В). Залежно від концентрації хлорид–

іонів, кислотності середовища, температури у водних розчинах Pt можуть 

утворюватися аква–, аквагідроксохлоридні комплекси. 

Хлорокомплекси платини(ІІ) є кінетично інертними щодо заміщення 

хлориду на молекули води. Рівновага в розчинах [PtCl4]
2– у 0,5 М HClO4 

встановлюється впродовж 3-4 тижнів. Першою стадією акватації є утворення 

моноаквакомплексу [Pt(H2O)Cl3]
–, потім утворюється цис-[Pt(H2O)2Cl2]

0, котрий 

повільно переходить в транс-ізомер. Дія лугу на хлороплатинати 

супроводжується осадженням гідроксиду при рН 6–7 [7, 26]. 

В кислих розчинах при концентрації хлорид-іонів > 0,1 моль/л домінує 

форма [PtCl4]
2–. При концентрації 10–3 < СCl

–< 10–1співіснують комплексні іони 

[PtCl4]
2– та [Pt(H2O)Cl3]

–[26]. 

На основі величин ступінчатих констант стійкості хлорокомплексів 

платини (II) в 0,5–1,0 М HClO4 розраховано співіснуючі форми комплексів  

 [Pt(H2O)nCl4–n]
n–2, де n=1, 2, 3, залежно від концентрації хлорид–йонів і 

показано, що в кислих розчинах при СCl– > 0,1 М домінує форма [PtCl4]
2–. 

 При 10–3 < СCl– < 10–1 М в розчині співіснують комплексні йони [PtCl4]
2– і  

 [Pt(H2O)Cl3]
–, а при СCl– < 10 –3 М – форми [Pt(H2O)Cl3]

–, [Pt(H2O)2Cl2]
0,  

 [Pt(H2O)3Cl]+ (додаток А, рис. А4.5) [26, 202]. 

Автором [203] вивчено умови утворення поліядерних гідроксокомплексів 

платини в розчинах гідроксиду натрію. Встановлено, що при взаємодії [PtCl4]
2– 

з гідроксид-іономи поліядерні комплекси відразу не утворюються, а 

відбувається внутрішньосферне заміщення хлорид-іонів на гідроксид. 

Утворення поліядерних гідроксокомплексів відбувається при концентрації 

платини вищій, ніж 0,005 моль/л. 

В електронних спектрах поглинання йона [PtCl4] 
2– спостерігаються три 

смуги, що відповідають за дозволений спін–перехід d–d [λ, нм (ε)]: 331 (64), 392 

(59), 476 (15) і смуги переносу заряду 217 (9,58 · 103), 263 (250), що обумовлені 
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переносом електронної густини з π–орбіталей атома хлору на dx2– y2–орбіталі 

центрального атома. 

Платина (IV) утворює стійкі і кінетично інертні комлекси. Загальна 

константа стійкості [PtCl6]
2– β6 = 33,9, на відміну від β4 = 14,0 для [PtCl4]

2–.  

Термодинамічні характеристики для хлоро– і аквахлорокомплексів 

платини (IV) нечисленні: при µ = 0.5 і t = 25–550 C lg K5 = 3.70, lg K6 = 2.20. 

Дані про домінування окремих хлоридних, аквахлоридних, 

гідроксохлоридних комплексів платини (IV) неоднозначні. Більш за все, 

гексахлороплатинат існує в розчинах з СHCl > 3 М. При 0,1 < СHCl < 3 М, в 0,5 М 

розчині KCl, 0,2 і 3 М H2SO4 домінуючим, поруч з [PtCl6] 
2– , є [Pt(H2O)Cl5]

–. 

При pH 7 – 13 переважають гідроксокомплекси [Pt(OH)5 Cl] 2– і [Pt(OH)5] 
2– 

(додаток А, рис. А4.4, А.4.6) Всі продукти гідролізу хлорокомплексів платини 

(IV), навіть ті, що утворюються при кип’ятінні в лужних розчинах, добре 

розчинні у воді [26, 204]. Ця властивість використовується в аналізі для 

відділення Pt від інших металів платинової групи. 

Електронний спектр поглинання комплексного йона [PtCl6]
2– в розчині 

має три характерні смуги: 262 нм (ε = 2,45· 104), 353 нм (ε = 490) і 453 нм  

 (ε = 50). 

Отже, стан іонів платини та паладію у розчині залежно від концентрації 

металу, хлориду і кислотності середовища вивчений досить добре. А відомості 

щодо констант утворення їх хлоридних ацидокомплексів дає змогу 

розраховувати форми існування в розчині за певних умов і може бути 

використаний при постановці експерименту. 

 

1.5 Висновки до розділу 1 

Аналіз даних літератури показав, що найбільш придатними та 

доступними для більшості аналітичних лабораторій є СФ та ААС методи 

визначення ПМ в різноманітних об’єктах. Однак СФ методи із використанням 

класичних органічних реагентів не вирізняються щодо чутливості та 

вибірковості щодо платини та паладію. Більш чутливим порівняно з СФ є 
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люмінесцентний метод аналізу, проте даних в літературі щодо визначення ПМ 

люмінесцентним методом обмежені. Описані в літературі нові аналітичні 

реагенти також не є вибірковими по відношенню до платини та паладію, а їх 

комплексні сполуки з цими металами є нестійкими у часі. Тому актуальним 

залишається пошук нових чутливих, селективних органічних реагентів, що 

володіють люмінесцентними властивостями, на платину та паладій. 

Крім СФ найбільш вживаною для визначення платини та паладію є ААС з 

полуменевою та електротермічною атомізацією. Однак ЕТААС є менш 

доступною через високовартісне обладнання та обслуговування. Суттєвим 

недоліком ААС методу визначення є негативний вплив матричних компонентів 

зразків, що аналізуються.  

Підвищення чутливості та вибірковості СФ та ААС методів досягається 

за рахунок вилучення та концентрування платини та паладію за допомогою 

твердофазних реагентів, модифікованих органічними реагентами, що 

проявляють спорідненість до благородних металів. Як матриці для вилучення 

платинових металів використовують активоване вугілля, синтетичні полімерні 

матеріали, оксиди металів. Однак кращими є кремнеземи, модифіковані 

органічними реагентами різної природи, оскільки у них відсутнє власне 

поглинання у видимому діапазоні довжин хвиль, на відміну від вуглецевих 

матеріалів (мають чорне забарвлення), вони хімічно та механічно стійкі в 

кислому середовищі та способи їх модифікації детально вивчені в літературі. 

Тому, як матрицю для подальшого вилучення та визначення платини та 

паладію доцільно обрати кремнезем. 

З огляду літератури видно, що найчастіше для вилучення та 

концентрування Pt та Pd з розчинів використовують сорбенти модифіковані 

органічними реагентами вибірковими до ПМ, похідними тіосечовини та 

алкіламінами. Однак їх синтез часто є ускладненим і довготривалим. Крім 

цього при використанні полімерних сорбентів, модифікованих алкіламінами 

рівновага встановлюється від 40-50 хв до кількох годин, при цьому ступінь 

вилучення не перевищує 50%. Досить часто концентрування проводять у 
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динамічних умовах, що потребує додаткового устаткування. Тому актуальним 

завдання сучасної аналітичної хімії платинових металів є розробка простих 

вибіркових твердофазних реагентів на основі кремнезему, модифікованого 

аліфатичними амінами. Оскільки такі сорбенти можна буде використати для 

визначення ПМ безпосередньо у фазі концентрату. Придатними методами для 

такого визначення є спектроскопія дифузного відбиття та 

рентгенофлуоресцентний аналіз.  

Також перспективними твердофазними реагентами для концентрування 

та подальшого визначення ПМ є магнітні наночасточки на основі оксиду заліза. 

Поверхневий шар МН, як і СГ містить ОН-групи, що зручно для модифікації та 

функціоналізації поверхні органічними реагентами, а їх магнітні властивості 

дозволять відокремлювати сорбент з великого об’єму за допомогою магніту 

впродовж кількох секунд, що дозволяє уникнути центрифугування при 

відділенні силікагелю від розчину. 

Відомі з літератури тест-методи аналізу є малопридатними для 

використання в технологічних процесах та на місці відбору проб, оскільки для 

отримання аналітичної форми потребують нагрівання, тривалим є час 

встановлення рівноваги, або потребують застосування додаткового обладнання, 

яке дає змогу проводити аналіз за динамічних умов. Тому, на нашу думку, 

розробка простих, чутливих, ТР на основі силікагелю, нековалентно 

модифікованого ОР для СДВ та візуального тест-визначення ПМ є актуальним.  

При переведенні ПМ у розчин найбільш часто використовують мокре 

озолення проб в суміші хлоридної та нітратної кислот, тому зручним є 

визначення ПМ у формі їх хлоридних ацидокомплексів. Зважаючи на те, що 

стан іонів ПМ у хлоридних розчинах добре вивчений, то актуальним буде 

вивчення вилучення, концентрування та подальшого їх визначення саме у 

формі хлоридних комплексів. 
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РОЗДІЛ 2 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

2.1. Приготування та стандартизація розчинів реагентів. Сорбенти 

1. Тетрадециламоній нітрат (ЧАС1), татрадециламоній бромід (ЧАС2) та 

тетраоктиламоній бромід (ЧАС3) виробництва фірми ТСІ (Японія) 

використовували без попередньої очистки. 0,01 моль/л розчини готували з 

точної наважки препарату, розчиненням у хлороформі. 

2. 5–(4–диметиламінобензиліден)–роданін, кваліфікації ч.д.а. (ДМАБР) 

(«Renal») використовували без попередньої очистки. Вихідний 0,2 % розчин 

готували розчиненням точної наважки в мурашиній кислоті [205]. 

3. 1-іміно-5-метил-3-(3-гідрокспропіл)-1,5-дигідропіридо[1,2-a]бензімідазол-

2,4-дикарбонітрил (І) вперше синтезований на кафедрі органічної хімії 

згідно з [207], використовували без попередньої очистки, вихідний розчин, з 

концентрацією 5·10–4 моль/л, готували розчиненням точної наважки у 

відповідному розчиннику. Доведення структури молекули, а саме ІК і ЯМР 

спектри наведено в додатку Б (рис. Б.1, Б.2). 

4. 3-[2-(гідроксиметил)феніл]-1-іміно-1H-піридо[2,1-b][1,3]бензотіазол-2,4-

дикарбонітрил (II ) вперше синтезований на кафедрі органічної хімії згідно з 

[207], використовували без попередньої очистки, вихідний розчин, з 

концентрацією 5·10–4 моль/л, готували розчиненням точної наважки у 

відповідному розчиннику. Доведення структури, а саме ЯМР спектр 

наведено в додатку Б (рис. Б.3, Б.4). 

5. 3-[2,6-діаміно-5-(1,3-бензотіазол-2-іл)-4-піримідиніл]-1-пропанол (ІІІ), 

вперше синтезований на кафедрі органічної хімії згідно з [206], 

використовували без попередньої очистки, вихідний розчин, з 

концентрацією 1·10–3 моль/л, готували розчиненням точної наважки у 

відповідному розчиннику. Доведення структури молекули, а саме ЯМР 

спектр наведено в додатку Б (рис. Б.5).  

6. 3-[6-аміно-5-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-метил-2-іміно-1,2-дигідро-4-піриміди-
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ніл]-1-пропанол (ІV), вперше синтезований на кафедрі органічної хімії 

згідно з [206], використовували без попередньої очистки, вихідний розчин, з 

концентрацією 5·10–4 моль/л, готували розчиненням точної наважки у 

відповідному розчиннику. Доведення структури молекули, а саме ІЧ-спектр 

спектр наведено в додатку Б (рис. Б.6). 

7. Нітрозо Р сіль (НРС) (Реахим), кваліфікації ч.д.а. 0,01 моль/л розчин 

готували з точної наважки препарату, як описано в [208]. Спектри 

8. Триетоксисилан (ТЕОС, Aldrich, 98%), використовували без попередньої 

очистки. 

9. 3–амінопропілтриетоксисилан (АПТЕС, Aldrich, 98%), використовували без 

попередньої очистки. 

10. Вихідний розчин паладію(ІІ) концентрацією 1·10–3 моль/л готували 

розбавленням стандартного зразку, в 2 М HCl (ДСЗ стандартний зразок 

складу розчину іонів паладію, виготовлений згідно з сертифікатом № 1251, 

фізико – хімічним інститутом ім. А.В. Богатського, м. Одеса) Розчини 

відповідної концентрації готували розведенням безпосередньо перед 

початком аналізу. 

11. Вихідний розчин платини(ІІ) з концентрацією 2,0 мг/мл готували 

розчиненням точної наважки K2PtCl4 кваліфікації х.ч. в 2,0 М НСl. Розчини 

необхідної концентрації готували безпосередньо перед аналізом. 

12. Вихідний розчин платини(IV) концентрацією 1·10–3 моль/л готували 

розбавленням стандартного зразку, в 2 М HCl (ДСЗ стандартний зразок 

складу розчину іонів платини, виготовлений згідно з сертифікатом № 1126, 

фізико – хімічним інститутом ім. А.В. Богатського, м. Одеса). Розчини 

необхідної концентрації готували безпосередньо перед початком аналізу. 

13. Розчин натрію етилендіамінтетраацетату (ЕДТА) з концентрацією 1·10–3 

моль/л готували розчиненням точної наважки препарату кваліфікації ч.д.а. в 

бідистильованій воді. 

14. Вихідний розчин аскорбінової кислоти (Ветхим, Україна) (0,1 моль/л) 

готували розчиненням точної наважки препарату кваліфікації фарм. у 
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бідистильованій воді в день екперименту.  

15. Розчин калію оксалату, концентрацією 0,1 моль/л, готували розчиненням 

стандарт–титру у бідистильованій воді. 

16. Розчин Hg(NO3)2 0,1 моль/л готували розчиненням наважки 

Hg(NO3)2
.0,5H2O кваліфікації х.ч. у 0,1 моль/л HNO3. Точну концентрацію 

встановлювали титриметрично за 0,1 N розчином NaCl з індикатором 

дифенілкарбазоном [208] 

17. Розчин Fe(NO3)3 1,0 ммоль/л готували розчиненням наважки Fe(NO3)3·6H2O 

кваліфікації х.ч. в 0,1 моль/л HNO3. Стандартизували розчин 

гравіметричним методом 

18. Розчин Co(NO3)2 1,0 ммоль/л готували розчиненням наважки Co(NO3)2·6H2O 

кваліфікації х.ч. в 0,1 моль/л HNO3 з наступною стандартизацією 

гравіметричним методом з 1–нітрозо–2–нафтолом. 

19. Розчин Ni(II) з концентрацією 0,2 ммоль/л готували розчиненням наважки 

NiCl2
.6H2O у бідистильованій воді.  

20. Розчин CuSO4 0,01 моль/л готували розчиненням наважки CuSO4
.5H2O 

кваліфікації х.ч. в 0,1 моль/л H2SO4. Стандартизацію розчину проводили 

йодометричним методом. 

21. Розчин AgNO3, 0,01 моль/л готували розчиненням наважки AgNO3 

кваліфікації х.ч. в 0,1 моль/л HNO3. Точну концентрацію встановлювали 

методом Мора. 

22. Розчин ZnSO4, 0,01 моль/л готували розчиненням наважки гранульованого 

Zn кваліфікації х.ч. в 0,5 моль/л Н2SO4 згідно [209] та стандартизували 

комплексонометрично з індикатором ПАР. 

23. Розчин SnCl2, 1 мг/мл готували розчиненням точної наважки SnCl2·2H2O, 

кваліфікації х.ч., в 0,1 моль/л HCl .  

24. Використовували KNO3, NaF, NaCl, NН4F, FеCl2·4H2O, FeCl3·6H2O 

кваліфікації ос.ч. Вихідні 1,0 моль/л розчини готували розчиненням точних 

наважок у бідистильованій воді. 

25. Розчин Au(III) з концентрацією 5,0 ммоль/л готували розчиненням наважки 
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HAuCl4 в 1,0 моль/л HCl. 

26. Вихідний 1,0 моль/л розчин NaОН готували розбавленням бідистильованою 

водою 45% розчину кваліфікації ос.ч. Точну концентрацію встановлювали 

титриметрично з HCl. 

27. Розчин хлоридної кислоти (1,0 моль/л) готували розбавленням 11,0 моль/л. 

Точну концентрацію встановлювали титриметрично. Робочі розчини 

готували, розбавляючи вихідні безпосередньо перед проведенням 

експерименту.  

Розчинники. Бідистильовану воду отримували перегонкою дистиляту в 

кварцевому посуді відповідно до рекомендацій [208]. Гексан, хлороформ, 

ацетонітрил кваліфікації для ВЕРХ, мурашину та оцтову кислоти, етанол та 

ізопропанол кваліфікації х.ч. („Merck”), використовували без додаткового 

очищення.  

Сорбенти.  

1. В роботі використовували мезопоруватий силікагель (СГ) SG–60 

(«Merck», Німеччина) з наступними характеристиками: Sпит.=490 м2/г; 

dпор=6,0 нм; рН суспензії=6,5–7,5. 

2. Наночастинки магнетиту одержували співосадженням іонів Fe(II) та 

Fe(III) у лужному середовищі за реакцією (2.1)  

FeCl2 + 2FeCl3 + 8NH3·H2O 
�,°��� Fe3O4 + 8NH4Cl + 4 H2O (2.1) 

згідно методики [210].  

 

2.2 Апаратура 

Спектри поглинання розчинів та сорбентів реєстрували за допомогою 

спектрофотометрів UNICO UV–VIS 2800 (США) та Specord 40 Carl Zeiss Jena 

(Німеччина).  

Спектри збудження та люмінесценції реєстрували за допомогою 

люмінесцентного спектрометра Perkin Elmer LS_55 (Великобританія). 

Атомно–абсорбційне визначення проводили на приладі AAS N1 Carl Zeiss 

Jena (Німеччина) з полуменевим атомізатором в суміші ацетилен–повітря. 
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Використовували стандартні лампи з порожнистим катодом для Pd (щілина 

0,29 нм та довжина хвилі 247,6 нм) і Pt (щілина 0,39 нм та довжина хвилі 266 нм). 

Рентгенівські спектри реєстрували на рентгенівському спектрометрі Elvax 

Light (Україна) в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка. 

ІЧ-спектри реєстрували за допомогою спектрометра Perkin Elmer 

«Spectrum BX» в діапазоні частот 400-4000 см-1.  

ПМР спектри органічних сполук реєстрували за допомогою спектрометру 

Mercury 400 (Varian). 

Кислотність розчинів контролювали за допомогою універсального 

іономіру ЕВ–64 (Білорусь).  

Зважування проводили на аналітичних терезах ABS 80–4 

(Kern&SohnGmbH, Німеччина). 

Розчини перемішували магнітною мішалкою ММ–5 (Україна).  

Для седиментації використовували центрифугу настільну  

 (ОПн–ЗУХЛ 4.2).  

 

2.3. Вибір матриць, модифікаторів та способу модифікації 

При виборі матриць, модифікаторів та способу іммобілізації регентів з 

метою розробки та застосування нових твердофазних реагентів для цілей 

екоаналізу користувались основними підходами описаними у [211].  

Матриці для модифікації. При виборі матриць для створення 

комбінованих методик із застосуванням органічних реагентів, іммобілізованих 

на поверхні сорбенту керувалися наступними вимогами: механічна та хімічна 

стійкість, висока швидкість седиментації та масообміну, відсутність набухання, 

відсутність власного поглинання у видимій області спектру [211–215]. Серед 

низки матриць, що використовують для іммобілізації органічних реагентів, 

зокрема вугілля, іонообмінні смоли, ППУ, целюлозу, полімерні мембрани, 

волокна, солі та оксиди [211, 213, 214, 216–223,], властивості кремнеземів та 

магнітні нанокомпозити Fe3O4 з полісилоксановим покриттям (за винятком 

поглинання у видимій ділянці спектру) найбільше задовольняють таким 
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вимогам. Силанольні групи поверхні цих сорбентів [224, 225] здатні 

утворювати зв’язки з донорними атомами молекул модифікатора, не 

погіршуючи хіміко–аналітичних властивостей органічних реагентів.  

Модифікатори. Для сорбційного вилучення та концентрування 

платинових металів з розчинів у формі їх ацидокомплексів найчастіше 

застосовують неорганічні та синтетичні аніонообмінники, вуглецеві матеріали 

та силікагелі, модифіковані різноманітними реагентами, що містять донорні 

атоми, переважно, нітрогену чи сульфуру [26, 144, 226, 227]. З огляду 

літератури видно, що найбільшу ефективність у випадку концентрування 

ацидокомплексів ПМ демонструють сорбенти, модифіковані третинними та 

четвертинними аміногрупами. З огляду на це, а також зважаючи на той факт, 

що аніонообмінні властивості сорбентів, модифікованих ЧАС, раніше було 

успішно застосовано для визначення аніонних поверхнево–активних речовин, а 

також кобальту, феруму, вісмуту у формі ацидокомплексів [228, 229] нами 

обрано високомолекулярні четвертинні амонійні солі (ЧАС) як модифікатори 

поверхні кремнезему. Вибір високомолекулярних ЧАС обумовлений здатністю 

міцно утримуватись на поверхні за рахунок електростатичних та дисперсійних 

взаємодій [230, 231].  

Немодифіковані МН на основі Fe3O4 володіють деякими особливостями, 

які обмежують їх стабільність: високе співвідношення площі поверхні до 

об’єму зумовлюють високе значення поверхневої енергії, що призводить до 

агрегації частинок; здатність до окиснення киснем повітря призводить до 

зменшення магнітних властивостей та дисперсності; крім того МН піддаються 

процесу біодеградації з подальшими змінами магнітних властивостей. 

Уникнути цих проблем вдається за рахунок модифікації наночасточок 

покриттям, що забезпечувало б їх стабільність. Як модифікатор поверхні 

наночастинок Fe3O4 було обрано силанольні групи, а саме тетраетоксисилан. 

Насамперед це пов’язано з підвищенням дисперсності матеріалу, адже за 

рахунок включення силоксанових груп не відбувається агрегація наночастинок, 

внаслідок утворення тримірної сітки (рис. 2.1). Крім того, висока концентрація 
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проводили ковалентним способом за золь–гель технологією. Такий спосіб 

модифікації досить м’який, щодо умов перебігу реакції, низько вартісний та 

дозволяє стабілізувати МН. Висока концентрація силанольних груп на поверхні 

розширює можливості подальшої модифікації поверхні [225]. 

Отже, як модифікатори кремнезему нами було обрано високомолекулярні 

ЧАС, а для функціоналізації МН – послідовну модифікацію Fe3O4 

тетраетоксисиланом та 3–амінопропілтетраетоксисилан.  

 

2.4  Mетодики та методи дослідження 

2.4.1 Іммобілізація ЧАС на поверхні силікагелю та концентрування 

платини(II, IV) і паладію(ІІ) модифікованими сорбентами 

Сорбцію ЧАС1, ЧАС2, ЧАС3 на силікагелі здійснювали з хлороформно–

гексанової суміші у статичному режимі, відповідно до [237]. Для цього до 

наважки кремнезему, масою 1,000 г додавали 2,5 мл 0,01 моль/л 

хлороформного розчину ЧАС і 37,5 мл гексану. Суспензію перемішували 

впродовж 15 хв. Модифікований сорбент відокремлювали декантацією та 

висушували на повітрі. Рівноважну концентрацію ЧАС визначали за 

світлопоглинанням при 620нм хлороформ–гексанового екстракту іонного 

асоціату ЧАС з тетратіоціанокобальтатом (ІІ).  

Сорбція Pd(II), Pt(II) і Pt(IV) на ЧАС–СГ. Сорбцію солей платини та 

паладію, проводили за статичного режиму. Для цього 10,0–100,0 мл водного 

розчину солі металу певної концентрації та кислотності, 0,1 М відносно натрію 

хлориду, перемішували магнітною мішалкою впродовж 1–30 хв з 0,05–0,10 г 

сорбенту, розчин відділяли центрифугуванням, висушували на повітрі.  

Сорбцію Pd(II) магнітними нанокомпозитами проводили за статичного 

режиму наступним чином. Наважку сорбенту масою 0,0200 ± 0,0001 г 

переносили у віалу ємністю 5,0 мл, додавали 0,5 мл 1,0 моль/л розчину натрію 

хлориду, певну кількість 1· 10–4 моль/л розчину паладію(ІІ), доводили рН до 

відповідного значення та доводили до загального об’єму 5,0 мл 

бідистильованою водою. Закручували кришкою та перемішували суспензію 
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впродовж 1–60 хв. Сорбент відокремлювали за допомогою магніту.  

Величину сорбції (Г, %), ємність сорбенту за певним компонентом (а, 

моль/г) та коефіцієнт розподілу (D, мл/г) розраховували за формулами:  

100
])[( ⋅−=

C

CС
Г  (2.2) 

m

VCC
a

⋅−= ])[(  (2.3) 

D = (Г . 103 . V)/(100–Г) . m (2.4) 

де С та [С] – відповідно початкова та залишкова (рівноважна) концентрація 

адсорбату, моль/л; залишкова (для Г %) або рівноважна (для а) концентрація 

аналіту, моль/л; V – об’єм розчину, л; m – маса сорбенту, г. 

Дослідження десорбції Pd(ІІ) з поверхні модифікованих МН проводили за 

статичних умов. Наважку сорбента з вилученим тетрахлоропаладатом на його 

поверхні, масою 0,0200±0,0001 г вносили у віалу ємністю 5,0 мл, вносили 5 мл 

2% розчину тіосечовини в 0,1М розчині хлоридної кислоти, перемішували 

впродовж 5 хв. Сорбент відокремлювали за допомогою магніту. Розчин 

декантували, та визначали паладій методом ПААС. Величину десорбції (d, %) 

розраховували за формулою 2.5. Проводили повторну сорбцію паладію(ІІ) 

впродовж 45 хв при рН 3,0, як описано вище.  

100,% ⋅
⋅
⋅=
ma

VC
d  (2.5) 

де С – концентрація речовини, що перейшла у розчин, моль/л; а – ємність 

сорбенту за цією речовиною, моль/г; V – об’єм розчину, л; m – маса сорбенту, г 

відповідно. 

Залишкову, або рівноважну концентрацію металів у розчині після сорбції 

визначали спектрофотометрично: Pt(IV) – за власним поглинанням в 0,1 моль/л 

розчині натрію хлориду при рН 3,0 (λ = 260 нм) [238], Pt(II) і Pd(II) – СФ з 

ДМАБРом при 540 і 545 нм відповідно [47, 205] , а також Pt і Pd – ПААС. 

Параметри відповідних градуювальник графіків наведено в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Градуювальні графіки спектрофотометричного визначення концентрації Pd(II), 

Pt(ІІ) і Pt(IV) та ПААС визначення платини та паладію в розчині (n=5, P=0,95) 

Іон λmax, нм Рівняння градуювального графіка, (С, мкмоль/л) r 

Pd(II) 545 А=(–0,027±0,005)+(0,096±0,001)СPd 0,999 

Pt(IV) 260 А=(0,012±0,003)+(0,024±0,001)СPt 0,999 

Pt (II) 540 А=(–0,006±0,014)+(0,089±0,002)СPt 0,994 

Pd* 247,6 І=(–1,4±1,1)+(14,6±0,2)СРd 0,999 

Pt* 266 I=(3,35±0,88)+(1,11±0,06)СРt 0.989 

*Примітка: ПААС визначення мкг/мл  

 

Для реєстрації спектрів ЯМР 1Н комплексу паладію та реагенту за 

відсутності та у присутності хлоридної кислоти в ампулу для ЯМР-

спектроскопії вносили сухий PdCl2 та реагент IV у мольному співвідношенні 

1:1 та 1:2. Потім додавали 0,5 мл ДМСО-d6 та вимірювали спектри ЯМР 1Н 

утворених розчинів до та після додавання 10,0 мкл 2,0 моль/л хлоридної 

кислоти. 

 

2.4.2 Синтез та функціоналізація магнітних наночастинок 

Для функціоналізації МН використовували підходи, що описані в [239]. 

Модифікацію при молярному співвідношенні Fe3O4 : ТЕОС : АПТЕС = 1: 10 : 1 

проводилась наступним чином: до 6 мл водної суспензії магнетиту (124 мг 

Fe3O4) додавали 19 мл води та піддавали ультразвуковій обробці впродовж 8 

хвилин з метою диспергування часточок. Після цього. В тригорлій 

круглодонній колбі суспензію змішували з 110 мл етанолу та перемішували за 

допомогою механічної мішалки на водяній бані при сталій температурі 80°С. У 

реакційну суміш 5 разів додавали суміш, що містила 8 мл етанолу, 0,25 мл 

ТЕОС та 0,2 мл 54 мкмоль/л розчину NH4F. Після цього суміш перемішували 

ще впродовж 30 хв., охолоджували до кімнатної температури. Далі до 

охолодженої реакційної суміші додавали 0,13 мл АПТЕС, розчиненого в 8 мл 
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етанолу. Після цього протягом 2–х годин перемішували реакційну суміш при 

кімнатній температурі для повноти проходження реакції поліконденсації на 

поверхні магнетиту. Одержаний композиційний матеріал промивали етанолом. 

НМ відділяли за допомогою магніту. Сорбент висушували при температурі 

100°С впродовж 12 годин. Процедури модифікації та дослідження отриманого 

сорбенту проводилися за участю магістра кафедри аналітичної хімії Завоюри 

Олександра та за консультацією Зуба Ю. Л. д.х.н., завідувача відділу хімії 

поверхні гібридних матеріалів Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН 

України. 

 

2.4.3 Дослідження каталітичної активності ЧАС–СГ, оброблених 

хлоридними ацидокомплексами платини(IV) та паладію(II) 

Реакція окиснення водню киснем в присутності платинових та паладієвих 

каталізаторів досліджувалась використовуючи U–подібні реактори проточного 

типу, склад реакційної суміші контролювали за допомогою газової 

хроматографії. Вміст кисню та водню в реакційній газовій суміші після 

проведення каталітичної реакції визначали за допомогою газового 

хроматографа ЛХМ–8МД, в якому розділення компонентів суміші відбувалось 

при температурі 298 К в 3 метровій колонці з 30% мас. NiSO4/CКН. Вміст О2 та 

Н2 в кількості 0,01% об. визначався з точністю ±10%, температуру в шарі 

каталізатора (наважки 0,5 г) реєстрували з точністю ±1 град за допомогою 

USB– термопари типу К. 

Кінетику реакції окиснення Н2 в аргон–водень–кисневих газових сумішах 

з надлишком кисню досліджували в присутності платинових та паладієвих 

каталізаторів, використовуючи безградієнтний реактор конструкції Корнійчука. 

Залежності швидкості реакції реєстрували від концентрації водню при 

С(О2)=8,9⋅10–3 моль/л = const та від концентрації кисню при  

С(Н2) = 4,46⋅10–4 моль/л = const. 

Приготування каталізаторів окиснення водню киснем. Силікагель, 

нековалентно модифікований ЧАС використовували, як носій ПМ. Сорбцію 
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платини та паладію здійснювали за оптимальних умов, як описано в підрозділі 

п.2.4.1. Одержані сорбати платинових металів перед використанням 

відновлювали воднем (10% об. в аргоні). 

Вивчення каталітичної активності платинового та паладієвого 

каталізатора виконувалось при різному співвідношенні компонентів газової 

суміші. Попередня обробка каталізаторів, що включає проведення до двох 

циклів нагріву–охолодження у досліджуваній газовій суміші від температури, 

при який досягається повне перетворення водню до кімнатної температури.  

 

2.4.4 Методи дослідження 

Природу взаємодії на межі розділу фаз „розчин органічного реагенту – 

кремнезем” і хіміко–аналітичні властивості твердо фазних та органічних 

реагентів досліджували методами адсорбції, УФ/Вид–, ІЧ–спектроскопії, СДВ, 

сорбційно–рентгенофлуоресценції та люмінесценції (ЛМ), кольорометрії (КМ) і 

стандартної кольорової шкали; морфологію поверхні вивчали методом 

сканувальної електронної мікроскопії. 

У методі СДВ вимірюють кількість світла, що відбивається твердим 

зразком, R [240]. Програмне забезпечення Specord M40 дає можливість 

отримувати результати у функції поглинання зразка (А = –lg R). Реєстрацію 

спектрів відбиття проводили за допомогою приставки для твердих зразків із 

застосуванням кювети діаметром 1,5 см, на дні якої розміщено змінний 

паперовий фільтр. Для кремнеземів оптимальна товщина поглинаючого шару 

сорбента l ≥ 4 мм. Для дослідження оптичних характеристик інтенсивно 

забарвлених порошкоподібних зразків рекомендовано змішувати їх з 

немодифікованим сорбентом. Показано, що відносне стандартне відхилення 

при „розведенні” зразків кремнеземів (фракції 40–100 і 100–200 мкм) у 30 разів 

не перевищує 0,05 (n=6). При низькому вмісті сорбату спектр дифузного 

відбиття змінюється внаслідок розсіювання світла матрицею. Для врахування 

цього ефекту використовували гетерохроматичну екстраполяцію ∆А = Аі – Аj, 

де Аі – поглинання зразка в при кожній довжині хвилі в усьому обраному 
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діапазоні довжин хвиль, Аj – поглинання при 600 – 900 нм. 

РФ спектр ПМ складається з набору аналітичних ліній у діапазоні від 1 до 

40 КеВ [241, 108]. Реєстрацію аналітичних інтенсивностей для платини 

(паладію) та цирконію (як внутрішнього стандарту) здійснювали за допомогою 

багатоканального спектрометра з енергодисперсійним напівпровідниковим 

детектором (Si–p–i–n діод) з термоелектронним охолодженням та зберігається у 

вигляді файла з даними за допомогою спектрометра “Elvax” у відділі колоїдної 

технології природних систем Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка 

НАН України.  

Суть методу КМ полягає у кількісній характеристиці кольору аналіту, 

тобто в розрахунку кольорометричних функцій на основі спектральних 

характеристик об'єкту дослідження [242, 243], або координат кольору – 

кількості трьох лінійно незалежних кольорів, оптичне змішування яких 

забезпечує одержання даного кольору (кольору ТР), – x, y, z у колориметричній 

системі XYZ; світлоту L, координати кольору a, b у рівноконтрастній системі 

CIELab; S – насиченість кольору; кольоровий фон T, кольорова відмінність за 

світлотою – ∆L, насиченості ∆S, тону ∆T і загальна кольорова відмінність ∆E. 

Координати кольору x, y, z розраховували методом вибраних ординат для 

прозорих та непрозорих речовин, що не світяться, відносно стандартного 

джерела „А” за спектрами відбиття твердофазних реагентів.  

Координати L, a та b розраховували за формулами:  

L = 25(100y/y0)
1/3 – 16 (1≤ y ≤100)   (2.6) 

a = 500[(x/x0)
1/3 – (y/y0)

1/3]    (2.7) 

b = 200[(y/y0)
1/3 – (z/z0)

1/3]   (2.8), 

де x0, y0, z0 – координати кольору стандартного джерела світла.  

Значення S і T, ∆S, ∆T, а також ∆L і ∆Е розраховували за формулами:  

S = [(a)2 + (b)2] 1/2     (2.9) 

T = arctg(b/a)     (2.10) 

∆S = Sзразку – Sеталону    (2.11) 

∆T = [(∆Е)2 – (∆L)2 – (∆S)2] 1/2   (2.12) 
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∆L = Lзразку – Lеталону     (2.13) 

∆Е =[(∆a)2 + (∆b)2 + (∆L)2] 1/2   (2.14) 

Загальна кольорова відмінність ∆Е – відстаннь між точками, що 

відповідають даним кольорам. ∆Е вимірюється у діапазоні 0 – 100 умовних 

одиниць, а одна одиниця ∆Е відповідає одному кроку кольоровідмінності. ∆Е 

показує, на скільки кроків кольоровідмінності відрізняються кольори, що 

порівнюються. Авторами [244, 245] показано, що використання 

кольорометричних функцій може підвищити вибірковість і чутливість 

визначення, оскільки кольорометричні функції змінюються у більш широкому 

діапазоні концентрацій, ніж оптична густина чи коефіцієнти дифузного 

відбиття [246]. 

В основі методу стандартної кольорової шкали [211] лежить 

використання твердофазних реагентів, що змінюють своє забарвлення при 

взаємодії з аналітами. Контрастна зміна кольору модифікованого сорбенту у 

процесі реакції дає можливість здійснювати візуальне визначення. Відтінок або 

інтенсивність забарвлення ТР є аналітичним відгуком. Для обґрунтування 

діапазону лінійності шкали а також врахування суб'єктивного фактора 

людського зору, використовували залежності зміни координат кольору у 

системі CIELab від концентрації визначуваного компонента. Шкалу готували 

таким чином, щоб ∆Е сусідніх точок відрізнялись на 10 умовних одиниць. За 

таких умов око найкраще фіксує різницю кольору.  

МВ розраховували методом математичної статистики на основі 

параметрів розподілу ймовірностей знаходження речовини залежно від її 

концентрації у зразку (Сi) за експериментальними частотами виявлення 

(P(Ci)) [247, 248]. В експерименті брали участь 8–10 спостерігачів. 

Розраховували P(Ci) = ni/Ni, де ni – число позитивних знаходжень 

(виявлень), Ni – число спостережень. За МВ приймали найменше значення 

концентрації, для якої P(Ci)=0,95. 

Методика отримання аналітичного відгуку полягала у наступному. ТР 

з вилученим на його поверхні паладієм(ІІ) обробляли 50 мкл розчину НРС. 
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Забарвлення ТР, після висушування, порівнювали зі стандартною 

кольоровою шкалою. 

Люмінесцентним методом досліджували флуоресцентні властивості 

нових похідних конденсованих піридинів та діамінопіримідину, а також їх 

комплексоутворення з платиною та паладієм. 

Синтез оранічних люмінесцентних реагентів проводили на кафедрі 

органічної хімії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в групі проф. Воловенка Ю.М. згідно методик [205, 206]. 

Структуру синтезованих сполук доводили методами ЯМР та ІЧ-пектроскопії. 

Для дослідження протолітичних властивостей реагенту IV 

використовували метод прямого та зоротнього потенціометричного 

титрування водно-ізопропанольних розчинів. 

Морфологію поверхні немодифікованих і модифікованих МН 

досліджували за допомогою методу сканувальної електронної мікроскопії 

(СЕМ) в Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України. Принцип СЕМ 

[249, 250] базується на скануванні поверхні матеріалів точно сфокусованим 

пучком електронів. Сканувальний електронний мікроскоп дає можливість 

проводити дослідження морфології, пряме телевізійне спостереження 

мікрорельєфу поверхні. Для попередження накопичення поверхневого заряду і 

одержання контрастного зображення на поверхню зразків наносили тонкий шар 

золота методом катодного розпилення (розпилювач JEOL Fine Coat, Ion Sputter 

JFC–1100). Зображення мікроділянок поверхні на високоякісних 

мікрофотографіях відображається у вигляді запису у файл стандартного 

формату з високою роздільною здатністю.  

 

2.5 Висновки до розділу 2 

Отже, для розробки методик визначення платини та паладію 

комбінованими спектроскопічними методами як матриці було обрано 

кремнезем та наночастинки магнетиту, модифіковані відповідно 

високомолекулярними четвертинними солями амонію та послідовною 
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модифікацією ТЕОС та АПТЕС. Модифікацію сорбентів проводили з 

органічних розчинників різної природи. 

Для реєстрації аналітичного сигналу було обрано методи адсорбції, 

УФ/Вид–спектроскопії, СДВ, РФА, люмінесценції (ЛМ), кольорометрії (КМ) і 

стандартної кольорової шкали; морфологію поверхні вивчали методом 

сканувальної електронної мікроскопії. 

У розділі також описано приготування необхідних розчинів, матеріали та 

апаратуру, що використовувалися у роботі.  
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РОЗДІЛ 3 

КОМБІНОВАНІ Й ТЕСТ–МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ Pt(II), Pt(IV), Pd(II) 

 
Найбільшу спорідненість до ПМ проявляють сорбенти, модифіковані ОР, 

що містять донорні атоми нітрогену та(або) сульфуру [26]. Для концентрування 

платинових металів здебільшого використовують комплексоутворюючі 

сорбенти, модифіковані, зокрема, похідними тіосечевини (розд. 1, п. 1.2). 

Відомо [7], щo для ПМ характерно утворення у розчині ацидокомплексів. Ця 

властивість ПМ широко використовується в аналітичній хімії,  

зокрема для їх сорбційного вилучення у формі ІА. Запропоновано цілу низку 

сорбентів, функцоналізованих аміногрупами (розд. 1, п. 1.2), які 

використовуються саме для вилучення ПМ у формі ацидокомплексів за 

іонообмінним механізмом. Крім цього, відомо, що високомолекулярні 

четвертинні амонійні солі (ЧАС), що нековалентно–зв’язані з  

поверхнею СГ, надають поверхні сорбенту аніонообмінних властивостей.  

Ця здатність ЧАС–СГ була успішно застосована для вилучення та визначення 

низки елементів у формі ацидокомплексів [228, 251, 252]. Однак  

відомості щодо застосування аліфатичних довголанцюгових четвертинних 

амонійних солей для вилучення та наступного визначення ПМ в літературі не 

знайдено.  

 

3.1 Іммобілізація четвертинних амонійних солей на поверхні 

силікагелю 

Загальний підхід до модифікації СГ четвертинними амонійними  

солями раніше було розроблено та представлено у роботах авторами [229, 236]. 

Для дослідження можливості застосування ЧАС–СГ для концентрування та 

визначення ПМ, було обрано довголанцюгові четвертинні амонійні  

солі, які раніше були успішно застосовані для вилучення фосфору у формі 

гетерополікислот. Згідно до методики, що запропоновано  

авторами[253], сорбцію ЧАС на силікагелі SG–60 здійснювали з 
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 хлороформно–гексанового (1:9) розчину за статичного режиму. Рівноважну 

концентрацію ЧАС визначали СФ за світлопоглинанням  

хлороформно–гексанового екстракту ІА з тетраціано–кобальтатом(ІІ)  

 (λ = 630 нм) [254]. На рис. 3.1 наведено ізотерми сорбції ЧАС на СГ. 
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Рис. 3.1. Ізотерми сорбції тетрадециламоній нітрату (ЧАС1) (1), 

тетрадециламоній броміду (ЧАС2) (2) і тетраоктиламоній броміду (ЧАС3) (3) 

на силікагелі. Т = 290 ± 1 K; V/m = 800 (1), 100 (2,3) мл/г. 

 

З даних наведених на рис. 3.1 видно, що ізотерми сорбції ЧАС можуть 

бути віднесені до Н–типу. Це свідчить про міцне закріплення довголанцюгових 

аліфатичних ЧАС на поверхні СГ [255]. Початкові ділянки ізотерм адсорбції 

формально лінеаризуються у координатах Ленгмюра (табл. 3.1). видно, що для 

ЧАС3 значення аmax вище порівняно із аmax для ЧАС1 та ЧАС2, що пояснюється 

тим, що у формуванні Ленгмюрівського моношару бере участь більша кількість 

менших за розміром молекул. Із збільшенням довжини вуглеводневого ланцюгу 

в складі молекули енергія взаємодії ЧАС з поверхнею збільшується (величина 

К зростає від ЧАС3 до ЧАС2 (див. табл. 3.1)), що підтверджує раніше 

встановлений факт наявності значного внеску дисперсійної взаємодії в 
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адсорбційне закріплення молекул ЧАС на поверхні кремнезему [231, 236].  

 

Таблиця 3.1  

Результати лінеаризації ділянки ізотерм сорбції ЧАС на СГ 

у координатах Ленгмюра 

ЧАС 
Ділянка ізотерми 

сорбції, 
10–4 моль/л 

R2 аmax, 
10–4 моль/л 

K, 
104 л/моль 

(С10Н21)4NNO3(ЧАС1)  0,1 – 0,5 0,992 2,1 5,3 

(С10Н21)4NBr (ЧАС2) 0,1 – 2,0 0,997 2,5 5,1 

(С8Н17)4NBr (ЧАС3) 0,5 – 2,0 0,999 3,6 3,5 

 

З рис. 3.1 видно, що ємність сорбентів за модифікатором, що відповідає 

ділянці хемосорбції становить приблизно 0,1 ммоль/г для всіх типів ЧАС. 

Протийон на вилучення платини чи паладію не впливає. Для подальших 

досліджень ми обрали сорбенти з ємністю 0,025 ммоль/л, що відповідає 

моношару, а саме ЧАС1-СГ і ЧАС2-СГ (далі ЧАС-СГ). 
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3.2 Взаємодія Pt(II) і Pt(IV) з силікагелем, модифікованим ЧАС 

З огляду на аніонообмінні властивості ЧАС–СГ [231, 237]  

платину(ІІ,IV), попередньо переводили у хлоридні ацидокомплекси. 

Концентрацію хлориду, що є необхідною для утворення у розчині [PtCl6]
2– та 

[PtCl4]
2– при певному рН розчину, розраховували на основі констант утворення 

хлоридних і гідроксокомплексів [26]. За даними розрахунків при рН ≤ 3,0 

[PtCl6]
2– домінує у розчині при концентрації хлориду ≥ 0,01 моль/л. Для 

переведення платини(ІІ) в [PtCl4]
2– необхідно створити концентрацію хлориду у 

10 разів вищу, а саме – 0,1 моль/л [26, 256]. Тому, подальші дослідження 

проводили при концентрації хлориду 0,1 моль/л. 

Для встановлення оптимальних умов сорбції досліджували взаємодію 

платини (ІІ) та платини (IV) залежно від кислотності розчину, часу контакту 

фаз, концентрації металу у розчині, співвідношення об’єму проби до маси 

сорбента.  

Для встановлення оптимального рН для вилучення платини(ІІ) або 

платини(IV) на ЧАС–СГ, сорбцію металу проводили за статичних умов. 

Вилучення Pt(II) здійснювали з розчину з концентрацією металу 10 мкмоль/л, 

0,1 моль/л по NaCl, загальним об’ємом 10 мл. Відповідне рН створювали 

додаванням розчинів НСl або NaOH. Розчин перемішували впродовж 20 хв з 

0,05 г сорбенту. Сорбент відокремлювали декантацією. Рівноважну 

концентрацію металів після сорбції визначали спектрофотометрично з 

реагентом ДМАБР для платини(ІІ) або за власним поглинанням для 

платини(IV) і розраховували за рівнянням ГГ наведеними у розд. 2 (п. 2.4.1.). 

Ступінь вилучення розраховували за формулою 2.2. 

Дослідження ступеню вилучення металів залежно від кислотності 

розчину (рис. 3.2) показали, що за оптимальних умов майже 100% вилучення 

спостерігається у діапазоні рН 0 – 6,0 та 2,5 – 6,0 для [PtCl4]
2– та[PtCl6]

2– 

відповідно.  
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Рис. 3.2. Ступінь вилучення [PtCl4]
2– (1) та [PtCl6]

2– (2) залежно від 

кислотності розчину. СPt=1·10–5 моль/л, СNaCl=0,1 моль/л, V/m=200 мл/г, 

tc=20 хв. 

 

З огляду на те, що при рН > 4,0 платина гідролізує [26, 256], подальші 

дослідження сорбції Pt(II) та Pt(IV) проводили при рН розчину 2,0±0,1 і  

3,0±0,1 відповідно. 

Залежність сорбції платини від часу контакту фаз. Сорбцію платини(ІІ) 

і платини(IV) на ЧАС–СГ проводили за статичних умов при рН 2,0±0,1 і 

3,0±0,1. Для цього до розчину Pt з концентрацією 10 мкмоль/л, додавали 1,0 мл 

1,0 М розчину NaCl та бідистильовану воду до загального об’єму 10 мл. Розчин 

перемішували впродовж певного часу з 0,05 г сорбенту. Сорбент після сорбції 

відокремлювали декантацією. Рівноважну концентрацію знаходили за ГГ (п. 

2.4.1).З рис. 3.3, 3.4 видно, що за цих умов рівновага сорбції [PtCl4]
2– і [PtCl6]

2–

встановлюється відповідно впродовж 3 та 15 хв. 
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Рис. 3.3. Сорбція [PtCl4]
2–на ЧАС–

СГ залежно від часу контакту фаз. 

CPt(IV)=10 мкмоль/л; pH=2,0 ± 0,1; 

V/m = 200 мл/г, Т=293 К.  

Рис. 3.4. Сорбція [PtCl6]
2–на ЧАС–СГ 

залежно від часу контакту фаз. 

CPt(IІ)=10 мкмоль/л; pH=3,0 ± 0,1; V/m = 

200 мл/г, Т=293 К. 

 

Залежність сорбції [PtCl4]
2– та [PtCl6]

2–
від концентрації металу у 

розчині. Для побудови ізотерми сорбції платини у стакан ємністю 50 мл 

додавали 1,0 мл хлориду натрію (С=1,0 М), відповідну кількість вихідного 

розчину Pt(II) або Pt(IV), створювали рН 2,0±0,1 або 3,0±0,1 відповідно, та 

додавали бідистильовану воду до загального об’єму 10,0 мл. Сорбцію 

проводили за статичних умов до встановлення рівноваги на 0,1 г ЧАС–СГ. 

Сорбент після сорбції відокремлювали декантацією. Рівноважну концентрацію 

Pt(II) або Pt(IV) знаходили за ГГ, наведеним в п. 2.4.1. Ємність сорбенту за 

металом розраховували за формулою 2.3. 

З рис. 3.5 видно, що ізотерми сорбції хлоридних комплексів платини 

належать до Н1 (Pt(IV)) та Н3 (Pt(II)) – типів [255], що може вказувати на 

хімічну взаємодію на межі розділу фаз. Виходячи з того, що насичення на 

кривій досягається при співвідношенні аЧАС : аPt ~ 2 : 1, можна припустити, що, 

як і у випадку Pd, вилучення платини модифікованим силікагелем відбувається 

за наступною схемою: 
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2 ЧАС+ + [PtClx]
2–= (ЧАС)2[PtClx] 

де х = 4 i 6 для Pt(II) та Pt(IV) відповідно. 
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Рис. 3.5. Ізотерми сорбції [PtCl4]
2– (1) та [PtCl6]

2– (2) ЧАС–СГ.  

аЧАС–СГ=25 мкмоль/г; V/m=100 мл/г; рН= 2,0 (1), 3,0 (2); СNaCl=0,1 моль/л; 

Т=285±1 К. 

 

Дані отримані обробкою відповідних ділянок ізотерм сорбції у 

координатах Ленгмюра наведено в табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Обробка ізотерм сорбції [PtCl4]
2–, [PtCl6]

2– ЧАС–СГ у координатах Ленгмюра 

Метал 
Ділянка ізотерми 
сорбції, мкмоль/л 

аmax, мкмоль/л К, 105 л/моль 

[PtCl4]
2– 0,2 – 2,0 9,9 10,0 

[PtCl6]
2– 2,0 – 10,0 11,3 6,8 

 

Залежність сорбції платини від об’єму проби та маси сорбенту. Для 

вивчення впливу об'єму проби та маси сорбенту на вилучення з розчину Pt 

ЧАС–СГ, у стакани відповідної ємності вносили однаковий об’єм розчину Pt(II) 

або Pt(IV), додавали відповідну кількість 1,0 М натрію хлориду (Сзаг.Cl–=0,1 M). 
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Бідистильованою водою доводили об'єм до 10,0; 25,0; 50,0; 100,0; 200,0 мл. До 

розчинів додавали відповідну наважку сорбенту та проводили сорбцію за 

статичного режиму впродовж 3 або15 хв, при рН 2,0±0,1 або 3,0±0,1 відповідно. 

Сорбент відокремлювали декантацією. Концентрацію Pt(II) або Pt(IV) у розчині 

після сорбції визначали за ГГ (п. 2.4.1). Коефіцієнт концентрування 

розраховували за формулою 2.4. 

Результати дослідження ступеня вилучення платини(ІІ) та платини(IV) 

залежно від співвідношення об’єму проби до маси сорбента наведено на рис. 

3.6. 
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Рис. 3.6 Ступінь вилучення 5 мкмоль/л [PtCl4]
2– (1) та [PtCl6]

2– (2) залежно 

від об’єму проби та маси сорбента. СNaCl = 0,1 моль/л. рН: 2,0 (1), 3,0 (2), tс, хв.: 

3 (1), 15 (2). 

 

Видно, що кількісне вилучення [PtCl4]
2– та [PtCl6]

2– (Г > 90%) досягається 

при співвідношенні V/m = 1000 мл/г. За цих умов максимальний коефіцієнт 

розподілу для платини в обох ступенях окиснення становить  

1,0·104 мл/г. Тому для подальших досліджень було обрано  

масу сорбенту 0,1 г та об’єм проби 100 мл для Pt(II) та Pt(IV) відповідно.  

З метою перевірки припущення про вилучення платини за  

іонообмінним механізмом співставлено (рис. 3.7) нормовані та оброблені за 
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методом гетерохроматичної екстраполяції спектри поглинання  

хлоридних ацидокомплексів [PtCl4]
2- (крива 3) і [PtCl6]

2- (крива 4),  

 а також хлороформно-гексанових розчинів іонних асоціатів  

 (ЧАС)2[PtCl4] (крива 1) і (ЧАС)2[PtCl6] (крива 2) зі спектрами  

поглинання ЧАС–СГ, оброблених розчинами [PtCl4]
2– та [PtCl6]

2– (криві 5, 6).  
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Рис. 3.7. Нормовані спектри поглинання іонних асоціатів Pt(II) (1),  

Pt(IV) (2) з ЧАС у хлороформ–гексановій суміші (1:4), хлоридних комплексів 

Pt(II) (3) та Pt(IV) (4) та ЧАС–СГ (5, 6), оброблених розчинами [PtCl4]
2– (5) 

[PtCl6]
2– (6); рН: 2,0 (1, 3, 5), 3,0 (2, 4, 6); V/m, мл/г: 250 (5, 6); tс, хв.: 2 (5), 15 (6),  

СNaCl = 0,1 моль/л. 

 

Максимум спектрів поглинання ЧАС–СГ, оброблених хлоридними 

розчинами платини(ІІ) та платини(IV) (рис. 3.7, криві 5 і 6), співпадає з 

відповідними максимумами поглинання хлороформно-гексанових (1:4) 

екстрактів іонних асоціатів ЧАС з [PtCl4]
2– та [PtCl6]

2–, що свідчить на користь 

припущення, що платина закріплюється на поверхні іммобілізованого ЧАС 

кремнезему у формі відповідних іонних асоціатів (ЧАС)2[PtCl4] і (ЧАС)2[PtCl6]. 

Максимум у спектрі ЧАС–СГ, обробленого [PtCl6]
2– дещо зміщений в 
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довгохвильову область, що також підтверджує припущення, що на поверхні СГ 

утворюється ІА. У спектрах поглинання розчину ацидокомплексу Pt(II) (крива 

3) найбільш виражений максимум спостерігається при 205 нм, максимум при 

260 нм має слабку інтенсивність поглинання [26]. Однак при взаємодії [PtCl4]
2– 

з поверхнею ЧАС–СГ, як і у випадку Pt(IV), утворюється ІА складу 

(ЧАС)2[PtCl4]. Немодифікованим СГ за цих умов вилучення металів у формі 

[PtCl4]
2– та [PtCl6]

2– не відбувається. 
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Рис. 3.8. Спектри поглинання ЧАС–СГ, обробленого розчинами [PtCl4]
2– 

(1–2) та [PtCl6]
2– (3–5). СPt, мкмоль/л: 2,0 (1), 5,0 (2), 2 (3), 4(4), 6(5); рН: 2,0 

(1,2), 3,0 (3–5); V/m, мл/г: 500 (1, 2), 1000 (3–5); tс, хв.: 2 (1, 2), 15 (3–5); СNaCl = 

0,1 моль/л. ∆A = A268 – A600 – A0
268 

 

Отже, оптимальними для вилучення платини(ІІ) та платини(IV) 

виявились рН водного розчину 2,0±0,1 і 3,0±0,1, час встановлення рівноваги 3 

та 15 хв, V/m 1000 мл/г відповідно, концентрація хлориду 0,1 моль/л.  

Вилучення платини відбувається у формі [PtCl4]
2– та [PtCl6]

2– з утворенням 

йонних асоціатів складу (ЧАС)2[PtCl4] та (ЧАС)2[PtCl6] на поверхні  
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кремнезему. 

Сорбційно–спектрофотометричне визначення платини. На рис. 3.8 

наведено спектри поглинання ЧАС–СГ, оброблених розчинами платини(ІІ) та 

платини(IV) різної концентрації. Видно, що за оптимальних умов поглинання 

при 268 нм зростає зі збільшенням концентрації металу (рис. 3.8, криві 1–5) у 

розчині, що може бути покладено в основу визначення платини(ІІ) та 

платини(ІV) комбінованим сорбційно–спектрофотометричним методом.  

Рівняння градуювальних графіків ССФ визначення та межі виявлення 

платини (ІІ, IV), розраховані за 3s–критерієм, наведено у табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3  

Параметри градуювальних графіків ∆А268 = (a±∆a) + (b±∆b)C, мг/л ССФ 

визначення платини (ІІ, IV). n = 6, Р = 0,95 

Аналіт рН (a±∆a) b±∆b R2 
Діапазон 
лінійності 
ГГ, мг/л 

V/m, 
мл/г 

МВ 
(3s), 
мг/л 

[PtCl4]
2– 2,0±0,1 –0,007±0,007 0,29±0,03 0,984 0,1 – 1,0 500 0,07 

[PtCl6]
2– 3,0±0,1 0,03±0,01 0,29±0,02 0,972 0,15 – 1,3 1000 0,1 

[PtCl6]
2–*  3,0±0,1 0,056±0,002 0,065±0,003 0,990 0,15 – 1,3 1000 0,1 

Примітка: *∆А370 

 

Відомо [26], що [PtCl6]
2– у розчині має три смуги поглинання при 262  

 (ε = 2,45·10-4) 353 (ε = 490) та 453 (ε = 50) нм, в той час як найбільший 

максимум для [PtCl4]
2– спостерігається при 205, тоді як при 263 (ε = 400) 331  

 (ε = 59) та 390 (ε = 59) нм вони слабо виражені. З рис. 3.8 видно, що 

іммобілізований іонний асоціат платини (IV) має смугу поглинання при 370 нм, 

адсорбований ацидокомплекс платини(ІІ) за цих умов не поглинає, що 

узгоджується з поглинанням в розчині. Цей ефект може бути використано для 

сорбційно–спектрофотометричного визначення Pt(IV) у присутності Pt(II). 

Рівняння градуювального графіка наведено у табл. 3.3. 



75 

Для встановлення можливості застосування розробленої методики для 

визначення платини у різноманітних об’єктах було вивчено вплив сторонніх 

іонів за оптимальних умов сорбції. Встановлено, що при концентрації платини 

5 мкмоль/л вилученню не заважають (кратні кількості): Hg(ІІ) (1), Pd(ІІ), Ag(І), 

Аu(ІІІ) (2), Fe(ІІІ) (10), Cu(ІІ) (100), NO3
– та SO4

2– (500). Заважаючий вплив 

Fe(III) усували додаванням розчину аскорбінової кислоти. Видно, що методика 

визначення платини не вирізняється вибірковістю щодо іонів перехідних 

металів, однак вона може бути придатною для визначення платини в об’єктах з 

низьким вмістом феруму, наприклад для контролю вмісту платини у 

протиракових препаратах (цисплатині, карбоплатині, оксаліплатині).  

Сорбційно-рентгенофлуоресцентне визначення платини. З метою 

підвищення вибірковості визначення платини у присутності супутніх металів як 

метод детектування було використано РФ. Як аналітичний відгук 

використовували інтенсивність Кβ(L)–ліній платини. Показано, що 

інтенсивність сигналу зростає із збільшенням її концентрації на поверхні в 

межах 0,5–10 мг/г, що було покладено в основу комбінованого РФ визначення 

платини. Рівняння ГГ наведено має вигляд І = (2,6 ± 3,5) + (250 ± 7) · СPt, мг/л. 

Діапазон лінійності ГГ зберігається в межах 0,05–1,0 мг/л платини, МВ, 

розрахована за 3σ–критерієм, становить 0,04 мг/л.  

Дослідження сорбатів РФ методом показало, що на сигнал суттєво 

впливають метали, що одночасно вилучаються з платиною, зокрема [FeCl6]
3–. 

Вплив Fe(ІІІ) усували шляхом проведення сорбції у присутності трилону Б.  
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3.3 Взаємодія Pd(II) з іммобілізованим на силікагелі ЧАС 

Пробопідготовка об’єктів, які містять ПМ, передбачає переведення їх у 

водорозчинні хлоридні ацидокомплекси. Тому, для оцінки співіснуючих в 

хлоридних розчинах форм, нами було розраховано діаграми розподілу форм 

паладію. Розрахунок виконували для розбавлених розчинів, використовуючи 

програму VisualMINTEQ. Встановлено, що при рН 0,0 – 6,0 та концентрації 

хлориду ≥ 0,08 моль/л паладій(ІІ) знаходиться у формі комплексу [PdCl4]
2– 

(>95%), що добре узгоджується із даними наведеними у роботах [200, 257]. 

Частково дані розрахунків представлено на рис. 3.9.  
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Рис. 3.9. Розподіл форм Pd(II) залежно від рН розчину на основі даних, 

отриманих за допомогою програми VisualMINTEQ, при ССl– = 0,1 М. 

 

З рис. 3.9. видно, що в діапазоні рН 0,0 – 6,0 при концентрації хлориду ≥ 

0,1 моль/л паладій переважно існує у формі [PdCl4]
2– (>96%). Тому, наступні 

дослідження проводили при концентрації хлориду, що становила  

0,1 моль/л. 

Сорбція паладію(ІІ) залежно від кислотності середовища. Для 

встановлення оптимального рН для вилучення паладію(ІІ) на ЧАС–СГ, сорбцію 

металу проводили за статичних умов. Вилучення Pd(II) здійснювали з 0,1М 
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розчину NaCl загальним об’ємом 10 мл, концентрація металу в якому становила 

10 мкмоль/л. Відповідне рН розчину створювали додаванням розбавлених 

розчинів НСl або NaOH. В утворений розчин вносили 0,050 г сорбенту та 

перемішували суспензію впродовж 20 хв. Рівноважну концентрацію паладію у 

розчині знаходили за ГГ наведеним в розділі 2, п. 2.4.1. Сорбат відокремлювали 

декантацією. Ступінь вилучення паладію(ІІ) розраховували за формулою 2.2. 
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Рис. 3.10. Спектри поглинання розчинів паладію(ІІ) при різних значеннях 

рН. Vзаг. = 10,0 мл, СNaCl = 0,1 моль/л при рН: 1 – 0,0; 2 – 0,5; 3 – 1,0;  

4 – 2,0; 5 – 3,0; 6 – 4,0; 7 – 5,0; 8 – 6,0. 

 

На рис. 3.10 наведено спектри поглинання розчинів паладію(ІІ) при 

різних значення рН. Видно, що максимум поглинання розчинів паладію(ІІ) при 

рН = 0,0–2,0 спостерігається при λ = 280 нм, що свідчить про те, що Pd(ІІ) 

вилучається переважно у формі [PdCl4]
2–. При підвищенні рН у спектрах 

поглинання спостерігається уширення вказаного максимуму (Рис. 3.7, криві 5–

8) та реалізується гіпсохромний зсув максимуму. Враховуючи, що за цих умов 

вміст [PdCl3(Н2О)]– не перевищує 3%, вказаний еффект може свідчити про 

утворення змішаних гідроксохлоридних комплексів за участю ОН-груп 

поверхні, що узгоджується із даними літератури [257].  
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Таким чином показано вплив рН на стан та форми існування паладію(ІІ) у 

0,1М розчину NaCl. Видно, що оптимальним рН для вилучення паладію(ІІ) є рН 

= 0,0 – 2,0. 
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Рис. 3.11. Ступінь вилучення паладію (ІІ) залежно від концентрації 

кислоти та рН середовища у присутності 0,1 М NaCl. V/m = 200,0 мл/г,  

tc = 20,0 хв. 

 

Залежність ступеня вилучення паладію(ІІ) ЧАС-СГ від рН розчину 

наведено на рис. 3.11. Видно, що за цих умов паладій кількісно вилучається при 

концентрації HCl від 1,0 10–3 до 0,5 моль/л. З огляду на гідроліз паладію при рН 

> 3 [26] для подальших досліджень, як оптимальне, обрано рН = 1,0 ± 0,2. При 

нижчих значеннях кислотності розчину спостерігається часткова десорбція 

ЧАС з поверхні сорбенту [236]. 

Сорбція паладію залежно від часу контакту фаз. Сорбцію паладію на 

ЧАС–СГ проводили за статичних умов при рН 1,0 ± 0,2 і концентрації натрію 

хлориду 0,1 М. Для цього до розчину Pd(II) з концентрацією 10 мкмоль/л 

додавали 1,0 мл одномолярного водного розчину NaCl та бідистильовану воду 

до загального об’єму 10 мл. Розчин перемішували впродовж певного часу з 0,05 

г сорбенту, а сорбат декантували. Рівноважну концентрацію паладію 
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встановлювали спектрофотометрично з ДМАБР. Рівноважну концентрацію 

паладію(ІІ) розраховували з рівняння ГГ, яке наведене в розд. 2, п. 2.4.1, а 

ступінь вилучення металу визначали за формулою 2.2. Результати досліджень 

представлено на рис. 3.12. 
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 Рис. 3.12. Ступінь вилучення паладію(ІІ) залежно від часу контакту фаз, 

СNaCl = 0,1 моль/л, рН = 1,0 ± 0,1, V/m = 200 мл/г. 

 

З рис. 3.12, що сорбційна рівновага за оптимальних умов встановлюється 

впродовж 10 хв, при цьому Pd(ІІ) вилучається кількісно (98%). 

Сорбція паладію(II) залежно від об’єму проби і маси сорбенту. Для 

вивчення впливу об'єму проби та маси сорбенту на вилучення з розчину 

паладію(ІІ) ЧАС–СГ, у стакани відповідної ємності вносили однаковий об’єм 

розчину паладію(ІІ), додавали відповідну кількість 1,0 М хлориду натрію (Сзаг. 

Cl– = 0,1 M). Бідистильованою водою доводили об'єм до 10,0; 25,0; 50,0; 100,0; 

200,0 мл. До хлоридних розчинів додавали певну наважку сорбенту та 

проводили сорбцію паладію у статичному режимі впродовж 10 хв, при рН = 1,0 

± 0,2. Сорбент відокремлювали декантацією. До розчину після сорбції додавали 

ДМАБР та вимірювали поглинання при λ = 545 нм, концентрацію металу 
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знаходили за ГГ (п. 2.4.1), а коефіцієнт розподілу розраховували за формулою 

2.4.  
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Рис. 3.13. Коефіцієнт розподілу адсорбату (D) залежно від 

співвідношення об’єму проби до маси сорбенту. СNaCl = 0,1 моль/л, tс = 10 хв, 

аЧАС = 25 мкмоль/л. 

 

З рис. 3.13 видно, що найбільший коефіцієнт розподілу 5,6 · 103 мл/г 

досягається при V/m = 1 · 103 мл/г. Вилучення [PdCl4]
2– становить > 90%.  

Для подальших досліджень було обрано масу сорбенту 0,100 г та об’єм проби, 

що дорівнює 100,0 мл. 

Отже, оптимальними умовами для вилучення паладію(ІІ) у формі 

[PdCl4]
2– є рН 1,0 ± 0,2, час контакту фаз – 10 хв, концентрація хлориду – 0,1 

моль/л, V/m = 1000 мл/г. 

При рН = 1,0, згідно [224], поверхня не модифікованого СГ протонується 

іонами Н+ і набуває іонообмінних властивостей. Для перевірки можливості 

вилучення з розчину таким сорбентом тетрахлоропаладату було досліджено 

спектри поглинання оброблених 0,1 ммоль/л розчином [PdCl4]
2–

немодифікованого силікагелю, отриманого за оптимальних умов сорбції, без 

попередньої обробки (рис. 3.14, крива 1) та оброблених 0,1 моль/л НСl (рис. 

3.14, крива 2), а також модифікованого ЧАС (рис. 3.14, крива 3).  
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Рис. 3.14. Спектри поглинання оброблених 0,1 ммоль/л розчином [PdCl4]
2–

немодифікованого (1, 2) та модифікованого ЧАС (3) силікагелю, без 

попередньої обробки (1) та обробленого 0,1 оль/л НСl (2). СNaCl = 0,1 моль/л, 

V/m =100 мл/г, tс = 10 хв.  

 

З даних, що наведено на рис. 3.14 видно, що вилучення ацидокомплексу 

паладію(ІІ) відбувається лише силікагелем, модифікованим ЧАС. 

Немодифікований силікагель практично не вилучає [PdCl4]
2– з хлоридного 

розчину.  

Сорбція паладію(ІІ) залежно від концентрації металу у розчині. Для 

побудови ізотерми сорбції паладію у стакан ємністю 50 мл додавали 1,0 мл 

натрію хлориду (СNaCl = 1,0 М), відповідну кількість вихідного розчину 

паладію, створювали рН = 1,0 ± 0,2, та додавали бідистильовану воду до 

загального об’єму 10 мл. Сорбцію проводили у статичному режимі впродовж 

10 хв із додаванням 0,100 г ЧАС–СГ. Розчин декантували, рівноважну 

концентрацію паладію(ІІ) контролювали як описано в п.2.4.1, ємність сорбенту 

за паладієм визначали за формулою 2.3. Результати проведених сорбційних 

досліджень представлено на рис. 3.15. 

 



82 

0 10 20 30 40 50
0

2

4

6

8

10

12

14 a

а
, м

к
м
ол

ь/
г

[PdCl
4
]2-, мкмоль/л

4 6 8 10 12

0.4

0.6

0.8

1.0

[PdCl
4
]2-, мкмоль/л

[P
dC

l2- 4
]/
а

б

 

Рис. 3.15. Ізотерма сорбції [PdCl4]
2– на ЧАС–СГ (а) і результати обробки її 

за Ленгмюром (б). аЧАС = 25 мкмоль/г; V/m = 100 мл/г; рН = 1,0 ± 0,1;  

СNaCl = 0,1 моль/л; Т = 285 ± 1 К.  

 

Видно, що ізотерма сорбції [PdCl4]
2– на ЧАС–СГ належить до Н–типу, що 

може свідчити про хімічну взаємодію Pd(II) із іммобілізованим ЧАС. Ділянка 

ізотерми сорбції від 2,0 до 12 мкмоль/л [PdCl4]
2– формально лінеаризується в 

координатах Ленгмюра: [PdCl4]
2–/a = 0,04 + 0,14 × [PdCl4]

2– із значенням аmax = 

13,0 мкмоль/л. Ємність сорбента за модифікатором становить 25 мкмоль/л. 

Умовна константа сорбції дорівнює 4,7 · 105 л/моль. Відповідно до ізотерми 

сорбції та співвідношення ємностей сорбенту за ацидокомплексом та ЧАС 

можна припустити, що на поверхні утворюється ІА складу (ЧАС)2[PdCl4]
2–. 
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Схематичне рівняння взаємодії [PdCl4]
2– з ЧАС–СГ наведено нижче:  

2 ЧАС+ + [PdCl4]
2– = (ЧАС)2[PdCl4]. 

З метою перевірки цього припущення було співставлено нормовані 

спектри поглинання розчину [PdCl4]
2– (рис. 3.16, крива 1), іонного асоціату 

хлороформно–гексанового розчину (ЧАС)2[PdCl4]
2– (рис. 3.16, крива 2), 

оброблені за методом гетерохроматичної екстраполяції та спектри поглинання 

модифікованого ЧАС–СГ (рис. 3.16, крива 3), обробленого розчином [PdCl4]
2–. 
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Рис. 3.16. Нормовані спектри поглинання хлоридного розчину [PdCl4]
2– (1), 

хлороформно–гексанового розчину (ЧАС)2PdCl4 (2), спектри поглинання ЧАС–

СГ (3), що оброблено розчином [PdCl4]
2–. рН = 1,0 ± 0,1 (1–3), V/m = 1000 мл/г 

(3); СNaCl = 0,1 моль/л (1–2). Концентрація Pd(II), мкмоль/л: 50 (1), 100 (2), 5 (3). 

∆А = Аі – А600. 

 

З рис. 3.16 видно, що у спектрі поглинання ЧАС–СГ, обробленого 

розчином [PdCl4]
2– (крива 3), спостерігаються смуги із максимумами при 284, 

330 і 480 нм, що притаманні хлоридним розчинам  

тетрахлоропаладату [258, 259].  

Закріплення [PdCl4]
2– на ЧАС–СГ викликає батохромний зсув смуги при 

280 нм (рис. 3.16, крива 3) і 460 нм аналогічно дії ЧАС при утворенні ІА у 
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розчині (рис. 3.16, крива 2). Отже, отримані дані підтверджують зроблене 

раніше припущення, про те, що паладій(ІІ) з хлоридних розчинів вилучається у 

формі ацидокомплексу з утворенням на поверхні ІА (ЧАС)2[PdCl4]. 

Сорбційно–спектрофотометричне визначення паладію(ІІ). У спектрах 

поглинання інтенсивність аналітичного сигналу при 284 нм, за оптимальних 

умов сорбції, збільшується пропорційно зростанню концентрації паладію(ІІ) у 

розчині (рис. 3.17).  
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 Рис. 3.17. Спектри поглинання ЧАС–СГ, оброблених розчинами [PdCl4]
2–: 

1 – 0,0; 2 – 1,0; 3 – 2,0; 4 – 5,0 мкмоль/л; рН = 1,0 ± 0,1, tc = 10 хв., V/m = 1000 

мл/г, CCl– = 0,1M.  

 

Ця залежність була покладена в основу комбінованого сорбційно–

спектрофотометричного визначення [PdCl4]
2–. Рівняння градуювального графіка 

наведено у табл. 3.4. Діапазон лінійності ГГ та МВ розроблених методик 

наведено у табл. 3.5.  
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Таблиця 3.4 

Параметри ГГ сорбційно–спектрофотометричного (ССФ), сорбційно–

рентгенофлуоресцентного (СРФ) та атомно–абсорбційного (ААС) визначення 

[PdCl4]
2–. V/m = 1000 мл/г, pH = 1,0 ± 0,1, СNaCl = 0,1 моль/л, Р = 0,95. 

Метод 
детектування 

у 
y = (a ± ∆a ) + (b ± ∆b) · C, мг/л 

a ± ∆a b ± ∆b n R2 
ССФ ∆А284 0,176 ± 0,008 0,85 ± 0,03 6 0,988 
СРФ Івідн. 267 ± 38 2488 ± 82 8 0,990 
ССФ з НРС ∆А520 0,02 ± 0,01 1,6 ± 0,1 6 0,970 
ААС І –1,4 ± 1,1  14,6 ± 0,2 5 0,999 

 

Таблиця 3.5 

Діапазон лінійності градуювальних графіків та МВ розроблених методик. 

Метод детектування Діапазон лінійності ГГ, мг/л МВ (3σ),  
мг/л 

ССФ 0,05 – 0,5 0,03 
СРФ 0,06 – 1,15 0,05 
ССФ з «проявкою» НРС 0,02 – 0,40 0,015 
ААС 0 – 8  0,2 

 

Сорбційно-рентгенофлуоресцентне детектування [PdCl4]
2– 
на поверхні 

модифікованого силікагелю. Застосування методів прямого визначення металів 

у фазі концентрату є зручним та не потребує додаткових процедур переведення 

аналіту у розчин. Поряд із методом СДВ метод РФ якнайліпше підходить для 

таких цілей [108, 260-262, 263]. Нами було застосовано РФ метод для 

детектування вилученого паладію на поверхні СГ. Дослідження інтенсивності 

Кα1 лінії у РФ спектрі залежно від маси наважки сорбенту показало, що 

оптимальною є маса, яка становить 0,100 г. При цьому сорбенти 

використовували без додаткової обробки. Інтенсивність аналітичної Кα1 лінії 

паладію збільшується із зростанням концентрації паладію(ІІ) на поверхні 

сорбента у межах 0,06 – 1,15 мг/л (див. рівняння ГГ у табл. 3.4). Межа 

виявлення, розрахована за 3σ критерієм, дорівнює 0,05 мг/л. Визначення 

проводиться безпосередньо у повітряно сухому концентраті після сорбції. 

Розрахунки проводили методом внутрішнього стандарту за характеристичною 



86 

лінією Zr, який міститься у силікагелі. З табл. 3.5 видно, що за чутливістю 

метод майже не поступається ССФ, але діапазон ГГ збільшується вдвічі. 

Дослідження впливу сторонніх іонів при визначенні Pd(II) сорбційно-

спектроскопічними методами. Для встановлення можливості застосування 

розроблених комбінованих ССФ та СРФ методик для визначення паладію(ІІ) у 

різноманітних об’єктах вивчено вплив низки супутніх іонів на його вилучення з 

розчину з подальшим детектуванням. Встановлено, що визначенню 1,5 

мкмоль/л паладію не заважають співмірні кількості (СМ : СPd) металів: Pt(II), 

Pt(IV) (1); Ag(I) та Au(III) (2), Fe(III) та Cu(II) (10) Sn(II) (100). При РФ 

детектуванні не заважають визначенню кратні кількості (СМ : СPd) металів: 

Pt(II), Pt(IV), Ag(I) (1), Cu(II), Co(II), Ni(II) (10), Sn(II) (10), та 100–кратний 

надлишок Fe(III) за умов маскування останнього трилоном Б. З наведених 

даних видно, що РФ метод підвищив вибірковість лише щодо Fe(III) у 

присутності трилону Б. 

Отже, обидві методики не вирізняється вибірковістю щодо платинових та 

деяких перехідних металів, однак ССФ методика дозволяє визначати паладій 

при 100-кратному надлишку стануму, що може бути використано для її 

апробації на зразках з його високим вмістом, наприклад електролітах 

паладіювання. СРФ детектування можливе при 100-кратному надлишку феруму 

при маскуванні трилоном Б. 

Кольрометричне та ВТ визначення Pd(II). Одним з прийомів поліпшення 

хіміко–аналітичних характеристик є прийом так званої «проявки» 

адсорбованого аналіту розчином хромофорного органічного реагенту, який є 

вибірковим і чутливим для цього металу. Таке поєднання сорбційного 

вилучення визначуваного компоненту відносно вибірковим сорбентом з 

наступною проявкою вибірковим і водночас хромофорним реагентом дає 

можливість підвищити селективність і чутливість порівняно із детектуванням 

за власним поглинанням. Відомо, що існує обмаль вибіркових органічних 

реагентів на паладій. Тому як проявники було досліджено декілька органічних 

реагентів: ДМАБР, п–нітрозодиметиланілін, 2–нітрозо–1–нафтол та нітрозо–Р–
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сіль (НРС). Ці реагенти широко використовуються для СФ визначення 

паладію(ІІ) та є комерційно–доступними [34, 46]. Встановлено, що швидкий 

розвиток забарвлення спостерігався лише при взаємодії сорбату із 

водорозчинною НРС. Для «проявки» наважку сорбенту, із сконцентрованим Рd 

на поверхні, масою 0,050 г обробляли 50 мкл 7,0 ммоль/л водного розчину НРС. 
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 Рис. 3.18. Спектри поглинання ЧАС-СГ, послідовно оброблених 

розчинами [PdCl4]
2– і НРС. Сорбент порівняння – ЧАС–СГ, оброблений НРС. 

Концентрація паладію, мкмоль/л: 0,0 (1), 1,0 (2), 4,0 (3), 5,0 (4); СНРС = 7 · 10–3 

М. ∆А = А – А800 – ∆А0, ∆А0 = А0 – А800 . 

 

При взаємодії сорбатів з розчином НРС їх колір змінювався від жовто–

зеленого до цегляно–червоного. Інтенсивність в спектрах поглинання 

повітряно–сухих зразків (рис. 3.18), а також величина кольорометричних 

функцій (рис. 3.19) зростає із збільшенням концентрації Pd(II) на поверхні. Це 

було покладено в основу його визначення комбінованим ССФ та візуальним 

тест–методами (ВТ). Рівняння градуювального графіка ССФ визначення 

паладію(ІІ) з проявником НРС наведено в табл. 3.3. Видно, що із застосуванням 

НРС, як проявника, вдалося знизити МВ у 2 рази порівняно із ССФ методикою 

за власним поглинанням. Дослідження впливу сторонніх іонів показало, що при 

"проявці" 0,08 мг/г паладію на поверхні сорбентів заважають визначенню 
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кратні кількості (СМ : СPd) металів: Fe(III) (1) Ni(II), Co(II) (2) (сорбенти 

набувають сіро–зеленого забарвлення); Ag(I) (2) (сорбенти стають сірими). Іони 

металів: Pt(II), Pt(IV), Au(III) у 2–кратному надлишку, Cu(II) – у 10–кратному та 

Sn(II) – у 100-кратному не заважають визначенню паладію. 
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 Рис. 3.19. Зміна основних кольорометричних функцій залежно від 

концентрації Pd(II).  

 

При обробці кольорової тест-шкали підбір кольорів, кроку і діапазону ВТ 

шкали здійснювали шляхом побудови залежності зміни координат кольору в 

системі CIELAB від концентрації паладію на поверхні ЧАС–СГ. Шкалу 

готували таким чином, що загальна кольорова відмінність ∆Е (рис. 3.19) 

сусідніх точок відрізнялась на 10 умовних одиниць, що відповідає найкращим 

умовам фіксації оком зміни кольору [264]. Для побудови кольорової шкали 

наважки ЧАС–СГ, масою 0,05 г, що містять 0,02; 0,04; 0,06; 0,09; 0,11; 0,21; 0,32 

мг/л [PdCl4]
2– в скляних мікропробірках, обробляли 50 мкл водного розчину 

НРС та висушували оброблені сорбенти на повітрі. Кольорову шкалу готували 

методом комп’ютерної імітації при цьому діапазон визначення паладію(ІІ) 

складає 0,02 – 0,3 мг/г. Експериментально отримана кольорова тест–шкала та її 

імітат наведено на рис. 3.20. 
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послідовно оброблених 

відбувається 

використаний 

знизити МВ 

амопоглинанням в УФ–

методики також 

діапазоні при  

вибірковості щодо 
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3.4 Взаємодія Pd(II) з магнітними наночастинками, 

функціоналізованими аміногрупами  

Одним із способів підвищення чутливості комбінованих сорбційних 

методів є збільшення коефіцієнта концентруванн шляхом зміни співвідношення 

об’єм розчину аналізу : маса сорбенту. Однак при з збільшенні об’єму проби, за 

сталої маси сорбента постає проблема відокремлення сорбенту з розчину через 

повільну седиментацію дрібних часточок силікагелю після певного часу 

інтенсивного перемішування суспензії. Для таких цілей, зазвичай, 

використовують центрифугування. Втім цей прийом є придатним, якщо об’єм 

розчину не перевищує 20,0 мл (ємності центрифужної пробірки). Уникнути 

центрифугування та спростити процедуру відокремлення сорбенту від розчину 

більшого об’єму можна застосовуючи частинки, що володіють магнітними 

властивостями та розділяти суспензію за допомогою магніту. Тому нами було 

досліджено магнітні наночасточки (МН) Fe3O4, послідовно модифіковані 

силанольними та амінопропільними групами (розд. 2, п.2.4.1). Такі частинки, 

крім магнітних, набувають аніоно–обмінних властивостей, як у випадку     

ЧАС–СГ.  

Відомо, що при переході до нанорозмірних об'єктів суттєво змінюються 

магнітні властивості наночасточок оксидів феруму. Так, при певному розмірі 

частинок мультидоменна структура, яка характерна для магнетиту та маггеміту, 

перестає бути стабільною, і утворюється так звана монодоменна конфігурація, 

для якої зразок може розглядатися як рівномірно магнетизований по всьому 

об'ємі і представлений так званим "суперспіном". Для частинок магнетиту і 

маггеміту критичними є діаметри в 52,7 та 42,5 нм відповідно, нижче значень 

яких мультидоменна структура більше не є сталою [265]. З огляду на це, 

доцільним було одержати наночастки з діаметрами нижчими за наведені вище 

критичні значення. Одним із способів «подрібнення» частинок є ультразвук 

(УЗ). 

Для дослідження морфологічних властивостей немодифікованих та 

функціоналізованих амінопропільними групами МН було використано методи 
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СЕМ та ТЕМ. На рис. 3.21 представлено мікрофотографії МН необроблених та 

оброблених впродовж 10 хв ультразвуком сорбентів, а також відповідні 

гістограми розподілу частинок за розмірами. З рис. 3.21 (а, б) видно, що більша 

частина одержаного матеріалу без обробки УЗ має частинки діаметром від 90 

до 120 нм. Однак після УЗ обробки (рис. 3.21 (в, г)) більшість частинок має 

діаметр від 10 до 14 нм, що вказує на утворення ними супермагнітних 

конфігурацій. Таким чином, УЗ обробка є доцільною перед стадією модифікації 

МН. 

а

 

б

90 120 150

В
ід
но

сн
а 
ча

ст
ка

, у
.о

.

d, нм  

в

 

г 

 

9 12 15 18

В
ід
но

сн
а 
ча

ст
ка

, у
.о

.

d, нм
 

Рис. 3.21. СЕМ (а) та ТЕМ (в) мікрофотографії та гістограми розподілу 

частинок за розміром для магнетиту без (а,б) та з УЗ обробкою (в, г). 

 

З рис 3.22 видно, що що фукціоналізовані наночастинки магнетиту 

схильні до агрегації. Однак більшість з них має розміри, які несуттєво 

відрізняються від розмірів наночастинок вихідного магнетиту. В 

недиспергованому стані наночастинки знаходяться в нанорозмірному діапазоні. 
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б

 

Рис. 3.22. СЕМ (а) та ТЕМ (б) мікрофотографії Fe3O4–SiO2≡Si(CH2)3NH2, 

без попередньої обробки ультразвуком (а) та після обробки УЗ (б). 

 

Концентрування паладію(ІІ) з хлоридних розчинів МН, 

функцоналізованими амінопропільними групами. Для встановлення 

оптимальних умов вилучення паладію(ІІ) нанокомпозитом (НК) досліджували 

взаємодію залежно від кислотності, часу контакту фаз, концентрації металу у 

розчині. 

Для цього готували серію розчинів з відповідною концентрацією 

паладію(ІІ), рН розчину контролювали додаванням певної кількості HCl чи 

NaOH, 0,1 моль/л по хлориду натрію, загальним об'ємом 5 мл і перемішували з 

20,0 мг НК з ємністю за аміногрупами 1,3 ммоль/л впродовж певного часу. 

Сорбент відокремлювали за допомогою магніту. Рівноважну концентрацію 

паладію(ІІ) контролювали методом ПААС. Ступінь вилучення розраховували 

за формулою 2.2, ємність за металом – за формулою 2.3. 

З рис. 3.23 видно, що паладій(ІІ) кількісно вилучається при рН > 3. 

Протонування силанольних груп поверхні в більш кислому середовищі не 

сприяє зростанню сорбції. При рН > 3, ймовірно, вилучення відбувається за 

рахунок утворення іонних асоціатів протонованих аміногруп з 

ацидокомплексом Pd. 

500 нм 
20 нм 
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Рис. 3.23. Ступінь вилучення [PdCl4]
2– НК залежно від рН розчину. СС1– = 

0,1 моль/л, V/m= 600 мл/г, аNH2 = 1,3 ммоль/л. 

 

Для подальших досліджень обрали рН 4,0 ± 0,1, з огляду на кількісне 

вилучення та для попередження гідролізу паладію(ІІ). 

На рис. 3.24 наведено сорбцію[PdCl4]
2– НК залежно від часу контакту фаз. 
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Рис. 3.24. Залежність сорбції [PdCl4]
2–на НК від часу контакту фаз. СС1– = 

0,1 моль/л, СPd2+ = 0, 24 мг/л, V/m= 400 мл/г, рН = 4,0±0,1, аNH2 = 1,3 ммоль/г. 
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Видно, що рівновага сорбції встановлюється повільніше порівняно з 

ЧАС-СГ. Час встановлення рівноваги становить 45 хв, що може бути 

обумовлено, зокрема, гіршою доступністю функціональних груп поверхні 

сорбенту. 

Ізотерма сорбції [PdCl4]
2– наведена на рис. 3.25а, належить до L–типу 

[255], що також вказує на менш високу спорідненість ацидокомплексу 

паладію(ІІ) до поверхні НК порівняно з ЧАС–СГ (рис. 3.10).  
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Рис. 3.25. Ізотерма сорбції [PdCl4]
2–на Fe3O4–SiO2≡Si(CH2)3NH2. а) і 

результати обробки її по Ленгмюру (б). аNH2 = 1,3 ммоль/г; V/m=250 мл/г; рН 

= 4,0 ± 0,1; СNaCl=0,1 моль/л; Т=295±1 К. 

 

Ділянка ізотерми сорбції в межах рівноважних концентрацій паладію(ІІ) 

0,14 – 1,8 ммоль/л лінеаризується у координатах Ленгмюра (рис. 3.25б) з аmax= 

0,158 ± 0,003 ммоль/г та К = 7,7 × 104 л/моль, що на порядок менше від 

константи сорбції [PdCl4]
2– на ЧАС–СГ (К=4,7× 105). 

За аналогією з ЧАС-СГ схематично взаємодію НК з [PdCl4]
2– на межі 

розділу фаз можна зобразити рівнянням: 

 

Fe3O4@SiO2 ≡ [Si(CH2)3NH3
+Cl–]2+[PdCl4]

2–→ Fe3O4@SiO2 ≡ [Si(CH2)3NH3
+]2[PdCl4]

2–+ 2Cl–, 

 

оскільки, за оптимальних умов сорбції аміногрупи НК повністю 
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протоновані (рКа = 10,7). 

Співвідношення ємності сорбенту за модифікатором (аNH2 = 1,3 ммоль/г) 

та за металом вказує на те, що не всі аміногрупи задіяні в утворенні ІА. Це, 

ймовірно, пов'язано з взаємним відштовхуванням протонованих аміногруп 

закріплених на поверхні МН в кислому середовищі.  

Регенерація нанокомпозиту. Для перевірки можливості багаторазового 

використання сорбенту було проведено регенерацію 0,1 М розчином HCl, що 

містив 2% тіосечовини (рис. 3.26). 
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Рис. 3.26. Регенерація нанокомпозиту 1М розчином НСl, що містить 2% 

тіосечовини. V/m = 250 мл/г. 

 

Видно, що з кожним наступним циклом ступінь вилучення палладію (ІІ) 

суттєво зменшується. Однак у перших двох циклах регенерація сорбенту 

складає не менше 80%. Можливо, цей ефект спричинений утворенням 

водневого зв’язку між протонованими аміногрупами сорбенту та сульфуру, що 

входить до складу тіосечовини. При чому, з кожним наступним циклом така 

взаємодія стає все більш значущою, і, як наслідок, перешкоджає утворенню 

іонних асоціатів з цільовими іонами на поверхні сорбенту. 

Отже, магнітні наночастинки, функціоналізовані амінопропільними 

групами, можуть бути використані для вилучення паладію(ІІ) у формі його 

хлоридних ацидокомплексів при рН 3–5. Кількісна сорбція досягається 



96 

впродовж 45 хв. Відокремлення сорбенту від розчину здійснюється 

накладанням зовнішнього магнітного поля. Відокремлення відбувається за 5–7 

с. З огляду на чорний колір МН детектування Pd(II) здійснювали методом 

ПААС після його десорбції 2,0 % розчином тіосечовини в 0,1 моль/л HCl. МВ 

паладію за розробленою сорбційно-ПААС методикою є на порядок нижчою 

порівняно з ПААС детектуванням.  

Отже, порівняно з ЧАС-СГ магнітний нанокомпозит характеризується 

більшою ємністю за модифікатором (аmaxЧАС = 0,2 ммоль/г та аNH2 = 1,3 

ммоль/г), що дає можливість вилучати паладій з розчинів з більшою 

концентрацією. Крім цього відокремлення сорбенту за допомого магніту 

дозволяє уникнути процедури центрифугування. Біодеградабельність та висока 

гідролітична стабільність таких сорбентів дозволяє використовувати їх для 

адресної доставки ліків, що використовуються у протипухлинній терапії на 

основі комплекних сполук платини та паладію, за допомогою магніту. Однак 

отриманий у такий спосіб МН поступається щодо кінетичних характеритик 

ЧАС-СГ (кількісне вилучення платини(ІІ) відбувається за 3 а паладію(ІІ) – за 10 

хв, на відміну від МН – 45 хв). МН не можна застосовувати для прямого 

визначення паладію через власне забарвлення нанокомпозиту.  

  

3.5. Висновки до розділу 3 

Дослідженя взаємодіі платини(ІІ), платини (IV) та паладію(ІІ) з 

силікагелем, модифікованим ЧАС, показало, що метали вилучаються у формі 

хлоридних ацидокомплексів з утворенням на поверхні ЧАС–СГ іонних 

асоціатів складу [МеClx](ЧАС)2, де Ме це Pt(II), Pt(IV) або Pd(II), х = 4 (Pt(II), 

Pd(II)) або 6 для Pt(IV). Збільшення інтенсивності у спектрах дифузного 

відбиття сухих сорбентів з вилученими металами на поверхні було покладено в 

основу розробки твердофазно–спектрофотометричного визначення платини та 

паладію за їх власним поглинанням на поверхні з МВ 0,03; 0,07; 0,1 мг/л для 

Pd(II), Pt(II), Pt(IV) відповідно. 

Однак методики виявились маловибірковими щодо кольорових металів. 
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Визначенню паладію заважають кратні кількості Pt(II), Pt(IV) (>1), Ag(I) та 

Au(III) (>2), Fe(III) та Cu(II) (>10), Sn(II) (100). Визначенню платини заважають 

кратні кількості паладію та інших металів в аналогічних співвідношеннях. 

Застосування рентгенофлуоресцентного методу дало можливість 

розширити діапазон визначуваних концентрацій платини та паладію та 

підвищити вибірковість щодо феруму(ІІІ) (в присутності трилону Б) в 10 разів. 

МВ РФ методом становить 0,05 мг/л для паладію та 0,04 мг/л для платини 

відповідно.  

Застосування прийому «проявки» розчином нітрозо Р солі для СФ і ВТ 

детектування паладію на поверхні сорбенту дало можливість розробити ССФ 

методику його визначення. МВ виявилась вдвічі нижчою порівняно із 

детектуванням за власним поглинанням. Крім того, забарвлення сорбатів, 

оброблених розчином НРС змінюється із збільшенням концентрації паладію на 

сорбенті від 0,02 до 0,32 мг/г. Цей ефект було покладено в основу розробки ВТ 

методу та кольорової тест–шкали для визначення паладію. МВ при цьому 

становить 0,015 мг/л. Oднак методика є невибірковою в приcутності кратних 

кількостей Fe(III) (>1), Ni(II), Co(II) (>2).  

Магнітні наночастинки, функціоналізовані амінопропільними групами 

було застосовано для кількісного вилучення паладію(ІІ) з хлоридних розчинів в 

формі його ацидокомплексу при рН 3,0–5,0. Сорбенти характеризуються 

високою гідролітичною стійкістю та біодеградабельністю. Отримані матеріали 

володіють магнітними властивостями, що дає змогу відокремлювати сорбент з 

великого об'єму розчину без центрифугування впродовж кількох секунд дією 

звичайного магніту. 

Проте дослідження заважаючого впливу деяких супутніх елементів на 

визначення платини та паладію розробленими методика безпосередньо в фазі 

концентрату показало, що проблема вибірковості щодо Cu та Fe і деяких інших 

платиноїдів навіть у присутності комплексоутворювачів повністю не вирішена. 

Застосування прийому проявки паладію на поверхні ЧАС-СГ вирішило 

проблему вибірковості лише у присутності платини та золота. Тому було б 
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доречним здійснити пошук та дослідити властивості нових реагентів, які дали б 

змогу селективно елюювати з концентратів Pt та Pd. Крім цього відомо, що 

люмінесцентний метод має більшу чутливість порівняно з СФ. Тому, було б 

доречним знайти такі реагенти, які б володіли люмінесцентними 

властивостями, або проявляли їх при зв’язуванні з ПМ. 
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РОЗДІЛ 4. НОВІ ОРГАНІЧНІ РЕАГЕНТИ  

ДЛЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ Pt І Pd 

 

З наведених вище результатів видно, що проблема підвищення чутливості 

і вибірковості повністю не вирішується шляхом детектування ПМ у фазі 

концентрату спектральними методами. Інша техніка сорбційно-

спектроскопічних методів передбачає відокремлення аналіту від матричних 

компонентів проби сорбентом вибіркової дії з наступною десорбцією 

мінімальним об’ємом елюенту і детектуванням високочутливими методами. Ця 

техніка широко використовується, зокрема з мас–спектрометрією з ІЗП, ААС з 

електротермічною або полуменевою атомізацією (див. розд 1, п. 1.1). Однак 

застосування перших двох для рутинного аналізу обмежене високою вартістю 

обладнання та обслуговування, використанням додаткових витратних 

матеріалів, необхідністю залучення висококваліфікованого персоналу, 

попереднього концентрування аналіту. ПААС метод є недостатньо чутливим 

(МВ 0,6 мкг/мл). Люмінесцентний метод не поступається за чутливістю та 

вибірковістю, однак є більш доступним та простішим в плані виконання 

експерименту. Ознайомлення з сучасними джерелами літератури свідчить про 

те, що більшість робіт присвячена дослідженню комплексів ПМ з 

люмінесцентними ОР та їх застосуванню, як люмінесцентних сенсорів на 

кисень [266–269]. Зустрічаються лише поодинокі публікації щодо визначення 

ПМ прямим люмінесцентним методом (розд.1, п.1.1). ОР, що використовуються 

для люмінесцентного визначення ПМ здебільшого неселективні, тому пошук 

нових високочутливих і вибіркових реагентів для їх визначення є актуальною 

задачею сучасної аналітичної хімії.  

 

4.1  Люмінесцентні властивості похідних конденсованих піридинів та 

2,6-діамінопіримідину 

Відомо [26, 226, 227], що благородні метали мають високу спорідненість 

до органічних реагентів, що містять донорні атоми нітрогену або сульфуру. В 
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монографії [270] описано, що ПМ при взаємодії з N-вмісними органічними 

люмінофорами класу порфіринів гасять їх люмінесценцію, як і більшість 

важких металів, за виключенням Mn(II) та Zn(II), через утворення комплексів з 

переносом заряду. Крім того, з даних наведених авторами [271, 272] видно, що 

платина та паладій утворюють комплекси з бензотіазолом та похідними 

діамінопіримідину. Тому нами було здійснено пошук нових органічних 

реагентів серед похідних конденсованих піридинів та діамінопіримідину. Серед 

низки сполук синтезованих співробітниками кафедри органічної хімії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нами були 

обрані речовини, що характеризуються високим квантовим виходом 

люмінесценції та містять донорні атоми азоту, або (та) сульфуру. Структурні 

формули обраних для дослідження сполук наведено на рис. 4.1 [206, 207]. 
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1-іміно-5-метил-3-(3-гідрокспропіл)-
1,5-дигідропіридо[1,2-
a]бензімідазол-2,4-дикарбонітрил (І)  

3-[2-(гідроксиметил)феніл]-1-іміно-1H-
піридо[2,1-b][1,3]бензотіазол-2,4-
дикарбонітрил (ІІ)  

N

NN NH2
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S

H
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N

NN NH

OH

N

S

CH3H

H

 

3-[2,6-діаміно-5-(1,3-бензотіазол-2-
іл)-4-піримідиніл]-1-пропанол (ІІІ) 

3-[6-аміно-5-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-
метил-2-iміно-1,2-дигідро-4-піримідиніл]-
1-пропанол (IV ) 

Рис. 4.1. Структурні формули похідних конденсованих піридинів (І, ІІ) і 2,6–
діамінопіримідину (ІІІ, IV ).  
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Видно, що всі обрані сполуки характеризуються жорсткою будовою 

молекули та розгалуженою системою π–спряжених зв'язків, що є необхідними 

та достатніми умовами наявності флуоресцентних властивостей [273]. 

Молекули цих сполук містять донорні атоми нітрогену, які є активними 

центрами зв'язування іонів ПМ у комплекси [26]. Крім того в молекулах 

обраних реагентів наявні аміногрупи, які можуть протонуватися у водних 

розчинах з утворенням органічних катіонів, здатних утворювати ІА з 

ацидокомплексами ПМ. 

Було встановлено, що ОР І – IV  практично не розчиняються у воді, 

гексані, ацетонітрилі, проте розчиняються у спиртах. Тому дослідження 

люмінесцентних властивостей обраних ОР проводили в ізопропанольних 

розчинах. На рис. 4.2–4.5 наведено спектри збудження та люмінесценції 

вказаних сполук. 
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Рис. 4.2. Спектри збудження (1) та 

люмінесценції (2) 5 мкмоль/л 

ізопропанольного розчину І.  

λзб= 380 нм, λлюм=444 нм. 

Рис. 4.3. Спектри збудження (1) та 

люмінесценції (2) 5,0 мкмоль/л 

ізопропанольного розчину ІІ.  

λзб= 410 нм, λлюм=495 нм. 
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Рис. 4.4. Спектри збудження (1) та 

люмінесценції (2) 50,0 мкмоль/л 

ізопропанольного розчину ІІІ.  

λзб= 337 нм, λлюм=410 нм. 

Рис. 4.5. Спектри збудження (1) та 

люмінесценції (2) 50,0 мкмоль/л 

ізопропанольного розчину IV .  

λзб= 377 нм, λлюм=447 нм. 

 

З рис. 4.2–4.5 видно, що сполуки І та ІІ володіють ліпшими 

люмінесцентними властивостями порівняно з ІІІ та IV  (інтенсивність 

люмінесценції вища при меншій концентрації реагенту в розчині), що 

узгоджується з більш жорсткою (планарною) структурою молекул цих сполук. 

Втім, реагенти ІІІ та IV  характеризуються майже вдвічі більшими значеннями 

величини Стоксового зсуву. Для ІІІ та IV  він складає Δλ = 72 та 68 нм 

відповідно, а для І та ІІ – 32 та 46 нм відповідно.  

Відомо, що при аналізі об'єктів на вміст ПМ пробопідготовку здійснюють 

додаванням розчину соляної кислоти, для переведення металів та нерозчинних 

сполук у розчинні хлоридні ацидокомплекси. Тому нами було досліджено 

вплив води (на прикладі IV) і НСl на флуоресцентні властивості обраних 

реагентів. Результати наведено на рис. 4.6, 4.7. 

Оскільки сполуки І-IV  практично не розчиняється у воді, а розчини ПМ 

готують, переважно розчиненням їх у 2,0 М розчині хлоридної кислоти було 

досліджено вплив води на люмінесцентні властивості реагенту на прикладі IV . 

Встановлено, що при вмісті води у ізопропанольному розчині IV  > 20% об. 

спостерігається зниження інтенсивності флуоресценції через зниження 

розчинності реагенту. 
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Рис. 4.6. Спектри збудження (1–5) та люмінесценції (1’–5’) водно–

ізопропанольних (1:9) розчинів похідних конденсованих піридинів І (a) та 

ІІ (б) при додаванні HCl. Концентрація І, ІІ 5.0 мкмоль/л. Концентрація НСl: 

а–б – 0 (1) 10 (2) 20 (3) 30 (4) 40 (5) мкмоль/л. 

 

Протонування аміногруп сполук І–ІІІ призводить до послаблення їх 

люмінесцентних властивостей, що підтверджується відповідними змінами у 

спектрах збудження та випромінювання сполук при збільшенні кислотності 

розчину. На відміну від сполук І–ІІІ люмінесценція 3–[6–аміно–5–(1,3–

бензотіазол–2–іл)–2–іміно–1–метил–1,2–дигідропіримідин–4–іл]пропан–1–олу 

(IV ) практично не змінюється до концентрації HCl 2,0 – 16 ммоль/л (рН 1,8 – 

2,7) (рис. 4.7б). З огляду на це IV  є більш перспективним для люмінесцентного 

визначення платинових металів у кислому середовищі. 
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Рис. 4.7. Спектри збудження (1–5) та люмінесценції (1’–5’) водно–

ізопропанольних (1:9) розчинів похідних 2,6–діамінопіримідину ІІІ (а)–IV  

(б) при додаванні HCl. Концентрація ІІІ, IV  50,0 мкмоль/л. Концентрація 

НСl: 0 (1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 10 (5) ммоль/л. 

 

4.2. Квантовий вихід похідних 2,6-діамінопіримідину 

Однією з найважливіших характеристик сполук, що здатні 

флуоресціювати, є квантовий вихід, який вказує на ймовірність інактивації 

збудженого стану за рахунок флуоресценції, а не за рахунок інших механізмів 

[273]. Найбільш надійним методом визначення квантового виходу (Q) є 

відносний метод, що передбачає застосування стандартних зразків з відомим 

значенням Q. Вважається, що розчини досліджуваного та стандартного зразків 

при однаковій довжині хвилі збуджуючого світла поглинають однакову 

кількість фотонів. Отже, співвідношення інтегральних інтенсивностей 

флуоресценції буде співвідношенням квантових виходів. Розрахунки 

квантового виходу проводили за формулою – � = ��	  ∙  � ∙�	 ∙��

��	  ∙ ∙ ��	� ,  

де Qst – квантовий вихід стандартної речовини, I та Ist – інтенсивність 

флуоресценції для досліджуваної та стандартної речовин відповідно, A та Ast – 

оптична густина розчинів досліджуваної та стандартної речовин, n і nst – 
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показники заломлення розчинників, що використовувалися для приготування 

розчинів досліджуваної і стандартної речовин. 

 

Рис. 4.8. Структурна формула хінінсульфату. 

 

Речовиною-стандартом обрали хінін сульфат (рис. 4.8), оскільки він 

поглинає при довжині хвилі збудження сполук. Реєстрували спектри 

поглинання та люмінесценції розчинів хінін сульфату (рис. 4.9) різної 

концентрації, та ізопропанольних розчинів ІІІ (рис.4.10) та IV  (рис. 4.11). 
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Рис. 4.9. Спектри поглинання (1–4) та люмінесценції (5–8) розчинів хінін 

сульфату 0,5М сульфатній кислоті. λeх=337 нм. Концентрація розчинів хінін 

сульфату, мкмоль/л: 0,5 (1, 5), 1,0 (2, 6), 5,0 (3, 7) 10,0 (4, 8). 

 

Концентрації розчинів обирали таким чином, щоб оптична густина 

розчинів при довжині хвилі збудження реагентів не перевищувала 0,1. 

Квантовий вихід хінін сульфату становить 0,52 [274]. 
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Рис. 4.10. Спектри поглинання (1–4) та люмінесценції (5–8) 

ізопропанольних розчинів III . λeх=337 нм. Концентрація IV , мкмоль/л: 0,5 (1, 5), 

1,0 (2, 6), 5,0 (3, 7) 10,0 (4, 8). 

Рис. 4.11. Спектри поглинання (1–4) та люмінесценції (5–8) 

ізопропанольних розчинів IV . λem=337 нм. Концентрація IV , мкмоль/л:  

0,5 (1, 5), 1,0 (2, 6), 5,0 (3, 7) 10,0 (4, 8). 

На рис. 4.9 – 4.11 наведено спектри поглинання та люмінесценції 

розчинів стандарту та досліджуваних речовин, які реєструвалися за однакових 

умов: спектри люмінесценції – при довжині хвилі збудження λeх = 337 нм; 

спектри поглинання реєстрували в діапазоні довжин хвиль від 200 до 450 нм. З 

рис. 4.9 та 4.10 видно, що для розрахунків квантового виходу придатними є 

лише спектри поглинання реагентів ІІІ і IV  при концентрації 0,5 та 1 мкмоль/л. 

За таких умов поглинання при довжині хвилі збудження не перевищує 0,1. 
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Дані експериментально отриманих значень квантових виходів та їх 

статистична обробка наведені у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1  
Оцінка квантового виходу ІІІ та IV  (nІПС=1,377, nst=1,333) 

№п/п Qst QIII  QIII±∆QIII  QIV QIV ±∆QIV 

1  
0,52 

0,0077  
0,0079±0,0002 

0,0055  

0, 0054±0,0002 

 

2 0,0079 0,0053 
3 0,0081 0,0054 

4 0,0078 0,0051 

 

Отже, квантовий вихід для ІІІ складає – 0,0079, для IV  – 0,0054. Видно, що 

реагенти ІІІ та IV  мають близькі значення квантових виходів, однак стійкістю 

до дії кислоти вирізняється лише реагент IV, тому подальші дослідження 

проводили саме для цього реагенту.  

 

4.3. Протолітичні властивості 3–[6–аміно–5–(1,3–бензотіазол–2–іл)–2–

іміно–1–метил–1,2–дигідропіримідин–4–іл] –1–пропанолу 

 

З огляду на наявність аміногруп у складі сполуки IV , для визначення 

констант протонування було застосовано метод прямого та зворотнього 

потенціометричного титрування водно-ізопропанольних (1:4) розчинів соляною 

кислотою.  

Криву прямого потенціометричного титрування та її білогарифмічну 

анаморфозу наведено на рис. 4.12. Формальні (умовні) константи протонування 

розраховували за рівнянням Гендерсона [275] для рівноваги:  

 

H2R + H+ = H3R
+ ,   �� =  [����]

[���]∙[��]. 

 

Рівняння білогарифмічної анаморфози має вигляд:  

рН = (8,13 ± 0,03) + (1,39 ± 0,03) ·  lg(V/Vекв-V),  
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звідси умовна (формальна) константа протонування IV  становить рКр = 8,1. 
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Рис. 4.12. Крива потенціометричного титрування водно-ізопропанольного 

(1:9) розчину реагенту IV  (а) та її білогарифмічна анаморфоза (б). СIV = 5·10–4 

моль/л, СНСl = 0,01 моль/л, Vзаг = 15,0 мл. 

 

Криву зворотнього потенціометричного титрування та результати її 

обробки наведено в додатку В (рис. В.1). Умовна константа протонування 

становить 7,9. 

Константи протонування також було розраховано засобами програмного 

забезпечення ACDLabs 12.0 (рис. 4.13).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.13. Результати розрахунків рКр IV  засобами програмного 

забезпечення ACDLabs 12.0. 
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Дані, розраховані АСDLabs 12.0 свідчать про протонування атому 

нітрогену в 1 положенні піримідинового циклу. З огляду на структурну 

формулу реагенту, більш доступним для протонування є атом нітрогену 

іміногрупи. Тому можна передбачити рівноймовірну локалізацію протону між 

цими атомами нітрогену.  

Отже, у слабкокислому середовищі домінує монопротонована форма 

реагенту IV  (рис. 4.14).  
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Рис. 4.14. Діаграма розподілу протолітичних форм реагенту IV  в 

ізопропанольному розчині. 

 

З огляду на збереження люмінесцентних властивостей та стабільність у 

солянокислому середовищі для подальших досліджень було обрано IV . 
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4.4 Комплексоутворення платини та паладію з 3–[6–аміно–5–(1,3–

бензотіазол–2–іл)–2–іміно–1–метил–1,2–дигідропіримідин–4–іл]пропан–1–

олом 

При додаванні ацидокомплексів платини і паладію до розчину IV  зміна 

інтенсивності люмінесценції спостерігається лише у випадку металів у ступені 

окиснення +2. При збільшенні концентрації Pt(ІІ) та Pd(ІІ) у розчині 

спостерігається гасіння люмінесценції реагенту (рис. 4.15), що свідчить про 

утворення комплексних сполук.  
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Рис. 4.15. Флуоресценція 50 мкмоль/л водно–ізопропанольного (1:9) 

розчину IV  залежно від концентрації [PdCl4]
2– (а) та [PtCl4]

2– (б) у розчині. СPd, 

мг/л: 0 (1), 0,02(2), 0,07(3), 0,12(4), 0,22(5), 0,31(6), 0,36(7); СPt, мг/л: 0 (1), 

0,05(2), 0,11 (3), 0,23(4), 0,45(5); СHCl = 0,01 моль/л. 

 

Для встановлення складу та стійкості комплексів платини та паладію з IV  

реєстрували спектри поглинання водно-ізопропанольного (1:9) розчину 

реагенту IV  (рис. 4.16, крива 1), його монопротонованої форми (рис. 4.16, крива 

2) та комплексу з паладієм(ІІ) (рис. 4.16, крива 3), а також було застосовано 

метод ізомолярних серій (ІС), при різній концентрації компонентів (рис. 4. 17). 

З рис. 4.16 видно, що при протонуванні реагенту IV  спостерігається 

зменшення інтенсивності смуги поглинання при 360-410 нм та зростає 

інтенсивність короткохвильової смуги при 310 нм. Спектр поглинання реагенту 

в присутності паладію(ІІ) характеризується двома інтенсивними смугами 



111 

поглинання при 300 та 380 нм відповідно, що свідчить на користь утворення 

комплексної сполуки. Подальші дослідження проводили при 380 нм, оскільки 

при цій довжині хвилі в слабокислому середовищі реагент не поглинає. 
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Рис. 4.16. Нормовані спектри поглинання водно-ізопропанольного (1:9) 

розчину реагенту IV  (1), його монопротонованої форми (2) та комплексу з 

паладієм(ІІ). СIV  = 50,0 мкмоль/л, СHCl = 1,0 · 10-2, моль/л (2,3), СPd(II) = 20,0 

мкмоль/л (3). 
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Рис. 4.17. Діаграми ізомолярних серій системи «IV  – Pd» в водно-

ізопропанольному розчині (1:9). Концентрація ІС, ммоль/л: 1 – 0,06; 2 – 0,1; Vзаг 

= 3,0 мл, l = 1,00 см.  
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Зсув максимуму на діаграмі при збільшенні концентрації ІС (рис. 4.17) 

вказує на те, що у розчині відбувається ступінчасте утворення в системі «Pd-

IV ». Вірогідним є утворення комплексів із співвідношенням компонентів 1:1 і 

1:2. Форма кривої діаграми ІС свідчить про утворення комплексних сполук 

середньої стійкості.  

Для встановлення способу координації металів до IV  було застосовано 

методи ІЧ- та ЯМР 1Н спектроскопії. 

ІЧ-спектри сухих зразків, які було отримано шляхом висушування водно-

ізопропанольного розчину IV  з добавкою хлоридної кислоти та розчину 

паладію(ІІ), наведено у додатоку В, рис. В.2. Видно, що метод ІЧ-спектроскопії 

виявився малоінформативним. В спектрах ЯМР 1Н комплексу паладію та 

реагенту (рис. В.3, додаток В), за відсутності хлоридної кислоти, проявляється 

сигнал 4-Н протона бензотіазольного замісника при 8.8 м.ч., що зміщений на 

0.9 м.ч. у слабке поле в порівнянні з реагентом IV . При додаванні хлоридної 

кислоти відбувається зворотній зсув сигналу 4-Н протона у сильне поле, що 

ймовірно пов’язано з протонуванням ліганду, який входить до координаційної 

сфери паладію(ІІ), або частковим руйнуванням комплексу в ДМСО.  

Слабопольний сигнал при 8.8 м.ч. 4-Н протона бензотіазольного 

замісника ліганду може бути зумовлений дезекрануючим впливом магнітно-

анізотропного піримідинового кільця іншого ліганду, що вказує на утворення 

комплексної сполуки із співвідношенням компонентів Pd : IV =  1:2. Наявність 

інтенсивного піку при 5.5 м.ч. вказує на те, що при комплексоутворенні 

з’являється рухливий кислий протон, тобто комплексоутворення 

супроводжується заміщенням протону аміногрупи піримідинового циклу. 

Оскільки метод ЯМР 1Н малочутливий, тому для реєстрації спектрів 

використовують високі концентрації компонентів реакції.  

Ймовірні структури комплексних сполук наведено на рис. 4.18.  

Отже, взаємодію паладію з IV можна представити наступними схемами: 
 
PdCl4

2- + 2H3R
+ ↔ [PdCl2(H2R)2]

0 + 2H+ + 2Cl-  (4.1); 
PdCl4

2- + 2H3R
+ ↔ [PdCl2(H3R)2]

2+ + 2Cl-  (4.2). 
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Рис. 4.18. Ймовірні структури комплексів паладію з IV  із 

співвідношенням компонентів 1:2. 

 

Оскільки комплексна сполука в розчині ДМСО руйнується при дії 

хлоридної кислоти, то наймовірніше взаємодія паладію з IV  відбувається за 

схемою 4.1. В ізопропанольному розчині такого впливу кислоти не 

спостерігається, що вказує на утворення комплексної сполуки за схемою 4.2.  

У випадку розбавлених розчинів Pd(II) i Pt(II) з IV  були застосовані 

класичні методи дослідження комплексів середньої стійкості, а саме: Моланда 

та Бента і Френча. Експеримент будували за методом зсуву рівноваги 

(спектрофотометричний і люмінесцентний варіанти).  

Видно, що у спектрах поглинання (рис. 4.19 а) наявні дві ізобестичні 

точки при 235 та 360 нм, що вказує на ймовірне існування у розчині трьох 

частинок – реагенту і комплексів різного складу Pd(II) з IV . 

Співвідношення компонентів у комплексах визначали методом Моланда 
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за формулою:   
�
� =  ����

����
 ∙  ��

��
,  

де Іn
M, Іn

R – інтенсивність люмінесценції в області насичення при сталій 

концентрації металу та реагенту відповідно (рис. 4.20), СR, CM – концентрація 

ліганду і металу у розчинах першої і другої серії. 

За методом Моланда отримали n/m = 1 : 1. Співвідношення компонентів у 

комплексах встановлювали також обмежено-логарифмічним методом Бента і 

Френча на початковій ділянці кривої насичення (рис. 4.20 а). Результати 

наведено на рис. 4.20 б. Рівняння прямих мають вигляд:  

lg Ii/(I n – Ii) = (5,7 ± 0,1) + (1,14 ± 0,01)· lg CR при сталій концентрації 

реагенту,  

lg Ii/(I n – Ii) = (5,38 ± 0,06) + (1,14 ± 0,01)· lg CR при сталій концентрації 

платини(ІІ).  
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Рис. 4.19. Спектри поглинання (а) та 

діаграми зсуву рівноваги (б, в) водно-

ізопропанольного розчину (1:9) реагенту 

при сталих концентраціях паладію(ІІ) (б) 

і IV  (в). Концентрація, мкмоль/л: Pd – 

20,0 (1б) 40,0 (а, 2б); IV – 50,0 (1в), 100,0 

(2в) мкмоль/л. Розчини порівняння – 

розчини реагенту. СHCl = 0,010 моль/л. 
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Рис. 4.20. Криві зсуву рівноваги (а) у системі водно-ізопропанольний 

(1:9) розчин IV - Pt при сталій концентрації Pt(II) (1), при сталій 

концентрації реагенту (2), та їх білогарифмічні анаморфози (б). СPt(II)=50 

мкмоль/л (а1), СIV  =50 мкмоль/л (а2), CHCl = 0,01 моль/л, λзб.=339 нм, l=1,0 см. 

 

Тангенс кута нахилу прямої дорівнює 1,14 в обох випадках, що 

підтверджує припущення платина за цих умов утворює комплекс найпростішої 

стехіометрії, тобто 1:1. 

Аналогічні дослідження проводили люмінесцентним методом. На рис. 4. 

21-22 наведено для прикладу діаграми зсуву рівноваги для падладію(ІІ). 

Форма кривої зсуву рівноваги з максимумом (рис. 4.21) обумовлена 

ефектом внутрішнього фільтру у спектрах люмінесценції реагенту, який 

спостерігається при концентрації реагенту ˃ 20 мкмоль/л (А˃0,1 рис. 4.19 б).  
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Рис. 4.21. Інтенсивність люмінес-ценції водно-ізопропанольних (1:9) 

розчинів Pd(II) залежно від концент-рації IV . СPd(II)=15 мкмоль/л, CHCl = 0,01 

моль/л, λзб.=339 нм, l=1,0 см.  

∆І = ІR – IR у присутності Pd. 
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Рис. 4.22. Інтенсивність люмінесценції водно-ізопропанольних (1:9) 

розчинів IV  залежно від концентрації Pd(II). СIV=50 мкмоль/л, CHCl = 0,01 

моль/л, λзб.=339 нм, l=1,0 см. ∆І = ІR – IR у присутності Pd 

 

Результати обробки початкової ділянки кривої зсуву рівноваги за 

обмежено–логарифмічним методом наведено на рис. 4.23. видно, що тангенс 

кута нахилу дорівнює 1,06, що свідчить про те, що при СIV  ˂ CPd утворюється 

комплекс найпростішої стехіометрії, складу 1:1. 



117 

-6.8 -6.4 -6.0 -5.6

-2.0

-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

lg
 I

i/I
n-

I i

lgC
IV

, мкмоль/л  

Рис. 4.23 Білогарифмічна анаморфоза початкової ділянки кривої зсуву 

рівноваги при сталій концентрації реагента (рис. 4.21). λзб.=339 нм. 

Отже можна припустити, що за цих умов взаємодія паладію з IV при 

надлишку металу у розчині відбувається за схемами: 

 

PdCl4
2- + H3R

+ ↔ [PdCl3H3R]0 + Cl-,  (4.3) 

 

PdCl4
2- + H3R

+ ↔ [PdCl3H2R]- + H+ + Cl-. (4.4) 

 

Виходячи з даних ЯМР1Н спектроскопії більш ймовірними схемами 

утворення комплексних сполук будуть системи з виділенням протону (схема 

4.1 і 4.4). За методом Бента та Френча розраховували формальну (умовну) 

константу стійкості комплексу за діаграмами зсуву рівноваги у водно-

ізопропанольному розчині. Дані розрахунків наведено в табл. 4.2 і 4.3 для 

платини і паладію відповідно. 

Константу розраховували виходячи зі схеми 4.4: 

Для комплексу [PdCl3H2R]-  

 

 � =  [� !"#$�%]&
'� !"#

()∙[$�%]     (4.5)  
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Вираз для константи рівноваги (4.4) можна представити наступним 

чином: 

  �рів =  [� !"#$#%][$�][!"(]
'� !"-

�()[$#%�]   (4.6), 

  

aбо 

 �рів =  [� !"#$�%]∙[� !"#]∙[$�%]∙[$.][!"&]
'� !"-

�()[$#%�][� !"#]∙[$�%] = К
�0�4444

  (4.7),  

 

Об’єднавши 4.6 і 4.7 отримаємо:  

 

�рів =  [� !"#$�%][$.][!"&]
'� !"-

�()[$#%�] = К
�0�-      (4.8) 

 

Враховуючи, що домінуючими формами паладію і реагенту за умов 

комплексоутворення є [23456
7&] і [H3R+], вираз для розрахунку константи 

стійкості за методом Бента і Френча можна представити таким чином:  

люмінесцентний варіант 

 

 � =  <= [$++++][!"----]�pppp�4444

@<A&<=BC�D& E=
EA�FG

, 

 

фотометричний варіант 

 

� =  А= [$++++][!"----]�pppp�4444

@АA&А=BC�D& А=
АA�FG

 . 

 

 

 

 

 



119 

Таблиця 4.2 

Розрахунок константи стійкості комплексу платини(ІІ) з IV Іп=411 
 

№п/п СR, 10–6 моль/л Іi lgK 

1. 1,1 19,68 10,63 

2. 1,7 28,32 10,75 

3. 2,1 34,52 10,74 

4. 2,4 38,22 10,87 

5. 2,7 45,64 10,89 

6. 2,9 49,35 11,06 

7. 3,5 58,00 11,31 

8. 4,2 69,12 11,50 

 

Форма кривих зсуву рівноваги (рис. 4.20-4.22), а також збільшення 

константи при зростанні концентрації реагенту свідчить про ступінчасте 

комплексоутворення. Константа стійкості розрахована для комлексу Pt(II) з IV 

становить lgK = 11,0 ± 0,1 

З даних таблиці встановлено, що константа стійкості комплексу із 

співвідношенням компонентів 1:1 для паладію(ІІ) становить 10,36 ± 0,07 

(Р=0,95; n=15). Оцінку констант також здійснювали за допомогою програмного 

продукту CLINP 2.1. [276] (табл. В.1,2додаток В) Дані отримані методом Бента 

та Френча, а також за допомогою комп’ютерної обробки добре корелюють між 

собою. Більш вірогідним є проходження реакції на прикладі схем 4.1 та 4.4 з 

витісненням протону при співвідношенні компонентів в комплексі 1:1 та 1:2.  
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Таблиця 4.3 

Розрахунок константи стійкості комплексу паладію(ІІ) з IV . Аmax = 0,36 
 

№п/п СR, 10–6 моль/л Аi lgK 

1. 5,0 0,03211 10,45 

2. 6,6 0,04905 10,75 

3. 8,2 0,04732 10,31 

4. 9,8 0,05575 10,31 

5. 11,4 0,07383 10,51 

6. 13,0 0,07141 10,29 

7. 14,6 0,08058 10,31 

8. 16,1 0,08614 10,28 

9. 17,7 0,09597 10,31 

10. 19,2 0,10391 10,32 

11. 22,3 0,10483 10.19 

12. 25,3 0,12591 10,28 

13. 28,3 0,14733 10,36 

14. 31,3 0,15486 10,33 

15. 34,2 0,1705 10,37 

 

З рис. 4.15 видно, що при зв’язуванні IV з Pt(II) і Pd(II) спостерігається 

гасіння люмінесценції. Інтенсивність люмінесценції IV зменшується 

пропорційно збільшенню концентрації металу в розчині, що було покладено в 

основу їх визначення люмінесцентним методом. Рівняння ГГ люмінесцентного 

визначення платини та паладію у розчині наведено у табл. 4.4. 
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Таблиця 4.4.  

Параметри градуювальних графіків люмінесцентного визначення 

платини(ІІ) та паладію(ІІ) в водно–ізопропільному (1:9) розчині.  

∆І450 = (a±∆a) + (b±∆b)C, мг/л, рН = 2,0 ± 0,2, Vзаг. = 10,0 мл. 

Метал a±∆a b±∆b R n 
Діапазон лінійності 

ГГ, мг/л 
MB (3σ), 

мг\л 

Pd(II) 0,7 ± 0,9 176 ± 4 0,995 11 0,2 – 4,0 0,15 

Pt(II) 4,4 ± 0,5 67±1 0,997 8 0,5 – 6,0 0,20 

 

Видно, що методика визначення Pd(ІІ) характеризується нижчою МВ 

порівняно з платиною (ІІ), проте визначення Pt(II) можливе у дещо більш 

широкому діапазоні концентрацій. Дослідження заважаючого впливу 

перехідних металів, що проявляють спорідненість до N-вмісних органічних 

реагентів , а також - Pt(II), Au(III), Fe(III), Cu(II) Co(II), Ni(II), Zn(II) на 

визначення 20 мкмоль/л паладію люмінесцентним та спектрофотометричним 

методом показало, що більшість металів вже при співвідношенні 1:2 заважають 

визначенню. Підвищити вибірковість, при одночасному зниженні межі 

люмінесцентного визначення, можна шляхом попереднього відокремлення із 

застосуванням сорбенту вибіркової дії.  

Для цього ПМ вилучали ЧАС-СГ з подальшим їх елююванням водно-

ізопропанольним розчином реагенту та реєстрацією інтенсивності 

люмінесценції IV  в елюаті. Для цього сорбенти масою 0,05 г, з вилученими 

металами на поверхні були оброблені 5,0 мл 5 · 10–5 моль/л водно–

ізопропанольним розчином IV  при рН = 2,0 впродовж 15 хв. Сорбент після 

обробки відділяли центрифугуванням та реєстрували спектри люмінесценції 

розчину. Рівноважну концентрацію металів знаходили за ГГ (табл. 4.4).  
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Рис. 4.23. Спектри люмінесценції елюатів, отриманих обробкою 

сорбентів після вилучення на їх поверхні Pd(II) (а), Pt(II) (б) 50 мкмоль/л 

водно-ізопропанольним розчином реагенту IV . V=5 мл, tперемішування. = 15 хв, рН 

= 2,0. Вміст на ЧАС–СГ, мг/г: Pd(II): 0 (1) 2,8 (2), 6,5 (3) , (б)  

Pt(II): 0 (1); 4,0 (3).  

 

За оптимальних умов з поверхні десорбується Pd на 60%, а платина лише 

на 5%, що дає можливість визначати паладій у її присутності (рис. 4.23 а). При 

цьому десорбція з поверхні сорбенту у випадку паладію(ІІ) не перевищувала 

60%. МВ паладію сорбційно-люмінесцентним методом в 12 разів нижча 

порівняно з МВ без концентрування. Цей ефект може бути використаним для 

визначення паладію у присутності платини, після їх концентрування з 

хлоридних розчинів. 

 

4.5 Висновки до розділу 4. 

Встановлено, що всі обрані реагенти характеризуються задовільними 

люмінесцентними властивостями в ізопропанольному розчині. Однак 

придатним для аналітичних цілей є лише 3-[6-аміно-5-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-

метил-2-іміно-1,2-дигідро-4-піримідиніл]-1-пропанол (IV ), який зберігає власні 

люмінесцентні властивості в слабкокислому розчині (квантовий вихід 

становить 0,0054). IV є слабкою двоосновною кислотою (Н2R), значення 
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константи протонування lgKp=7,9±0,2. За умов рН 1,8 – 2,7 реагент               

існує у формі Н3R
+.  

Гасіння люмінесценції Н2R у присутності Pt(II) та Pd(II) обумовлене 

утворенням комплексів середньої стійкості зі стехіометричним 

співвідношенням Pt(Pd) : Н2R 1:1 та 1:2.  

Розроблені методики люмінесцентного визначення Pt(II) і Pd(II) з МВ 0,20 

і 0,15 мг/л Pt(II) і Pd(II) відповідно. Визначенню паладію(ІІ) з IV заважають 

Hg(II), Au(III), Sn(IV), Fe(III) в співмірних кількостях. Збільшення чутливості і 

вибірковості досягається при попередньому концентруванні Pd ЧАС-СГ з 

подальшим елююванням аналіту ізопропанольним розчином IV і 

детектуванням інтенсивності люмінесценції у розчині. При цьому Pt(II) не 

заважає визначенню, а МВ Pd(II) знижується більш ніж на порядок порівняно з 

методикою ЛМ визначення у розчині. 
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РОЗДІЛ 5 

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРОБЛЕНИХ ТВЕРДОФАЗНИХ  

РЕАГЕНТІВ В АНАЛІЗІ 

 

Платинові метали широко використовуються у промисловості та 

медицині. Подальший розвиток цих галузей обумовлено розвитком 

протипухлинної терапії, а також необхідністю розробки нових каталізаторів для 

хімічної, нафтохімічної та фармацевтичної індустрії. Донедавна негативний 

вплив ПМ вважався незначним, однак забруднення придорожніх ділянок та 

довкілля платиновими металами, внаслідок ерозії металічних платинових 

автокаталізаторів, стає все відчутнішим. З огляду на це визначення ПМ в 

різноманітних об’єктах є актуальним завданням сучасної аналітичної хімії. 

Одним з найпоширеніших методів визначення вмісту ПМ, а також золота 

і срібла, є пробірна плавка. Основою цього методу є сплавлення 

досліджуваного зразка із сухими реагентами та гравіметричний аналіз 

отриманого сплаву. Недоліками цього методу є неможливість якісного і 

кількісного визначення легуючого компоненту, значна тривалість аналізу, а 

також необхідність утилізації відходів. Ці недоліки стимулювали пошук 

альтернативних методик аналізу [277]. Найпоширенішими є методики, що 

передбачають переведення ПМ у розчинні хлоридні ацидокомплекси з 

подальшим послідовним вилученням і концентруванням ПМ з забруднення 

допомогою сорбентів різної природи та детектуванням аналітів 

інструментальними методами. Серед них IЗП–MС, ІЗП–АЕС, НАА, що 

характеризуються високою чутливістю, проте, є недоступними для забруднення 

багатьох аналітичних лабораторій через високу вартість обладнання та 

обслуговування.  

Оскільки концентрація ПМ у природних та біологічних об’єктах дуже 

низька, перспективним є попереднє їх концентрування та відділення від 

матричних компонентів зразка. В попередніх розділах нами показано 

можливість відділення та концентрування Pt(II,IV) і Pd(II) за допомогою 
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модифікованих органо-мінеральних матриць з наступним СФ, РФ 

(безпосередньо у фазі сорбенту), або ААС і люмінесцентним (після елюювання 

аналіту в розчин) методами.  

 

5.1 Визначення [PdCl4]
2– комбінованими сорбційно–

спектроскопічними та візуальним тест–методами 

Металічний паладій завдяки його каталітичним властивостям входить до 

складу композиційних матеріалів для виробництва автокаталізаторів [11], як 

альтернатива золота паладій використовується для виробництва 

електротехнічних пристроїв та гальванічних елементів. Перспективною галуззю 

використання паладію є створення препаратів для лікування онкозахворювань 

[278], а також конструкційних матеріалів для ортопедичної стоматології.  

 

5.1.1 Визначення Pd у модельних розчинах, що імітують склад 

конструкційних матеріалів для ортопедичної стоматології  

Загалом, конструкційні матеріали для ортопедичної стоматології, що 

містять ПМ, поєднують в собі технологічні, специфічні, функціональні 

властивості, що є необхідним для забезпечення тривалого використання таких 

протезів. Це висока міцність та корозійна стійкість в умовах порожнини рота, 

біологічна інертність стосовно організму людини, технологічність при литті, 

обробці тиском та інших операціях при виготовленні зубного протезу. 

Фактором, що обмежував практичне застосування паладію, була висока 

температура плавлення, проте, цю проблему вирішили завдяки розвитку 

сучасного електротермічного обладнання. Тому паладій став більш дешевою 

альтернативою золота, як основа стоматологічного сплаву. Однак в літературі 

зустрічаються відомості, що деякі пацієнти мають особисту непереносимість 

паладію, який потрапляючи в організм людини викликає алергічні реакції, 

мутації, зниження імунітету і порушення обміну речовин. Особливо це 

стосується сплавів на основі паладію, що містять купрум [1, 2, 5]. 

З метою перевірки придатності розроблених ССФ методик із 
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використанням ЧАС–СГ для вилучення та подальшого визначення [PdCl4]
2– у 

фазі концентрату на реальних об'єктах, було приготовлено модельні розчини, 

що імітують склад сплавів UGDO Armastar 2 (1) та Палладент Суперпал (2). 

Склад сплавів наведено в табл. 5.1. Розрахунок необхідних кількостей металів 

здійснювали, виходячи з наважки сплаву масою 0,0342 г та загального об'єму 

аналіту 25 мл. Аліквоту (1,0 мл) розчину переносили у термостійкий стакан, 

додавали 10 мл суміші HCl з HNO3 (3:1), утворений розчин упарювали на 

піщаній бані впродовж 8–10 хв до утворення вологих солей, додавали 5,0 мл 

розчину хлоридної кислоти та знов упарювали. Процедуру повторювали двічі. 

Далі, пробу кількісно переносили у мірну колбу ємністю 25,0 мл за допомогою 

розчину 2,0 М хлоридної кислоти.  

З розчину аналіту відбирали аліквоту (0,6 мл), додавали до неї 10,0 мл 1,0 

М розчину натрію хлориду, розводили розчин бідистильованою водою та 

доводили рН розчину до 1,0 (Vзаг. = 100,0 мл) відповідним розчином хлоридної 

кислоти. Концентрування [PdCl4]
2– на поверхні ЧАС–СГ (0,100 г) проводили 

впродовж 10 хв при кімнатній температурі. Сорбат відокремлювали 

декантацією, тричі промивали дистильованою водою та висушували до 

повітряно–сухого стану. 

Вміст паладію в одержаному концентраті визначали методами РФ та СФ. 

Для сорбенти, масою 0,100 г переносили у кювету з поліетиленовим дном та 

вимірювали інтенсивність рентгенівського випромінювання характеристичних 

Кα–лінії паладію та цирконію, як внутрішнього стандарту. Розраховували Івідн. = 

ІPd/IZr. У випадку застосування методу ССФ реєстрували дифузне відбиття 

сорбату у кюветі для дифузного відбиття при 284 та 600 нм у функції 

поглинання. Із одержаних даних розраховували ∆А = А284 – А600, вміст паладію 

знаходили за ГГ, рівняння якого представлено в табл. 3.3, результати 

перераховували на вміст металу у сплаві. Одержані значення та їх статистичну 

обробку наведено в табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Результати визначення Pd в модельних розчинах стоматологічних сплавів 

Метод детектування 

*Знайдено Pd, % 
UGDO Armastar 2 Палладент Суперпал 

х ± ∆х Sr х ± ∆х Sr 

СФ 62 ± 3 0,02 56,1±1,5 0,01 

РФ 65 ± 3 0,03 60 ± 3 0,02 

СФ з проявкою НРС 56 ± 3 0,03 60 ± 1 0,05 

ВТ 56 ± 5 0,07 60 ± 3,0 0,06 

ПААС 55,6 ± 0,8 0,01 58,1 ± 1,4 0,01 

Заявлений вміст Pd 61,8 60,0 

Супутні елементи 
Ag – 25,0, Sn – 9,2, 
Zn – 1,9, In – 2,0 

Cu – 15,0, Sn – 15,0, 
Au – 10,0 

*Примітка: n = 3, P = 0,95. 

 

Визначення паладію ССФ та ВТ методами з «проявкою» розчином НРС 

проводили наступним чином: сорбат, з вилученим паладієм на поверхні 

обробляли крапельним способом 0,007 М розчином нітрозо Р солі об’ємом V = 

50 мкл. Отриманий у такий спосіб сорбент висушували на повітрі та проводили 

детектування при 520 і 800 нм. З одержаних даних розраховували ∆А = А520 – 

А800, концентрацію паладію(ІІ) знаходили за градуювальним графіком (табл. 

3.3). Вміст паладію ВТ методом визначали порівнюючи забарвлення сорбенту 

із тест–шкалою (рис. 3.17). Статистичну обробку результатів ВТ визначення 

проводили за участі 8 спостерігачів.  

Для перевірки правильності отриманих результатів для визначення 

паладію у модельному розчині було застосовано метод полуменевої ААС згідно 

з [279]. Результати визначення паладію наведено у табл. 5.1. Видно, що 

методики характеризується задовільною відтворюваністю та правильністю. З 

таблиці видно, що вміст паладію у сплавах високий – 61,8% та 60% відповідно. 
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Відомо, що такі сплави дорого коштують тому для перевірки вмісту паладію у 

таких сплавах доцільним є використання розроблених методик, оскільки для 

визначення нам потрібно взяти наважку масою 0,020 мг на відміну від ПААС 

визначення, де для трьох паралельних вимірювань потрібно взяти 0,3 мг сплаву.  

 

5.1.2 Визначення [PdCl4]
2– у відпрацьованому електроліті для 

паладіювання  

Оскільки в Україні немає власних родовищ видобування ПМ основними 

джерелами цих металів є вторинна сировина, а саме, відпрацьовані гетерогенні 

каталізатори, різноманітні радіодеталі, електроліти паладіювання. Однак 

визначення та вилучення ПМ з вторинної сировини ускладнене через 

присутність супутніх елементів. З огляду на те, що ССФ визначенню паладію 

заважають кратні кількості інших ПМ, проте, не заважають 10–кратні 

надлишки Cu(II), Co(II), Ni(II), та 100-кратні Sn(II), тому нами було апробовано 

розроблені методики для визначення [PdCl4]
2– у відпрацьованому електроліті 

паладіювання, що містить велику кількість стануму та деяких інших супутніх 

елементів. Визначення паладію проводили в електроліті без та після 

пробопідготовки. Пробопідготовку проводили для того, щоб можна було 

проводити визначення ПААС методом, оскільки великий надлишок стануму 

знижує аналітичний сигнал паладію. 

Пробопідготовку електроліту виконували наступним чином: до 2,0 мл 

електроліту додавали 3,0 мл HNO3, утворений розчин кип'ятили впродовж 2–3 

хв. Тоді до розчину додавали 5,0 мл НСl та випарювали до утворення вологих 

солей. Процедуру повторювали двічі. Отриманий розчин кількісно переносили 

в мірну колбу на 50,0 мл за допомогою 2,0 М розчину HCl, та доводили об'єм до 

мітки. Далі 4,0 мл розчину електроліту, отриманого після пробопідготовки, 

вносили у стакан, ємністю 150,0 мл, додавали 10,0 мл 1,0 М розчину натрію 

хлориду, доводили рН розчину до 1,0 та розбавляли бідистильованою водою до 

загального об'єму 100,0 мл. Електроліт без попередньої пробопідготовки 

розбавляли в 10 разів 2,0 М хлоридною кислотою. Відбирали аліквоту, об’ємом 
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1,0 мл, додавали до неї 10,0 мл 1,0 М розчину натрію хлориду, розводили 

розчин бідистильованою водою та доводили рН розчину до 1,0 (Vзаг. = 100,0 мл) 

розчином хлоридної кислоти. 

Окремі порції розчинів аналітів, що приготовлені без та з 

пробопідготовкою, використовували для сорбції паладію на поверхні ЧАС–СГ. 

Наважки сорбентів масою 0,100 г вносили у стакани ємністю 150,0 мл та 

перемішували суспензії впродовж 10 хв при кімнатній температурі. 

Концентрати декантували, промивали тричі бідистильованою водою та 

висушували на повітрі. Вимірювали аналітичний сигнал при 280 і 600 нм 

методом ССФ та розраховували ∆А = А284 – А600. Вміст паладію знаходили за 

ГГ (табл. 3.3), та перераховували на вміст металу в електроліті. Сорбати із 

сконцентрованим паладієм на їх поверхні аналізували також РФ методом, як 

описано в підрозділі 5.1.1. ССФ визначення паладію після «проявки» 0,007 М 

розчином НРС проводили, реєструючи дифузне відбиття при 520 і 800 нм. 

Розраховували ∆А = А520 – А800 – ∆А0. Концентрацію паладію(ІІ) визначали за 

рівнянням ГГ (див. табл. 3.3). Вміст паладію ВТ методом встановлювали 

порівнянням кольору сорбенту з тест–шкалою (рис. 3.17), статистичну обробку 

результатів ВТ визначення паладію виконували за участі 7 спостерігачів. В 

табл. 5.2 наведено результати визначення паладію(ІІ) у відпрацьованих 

електролітах. З табл. 5.2 видно, що результати визначення паладію в електроліті 

без пробопідготовки ССФ методом, як у випадку визначення паладію за 

власним поглинанням так і з «проявкою», занижені порівняно з ПААС 

методом. Найбільш близький результат до методу ПААС отримано РФ методом 

в обох випадках. У даному випадку РФ метод є найбільш придатним для 

визначення паладію у відпрацьованих електролітах без попередньої пробо 

підготовки. Крім цього для визначення у фазі концентрату нами було 

використано лише 0,6 мл проби для аналізу тоді як для ПААС визначення 

довелося проводити пробопідготовку та брати на аналіз в 10 разів більшу 

аліквоту. 
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Таблиця 5.2  

Визначення паладію(ІІ) у відпрацьованих електролітах 

Метод детектування 
Вміст паладію, г/л. n = 3, P = 0,95 

Без пробопідготовки 
х ± ∆х (Sr) 

Після пробопідготовки 
х ± ∆х (Sr) 

ССФ 0,224 ± 0,03 (0,02) 0,228 ± 0,02 (0,06) 

СРФ 0,233 ± 0,007 (0,01) – 

ССФ з «проявкою» НРС 0,210 ± 0,015 (0,02) 0,220 ± 0,008 (0,01) 

ВТ 0,20 ± 0,01 (0,06) 0,22 ± 0,02 (0,09) 

ПААС – 0,234 ±0,009 (0,005) 

 

5.1.3 Визначення [PdCl4]
2– у каталізаторах на основі вуглецевих 

матеріалів, що використовуються в органічному синтезі 

Каталізатори на основі вуглецевих матеріалів з нанесеними на їх 

поверхню ПМ використовуються в органічного синтезі у реакціях гідрування та 

алкілування ненасичених органічних сполук. Однак багатократне використання 

таких каталізаторів, внаслідок вимивання активного компоненту, призводить до 

зменшення активності. Саме тому контроль вмісту паладію у відпрацьованих 

каталізаторах є актуальним завданням. 

Для визначення паладію у складі каталізатора на основі вуглецевих 

матеріалів, що використовувався в процесах органічного синтезу, каталізатор 

попередньо висушували у сушильній шафі при 60 °С до сталої маси. Наважку, 

масою 0,100 г відпрацьованого каталізатора, обробляли 10,0 мл суміші 

концентрованих азотної та хлоридної кислот (1:3), кип'ятили впродовж 5 хв, 

додавали 5,0 мл HClконц. та упарювали розчин досуха. Сухий залишок 

розчиняли в 2,0 М розчині НСl і відфільтровували в колбу ємністю 25,0 мл та 

доводили до мітки 2,0М хлоридною кислотою. Вихідний розчин розбавляли у 

20 разів 2,0М хлоридною кислотою. Аліквоту (1,0 мл) розбавленого розчину 

переносили у стакан ємністю 150 мл. До утвореного розчину додавали 10,0 мл 

1,0 М розчину натрію хлориду, доводили рН розчину до 1,0 0,1 М розчином 
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HCl, розбавляли бідистильованою водою до загального об'єму 100,0 мл. 

Наважку сорбенту (ЧАС–СГ) масою 0,100 г вносили у розчин та перемішували 

суспензію впродовж 10 хв при кімнатній температурі. Розчин декантували, а 

сорбент тричі промивали бідистильованою водою. Вимірювали спектри 

поглинання повітряно сухого сорбенту при 280 і 600 нм та знаходили ∆А = А280 

– А600 – ∆А0 . За рівнянням ГГ (табл. 3.3) розраховували вміст паладію у 

концентраті та перерахували на вміст у каталізаторі.  

ССФ та ВТ визначення паладію з «проявкою» 0,007 М розчином НРС 

проводили реєструючи дифузне відбиття сухих сорбентів при 520 та 800 нм. 

Розраховували ∆А = А520 – А800 – ∆А0 та знаходили вміст за ГГ (табл. 3.3). ВТ 

визначення здійснювали за участю 8 спостерігачів.  

Для ПААС визначення відбирали 1,0 мл нерозбавленого розчину, 

додавали 1,0 мл натрію хлориду та доводили об’єм до 10,0 мл бідистильованою 

водою. Результати визначення Pd наведено в табл. 5.3.  

 

Таблиця 5.3  

Визначення [PdCl4]
2– у каталізаторах на основі вуглецевих матеріалів 

комбінованими сорбційними методами. n = 3, P = 0,95 

Метод детектування 
Заявлений 

вміст Pd, % 

Знайдено Pd методами, % 

х ± ∆х Sr 

ССФ 

~5 

4,9 ± 0,1 0,03 

ССФ з «проявкою» НРС 4,9 ± 0,2 0,04 

ВТ 5,1 ± 0,2 0,07 

ПААС 4,92 ± 0,04 0,01 

 

Як і у попередньому випадку перевірку правильності отриманих 

результатів визначення паладію в каталізаторі на основі вуглецевих матеріалів 

здійснювали ПААС методом згідно з [279]. В табл. 5.3 наведено порівняння 

результатів визначення паладію методами СДВ за власним поглинанням та з 

«проявкою», ВТ та ПААС методами. З таблиці 5.3 видно, що результати 
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отримані різними методами добре узгоджуються між собою та методики 

характеризується задовільною повторюваністю та правильністю. Однак 

порівняно з ПААС визначенням для аналізу методом ССФ потрібно брати 

меншу наважку каталізатора, оскільки МВ виявлення ПААС методом вища 

порівняно з ССФ.  

У табл. 5.4 порівняно основні метрологічні параметри розробленої 

методики вилучення паладію(ІІ) у формі ацидокомплексів з наступним ССФ 

визначенням його у фазі сорбату, та відомих з літератури аналогів.  

 

Таблиця 5.4  

Співставлення розробленої методики визначення паладію (ІІ) з кращими 

аналогами з літератури аналогами з літератури. 

Сорбент 
Модиф
ікатор 

Умови 
вилучення 
(десорбції) 

Час 
сорбції, 

хв 

Метод 
детектува

ння 

МВ, 
мг/л 

Літ–ра 

Dowex 1×1 НРС рН 1 30 ТСФ 0,4 280 

БВНТ НН* 
рН 2; 1 мл/хв 

(0,3 М Na2SO3) 
– ПААС 0,6 281 

Amberlite 
XAD–7 

– 

1–2 мл/хв; 
2М НС1 

(ацетон+1М 
НС1) 

– ПААС 0,03 282 

Нано–Fe3O4
 НА** 

рН 4(0,5М 
тіосечовина у 

0,4М НС1) 
4 ПААС 0,15 185 

СГ Merck 
60 

ЧАС 
0,1 М NaCl, 

pH=1,0 
10 ССФ 0,03 

Дана 
мет–ка 

Прмітка. *НН – N,N’–біс (2–гідроксибензиліден)–2,2’(амінофенілтіо)етан, 

** НА – N–3–(тріетокси–силіл)пропіл)ізонікотинамід) 

 

Видно, що розроблена методика не поступається за чутливістю 

методикам, шо наведено у роботах [185, 280, 281] з полуменево атомно–

абсорбційним детектуванням паладію. Втім ця методика є експреснішою та 
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менш трудомісткою, оскільки не вимагає елюювання з поверхні сорбенту, а 

також є більш екобезпечною порівняно із методикою з роботи [282], оскільки 

не передбачає застосування ацетону чи 2,0М хлоридної кислоти. Порівняно із 

методикою, що описана у роботі [280] дана методика є більш експресною і на 

порядок чутливішою.  

Визначення паладію(ІІ) в модельних розчинах за допомогою магнітного 

нанокомпозиту проводили методом «введено-знайдено». Для цього у стакан 

ємністю 50 мл вносили відповідну кількість паладію(ІІ), додавали 1,0 мл натрію 

хлориду, розбавляли 5,0 мл бідистильованої води, доводили рН до 4,5 ± 0,2 0,01 

М розчином NaOH та додавали відповідну кількість води до загального об’єму 

10,0 мл. 20 мкг МН вносили у розчин та проводили сорбцію за статичних умов 

впродовж 50 хв. Сорбент відокремлювали за допомогою звичайного магніту, та 

елюювали сконцентрований паладій 5,0 мл 2,0% розчину тіосечовини в 0,1 М 

хлоридній кислоті. Подальше визначення проводили ПААС методом. 

Результати визначення наведено в табл. 5.5.  

 

Таблиця 5.5 

Визначення [PdCl4]
2– у модельних розчинах комбінованим сорбційно-ПААС 

методом. рН = 5,0, V/m = 100 мл/г, (n=3, P=0,95) 
Введено, мкг/мл Знайдено х±∆х, мкг/мл 

2,0 1,97 ± 0,07 

5,0 4,94 ± 0,08 

8,0 7,93 ± 0,08 

 З табл. 5.5 видно, що результати визначення паладію(ІІ) 

характеризуються задовільною правильністю і відтворюваністю, що свідчить 

про можливість застосування МН для вилучення та визначення паладію(ІІ) 

після елюювання ПААС методом. 

 

 

 



134 

5.2 Визначення платини комбінованими сорбційно–

спектроскопічними методами 

Платина, як і паладій використовується у різних галузях народного 

господарства та медицині. Так, донедавна вважалося, що платина не впливає на 

організм людини оскільки металічна її форма не є біологічно активною. Однак 

зустрічаються відомості, що деякі її сполуки, (гексахлороплатина(IV), 

тетрахлороплатинa(II)) проявляють алергенні властивості та викликають такі 

захворювання як астма, нудота, збільшення випадання волосся, дерматити. 

Водночас хлороамінокомплекси платини(ІІ) використовують для лікування 

онкологічних захворювань. Отже, необхідність вдосконалення методів 

визначення мікрокількостей цього металу у біологічних рідинах та контролю їх 

вмісту у фармпрепаратах не викликають жодних сумнівів.  

З огляду на те, що розроблені методики ССФ визначення платини(ІІ) та 

платини(IV) не вирізняється щодо вибірковості по відношенню до купруму, 

феруму та благородних металів, тому як аналіти обрали об’єкти з низьким 

вмістом цих металів – фармпрепарат на основі комплексної сполуки 

платини(ІІ), який використовують для терапії онкозахворювань (цисплатин) та 

алюмоплатиновий каталізатор. 

Оскільки цисплатин має низькі молярні коефіцієнти поглинання в 

ультрафіолеті та немає власної флуоресценції, то його визначення проводять 

здебільшого після переведення в оптично активну форму за допомогою 

дериватизації, наприклад, за реакцією з о–фенілендіаміном [283] Реакцію 

проводять при рН 6,2 та Т = 90̊С впродовж τ = 30 хв. МВ становить 8,4 мг/л. 

Крім цього для визначення цисплатину в однойменному препараті 

використовують ПААС та ЕТААС методи. Визначення за допомогою ВЕРХ 

проводять, використовуючи післяколонкову дериватизацію та ультрафіолетове, 

діодно–матричне, ІЗП–МС, ІЗП–АЕС, електрохімічне детектування. Більшість 

методів визначення цисплатину наведено в огляді [284]. Детально вивчаючи 

огляд [284] видно, що для визначення цисплатину в фармпрепараті 

застосовують дорогі та недоступні для більшості лабораторій методи, за 
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винятком СФ, яка характеризується високою МВ. Отже, запропонована нами 

методика ССФ визначення цисплатину у препараті є конкурентною порівняно з 

методиками наведеними вище. 

Сорбційно–спектрофотометричне визначення платини в препараті 

«Цисплатин–Тева». Пробопідготовку фармацевтичного препарату 

«Цисплатин–Тева» (виробник Фармахемі Б.В., Харлем, Нідерланди) 

здійснювали двома методами відповідно до [285]. Так, 5 мл препарату, що 

містить Pt вносили у термостійкий стакан, ємністю 25,0 мл, додавали 1,0 мл 

НСООН, або у другому випадку 4,0 мл NaOH. Випарювали вміст стакана до 

сухого залишку, додавали 2,5 мл суміші кислот (НСІ : HNO3 = 3 : 1), упарювали 

досуха, добавляли 5,0 мл 2,0М розчину НСІ та кількісно переносили розчин у 

колбу ємністю 25,0 мл, доводили до мітки 2,0 М розчином хлоридної кислоти. 

У колбі, де проводилась пробопідготовка з додаванням натрію гідроксиду 

спостерігалось утворення білого осаду, тому вміт колби доводилось 

фільтрувати та промивати 2,0 М розчином хлоридної кислоти. Розчини у 

колбах після пробо підготовки в обох випадках набували слабкого жовтого 

кольору, що свідчить про ймовірне утворення хлоридного ацидокомплексу 

Pt(IV). Далі по 1,0 мл отриманих розчину після пробопідготовки переносили у 

окремі мірні стакани, додавали 10 мл 1,0М розчину натрію хлориду, 

бідистильованої води, доводили рН до 3,0 0,1 М розчином натрію гідроксиду. 

Доводили об’єм, отриманого у такий спосіб, розчину до 100,0 мл. Наважку 

ЧАС–СГ, масою 0,100 г вносили в розчин та перемішували суспензію впродовж 

15 хв. Сорбат відділяли декантацією, тричі промивали бідистильованою водою 

та висушували на повітрі до повітряно–сухого стану. Інтенсивність 

аналітичного сигналу ССФ методом вимірювали при λ = 264 та 600 нм. 

Паралельно проводили холостий дослід без додавання фармпрепарату, 

повторюючи всі стадії пробопідготовки, розраховували ∆А = (А264
1
 – А600

1) - 

(А264
0
 – А600

0), А1 та А0 – поглинання сорбентів у присутності та у відсутності 

аналіту. Концентрацію Pt знаходили за ГГ графіком, наведеним в табл. 3.5 і 

перераховували на вміст цисплатину в пробі. Правильність одержаних 
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результатів перевіряли методом ПААС. Результати визначення наведено в табл. 

5.6. 

Визначення платини в алюмоплатиновому каталізаторі. 

Пробопідготовку алюмоплатинового каталізатора проводили наступним чином: 

наважку каталізатора, масою 3 г розділяли на 3 рівних частини. 1/3 наважки 

масою 1,0719 г подрібнювали в ступці та переносили в стакан ємністю 100,0 

мл, додавали 20,0 мл суміші концентрованих кислот HCl:HNO3 (3:1), 

випарювали до залишку 2–3 мл. Після цього додавали 5,0 мл концентрованої 

хоридної кислоти, випарювали розчин практично до сухого залишку, 

процедуру повторювали тричі [286]. Сухий залишок розчиняли в 2,0 М розчині 

хлоридної кислоти та кількісно переносили в колбу на 100,0 мл. Доводили до 

мітки розчином кислоти. Після цього отриманий розчин розбавляли вдвічі та 

аліквоту 1,0 мл розбавленого розчину переносили в стакан, ємністю 150 мл. 

Додавали 99,0 мл 0,1М розчину натрію хлориду з рН = 3,0. ЧАС–СГ, масою 

0,100 г, вносили у розчин та перемішували суспензію впродовж 15 хв. Розчин 

декантували та тричі промивали сорбат дистильованою водою. Висушували до 

повітряно–сухого стану та вимірювали інтенсивність ССФ при λ = 264 та 600 

нм. Розраховували ∆А = (А264
1
 – А600

1) - (А264
0
 – А600

0), А1 та А0 – поглинання 

сорбентів у присутності та у відсутності аналіту. За рівнянням ГГ (табл. 3.3) 

розраховували концентрацію платини у сорбаті та перераховували на вміст у 

каталізаторі. Як і у попередньому випадку правильність методики перевіряли 

методом ПААС. Результати наведено в табл. 5.6.  
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Таблиця 5.6 

Результати визначення платини ССФ (І) та ААС (ІІ) методом в 

алюмоплатиновому каталізаторі та препараті «Цисплатин–Тева» (n = 4, P = 

0,95) 

Об’єкт 
Заявлений 

вміст 

Знайдено методом, х ± ∆х 

І, (Sr) ІІ (Sr) 

Цисплатин–Тева 0,5 мг/мл 
(0,485 ± 0,005) 

мг/мл (0,06) 

(0,49 ± 0,02), 

мг/мл (0,03) 

Алюмоплатиновий 

каталізатор 
5,0 % 

(4,92±0,04), % 

(0,07) 

(4,97 ± 0,04), % 

(0,04) 

  

З табл. 5.6 видно, що ССФ методика визначення платини 

характеризується задовільною відтворюваністю та правильністю. Перевагою 

даної методики є те, що вона не потребує застосування дорогого обладнання та 

може бути рекомендована для перевірки якості фармпрепаратів на основі 

комплексних сполук платини.  

Визначення Pt(II) та Pd(II) люмінесцентним методом у модельних 

розчинах. Оскільки методика визначення платини та паладію люмінесцентним 

реагентом IV  базується на гасінні люмінесценції та не вирізняється щодо 

вибірковості по відношенню до інших металів апробацію проводили лише на 

модельних розчинах. Для цього у стакан ємністю 25,0 мл, що містив 4 мл 

водно-ізопропанольний розчин реагенту з рН 2,2 ± 0,1 (рН створювали 

додаванням відповідної кількості 1,0 моль/л HCl) вносили відповідну кількість 

1·10-4 моль/л розчину металу, доводили об’єм до загального 5,0 мл 

ізопропанолом. Вміст металів знаходили за ГГ. Результати визначення наведено 

в табл. 5.7. 
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Таблиця 5.7.  

Люмінесцентне визначення платини(ІІ) та паладію(ІІ) з реагентом IV  

методом «введено-знайдено». 

Введено Pd(II) Знайдено, x ± ∆x Sr 

Вміст Pd(ІІ), мкмоль/л 
4,0 3,9 ± 0,2 0,04 
8,0 7,9 ± 0,3 0,03 

Вміст Pt(ІІ), мкмоль/л 
3,0 2,9 ± 0,1 0,02 
6,0 5,9 ± 0,2 0,03 

 

 З табл. 5.8 видно, що результати добре узгоджуються між собою. 

Основні метрологічні параметри розроблених ССФ методик визначення 

платини (ІІ, IV) у формі ацидокомплексів за власним поглинанням та відомих 

аналогів з літератури співставлено у табл. 5.8.  

 

Таблиця 5.8 

Співставлення розробленої методики визначення платини з кращими 

аналогами з літератури  

Сорбент 
Модифікатор 
(аналітична 

форма) 

Умови 
вилучення 

τ, хв 
Метод 

детектування 

МВ, 
мкг/0,1 г 
сорбенту 
(мкг/мл) 

 

Літ
–ра 

1 2 3 4 5 6 7 

Силохром 
С–80 

АПТС 
(Pt(II)–ПТС) 

2,0 М НСl, 
1,0 мл 1,0М 

H2SO4 
15 

Твердофазна 
низько–

температурна 
люмінесценція 

0,1  287 

Силохром 
С–80* 

ФПТС 
(Pt(II)–ПТС) 

2,0 М НСl, 
1,0 мл 1,0 М 

H2SO4 

Т = 50ºС 

20 

Твердофазна 
низько–

температурна 
люмінесценція 

0,07  287 

Мембран–
ний диск 

С18 

(Pt(IV)– 
ДФАБС) 

рН = 3,8 в 
присутн. 

цетилтримет
иламоній 
броміду 

10 
СФ, після 
елюювання 
ДМФА 

(0,02) 137 
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Продовження таблиці 5.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Поліоргс –
ХХVII 

––– 

1М HCl 
розчиняли 
в 1,0 М 

HCl, при 
80ºС 

60 ЕТААС (0,004) 288 

Поліамід–
на 

мембрана 

Комплекс 
платини з 
тиродином 

0,01–0,1М 
H2SO4, 

аскорбінов
а кислота 

не 
вказа
но 

ТСФ 1,1  287 

Силікагель 
Merck 60 

ЧАС 
0,1 М 
NaCl, 

pH=2,0 
3 ССФ 4,0 

Дана 
м–ка 

Силікагель

* Merck 60 
ЧАС 

0,1 М 
NaCl, 

pH=3,0 
15 ССФ 

10,0 
 

Дана 
м–ка 

Примітка: *– Pt(IV), N–аліл–N´–пропілтіосечовина – АПТС, N–феніл–N´–

пропілтіосечовина – ФПТС, N–(3,5–диметилфеніл)–N´–(4–амінобензен 

сульфонат) –тіосечовина – ДФАБС 

 

Видно, що розроблена методика поступається за чутливістю методиці 

твердофазно–низькотемпературно–люмінесцентного визначення платини(ІІ) 

[287], однак вона є більш експресною і менш трудомісткою, оскільки не 

передбачає нагрівання розчину та застосування низькотемпературної приставки 

для проведення люмінесцентного визначення при 77 К. Порівняно зі сорбційно-

СФ [137] та сорбційно-ЕТААС [ 288] методиками розроблена методика є менш 

трудомісткою через відсутність стадії десорбції, оскільки детектування 

здійснюється безпосередньо у фазі сорбату. На відміну від [137] методика не 

передбачає використання органічних розчинників і є більш екологічно 

безпечною.  
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5.3 Застосування іммобілізованих на силікагелі іонних асоціатів 

платини та паладію в каталізі  

Відомо [289], що одним із найважливіших етапів у розробці активних 

каталізаторів можна віднести пошук таких модифікованих носіїв, для яких (при 

відновленні поверхневих КПМ) досягається утворення нанорозмірних частинок 

платинових металів, які є найбільш активними у реакціях каталітичного 

окиснення, що перебігають у середовищі із надлишком окисника, найчастіше 

кисню. Можливість дизайну активних центрів таких каталізаторів базується на 

реакціях комплексоутворення, що реалізуються при взаємодії платина/паладій–

вмісних водних розчинів та хімічно– або адсорбційно–модифікованої поверхні 

оксидів, які є інертними щодо участі у реакціях окиснення [220, 290].  

Відомо, що частинки платинового металу за певних умов можна стабілізувати 

за рахунок структурної лабільності залишків ліганду або хімічних особливостей 

поверхні оксиду–носія, створюючи передумови для перебігу окисно–відновних 

процесів в шарі каталізатора. Це, в свою чергу, є необхідною передумовою для 

одержання високоактивних гетерогенних каталізаторів реакцій окиснення 

малих молекул, в тому числі і Н2 [291], киснем повітря.  

Одним із найбільш цікавих шляхів отримання таких каталізаторів є 

відновлення воднем поверхневих комплексів ПМ, що супроводжується 

формуванням наночастинок високоактивних в процесах каталітичного 

окиснення.  

Нами було встановлено, що закріплення Pt(ІІ, IV) та Pd(ІІ) на поверхні 

ЧАС-СГ відбувається за іоноасоціативним механізмом. З огляду на це можна 

було очікувати, що отримані нами сорбенти, після відновлення воднем 

поверхневих ацидокомплексів ПМ, можуть бути перспективними 

каталізаторами окиснення малих молекул. На прикладі окиснення водню 

киснем було доведено, що отримані у такий спосіб каталізатори проявляють 

каталітичну активність. Методики отримання каталізаторів на основі 

модифікованих Pt та Pd сорбентів та результати дослідження їх каталітичної 

активності наведено в додатку Д. 
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5.4 Висновки до розділу 5 

Таким чином, розроблені методики ССФ за власним поглинанням і з 

проявником та СРФ визначення платини та паладію було є придатними для 

аналізу об’єктів з низьким вмістом перехідних металів. Задовільні правильність 

та повторюваність запропонованих методик вказують на доцільність їх 

використання для визначення паладію у стоматологічних сплавах, 

відпрацьованих електролітах паладіювання та каталізаторах на основі 

вуглецевих матеріалів, які є потенційними джерелами вторинної сировини. 

Більше того, вилучення та визначення у електроліті паладіювання з високим 

вмістом стануму можна проводити без попередньої пробопідготовки.  

Твердофазно–спектрофотометричні методики визначення платини також 

характеризуються задовільною правильністю та повторюваністю і можуть бути 

альтернативою високовартісному ВЕРХ методу визначення цисплатину в 

препаратах для лікування онкозахворювань. 

ВТ метод для оцінки вмісту паладію (мінімальна визначувана 

концентрація 0,02 мг/л) може бути запропонований для контролю залишкової 

концентрації металу у технологічних розчинах у гальвановиробництві та 

ювелірній справі. 

Сорбати з вилученими ПМ можуть застосовуватися в окиснювальному 

каталізі, оскільки характеризуються ліпшими каталітичними властивостями 

порівняно з їх аналогами на основі алюміній оксиду. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Шляхом іммобілізації ЧАС на поверхні силікагелю отримано органо-

мінеральний аніонообмінник (ЧАС-СГ), що ефективно вилучає платину(ІІ, IV) 

та паладій(ІІ) у формі ацидокомплексів з хлоридних розчинів при рН 2,0, 3,0 та 

1,0 впродовж 2, 15 та 10 хв для [PtCl4]
2–, [PtCl6]

2– [PdCl4]
2– відповідно. 

Коефіцієнт концентрування дорівнює 1,0·104 для платини(ІІ, IV) та 5,6·104 – для 

паладію(ІІ) при V/m 1000,0 мл/г – для Pt(II), Pt(IV) та Pd(II) відповідно. 

Ізотерми сорбції металів належать до Н-типів, що свідчить про хімічну 

взаємодію на межі розділу фаз. Вилучення відбувається у формі хлоридних 

ацидокомплексів з утворенням на поверхні ЧАС-СГ іонних асоціатів складу 

(ЧАС)2[МClx], де х = 4 (Pt(II), Pd(II)) або 6 для Pt(IV).  

2. За оптимальних умов сорбції інтенсивність у спектрах поглинання 

сорбентів та характеристичної Кα-лінії паладію та Кβ(L) ліній платини зростає 

зі збільшенням концентрації платини та паладію в розчині, що було покладено 

в основу їх ССФ (за власним поглинанням) та РФ визначення. МВ ССФ 

методом становить 0,03; 0,07; 0,1 мг/л для Pd(II), Pt(II), Pt(IV) відповідно та РФ 

методом – 0,05 та 0,08 мг/л для паладію та платини відповідно. Застосування 

прийому проявки концентрату на поверхні сорбенту розчином НРС дало 

можливість знизити МВ паладію в 2 рази, підвищивши вибірковість стосовно 

золота та платини. Розроблено кольорову тест-шкалу для напівкількісного 

візуального контролю вмісту паладію з мінімальною визначуваною 

концентрацією 0,02 мг/л.  

3. Магнітні наночастинки, послідовно модифіковані золь-гель методом 

ТЕОС та АПТЕС, кількісно вилучають паладій(ІІ) з хлоридних розчинів при рН 

4,0 впродовж 45 хв. Ізотерма сорбції характеризується L-типом, вилучення 

відбувається за іонно-асоціативним механізмом. МВ паладію розробленою на 

цій основі сорбційно-ПААС методикою на порядок нижча, порівняно із ПААС 

детектуванням у розчині. Застосування для відокремлення магніту спростило 

процедуру відокремлення сорбенту з розчину великого об’єму.  

4. Похідний 2,6-діамінопіримідину, а саме 3-[6-аміно-5-(1,3-бензотіазол-2-
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іл)-1-метил-2-iміно-1,2-дигідро-4-піримідиніл]-1-пропанол у водно-ізопропа-

нольному розчині проявляє люмінесцентні властивості, які не зникають у 

присутності хлоридної кислоти. Гасіння люмінесценції Н2R у присутності Pt(II) 

та Pd(II) обумовлене утворенням комплексів середньої стійкості зі 

стехіометричним співвідношенням Pt(Pd) : Н2R 1:1 та 1:2. На цій основі 

розроблено методики люмінесцентного визначення цих металів з МВ 0,20 і 0,15 

мг/л Pt(II) і Pd(II) відповідно. Підвищення чутливості досягається шляхом 

попереднього вилучення аналіту ЧАС-СГ, обробки сорбатів розчином реагенту 

та наступної реєстрації інтенсивності люмінесценції в елюаті. 

5. Результати апробації розроблених комбінованих СРФ та ССФ методик 

при аналізі паладію та платини у модельних розчинах стоматологічних сплавів, 

електролітах паладіювання, в алюмоплатиновому і вуглецевому каталізаторі і 

фармпрепараті «Цисплатин-Тева» свідчать про задовільну повторюваність та 

правильність методик. Запропоновані методики у більшості випадків не 

поступаються за чутливістю і водночас є експреснішими та екобезпечнішими 

порівняно з аналогами з літератури. 
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Додаток А 

Методи визначення та форми існування платини та паладію 

Таблиця А.1 

Хіміко–аналітичні характеристики спектрофотометричних та 

екстракційно–спектрофотометричних методів визначення паладію 

Реагент 
(екстрагент, 
середовище*) 

Стуктурна 
формула 
реагента 

Кислотність 
(умови) 

λмакс, нм, 
(ε.10–4, 
л.моль–

1.см–1) 

Іони, що 
заважають 

 
МВ,  
мкг/л 

 
Літ–
ра 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАН (хлороформ) N

OH

N
N

 
pH 3–4 

620, 675 
(1,52; 
1,72) 

Ni, Bi, Sn, 
Co, Cu, Fe 

 
– [29] 

НРС 
S

O

O
OH

S

O

O

OH

N
O

 

рН=5,57 
(ацетатний 
буфер) 

510 
(1,20)  

Ru, Rh, Fe, 
Mn, Co, Ni, 
Sn, Cr, Cu 

– 
[34, 
50] 

5–Br–ПАДЕАФ 
(дихлорметан) 

N

N
N

OH N CH3

CH3

Br

 

4,5 
(додецилбен
зенсульфат) 

550 (9,6) Cu 
21,0 

[60] 

Алілтіосечовина 
NH2

NH

CH2

S

 

рН=1,0–7,0 
(НСІ) 

рН=1,0–5,0 
(H2SO4) 

320 (0,5) – – [39] 

ПАР 

N

OH

N
N

OH 

pH 4–6 
510 
(1,8) 

Fe, Mn, Zn, 
Cu, Ag, Se, 
Te, Be, Mg, 
Cd, Hg, Al, 
Sc, Ti, Ge, 

Pt, Au 

– [32] 

ПАР (етилацетат) 
6–8 н 
H2SO4 

440, 630 
(1,8; 9,0) 

– – [32] 

ПАР 
(ізобутиловий 
спирт, 
циклогексанон) 

2 н 
H2SO4 

440, 590 
(1,7; 0,8) 

FeCl3, Ag – [31] 

ПАР ( ПЕГ–вода –
сульфат амонію рН 8,0 516 

Сo, Pt(IV), 
хлориди 

50 [30] 

ПАР (розтоплений 
нафтален, 
хлороформ) 

рН 9,0–11,0 
520, 

(80,0) 
Сo, Fe(II), 

Bi(III) 
– [33] 
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Продовження таблиці А.1 
1 2 3 4 5 6 7 

N,N–дифеніл, 
N,N1–
дифенілтіосечови
на 

NN

S

 

рН=1,0–2,0 
(НСІ) 

(H2SO4) 

330, 400 
(1,58; 0,45) – – 

[40
] 

Дитизон 
(тетрахлорметан) 

N
N N

S

N

 

1М H2SO4, 0,1 
M HCl 

635 
(3,55) 

Cu, Au, Ag, 
Hg, Pt 

– 
[41
] 

ТКМ (вода–
ДМФА*) N

CH3

CH3

S

N

CH3

CH3

 
pH 3,0 

530 
(30,0) 

Au, Hg, Pt – 
[50
] 

Цефіксим (водно–
метанольний р–
н*) 

S

N

NH
O

N

O

O
OH

S

N

NH2

O

OOH

CH2

 

рН 2,6 
(фосфатно–
цитратний 
буфер) 

352 (1,22) 

Cu, Mg, Mn, 
Ca, Fe, 

Cr, Ni, Al, 
Fe, Cd, Zn 

70,0 
[51
] 

5–бромосаліцил– 
альдегідізонікоти– 
ноїл гідразон 
(вода–ДМФА*) 

OH

N
NH

O

N

Br  
рН 2,5–3,0 445 (1,3) 

І–, Ru, Fe, 
Hg 

70,0 
[52
] 

ДМАБР 
N

CH3

CH3

N
H

S

O S

 
рН=2,0–4,0 

(С2Н5СООН) 
514 (4,88) 

590  
Ag, Au, Cu, 

Hg 
– 

[46
] 

“–” дані в першоджерелі не наводяться  
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Таблиця А.2 

Хіміко–аналітичні характеристики спектрофотометричних та 

екстракційно–спектрофотометричних методів визначення платини 

Реагент 
(екстрагент, 
середовище*) 

Стуктурна 
формула 
реагента 

Кислотність 
(умови) 

λмакс, 
нм, (ε·10–
4, л.моль–

1.см–1) 

Іони, що 
заважають 

 
МВ,  
мкг/л 

 
Літ–
ра 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАР (вода*) N

OH

N
N

OH 
рН 3,0–5,5 

510 
(1,25) 

– – [54] 

ПАР 
(цетилпіридиній*) 

N

OH

N
N

OH 

рН 5,5–8,0 
520 

 
– – [56] 

ПАР (пропанол, 
етанол*) 

рН 4,5–5,8 500 – – [55] 

ПАР (ДМФА*) рН 4,4–5,9 
510, 550 
(2,6; 3,5) 

– – 
[54] 

ПАР (діоксан*) рН 4,3–5,3 
470, 520 
(2,7; 2,2) 

– – 
[54] 

ПАР (гліцерин*) рН 4,0–5,5 
460, 520 

(1,3; 1,25) 
– – 

[54] 

ТААФ (ДМФА*)  

N

OH

N

N

S

N

CH3

CH3

 

рН 3,8–5,3 
540, 570 
(2,4; 2,9) 

– – 
[54] 

ТААФ (діоксан*) рН 3,6–5,1 
540, 570 
(3,3; 3,0) 

– – 
[54] 

ТАР (водно–
спиртове*) 

N

OH

N

OH

N

S

 
рН 5,5–7,0 500 – – [55] 

Дитизон 
(тетрахлорметан) 

N
N N

S

N

 

1М H2SO4, 1 
M HCl 

(0,01–0,05М 
SnCl2) 

490, 710 
(3,75; 3,5) 

Cu, Au, Ag, 
Hg, Pd 

– [41] 

5–хлоро–2–
гідрокситіобензгідраз
ид 

OH

Cl
S

NH
NH2

 

рН 5,0 

 
680 

V, Co, Cr, 
Fe 

– [57] 
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Продовження таблиці А.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Лейко ксилен 
ціанол ФФ 

S

O

O
OH

SO O

OH

NH

CH3

CH3

NHCH3

CH3

 

рН 3,0–4,5 

(ацетатний 

буфер) 

 

620 (5,1) 

Rh, Ru, Pd, 
Ag, Re, Ir, 

Cr, V, 
оксалат–
іони, IO3–, 

Ce, Fe, 
SCN–, I–, 

NO2– 

60 [58] 

5–Br–ПАДЕАФ 
(дихлорметан) 

OH

N
NH

O

N

Br  

pH 6,0 
(додецилбен 
зенсульфат) 

570 
(15,4) 

Cu, Ir, Rh, Os 22,4 [60] 

Астрафлоксин ФФ 
(толуол) 

N
+

N

CH3

CH3CH3

CH3

CH3CH3

Cl
-

 

рН 2,5–3,0 556 
(12,7) 

Zn, Ir, Ru, 
Ag, 

Rh, Hg 
90,0 [59] 

ДМАБР 
N

CH3

CH3

N
H

S

O S

 

рН 2,0–4,0 
(пропіонова 
кислота) 

590  

Ag, Au, Cu, 
Hg, Zn, Mn, 
Sn, Fe, Cr,Rh 

40 [47] 

“–” дані в першоджерелі не наводяться  
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  Таблиця А.4 

Логарифми ступінчастих та загальних констант стійкості 

хлорокомплексів паладію(ІІ) [26] 

lgK1 lgK2 lgK3 lgK4 lgβ4 µ t, oC 
4,34 
4,00 
4,47 

3,54 
3,45 
3,29 

2,68 
2,28 
2,41 

1,68 
1,40 
1,37 

12,24 
11,12 
11,54 

0,8 
1,0 
1,0 

20 
25 
25 

 

 Рис. А.1. Розраховані спектри поглинання різних форм  

[PdCln(H2O)4–n]
2–n, n = 0–4 [201].  

 

Рис. А.2. Розподіл форм [PdCln(H2O)4–n]
2–n залежно від концентрації 

хлориду [201]. 



0,1М за

значення

Рис. А.3

0,1М за даними

Рис. А

значення рН при

А.3. Розраховані

за даними [201].

А.4. Розподіл

значення рН при СС1–= 0,1

Розраховані спектри

]. 

Розподіл форм

= 0,1М [201

Розраховані спектри поглинання

Розподіл форм хлорокомплексів

201]. 

спектри поглинання комплексів

форм хлорокомплексів

поглинання комплексів

хлорокомплексів паладію

поглинання комплексів паладію

хлорокомплексів паладію в залежності

 

комплексів паладію при С

 

паладію в залежності від

198 

СCl = 

залежності від 



Рис. 

[204].

Рис. 

 

Рис. А.5. Розподіл

[204]. 

Рис. А.6. Розподіл

Розподіл форм

Розподіл форм

Розподіл форм [Pt (H

Розподіл форм платини

форм [Pt (H2O)n Cl4–n

форм платини (IV) від

n] 
n–2 від концентрації

платини (IV) від pH в розчині

від концентрації

від в розчині [8].

концентрації хлориду

розчині [8]. 

концентрації хлориду в розчині
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хлориду в розчині 
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Додаток Б 

ПМР та ІЧ спектри похідних конденсованих піридинів та 

діамінопіримідину. 

 

Рис. Б.1. ІЧ-спектр 1-іміно-5-метил-3-(3-гідрокспропіл)-1,5-дигідропіридо[1,2-
a]бензімідазол-2,4-дикарбонітрилу. 

 
Рис. Б.2. ПМР-спектр 1-іміно-5-метил-3-(3-гідрокспропіл)-1,5-дигідропіридо-

[1,2-a]бензімідазол-2,4-дикарбонітрилу. 
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Рис. Б.3. ПМР-спектр 3-[2-(гідроксиметил)феніл]-1-іміно-1H-піридо[2,1-

b][1,3]бензотіазол-2,4-дикарбонітрилу. 

 

Рис. Б.4. С13-спектр 3–[2,6–діаміно–5–(1,3–бензотіазол–2–іл)–4–піримідиніл]–
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1–пропанолу. 

  

Рис. Б.5. ПМР-спектр 3–[2,6–діаміно–5–(1,3–бензотіазол–2–іл)–4–піримідиніл]–

1–пропанолу.  

 

Рис. Б.6. ІЧ-спектр 3-[6-аміно-5-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-метил-2-iміно-1,2-

дигідро-4-піримідиніл]-1-пропанолу.  
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Додаток В 

Протолітичні та комплексоутворюючі властивості реагенту IV 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

4
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Рис. В.1. Крива зворотнього потенціометричного титрування водно–

етанольного (3:2) розчину реагенту IV та її білогарифмічна анаморфоза. СIV = 

2·10–4 моль/л, СNaOH = 0,001 моль/л, СНСl = 0,01 моль/л, Vзаг = 5,0 мл. 

 

Рис. В.2. ІЧ-спектр реагенту IV (1), його протонованої форми (2) та 

коплексу з паладієм(ІІ) (3). 

1 

2 

3 
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Рис. В.3. Спектри ЯМР1Н реагенту IV (1) та його комплексу з паладієм(ІІ) 

в ДМСО d6. 

 

1 

2 
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Оцінка констант стійкості комплексної сполуки Pd(II) з реагентом IV 

методом математичного моделювання в програмному продукті CLINP 2.1. 

Як незалежні при моделюванні реакції комплексоутворення нами було 

обрано компоненти системи: PdCl4
2-, Н2R, Cl- та H+. Моделювання рівноваг 

здійснювалось шляхом заповнення стехіометричної матриці, кожна строка якої 

відповідає певній рівновазі. Стехіометричні коефіцієнти у реакціях рівноваг, а 

такох хімічні форми, які беруть участь у реакціях наведено у табл. В.1. Останні 

два рядки таблиці відповідають рівновагам, константи яких визначали. 

Значення константи рівноваги 7 було визначено в п. 4.3 раніше. 

Таблиця В.1 

Стехіометрична матриця для комбінацій компонентів 

№ Хімічна 
форма 

Матриця стехіометричних 
коефіцієнтів при компонентах 

Рівновага Літ-
ра 

PdCl4
2- R Cl H 

1 PdCl+ 1 0 -3 0 PdCl4
2- = PdCl+ + 3Cl- 26 

2 PdCl2 1 0 -2 0 PdCl4
2- = PdCl2 + 2Cl- 26 

3 PdCl3
- 1 0 -1 0 PdCl4

2- = PdCl3
- + Cl- 26 

4 PdCl4
2- 1 0 0 0 PdCl4

2- = PdCl4
2-  

5 Pd2+ 1 0 -4 0 PdCl4
2- = Pd2+ + 4Cl- 26 

6 R 0 1 0 0 Н2R = Н2R  

7 HR+ 0 1 0 1 H+ + R = H3R
+  

8 H+ 0 0 0 1 H+ = H+  

9 PdCl3R
- 

1 1 -1 -1 
PdCl4

2- + H3R
+ = 

PdCl3R
- + H+ + Cl- 

 

10 PdCl2R2
2- 

1 2 -2 -2 
PdCl4

2- + 2 H3R
+ = 

PdCl2R2
2- + 2H+ + 2Cl- 

 

В матрицю експериментальних даних вносили значання 

світлопоглинання, отриманих в експерименті, який описаний в п. 4.4 
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(рис.4.19а). Статистичні вагові коефіцієнти для результатів вимірювань 1/s2, де 

s – стандартне відхилення вимірювання світлопоглинання (0,005). В матрицю 

загальних концентрацій вносили молярні концентрації PdCl4
2-, H2R, Cl- та H+ в 

кожній експериментальній точці. Результати моделювання (обчислені значення 

логарифмів констант рівноваги та їх похибки) наведено у табл. В.2.  

Таблиця В.2 

Результати визначення констант рівноваг методом математичного 

моделювання. 

№ Рівновага lgK 

9 PdCl4
2- + HR+ = PdCl3R

- + H+ + Cl- 9,2±0,8* 

10 PdCl4
2- + 2HR = PdCl2R2

2- + 2H+ + 2Cl- 13,0** 

* - стандартне відхилення 

** - від’ємна дисперсія 
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Додаток Д 

Каталітична активність ЧАС-СГ, оброблених розчинами платини та 

паладію у реакції окиснення водню киснем. 

Для встановлення потенціалу платина– та паладійвмісних сорбатів, як 

каталізаторів окиснення малих молекул, проведено дослідження перебігу 

реакцій окиснення водню киснем.  

Встановлено, що в реакційній суміші 1% об. Н2 в 20% об. О2 в аргоні – 

50%–ове перетворення Н2 на 0,1 мас. Pd(ЧАС)–СГ спостерігається при 340 К, а 

при 362 К спостерігається повне перетворення Н2. В реакційній суміші з 

надлишком кисню (2% об. Н2 та 20% об. О2) – 60%–ове перетворення Н2 на 0,2 

мас. Pt(ЧАС)–СГ спостерігається при 328 К, а при 353 К перетворення Н2 

досягає 100%. Встанолено, що зниження температури реакції призводить до 

температурного гістерезису у обох випадках. 80% перетворення водню при 

використанні паладієвого каталізатора відбувається при 283 К, для платинового 

каталізатора відповідно 273 К. Причому, 50%–ний ступінь перетворення Н2 

(Т50%) в стехіометричній реакційній суміші, які для сумішей з великим 

надлишком кисню (до 20% об.) досягається при температурі 330 К у випадку 

паладієвого каталізатора та 320 К – для платинового. Результати дослідження 

представлені в табл. Д.1 

Таблиця Д.1  

Температури досягнення певного ступеня перетворення: Т30%, Т60% та Т100% 

на каталізаторах, одержаних відновленням у водні, в реакції окиснення Н2 

Вміст 

платинового 

металу 

Склад газової суміші, об. % 

10%Н2 + 3%О2 20%Н2 + 15%О2 20%О2 + 1%Н2 

Т30%, К Т50%, К Т100%, К 

0,2% мас. Pd 315 311 354 

0,2% мас. Pt 273 295 334 

0,3% мас. Pd 301 298 341 

0,3% мас. Pt 262 282 323 
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Як видно з представлених даних, каталітична активність комплексів 

платинових каталізаторів в реакції окиснення Н2 є вища, ніж паладієвих 

каталізаторів. Температурні залежності ступеня перетворення Н2 мають 

гістерезисний характер в присутності всіх досліджених каталізаторів (0,1% мас. 

та 0,2% мас.). Енергії активації реакції (Еа), що одержані шляхом обрахунку 

початкових ділянок температурних залежностей, і які відповідають 

низькоактивним станам роботи каталізатора у реакційних газових сумішах 

різного складу, наведені у таблиці Д.2. 

 

Таблиця Д.2  

Енергії активації реакції каталітичного окиснення водню  

Каталізатор 

Еакт, кДж/моль 

Надлиш

ок О2 

Стехіоме

трія 

надлиш

ок Н2 

0,1% мас. Pt/(ЧАС)–CХ 32 65 35 

0,2% мас. Pt(ЧАС)–СГ 24 47 37 

0,1% мас. Pd/(ЧАС)–CХ 66 51 35 

0,2% мас. Pd/(ЧАС)–CХ 55 72 20 

 

З даних табл. Д.2, видно, що вміст Н2 та О2 в газових сумішах впливає на 

каталітичну активність в реакції окислення водню для каталізаторів із вмістом 

ПМ – 0,1% мас. та 0,2% мас. Значення енергій активації збільшуються, найвища 

активність притаманна каталізаторам 0,2% мас. Pt(ЧАС)–СГ, при цьому 

найвища енергія активації властива для процесу окиснення, що перебігає у 

стехіометричній суміші.  

Типову залежність швидкості реакції від концентрації водню (r – f(C(Н2)) 

при сталому вмісті кисню представлено на рис. Д.1. 
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Рис. Д.1. Залежність швидкості реакції окиснення водню від концентрації 

водню при сталій концентрації кисню в присутності каталізатора 0,1 мас. % 

Pt/(ЧАС)–СГ при температурі 313 К (1), 333 К (2) та 353 К (3), темні точки – 

збільшення концентрації реагенту, світлі – зменшення. 

Залежність швидкості реакції окиснення водню від концентрації водню 

описується прямими, що проходять через початок координат, що свідчить про 

те, що реакція перебігає за І–порядком за воднем, залежності r – f(C(О2) 

описуються прямими, що не залежать від концентрації кисню – реакція 

перебігає за 0–порядком за киснем. Спостережувані кінетичні закономірності 

окиснення є ідентичним, тому, припустимо, що реакція окиснення перебігає за 

участі подібних активних центрів для всіх каталізаторів та її механізм є 

однаковим. Оскільки, всі кінетичні залежності є подібними до спостережуваних 

для стандартних каталізаторів на основі Al2O3 [292] то, можна використати 

механізм Ілі–Ріділа [293], та двох–стадійну схему реакції: 

1. О2 + Z → 1k
[ZО2]  → Ζ+ швидко,

2ZО, 
(Д.І) 

2. H2 + ZO → 2k
H2O + Z, 

де k1, k2 – константи швидкості стадій (1) та (2), Z – активний центр 

поверхні, а Z – її активний центр, що включає поверхневу групу атомів ПМ. 

Окиснення Н2 відбувається на поверхні ПМ, що активує кисень і тому 

знаходиться у частково–окисненому стані, стадія (1) проходить швидко, а 
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стадія (2), що відповідає відновленню поверхневого стану ПМ є лімітуючою. З 

одержаних кінетичних даних, можна зробити висновок, що у великому 

надлишку О2 швидкості реакції може бути описана лінійним рівнянням 

вигляду: r = k2С(Н2), що добре відповідає одержаними з експерименту даними. 

Розраховані значення k2 та її енергія активації наведені у табл. В.3 разом із 

середнім розміром наночастинок ПМ визначених за даними ПЕМ. Типова 

мікрофотографія зразка каталізатора представлена на рис. 5.2. 

 

Рис. Д.2. ПЕМ мікрофотографія каталізатора 0,1 мас. % Pt/(ЧАС)–СГ. 

Темні точки відповідають частинкам металічної платини. 

Порівнюючи дані наведені в табл. Д.3 можна стверджувати, що 

каталізатори з 0,1 мас. % нанесеного ПМ є більш активними ніж алюмо–

платинові або алюмо–паладієві. 

Підсумовуючи дані експерименту та аналізуючи табличні дані, можна 

зробити висновок про те, що отримані в такий спосіб каталізатори, порівняно із 

традиційними нанесеними каталізаторами на основі оксиду алюмінію, 

володіють вищою активністю в реакції окиснення водню і характеризуються 

меншим розміром частинок нанесеного ПМ, тому можуть бути використаними 

як каталізатори в реакціях окиснення малих молекул.  
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Таблиця Д.3 

 Кінетичні характеристики реакції окиснення Н2 в присутності 

каталізаторів, що містять 0,1 мас. % ПМ та середній розмір частинок ПМ (Dav.) 

Каталізатор 
k2 ⋅ 103, л/г ⋅ с Е2, 

кДж/моль 
Dav., нм 

313 К 333 К 353 К 

Pt/(ЧАС)–СГ 0,31 ± 0,1 1,0 ± 0,02 1,78 ± 0,3 37 ± 1 35 

Pd/(ЧАС)–СГ 0,28 ± 0,1 0,95 ± 0,02 1,71 ± 0,3 38 ± 1 42 

Стандарт 333 К 353 К 373 К 
Е2, 

кДж/моль 
 

*Pt/Al 2О3 
0,35 ± 

0,03 
1,42 ± 0,03 2,92 ± 0,01 54 ± 1 55 

*Pd/Al2О3 
0,28 ± 

0,03 
1,38 ± 0,03 2,71 ± 0,01 56 ± 1 62 

*Примітка: В таблиці представлено дані з літератури [301]. 
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