
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
 

 

ВОЛОВЕНКО ОЛЕСЯ БОГДАНІВНА 

  

 
УДК [543.422.3-76:543.421:543.427.4:543.068.53] + 546.98:546.922:546.924 

 
СПЕКТРОСКОПІЧНЕ І ТЕСТ-ВИЗНАЧЕННЯ Pt(II), Pt(IV) ТА Pd(II) З 
ПОПЕРЕДНІМ ВИЛУЧЕННЯМ МОДИФІКОВАНИМ СИЛІКАГЕЛЕМ 

І МАГНІТНИМ НАНОКОМПОЗИТОМ  
 

 

02.00.02 – аналітична хімія 

 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата хімічних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Київ - 2015 
 



Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка МОН України 
 
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор 

Запорожець Ольга Антонівна, 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України, 
завідуюча кафедрою аналітичної хімії 

 
Офіційні опоненти:     доктор хімічних наук, доцент 

Вишнікін Андрій Борисович, 
Дніпропетровський національний 
університет ім. Олеся Гончара 
МОН України, м. Дніпропетровськ,  
завідувач кафедри аналітичної хімії 
 
доктор хімічних наук,  
старший науковий співробітник 
Пшинко Галина Миколаївна,  
Інститут колоїдної хімії та хімії води  
ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ, 
завідуюча відділом аналітичної та радіохімії 

 
 
Захист відбудеться "__" грудня 2015 р. о 1400 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка МОН України за адресою: 01601,           
м. Київ, вул. Володимирська, 64, хімічний факультет, Велика хімічна 
аудиторія. 
 
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці 
ім. М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка МОН України (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к.12). 
 
 
Автореферат розісланий " " листопада 2015 року. 
 
Вчений секретар  
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 
доктор хімічних наук, професор       О. В. Іщенко 
 



 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
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 
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.  
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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 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. 

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. 
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 Предмет дослідження: хіміко-аналітичні властивості твердофазних реагентів 
на основі модифікованих високомолекулярними четвертинними амонійними соля-
ми 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 0,1М 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 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-піриміди-
ніл]-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 
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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.  

 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 впроваджено 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 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. 
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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 конфе-
ренції 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 нанотехно-
логій та наноматеріалів «НАНО 2015» (26-29 серпня 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. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та 

завдання дослідження, представлено наукову новизну та показано практичне 
значення одержаних результатів. 

У першому розділі проведено аналіз даних літератури щодо сучасних 
методів визначення ПМ, а також способів їхнього вилучення і концентрування 
сорбентами, модифікованими органічними реагентами різної природи, зокрема 
реагентами, що містять донорні атоми нітрогену, сульфуру і оксигену. 
Розглянуто співіснуючі форми платини та паладію у розчині залежно від 
концентрації хлориду і рН розчину. 

У другому розділі описано вихідні речовини і матеріали, а також апаратуру 
та устаткування, що використовувались у роботі. Описано основні умови, етапи 
та методи експериментальних досліджень, методики отримання сорбентів. 
Обґрунтовано вибір матриць і способу їхньої модифікації, модифікаторів та 
нових органічних люмінесцентних реагентів для визначення Pt та Pd. 

Як матриці було обрано обрано силікагель SG-60 («Merck», Німеччина) з 
Sпит.=490 м2/г; dпор=6,0 нм; рНсуспензії=6,5–7,5 і наночастинки магнетиту на основі 
Fe3O4. Наночастинки магнетиту синтезували співосадженням іонів Fe(II) і Fe(III) 
у лужному середовищі. Для збереження магнітних властивостей наночастинок 
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отриману суспензію, що містила частинки діаметром 90-150 нм, піддавали дії 
ультразвуку впродовж 8 хв з частотою 22 кГц. При цьому отримували магнітні 
наночастинки, розмір яких не перевищував 9-12 нм. Як модифікатори матриць 
було обрано ЧАС для СГ, а також ТЕОС та АПТЕС для магнетиту. Нековалент-
ну іммобілізацію ЧАС з різними довголанцюговими аліфатичними радикалами 
та протиіонами (NO3

- і Br-) на кремнеземі проводили з хлороформно-гексанового 
розчину (1:15). Магнітний нанокомпозит отримували послідовною модифікацією 
магнетиту ТЕОС та АПТЕС за золь-гель технологією з етанольних розчинів. 

Третій розділ присвячено вивченню хіміко-аналітичник характеристик 
ЧАС-СГ, МН з амінопропільними групами та дослідженню сорбції Pt(II), Pt(IV) і 
Pd(II) з хлоридних розчинів модифікованими сорбентами. 

З використанням спектроскопічних та адсорбційних методів показано, що 
закріплення довголанцюгових аліфатичних ЧАС на поверхні СГ відбувається, 
зокрема, і за рахунок дисперсійних взаємодій. Ізотерми сорбції в усіх випадках 
мають Н-форму, що вказує на міцне закріплення модифікаторів на поверхні КЗ 
(табл.1). 

Таблиця 1  
Характеристики сорбентів на основі СГ, модифікованого 

довголанцюговими аліфатичними ЧАС 
№ 

Модифікатор  
Позначення 
сорбенту 

аmax, 
10–4 моль/л

K, 
104 л/моль 

1 (С10Н21)4NNO3  ЧАС1-СГ 2,1 5,3 
2 (С10Н21)4NBr ЧАС2-СГ 2,5 5,1 
3 (С8Н17)4NBr ЧАС3-СГ 3,6 3,5 

Видно, що найбільше значення аmax при формуванні Ленгмюрівського 
моношару на поверхні досягається для ЧАС3. Зі збільшенням довжини 
вуглеводневого ланцюгу в складі молекули енергія взаємодії ЧАС з поверхнею 
збільшується (величина константи сорбції зростає), що підтверджує раніше 
встановлений факт наявності значного внеску дисперсійної взаємодії у 
закріпленні високомолекулярних ЧАС на поверхні КЗ. Встановлено, що 
протиіон, наявний в складі молекули модифікатора, не впливає на вилучення 
платини та паладію. З огляду на вищі константи сорбції для подальших 
досліджень було обрано ЧАС1-СГ та ЧАС2-СГ (ЧАС-СГ). 

На підставі констант стійкості комплексів Pt та Pd з використанням 
програмного забезпечення VisualMINTEQ 3.0 встановлено, що при концентрації 
хлориду ≥ 0,08 моль/л Pt та Pd при рН 0,0-6,0 домінують (˃95%) [PtCl4]

2-, [PtCl6]
2- 

та [PdCl4]
2- відповідно. Тому подальші дослідження проводили при концентрації 

хлориду 0,1 моль/л. 
З рис. 1 і 2 видно, що за цих умов Pt(II), Pt(IV) і Pd(ІІ) кількісно вилучаються 

з розчину практично в усьому обраному діапазоні кислотності впродовж 3, 15 та 
10 хв відповідно. Оптимальними V/m для вилучення Pt(II) є 500 мл/г, для Pt(IV) і 
Pd(ІІ) – 1000 мл/г. Немодифікованим СГ за цих умов ацидокомплекси не 
вилучаються. 
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Рис. 1. Ступінь вилучення [PtCl4]

2– (1), 
[PtCl6]

2– (2) та [PdCl4]
2– (3) ЧАС-СГ 

залежно від рН розчину. СPt,Pd=1·10–5 
моль/л, СCl=0,1 моль/л, V/m=200 мл/г, 
tc=20 хв, аЧАС-СГ=25 мкмоль/г, 
Т=285±2К. 

Рис. 2. Ступінь вилучення [PtCl4]
2–

(1), [PtCl6]
2– (2), [PdCl4]

2– (3) ЧАС-
СГ залежно від часу контакту фаз. 
СPt,Pd=1·10–5 моль/л, СNaCl=0,1 
моль/л, V/m=200 мл/г, Т=285±2К. 
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На рис. 3 наведено ізотерми сорбції 
хлоридних комплексів платини та паладію 
ЧАС-СГ. Видно, що вони належать до Н1
(для Pt(II) і Pd(ІІ)) та Н3- (для Pt(IV)) типів.
Враховуючи це, а також той факт, що 
насичення на кривій досягається при 
співвідношенні аЧАС : аPt,Pd ~ 2 : 1, можна 
припустити, що вилучення металів 
відбувається за іонообмінним механізмом за 
схемою:  
2ЧАС+An– + [МClx]

2–= (ЧАС)2[MClx] + 2An–,
де х = 4 для Pt(II) і Pd(ІІ) і х = 6 для Pt(IV), 
An– – Br– або NO3

–. 
Для перевірки цього припущення на рис. 

4 і 5 співставлено нормовані та оброблені за 
методом гетерохроматичної екстраполяції 
спектри поглинання ІА платини та паладію у 
хлороформно-гексановій суміші, ацидоком- 

Рис. 3. Ізотерми сорбції 
[PtCl4]

2– (1), [PtCl6]
2– (2) та 

[PdCl4]
2– (3) ЧАС-СГ.  

аЧАС-СГ=25 мкмоль/г; V/m=100 
мл/г; рН=2,0 (1), 3,0 (2) 1,0 (3); 
СCl=0,1моль/л; Т=285±2 К. 

плексів Pt(IV) і Pd(ІІ) у хлоридних розчинах та спектри поглинання ЧАС-СГ, 
оброблених розчинами [PtCl4]

2-, [PtCl6]
2- і [PdCl4]

2-. Видно, що у випадку Pt(II) і 
Pt(IV) максимум спектрів поглинання ЧАС-СГ, оброблених хлоридними 
розчинами Pt (рис. 4, криві 4, 5), співпадає з відповідними максимумами 
поглинання екстрактів іонних асоціатів (рис. 4, криві 1, 2), що свідчить на 
користь припущення про їх закріплення у формі відповідних ІА. Взаємодія 
[PdCl4]

2– з іммобілізованим ЧАС викликає батохромний зсув смуги при 280 нм 
(рис. 5, крива 3) аналогічно дії ЧАС при утворенні ІА у розчині (рис. 5, крива 2). 
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Рис. 4. Нормовані спектри поглинання 
ЧАС2[PtCl4] (1), ЧАС2[PtCl6] (2) у 
хлороформно-гексановому розчині, 
водного розчину Н2PtCl6 (3) та ЧАС-СГ 
(4, 5), оброблених розчинами [PtCl4]

2- (4) 
[PtCl6]

2- (5); рН: 2,0 (1,4), 3,0 (2, 3, 5); 
СCl=0,1 М. ΔА=Аі–А600 

Рис. 5. Нормовані спектри погли-
нання водного розчину [PdCl4]

2– (1), 
хлороформно-гексанового розчину 
(ЧАС)2PdCl4 (2), спектри поглинання 
ЧАС-СГ (3), обробленого розчином 
[PdCl4]

2–. рН = 1,0 ± 0,1, СCl = 0,1 М. 
ΔА=Аі–А600 

Отримані дані також підтверджують зроблене раніше припущення, про те, 
що паладій(ІІ), як і платина, з хлоридних розчинів вилучається модифікованим 
сорбентом за іоно-асоціативним механізмом. 

З рис. 6 і 7 видно, що за оптимальних умов поглинання при 268 і 284 нм для 
Pt i Pd відповідно зростає зі збільшенням концентрації металу у розчині, що було 
покладено в основу розробки сорбційно-спектрофотометричних (ССФ) методик 
їх визначення. Параметри градуювальних графіків (ГГ) ССФ визначення 
платини(ІІ, IV) і паладію(ІІ), наведено у табл. 2. 
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Рис. 6. Спектри поглинання ЧАС-СГ, 
оброблених 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: 0,5 (1, 2), 1,0 (3–5); СCl 
= 0,1 моль/л; ∆A = (Aі –A600)-(A

0
і –A0

600)

Рис. 7. Спектри поглинання ЧАС-СГ, 
оброблених розчинами [PdCl4]

2–: 0,0 
(1); 1,0 (2); 2,0 (3); 5,0 (4) мкмоль/л;  
рН = 1,0 ± 0,1, V/m = 1,0 л/г,  
CCl- = 0,1M. ∆A = Aі – A800 
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Таблиця 2  
Параметри ГГ ∆А268,284 (*ΔА370) = (a±∆a) + (b±∆b)C, мг/л ССФ визначення 

Pt(ІІ, IV) і Pd(ІІ) за власним поглинанням відповідних ацидокомплексів. 
n = 6, Р = 0,95, V/m=1000(500**) мл/г 

Аналіт рН a±Δa b±Δb R2 МВ 
(3s), мг/л 

[PtCl4]
2-** 2,0±0,1 -0,007±0,007 0,29±0,03 0,984 0,07 

[PtCl6]
2- 3,0±0,1 0,03±0,01 0,29±0,02 0,972 0,1 

[PtCl6]
2-* 3,0±0,1 0,056±0,002 0,065±0,003 0,990 0,1 

[PdCl4]
2- 1,0±0,1 0,176 ± 0,008 0,85 ± 0,03 0,988 0,03 

З рис. 6 видно, що іммобілізований іонний асоціат платини(IV) має смугу 
поглинання при 370 нм, адсорбований ацидокомплекс платини(ІІ) за цих умов не 
поглинає. Цей ефект було використано для ССФ визначення Pt(IV) у присутності 
Pt(II). Рівняння ГГ наведено у табл. 2. 

Результати дослідження впливу сторонніх іонів при визначенні Pt і Pd за 
оптимальних умов сорбції наведено у табл. 3. Як критерій заважаючого впливу 
обирали зміну аналітичного сигналу при введенні стороннього іону ≥ 5 %. 

використано РФ метод їхнього детектування у фазі концентрату. Інтенсивність 
Кβ(L)-ліній платини та Кα1-лінії паладію зростає із збільшенням концентрації 
металу на поверхні сорбенту, що було покладено в основу їх сорбційно-РФ 
(СРФ) визначення. Параметри ГГ СРФ визначення платини та паладію наведено 
у табл. 4. Видно, що МВ платини знизилась у два рази порівняно з ССФ 
методом. Кращої вибірковості вдалося досягти лише у випадку феруму(ІІІ) при 
маскуванні його трилоном Б.  

Одним зі способів поліпшення хіміко-аналітичних характеристик є прийом 
так званої «проявки» адсорбованого концентрату. Поєднання сорбційного 
вилучення визначуваного компоненту відносно вибірковим сорбентом з наступ-
ною проявкою вибірковим і водночас чутливим фотометричним реагентом має 
сприяти підвищенню селективності і чутливості порівняно із детектуванням за 
власним поглинанням. Встановлено, що забарвлення швидко розвивалось лише 
при обробці сорбату водорозчинною нітрозо Р сіллю (НРС). При цьому колір 
сорбентів змінювався від жовто-зеленого до цегляно-червоного. Поглинання 

Таблиця 3
Коефіцієнти селективності (K=CІ/СПМ) 

при концентрації 2 мкмоль/л Pt або Pd  
Іон K Іон K 
Ag+ 2 Cu2+ 10 
Au3+ 2 Fe3+ 10 

Pd2+ (Pt) 2 Sn2+ 100 
Co2+ 10 NO3

- 500 
Zn2+ 10 SO4

2- 500 
Ni2+ 10 Tрилон Б 500 

 

Видно, що розроблена методи-
ка визначення Pt i Pd за власним 
поглинанням є придатною для 
визначення платини та паладію у 
об’єктах з низьким вмістом феруму 
та деяких перехідних металів.
Перевагою методики є задовільна 
вибірковість щодо стануму(ІІ). 

З метою підвищення вибірко-
вості визначення Pt або Pd у при-
сутності супутніх металів було 



 10

повітряно-сухих зразків, а також значення кольорометричних функцій зростає зі 
збільшенням концентрації Pd(II) на поверхні, що було покладено в основу його 
визначення ССФ та ВТ методами. З табл. 4 видно, що при застосуванні цього 
прийому вдалося знизити МВ у 2 рази порівняно із ССФ методикою за власним 
поглинанням. Визначенню паладію не заважають (кратні кількості): Fe(III) (1) 
Ni(II), Co(II) Ag(I), Pt(II), Pt(IV), Au(III) (2) та Sn(II) і Cu(II) (10). 

Таблиця 4 
Параметри ГГ визначення платини та паладію методами СРФ та ССФ* з 

проявкою НРС*. V/m = 1000 мл/г, pH = 1,0 ± 0,1, СCl = 0,1 моль/л, Р = 0,95. 

Аналіт у 
y = (a ± ∆a ) + (b ± ∆b) · C, мг/л Діапазон 

лінійності ГГ, 
мг/л 

МВ (3s), 
мг/л a ± ∆a b ± ∆b n R2 

Pd Іα 267 ± 38 2488 ± 82 8 0,990 0,06–1,15 0,05 

Pt Іβ 26 ± 35 250 ± 7 9 0,998 0,05–1,0 0,04 
Pd* ∆А520 0,02 ± 0,01 1,6 ± 0,1 6 0,970 0,06–1,15 0,015 
Підвищення коефіцієнта концентрування і відповідно зниження МВ може 

бути досягнуто шляхом збільшення співвідношення V/m. Але у випадку 
високодисперсних КЗ такий підхід обмежений через тривалу седиментацію 
малої наважки сорбенту при об’ємі розчину > 100 мл. Ліпшими в цьому плані 
можуть бути нанокомпозити з магнітними властивостями, відокремлення яких 
досягається практично миттєво дією звичайного магніту. Тому для вилучення 
[PdCl4]

2- було застосовано МН на основі Fe3O4, послідовно модифікованого 
силанольними та амінопропільними групами. Такі частинки у кислому 
середовищі поряд із магнітними, набувають аніонообмінних властивостей, як у 
випадку ЧАС-СГ. Ізотерму сорбції ацидокомплексу Pd та її анаморфоза у 
координатах Ленгмюра наведено на рис. 8 (а і б).  

Ємність за Pd, що відповідає моношару на поверхні МН, становить 
0,158±0,003 ммоль/г при аNH2=1,3 ммоль/г. Це вказує на те, що не всі поверхневі 
амінні групи беруть участь у взаємодії з [PdCl4]

2-. L-тип ізотерми сорбції, а також 

а
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0
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80
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160
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к
м
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г

[PdCl
4
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б
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Рис. 8. Ізотерма сорбції [PdCl4]
2- МН (а) і результати обробки її в 

координатах Ленгмюра (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. 
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нижче значення константи сорбції (7,7·104 л/моль) вказують на дещо меншу 
спорідненість ацидокомплексу паладію(ІІ) до поверхні МН порівняно з ЧАС-СГ 
(К=4,7·105 л/моль). За оптимальних умов МН кількісно вилучає Pd(ІІ) при рН 3-5 
впродовж 45 хв. Схематично взаємодію МН 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– 

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. Відокремлення сорбенту від розчину 
досягається за 5-7 с накладанням зовнішнього магнітного поля.  

Поряд із ААС одним з найбільш чутливих методів детектування ПМ в 
елюаті є люмінесцентний метод.  

У четвертому розділі представлено результати дослідження властивостей 
нових похідних конденсованих піридинів (І, ІІ) та 2,6-діамінопіримідину (ІІІ, 
ІV) як люмінесцентних реагентів на ПМ:  

N

N

OH
NH

N

NCH3

S

N

NH

N

N

OH

 
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

OH

N

S

H

H

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) 

Молекули цих сполук характеризуються жорсткою структурою, 
розгалуженою системою π–спряжених зв'язків і містять донорні атоми нітрогену, 
які є активними центрами зв'язування іонів ПМ у комплекси.  

Встановлено, що серед обраних реагентів лише IV не втрачає 
люмінесцентних властивостей у хлориднокислих розчинах при рН 1,8 – 2,7. IV є 
слабкою двоосновною кислотою (Н2R). Методами потенціометричного 
титрування визначено константу протонування IV (lgKp=7,9±0,2), значення якої 
узгоджується з даними, отриманими за допомогою програмного забезпечення 
ACDLabs 12.0. За умов рН 1,8 – 2,7 реагент існує у формі Н3R

+.  
При додаванні Pt(IV), Pt(ІІ) і Pd(II) до розчину гасіння люмінесценції спо-

стерігається лише для ПМ у ступені окиснення +2. Комплексоутворення Pt(ІІ) і 
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Pd(II) з IV досліджено СФ, ЛМ, ІЧ та ЯМР1Н методами. Як приклад, на рис. 9 
наведено нормовані спектри поглинання IV за відсутності та у присутності 
Pd(II). Форма кривої діаграми ізомолярних серій (ІС) (рис. 10) свідчить про 
утворення комплексних сполук середньої стійкості. Зсув максимуму при 
збільшенні концентрації ІС вказує на ступінчасте комплексоутворення.  

Враховуючи дані ЯМР1Н спектроскопії щодо способу координації металу, 
ймовірну взаємодію паладію з IV можна представити схемами:  

PdCl4
2- + H3R

+ ↔ [PdCl3H2R]- + H+ + Cl- 
   PdCl4

2- + 2H3R
+ ↔ [PdCl2(H2R)2]

0 + 2H+ + 2Cl-  

Обробкою кривих зсуву рівноваги (рис. 11) за методом Бента та Френча і 
за програмою Clinp 2.0 було здійснено оцінку стійкості комплексів найпростішої 
стехіометрії.  
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Рис. 9. Нормовані спектри поглинання
водно-ізопропанольного (1:9) розчину 
IV (1), протонованої форми реагента 
при рН 2,0 за відсутності (2) та у 
присутності 20,0 мкмоль/л Pd(ІІ) (3). 

Рис. 10. Діаграми ізомолярних серій 
ізопропанольних розчинів IV–
[PdCl4]

2-. Концентрація ізомолярної 
серії, мкмоль/л: 60,0 (1); 100,0 (2), 
Vзаг = 3,0 мл, l = 1,00 см. 
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Рис. 12. Інтенсивність люмінесценції 
50 мкмоль/л водно-ізопропанольного 
(1:9) розчину IV залежно від 
концентрації [PdCl4]

2- 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); λзб=337 нм. 

Рис. 11. Діаграми зсуву рівноваги 
водно-ізопропанольного розчину (1:9) 
IV при сталій концентрації паладію(ІІ) 
при рН = 2,0 ± 0,2. СPd(II), мкмоль/л: 
20,0 (1) 40,0 (2). Розчин порівняння – 
розчин реагенту.  
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При збільшенні концентрації платини(ІІ) чи паладію(ІІ) у розчині 
спостерігається гасіння люмінесценції реагенту (рис. 12), що було покладено в 
основу їх люмінесцентного визначення. 

Деякі метрологічні характеристики ЛМ визначення наведено у табл. 5. 
Таблиця 5 

Параметри ГГ для люмінесцентного визначення Pt(ІІ) і Pd(ІІ) у розчині. 
ΔІ450 = (a±Δa) + (b±Δb)C, мг/л, рН = 2,0, Vзаг. = 3,0 мл 

Метал a±Δa b±Δb R n Діапазон лінійності ГГ MB (3s) 
Pd(II) 0,7 ± 9,2 176 ± 4 0,995 11 0,2 – 4,0 0,15 
Pt(II) 4,4 ± 5,1 67±1 0,997 8 0,5 – 6,0 0,20 

 
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. 

П'ятий розділ присвячено апробації розроблених методик на різноманітних 
об’єктах. Як об’єкти аналізу було обрано зразки з низьким вмістом перехідних і 
ПМ. Визначення Pd здійснювали у модельних розчинах стоматологічних 
сплавів, відпрацьованих каталізаторах та електролітах паладіювання 
детектуванням СФ, РФ і ВТ методами. Результати наведено у табл. 6. 

Таблиця 6.  
Результати визначення Pd (%) у модельних розчинах стоматологічних 

сплавів (1, 2), відпрацьованих каталізаторі (3) та електроліті паладіювання (4) 
(n=3, P=0,95) 

О
б'
єк
т,

 №
 

За
яв
ле
ни
й 

вм
іс
т 

P
d,

 
%

 

Знайдено Pd методами, % (х ± Δх) 
С
уп
ут
ні

 
ел
ем
ен
ти

, 
(%

) 
ССФ 

ССФ з  
НРС 

ВТ СРФ ПААС 

1 61,8 62±3 58±3 56±5 65 ± 3 55,6±0,8 
Ag (25), Sn 
(9,2), Zn 
(1,9), In (2,0) 

2 60, 0 56±2 60±1 56±3 59 ± 3 58±1 
Cu (15), Sn 
(15), Au(10) 

3 ~ 5 4,9±0,1 4,9±0,2 5,1±0,2 
не 

визначали
4,92±0,04 дані відсутні 

4* 
0,1–
1,0* 

0,22±0,03 0,21±0,02 0,20±0,03 0,22±0,01 
0,221± 
0,002 

Sn, Ni, Co, 
Cu 

Примітка. *- мг/л 

Пробопідготовку проводили переведенням паладію у розчин за допомогою 
мокрого озолення проби сумішшю нітратної та хлоридної кислот з подальшим 
розчиненням сухого залишку в хлоридній кислоті. Відомо, що ПААС визначення 
Pd в електроліті паладіювання ускладнене значним вмістом стануму у зразку. 
Усунення впливу стануму у випадку сорбційно-спектроскопічних методик 
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досягається шляхом розбавлення розчину відпрацьованого електроліту перед 
сорбційним вилученням. Перевагою розроблених методик порівняно з ПААС 
при аналізі стоматологічних сплавів і каталізатора є зменшення (у 10 разів) 
необхідної маси зразка.  

З порівняння розроблених ССФ методик визначення паладію за власним 
поглинанням з кращими аналогами з літератури (табл. 7) видно, що методика не 
поступається за чутливістю відомим методикам, втім є експреснішою та менш 
трудомісткою, оскільки не вимагає елюювання з поверхні сорбенту, а також є 
більш екобезпечною, оскільки не передбачає застосування ацетону. 

Таблиця 7  
Співставлення розробленої ССФ методики визначення паладію(ІІ) з 

кращими аналогами з літератури. 

Сорбент Модифікатор 
Умови 

вилучення 
(десорбції) 

Час 
сорбції,

хв 

Метод 
детектування

МВ, 
мг/л 

Dowex 1×1 НРС рН 1 30 СФ 0,4 
Вуглецеві 
нанотрубки 

НН* 
рН 2; 1 мл/хв 

(0,3 М Na2SO3) 
– ПААС 0,6 

Amberlite 
XAD-7 

– 
1–2 мл/хв; 2М НС1
(ацетон+1М НС1) 

– ПААС 0,03 

Нано-Fe3O4
 НА** 

рН 4 (0,5М 
тіосечовина у 0,4М 

НС1) 
4 ПААС 0,15 

СГ  ЧАС 0,1 М NaCl, pH=1,0 10 СФ 0,03 

СГ  ЧАС, НРС 0,1 М NaCl, pH=1,0 10 СФ 0,015
Примітка.*НН – N,N’-біс(2-гідрокси-бензиліден)-2,2’(амінофенілтіо)етан,  

   **НА – N-3-(тріетоксисиліл)пропіл)-ізонікотинамід) 

 
Пробопідготовку при аналізі препарату «Цисплатин-Тева» і 

алюмоплатинового каталізатора проводили розкладанням проби сумішшю 
нітратної та хлоридної кислот (1:3). Результати аналізу наведено в табл. 8. 

Таблиця 8 
Результати визначення платини у препараті «Цисплатин-Тева» (1) й 

алюмоплатиновому каталізаторі (2). (n=4, P=0,95) 

Об’єкт, № 
Заявлений 
вміст 

Знайдено, мг/мл (%*) методом  

ССФ (sr) ПААС (sr) 

1 0,5 мг/мл 0,485 ± 0,005 (0,06) 0,49 ± 0,02 (0,03) 

2 5,0 % 4,92±0,04* (0,07) 4,97 ± 0,04* (0,04)
 
Видно, що ССФ методика визначення платини характеризується 

задовільною повторюваністю та правильністю. Перевагою цих методик є те, що 
вони не потребують застосування дорогого обладнання та можуть бути 
рекомендовані для перевірки якості фармпрепаратів на основі сполук платини.  
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Крім аналітичного застосування закріплені на ЧАС-СГ концентрати 
ацидокомплексів Pd i Pt, після їх відновлення воднем, виявились 
перспективними каталізаторами окиснення малих молекул. На прикладі 
окиснення водню киснем було показано, що отримані у такий спосіб 
каталізатори проявляють вищу каталітичну активність порівняно з аналогами на 
основі оксиду алюмінію. 

 
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-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 
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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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АНОТАЦІЯ 

Воловенко О.Б. Спектроскопічне і тест-визначення Pt(II), Pt(IV) та Pd(II) з 
попереднім вилученням модифікованим силікагелем і магнітним 
нанокомпозитом. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 
спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено розвитку та реалізації методологічних підходів 
щодо вилучення та визначення Pt(II), Pt(IV) і Pd(II) з хлоридних розчинів 
силікагелем, адсорбційно модифікованим четвертинними амонійними солями 
(ЧАС-СГ) та магнітним нанокомпозитом (МН), синтезованим золь-гель методом 
шляхом послідовної модифікації наночастинок Fe3O4 тетраетоксисиланом та 
амінопропілтріетоксисиланом, з метою розробки комбінованих сорбційно-
спектроскопічних та візуальних тест-методик їх визначення. Показано, що 
органо-мінеральні аніонообмінники (ЧАС-СГ та МН) ефективно вилучають 
платину(ІІ, IV) та паладій(ІІ) у формі ацидокомплексів з хлоридних розчинів з 
утворенням на поверхні іонних асоціатів. Досліджено нові похідні 
конденсованих піридинів та 2,6-діамінопіримідину як люмінесцентні реагенти 
для визначення Pt(II) і Pd(II). Показано, що 3-[6-аміно-5-(1,3-бензотіазол-2-іл)-1-
метил-2-iміно-1,2-дигідро-4-піримідиніл]-1-пропанол у водно-ізопропанольному 
розчині проявляє люмінесцентні властивості, які не зникають у слабкокислому 
хлоридному розчині. Гасіння люмінесценції реагенту в присутності Pt(II) i Pd(II) 
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обумовлене утворенням у системі комплексів середньої стійкості із 
стехіометричним співвідношенням Pt(Pd) : Н2R = 1:1 та 1:2. Для детектування 
ПМ безпосередньо у фазі концентрату або після елюювання використовували 
методи СФ, РФ, люмінесцентний і ПААС. Розроблені методики апробовано при 
визначенні паладію в стоматологічних сплавах, електролітах паладіювання та 
каталізаторах, платини – у фармпрепараті та алюмоплатиновому каталізаторі. 
Показано, що відновлені воднем концентрати платини та паладію на ЧАС-СГ 
проявляють каталітичні властивості в реакціях окиснення малих молекул. 

Ключові слова: сорбція, паладій, платина, четвертинні амонійні солі, 
магнітні наночастинки, твердофазна спектрофотометрія, сорбційно-
рентгенофлуоресцентний аналіз, тест-визначення, люмінесценція. 
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Диссертация посвящена развитию и реализации подходов, касающихся 
извлечения из хлоридных растворов Pt(II, IV) и Pd(II) силикагелем, 
адсорбционно модифицированным четвертичными аммонийными солями (ЧАС-
СГ), а также магнитным нанокомпозитом, синтезированным золь-гель методом 
путем последовательной модификации наночастиц Fe3O4 тетраэтоксисиланом и 
аминопропилтриетоксисиланом (МН), с целью разработки комбинированых 
сорбционно-спектроскопических и визуальных тест-методик определения их 
микроколичеств. Анионообменник на основе ЧАС-СГ количественно извлекает 
из хлоридных растворов платину(ІІ, IV) и палладий(ІІ) в форме ацидокомплексов 
с образованием на поверхности ионных ассоциатов состава (ЧАС)2[МClx], где М 
– это Pt(II), Pt(IV) или Pd(II), х = 4 (Pt(II), Pd(II)) или 6 для Pt(IV).  

Функционализированный аминопропильными группами магнитный 
нанокомпозит количественно извлекает Pd(II) из хлоридных растворов по ионно-
ассоциативному механизму. L-тип изотермы сорбции ацидокомплекса Pd, а 
также более низкое значение константы сорбции указывают на меньшее 
сродство ацидокомплекса к поверхности МН по сравнению с ЧАС-СГ. Предел 
обнаружения палладия разработанной сорбционно-ПААС методики на порядок 
ниже, чем ПААС определение палладия в растворе. 

Исследованы новые производные конденсированных пиридинов и 
диаминопиримидина как люминесцентные реагенты на платину и палладий. 
Показано, что 3-[6-амино-5-(1,3-бензотиазол-2-ил)-1-метил-2-имино-1,2-
дигидро-4-пири-мидинил]-1-пропанол в водно-изопропанольном растворе 
обладает люминесцентными свойствами, которые сохраняются в слабокислом 
хлоридном растворе. Тушение люминесценции реагента в присутствии Pt(II) и 
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Pd(II) обусловлено образованием в системе комплексов средней устойчивости 
состава Pt(Pd) : Н2R = 1:1 и 1:2.  

Разработанные методики апробированы при определении палладия в 
стоматологических сплавах, электролитах палладирования и катализаторах, 
платины – в фармпрепарате и алюмоплатиновом катализаторе.  

Показано, что восстановленные водородом концентраты платины и 
палладия на ЧАС-СГ проявляют каталитические свойства в реакциях окисления 
малых молекул. 

Ключевые слова: сорбция, палладий, платина, четвертичные аммониевые 
соли, магнитные наночастицы, твердофазная спектрофотометрия, сорбционно-
рентгенофлуоресцентный анализ, тест-определение, люминесценция, окисление 
водорода. 

 
SUMMARY 
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The thesis is devoted to the development and implementation of methodological 
approaches of recovery and determination of Pt(II), Pt(IV) і Pd(II) (PGMs) from 
chloride solutions with modified quaternary ammonium salts silica (QAS-SG), and 
functionalized of tetraethoxysilane and aminopropyltrietoxysilane magnetic 
nanocomposites (MN). It was shown that Pt(II), Pt(IV) and Pd(II) are extracted from 
chloride solution by QAS-SG and MN with formation of ion associates on the surface. 
The sorption-spectroscopic and visual test methods were developed for the 
determination of trace amounts of PGMs. The new derivatives of 2,6-
diaminopyrimidines and fused pyridines as luminescent reagents for the determination 
of PGMs were investigated. It was demonstrated that 3-[6-amino-5-(1,3-benzothiazol-
2-yl)-1-methyl-2-imino-1,2-dihydro-4-pyrimidinyl]-1-propanol  is luminescence in the 
mixture of water and propanol. The luminescence is not quenched in weak acidic 
solution.  The quenching of luminescence is observed in the presence of Pt(II) and 
Pd(II) as a result of formation complexes with stoichiometry 1:1 and 1:2 in acidic 
media. UV/Vis, X-ray, luminescence and FAAS methods were used for direct 
determination of PGMs on QAS-SG surface or after eluting in the solution. The 
developed techniques were used for determination of palladium in dental alloys, spent 
electrolytes and catalysts, and of platinum in pharmaceuticals and aluminaplatinum 
catalyst. It was shown that extracts of reduced by hydrogen PGMs on QAS-SG exhibit 
catalytic properties in oxidation of small molecules. 

Keywords: sorption, palladium, platinum, quaternary ammonium salts, magnetic 
nanoparticles, solid phase spectrophotometry, sorption-X-ray fluorescence analysis, 
test determination, luminescence, oxidation of hydrogen. 


