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ЦЕОЛІТИ СТРУКТУРНИХ ТИПІВ MWW І BEA ЯК 

ПЕРСПЕКТИВНІ КАТАЛІЗАТОРИ РЕАКЦІЇ 

ОДЕРЖАННЯ 4-АРИЛТЕТРАГІДРОПІРАНІВ ЗА 

ПРІНСОМ–ФРІДЕЛЕМ–КРАФТСОМ   
 

Бараков Р.Ю. (відділ № 4 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України) 
 

Одними з найбільш перспективних алюмосилікатних каталізаторів реакцій 

органічного синтезу є ієрархічні цеоліти, які, крім мікропор, також містять мезопори. 

Створення мезопористості в цеолітах сприяє підвищенню швидкості дифузії реагентів і 

продуктів каталітичних реакцій, а також робить можливим перетворення об'ємних 

молекул реагентів, які не здатні проникати в мікропори цеолітів [1]. 

До ієрархічних матеріалів відносяться і шаруваті цеоліти, особливе місце серед яких 

займають цеоліти структурного типу MWW, які завдяки особливостям структури, 

зокрема, наявності великих «напівпорожнин» на зовнішній поверхні, знаходять 

застосування як каталізатори промислово важливих процесів, таких як одержання 

етилбензолу та кумолу. До цеолітів цього структурного типу відносяться тривимірний 

цеоліт МСМ-22, піларований цеоліт MCM-36 з мезопорами між «моношарами MWW» 

товщиною 2,5 нм, а також МСМ-56, що складається з хаотично агломерованих 

«моношарів». Перспективними каталізаторами реакцій органічного синтезу є 

широкопористий цеоліт Beta із топологією BEA, а також його ізоструктурні ієрархічні 

аналоги.  

Метою роботи є з'ясування впливу текстурних і кислотних властивостей цеолітів 

структурних типів MWW (MCM-22, МСМ-36 і МСМ-56) та BEA на їх каталітичну 

активність у реакції Прінса–Фріделя–Крафтса між 3-бутен-1-олом, анізолом і бутаналем 

або бензальдегідом. Цільові продукти цієї реакції (4-арилтетрагідропірани) є 

будівельними блоками багатьох природних біологічно активних сполук, таких як 

поліефірні антибіотики, феромони та різні фармацевтичні агенти. 

Бутаналь повністю перетворюється на всіх цеолітах типу MWW за 24 год реакції 

при температурі 60 °С. За коротший час (6 год), найбільша конверсія бутаналю (98 – 100 

%) була досягнута при використанні МСМ-22 (Si/Al=12) і піларованого МСМ-36 

(Si/Al=16) з підвищеною сумарною концентрацією кислотних центрів (0,40 – 

0,55 ммоль/г) і переважанням Бренстедівської кислотності. В присутності цеоліту Beta 

(Si/Al=19) конверсія бутаналю становить лише 67 % за 24 год, що пов’язано з повільною 

дифузією реагентів і продуктів у пористій системі цього цеоліту з меншою часткою 

транспортних мезопор, у порівнянні з цеолітами структурного типу MWW. Наявність 

мезопор в ієрархічних цеолітах Beta сприяє підвищенню конверсії бутаналю, але 

невисока концентрація кислотних центрів Бренстеда в цих зразках (0,14 – 0,17 ммоль/г) 
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не дозволяє досягти повної конверсії альдегіду за 24 год. На відміну від реакції за 

участю бутаналю, конверсія бензальдегіду, молекули якого мають більшій розмір, за 

24 год при 60 °С різна для всіх цеолітів структурного типу MWW. Найбільшої конверсії 

бензальдегіду (41 %) було досягнуто в присутності МСМ-36 з найбільш розвиненою 

зовнішньою поверхнею (385 м
2
/г).  

Вищу селективність за цільовими продуктами з 4-арилтетрагідропірановими 

фрагментами (орто-/пара-ізомери) у реакції за участі бутаналю для цеолітів 

структурного типу MWW можна пояснити більшою часткою в них сильних кислотних 

центрів Бренстеда і меншою часткою сильних кислотних центрів Льюїса. Можна 

припустити, що сильні центри Бренстеда найактивніші в утворенні цільових ізомерів, 

тоді як на сильних кислотних центрах Льюїса переважно утворюються побічні продукти 

(2-пропілоксан-4-ол і 4-(3-бутен-1-окси)-2-пропілтетрагідропіран). 

Для оцінки впливу концентрації кислотних центрів на зовнішній поверхні цеолітів 

структурного типу MWW на виходи 4-арилтетрагідропіранів, було запропоновано 

параметр, який включає сумарну концентрацію кислотних центрів та «частку» 

зовнішньої поверхні, яка доступна для об'ємних молекул. Вихід продуктів перетворення 

бутаналю майже не змінюється з підвищенням концентрації кислотних центрів на 

зовнішній поверхні (Рис. 1), тоді як у разі більш об'ємної сполуки (бензальдегіду) вихід 

цільових продуктів збільшується зі зростанням запропонованого параметра. 
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Рис. 1. Залежність виходу 4-арилтетрагідропіранів від загальної концентрації 

кислотних центрів (за адсорбцією піридину) на зовнішній поверхні для реакції 

між 3-бутен-1-олом, анізолом і бутаналем (а) або бензальдегідом (б). 

 

Цитовані джерела 

1. W. Schwieger, A. G. Machoke, T. Weissenberger, A. Inayat, T. Selvam, M. Klumpp, A. 

Inayat, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 3353–3376. 
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КИСЛОТНО-ОСНОВИНИЙ ТА ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ 

ШЛЯХИ ПЕРЕТВОРЕННЯ МЕТАНОЛУ НА 

ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБКАХ 
 

Бичко І.Б. (відділ № 2 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України) 

 

Процес дегідрування метанолу до формальдегіду (ФA) або дегідратації до 

диметилового ефіру (ДМЕ) індустріалізовано вже багато десятиліть завдяки важливій 

ролі у сучасній хімічній промисловості. Отримання ФА реалізовано шляхом прямого 

дегідрування метанолу та благородних металах таких як Ag, Pt, на оксидах заліза, 

молібдену (процес Formox), ванадію. Проте традиційні каталізатори на основі металів 

характеризуються суттєвими недоліками пов’язаними з глибоким окисленням, низькою 

стабільністю каталізатора або неможливістю його повторного використання, зокрема 

внаслідок сублімації сполук Mo, або V, та, як наслідок, потенційною загрозою 

пов’язаною з закупоркою реактора, що може призвести до вибуху. 

Нановуглецеві матеріали, зокрема вуглецйеві нанотрубки (ВНТ) є перспективним 

замінником традиційних металевих каталізаторів, оскільки нановуглецеві матеріали 

показують відносно високу активність і стабільність, а також унікальні переваги в 

багатьох важливих каталітичних реакціях, таких як реакції Фріделя-Крафтса, селективне 

окислення вуглеводнів, пряме або окисне дегідрування вуглеводнів. Утворення ФА 

шляхом дегідрування метанолу суттєво відрізняється від дегідрування вуглеводнів, 

оскільки потребує розриву не лише зв’язку C-H, а й O-H. Одним із найсуттєвіших 

недоліків каталізаторів на основі металів у дегідруванні метанолу є надмірне окислення 

з утворенням CO та CO2, що знижує селективність по цільовим продуктам. Таким 

чином, передбачається, що використання нановуглецевих матеріалів є одним з 

перспективних шляхів створення нового покоління каталізаторів отримання ФА шляхом 

дегідрування метанолу. 

З метою встановлення впливу структурних та функціональних характеристик 

нановуглецевих матеріалів на їх каталітичні властивості у реакції перетворення 

метанолу проведено теоретичне та експериментальне дослідження перетворення 

метанолу на ВНТ різного діаметру. Отримані ВНТ було охарактеризовано комплексом 

фізико-хімічних методів дослідження та показано, що поверхня ВНТ характеризується 

розвиненою поверхнею та високим вмістом дефектів. Більш тонкі ВНТ 

характеризується найбільшою поверхнею, вмістом кисню дефектністю і, зокрема, 

концентрацією карбонільних груп. Перетворення метанолу на ВНТ протікає як за 

окисно-відновним, так і за кислотно-основним механізмами підтвердженням чого є 

наявність у продуктах реакції формальдегіду (ФА) та диметилового ефіру (ДМЕ). 

Показано, що для найбільш активними ВНТ є найтонші ВНТ з досліджуваної серії із 
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зовнішнім діаметром нанотрубок 13 нм. На таких ВНТ швидкість перетворення 

метанолу сягає 9·10
-7

 моль·м
-2

*с
-1

 з виходом ФА 36.7% за 550
о
С. 

Представлені в літературі уявлення щодо природи активних центрів базуються на 

підходах які визначають карбоксильну групу центром дегідратації метанолу, і й спиртів 

в цілому, що призводить до утворення ДМЕ. Обговорення щодо центрів дегідрування 

базується на дискусії навколо кетонних і хінонних карбонілів. В той же час, отримані 

експериментальні результати не можуть бути в повній мірі пояснені з використанням 

запропонованих підходів. Відповідно, було проведено додаткові дослідження можливої 

природи активних центрів з використанням теорії функціонала густини. 

Було проведено моделювання перетворення метанолу на 4-х різних функціональних 

групах. Кислотно-основне перетворення метанолу було досліджено на карбоксильній та 

гідроксильній групах та показано, що метанол перетворюється на обох групах за 

однаковим механізмом з утворенням ДМЕ та води. Окисно-відновний шлях 

перетворення метанолу досліджували моделюванням взаємодії метанолу з дефектами 

типу «вакансія» та «подвійна вакансія». Показано, що взаємодія метанолу з дефектом 

типу «подвійна вакансія» призводить до утворення метану та вбудовування атому 

кисню у структуру дефекту. Тобто, така взаємодія призводить до незворотного 

перетворення центру, отже не є каталітичною. Взаємодія метанолу з дефектом типу 

«вакансія» складається з 6-ти стадій та призводить до утворення ФА та водню з 

відтворенням конфігурації дефекту у початковому положенні. 

Таким чином, запропоновано 2 нових центри перетворення метанолу на вуглецевих 

наноматеріалах, зокрема ВНТ. Показано, що кислотно-основне перетворення метанолу 

відбувається як на карбоксильних, так і на гідроксильних групах. Дегідрування 

метанолу перебігає як на карбонільних групах, так і на дефектах типу «вакансія». 
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СУЛЬФОКАТІОНІТИ: РОЛЬ МОРФОЛОГІЇ  

У ВИЗНАЧЕННІ КАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

 
Власенко Н.В. (відділ № 2 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України) 
 

Сульфокатіоніти  – сульфовані співполімери стиролу і дивінілбензолу – особливий 

тип кислотних каталізаторів, який завдяки еластичній структурі здатен до взаємодії з 

реагуючими молекулами не лише на поверхні, але й об’ємі. Промислові сульфокатіоніти 

відносяться до двох морфологічних типів: гелеві, які характеризуються малою питомою 

поверхнею і відсутністю пор, і макропористі, в яких мікрогранули полімерного гелю 

формують макропори. Каталітично активними центрами таких матеріалів є кислотні 

сульфогрупи –SO3H
+
 [1,2]. Незважаючи на ідентичну природу центрів, активність 

сульфокатіонітів різних морфологічних типів, зокрема, у процесах перетворення спиртів 

істотно відрізняється. Таким чином, морфологія є не менш важливим чинником 

формування каталітичних характеристик сульфокатіонітів, ніж їх кислотність. 

Роль морфології у визначенні каталітичної активності сульфокатіонітів є 

комплексною, і може проявлятися через вплив на різні чинники: доступність кислотних 

центрів, їх енергетику, динаміку адсорбції-десорбції реагентів, масообмінні 

характеристики [3]. Перш за все, морфологія сульфокатіонітів визначає співвідношення 

доступних екстернальних та менш доступних інтернальних кислотних центрів. Вплив 

морфології на кислотність сульфокатіонітів проявляється у відмінності енергетики 

екстернальних та інтернальних кислотних центрів: центри, розташовані на зовнішній 

поверхні гранул і в макропорах мають меншу кислотну силу, тим часом, як центри 

всередині полімерної сітки є сильнішими. 

Особливістю сульфокатіонітів є їх здатність до зміни морфології під дією полярних 

реагентів за рахунок набрякання, що забезпечує доступність кислотних центрів [2]. 

Таким чином, полярні речовини, зокрема, спирти є ключовими реагентами реакцій, що 

каталізуються сульфокатіонітами, оскільки їх сорбція забезпечує можливість 

проникнення реагентів до кислотних центрів і в кінцевому підсумку - здійснення 

каталітичної реакції. Це обумовлює ключову роль полярних речовин, зокрема, спиртів у 

реакціях за їх участю. Морфологія не впливає на стехіометрію сорбції спиртів, яка 

відповідає співвідношенню одна молекула на один кислотний центр. Проте морфологія 

визначає швидкість досягнення такого співвідношення, оскільки вона істотно впливає на 

динаміку сорбції-десорбції реагентів і масообмінні характеристики сульфокатіонітів. 

Визначаючи умови масообміну, морфологія визначає оптимальну температуру 

процесу етерифікації спиртів і отже, обумовлену термодинамікою реакції 

продуктивність каталізатора. Високотемпературна (спадна) гілка вулканоподібної 

температурної залежності швидкості процесу визначається термодинамікою реакції, а 

низькотемпературна (висхідна) – масообмінними характеристиками каталізатора, які 

залежать від його морфології (рис.1). Оскільки збільшення температури призводить до 

зменшення рівноважного виходу продукту реакції, зниження оптимальної температури 

за рахунок поліпшення умов масообміну обумовлює більш високу активність 

каталізатора. 

Створення гібридних органо-неорганічних каталізаторів дозволяє усунути недоліки 
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масивних сульфокатіонітів, зокрема, їх здатність до набрякання, і значно підвищити 

продуктивність каталізу. На основі виконаних досліджень розроблено ефективні 

гібридні сульфокатіонітні каталізатори синтезу алкіл-трет-бутилових ефірів з 

покращеними експлуатаційними характеристиками (термостабільність, відсутність 

набрякання), які переважають за продуктивністю промислові аналоги. Жорстка 

структура таких матеріалів мінімізує внесок процесів набрякання та масообміну в 

ефективну швидкість реакції. 

Розроблено декілька типів гібридних органо-неорганічних каталізаторів: композитні 

(сумішеві та співосаджені) та тонкоплівкові (нанесені та прищеплені) [4]. Встановлено, 

що такі каталізатори характеризуються вищою активністю щодо процесів етерифікації 

спиртів, зокрема, етанолу та ізопропанолу, порівняно з масивними сульфокатіонітами 

(рис.2). 

  
Рис 1. Температурні залежності 

швидкості реакції, ефективного 

коефіцієнта дифузії етанолу,  

та рівноважного виходу етил-трет-

бутилового ефіру (ЕТБЕ) в 

присутності макропористого 

сульфокатіоніту 

Рис. 2. «Частота обертів» реакцій 

етерифікації етанолу та ізопропанолу на 

сульфокатіонітних каталізаторах різних 

морфологічних типів. 

 
Доступність кислотних центрів більшою мірою впливає на активність каталізаторів 

в реакції етерифікації ізопропанолу, ніж етанолу, який є більш полярним і 

характеризується меншим розміром молекули. Поліпшення доступності кислотних 

центрів послаблює вплив морфології на каталітичну активність сульфокатіонітів. Для 

органо-неорганічних сульфокатіонітів переважаючим фактором визначення активності 

щодо перетворення різних спиртів є полярність і розмір молекули реагуючого спирту. 

Найбільш технологічними серед розглянутих органо-неорганічних каталізаторів є 

сумішеві композити, завдяки простоті приготування, а також дешевизні та доступності 

інгредієнтів. Однак у цьому типі каталізаторів вплив масообміну не виключається 

повністю, оскільки певна частка активних центрів все ще важкодоступна для реагентів. 

Найбільшою активністю характеризуються тонкоплівкові нанесені та прищеплені 

сульфокатіоніти, в яких кислотні центри локалізовані на зовнішній поверхні. 

 

Цитовані джерела 

1. C. Sloby. Sulfonic acid resin. – Wiley‐ VCH Verlag GmbH & Co., 2020. 

2. B. Corain, M. Zecca, K. Jerabek, J. Mol. Catal. A-Chem., 2001, 177, 3–20. 

3. Н.В. Власенко, П.Є. Стрижак, Теорет. та експерим. хімія, 2020, 56 (5), 289-303. 

4. N.V. Vlasenko, P.E. Strizhak, J. Appl. Polym. Sci., 2022, 139 (15), e51926. 
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ДИФУЗІЯ С1 – С3 СПИРТІВ НА ВУГЛЕЦЕВИХ 

НАНОТРУБКАХ 
 

Жох О.О. (відділ № 2 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України) 
 

Вуглецеві нанотрубки (ВНТ) демонструють унікальні фізико-хімічні властивості, 

зокрема, високу електро- та теплопровідність, еластичність, стійкість до розриву, тощо. 

ВНТ є ефективним сорбентом летких органічних речовин, ароматичних сполук, 

пестицидів та іонів. Також ВНТ виявляють каталітичну активність у процесах 

гідрування, окисного дегідрування етилбензену та конверсії спиртів. Для забезпечення 

максимальної продуктивності сорбційних та гетерогенно-каталітичних процесів 

важливою є мінімізація впливу дифузійних обмежень на швидкість процесу. ВНТ 

характеризуються наявністю аномального транспорту та переходами між різними 

режимами дифузії. Зокрема режим дифузії молекул у ВНТ може бути сингл-файл, 

фіківським та балістичним. Крім того, швидкість дифузії у ВНТ може бути у кілька разів 

вищою порівняно із пористими матеріалами із еквівалентними розмірами пор. Таким 

чином встановлення наявності аномального швидкого транспорту у ВНТ є важливим 

для вибору оптимальних структурних характеристик та складу ВНТ-вмісних сорбентів 

та гетерогенних каталізаторів. 

З метою встановлення наявності аномального транспорту проведено 

експериментальне дослідження кінетики процесів транспорту C1 – C3 спиртів (метанол, 

етанол, ізопропанол) на вуглецевих нанотрубках методом п’єзо кварцового 

мікрозважування. Дослідження виконано з використанням дифузійної комірки з 

«електронним носом», розробленої д.х.н. О.П. Філіпповим в Інституті фізичної хімії ім. 

Л.В. Писаржевського НАН України [1]. Отримані експериментальні дані проаналізовані 

за допомогою різних теоретичних підходів. З урахуванням того, що використані для 

дослідження ВНТ є переважно закритими, моделювання кінетики транспорту здійснено 

на підставі припущення, що швидкість десорбції спирту з поверхні п’єзо кварцового 

резонатора визначається процесами дифузії на поверхні ВНТ. 

На підставі аналізу експериментальних даних встановлено, що на малих часах 

транспорт спиртів описується рівнянням адвекції. На великих часах відбувається 

перехід від адвективного транспорту до звичайної фіківської дифузії. Розраховано 

чисельні значення коефіцієнтів поверхневої дифузії спиртів, які узгоджуються із 

наведеними у літературі значеннями коефіцієнтів поверхневої дифузії на вуглецевих 

матеріалах. Режим дифузії та значення коефіцієнтів дифузії не залежить від сполучення 

вуглецевих нанотрубок у агрегати. 

Чисельні значення коефіцієнтів поверхневої дифузії спиртів визначено за різних 

температур, на підставі чого розраховано значення енергії активації поверхневої дифузії 
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на вуглецевих нанотрубках та коефіцієнт поверхневої дифузії за безкінечної 

температури (передекспоненційний множник). Встановлено, що енергія активації та 

передекспоненційний множник лінійно зростають у такій послідовності: метанол < 

етанол < ізопропанол (Табл. 1). Така закономірність обумовлена збільшенням розміру 

молекули спирту. Одержані значення енергії активації поверхневої дифузії спиртів є 

одного порядку із даними, наведеними у літературі для різних поверхонь та молекул. 

 

Таблиця 1 

Значення енергії активації поверхневої дифузії та передекспоненційного множника 

Спирт Метанол Етанол Ізопропанол 

Енергія активації, 

кДж/моль 

5.0 ± 0.5 6.3 ± 0.4 7.4 ± 0.8 

Передекспоненційний 

множник, с
-1

 

2.98×10
-2

 5.60×10
-2

 7.67×10
-2

 

 

Таким чином на підставі дослідження кінетики транспорту С1 – С3 спиртів на 

вуглецевих нанотрубках показано, що такий масоперенос відбувається у відповідності із 

ІІ законом молекулярної дифузії Фіка на великих часах та може бути описаний 

рівнянням адвекції на малих часах. 

 

Цитовані джерела 

1. A. P. Filippov, Ads. Sci. Technol., 2012, 30, 425–436 
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ВПЛИВ УМОВ СИНТЕЗУ МЕЗОПОРИСТОГО TIO2 НА 

ЙОГО ФАЗОВИЙ СКЛАД, МОРФОЛОГІЮ ТА ФІЗИКО-

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
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України), Швалагін В.В. (відділ № 3 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського 

НАН України), Гребенніков В.М. (відділ № 5 Інституту фізичної хімії ім. 

Л.В. Писаржевського НАН України), Манорик П.А. (відділ № 5 Інституту фізичної хімії 

ім. Л.В. Писаржевського НАН України)  
 

Запропоновано підходи до отримання золь-гель синтезом (у поєднанні з 

гідротермальною обробкою (ГТО) при 175 
о
С і наступним прожарюванням при 500 

о
С) 

термічно стабільного нанокристалічного мезопористого TiO2 (meso-nc-TiO2) з вираженою 

сферичною морфологією (мікро- та наносфери), середнім розміром пор від 5 до 27 нм, з 

використанням тетрабутоксиду титану та краун ефіру як структуронаправляючого агенту.  

Було показано, що введення невеликих добавок катіонного сурфактанту 

додецилдиметилетиламонію броміду (або пальмітинової кислоти) та (або) солі лантану, 

варіювання концентрації реагентів та вмісту води, природа розчинника істотно впливає 

на кристалічність, текстуру та морфологію продукту. Різні зразки ієрархічних meso-nc-

TiO2 мікросфер з діаметром від 0,5 до 12 мкм формуються внаслідок агломерації 

наносфер (40 - 200 нм), які у свою чергу утворені однорідними первинними частинками 

- кристалітами анатазу розміром ~10 нм (Рис.1 а, b) [1, 2]. У присутності добавки солі 

лантану сферичні частинки мікрометрового масштабу не утворюються. Такі зразки 

meso-nc-TiO2 являють собою однорідні сферичні або сфероїдальні форми наночастинки 

(не більше 100 нм), які утворені сферичними частинками анатазу розміром не більше 10 

нм (наприклад, Рис.1 c, d). Зразки, які отримані з використанням ГТО, мають значно 

більші за величиною текстурні характеристики (так, для порівняння, їх питома площа 

поверхні 137 м
2
∙г

-1
 і 69 м

2
∙г

-1
, об'єм пор 0,98 см

3
∙г

-1
 і 0,21 см

3
∙г

-1
, діаметр пор 17,5 нм та 

12,5 нм відповідно). 

Зразки meso-nc-TiO2 з різним фазовим складом (анатаз – рутил – брукіт) були 

отримані у присутності HCl. Добавки солі лантану, сурфактанту, концентрація реагентів 

та ГТО впливають на фазовий склад зразка. 2
х
 і 3

х
 фазові композиції сформовані з 

однорідних наночастинок (не більше 200 нм), що складаються з кристалітів анатазу (~10 

нм) і суміші частинок різної форми (наприклад, Рис.1 e, f) [3, 4]. Всі три групи зразків 

були використані як фотокаталізатори у процесах відновлення води етанолом до H2, а 

також газофазного окислення етанолу та бензолу киснем повітря. У більшості випадків 

отримані зразки (у всіх зазначених процесах) демонструють значно більшу 

фотокаталітичну активність порівняно з комерційним зразком TiO2 – Evonic P25.  



14 

Показано, що морфологія отриманих з цих матеріалів нанотрубок залежить від 

природи вихідного зразка meso-nc-TiO2. Нанотрубки, що отримані із TiO2, який 

синтезовано з використанням ГТО,  являють собою мікросферичні утворення ("корали"). 

Нанотрубки ж, що отримані із одержаного (без використання ГТО) TiO2, являють собою 

матеріал, який включає різні складні ієрархічні пластинчасті мікроструктури. В обох 

випадках частинки мікрометрового масштабу сформовані дуже однорідними по товщині 

пучками (~ 60 нм), які в свою чергу складаються з однорідних тітанатних нанотрубок (~ 

9 нм в діаметрі). 

 

 

 

Рис 1. SEM (a, c, e) и TEM (b, d, f) meso-nc-TiO2 мікросфери (анатаз) (a, b); 

meso-nc-TiO2: анатаз (c, d), 3
х
 - фазова композиція анатаз (43%), рутил (28%) и 

брукіт (29%) (e, f). 
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МЕХАНОХІМІЧНО ДОПОВАНИЙ АЗОТОМ ГРАФЕН − 

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОР ДЛЯ 

ПРОТОЧНИХ ВАНАДІЄВИХ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ 

БАТАРЕЙ 
 

Козаренко О.А. (відділ № 7 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України). 
 

Системи накопичення енергії дозволяють зберігати та розподіляти 

електроенергію з відновлюваних джерел, таких як енергія сонця та вітру, відповідно до 

потреб [1]. Серед різноманітних систем накопичення енергії велику увагу приділяють 

ванадієвим проточним окислювально-відновним батареям (ВПОВБ) як одним із 

найбільш перспективних для зберігання значних запасів енергії завдяки їх тривалому 

життєвому циклу, гнучкості конструкції та безпеки [2]. Енергія в ВПОВБ зберігається за 

рахунок протікання обернених окисно-відновних реакцій на позитивному − VO
2+

/VO2
+
 − 

та негативному − V
2+

/V
3+

 – електродах. Слід зазначити, що ефективність ВПОВБ в 

цілому залежить від електрохімічної активності електродів по відношенню до 

окислювально-відновної реакції іонів ванадію під час процесу заряду-розряду, що 

робить важливим вибір матеріалу електродів при конструкції ВПОВБ. В даний час 

найбільш поширеними електродами в ВПОВБ є графітові повсті завдяки їх пористій 3D-

структурі, високій провідності та стійкості до корозії у кислих електролітах [1, 2]. Однак 

обмежена реакційна активність електродів з графітової повсті по відношенню до редокс 

реакцій іонів ванадію є значною перешкодою для підвищення енергетичної 

ефективності та швидкісних можливостей ВПОВБ [1−3].  

З огляду на це, в даній роботі нами вивчена можливість продуктивного 

механохімічного одержання допованого азотом графену, який би зміг проявити себе як 

ефективний електрокаталізатор в реакціях окиснення-відновлення іонів ванадію у різних 

ступенях окислення. Встановлено, що механохімічне розшарування графіту в 

атмосфері аміаку протягом 3, 6 та 9 годин дозволяє здійснити 

низькотемпературне допування азотом частинок графену − Gr-N(3h), Gr-N(6h) та 

Gr-N(9h), відповідно.  

Показано, що модифікування графітової повсті частинками допованих 

азотом графенів призводить до суттєвого зростання електрокаталітичної 

активності в процесі окислення-відновлення іонів ванадію як в католіті, так і 

аноліті. Одержані матеріали протестовано в макеті проточного акумулятору та 

показано, що присутність одержаних частинок графенів в структурі електродів 

призводить до суттєвого зростання таких показників ефективності елементу як 

кулонівська ефективність (КЕ), ефективність по напрузі (ЕН) та 
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енергоефективність (ЕЕ) та (табл. 1). При цьому виявлено, що найкращі 

електрокаталітичні властивості проявляє Gr-N(6h). 

 

Таблиця 1 

Показники ефективності макету ВПОВБ з модифікованими частинками 

допованих азотом графенів електродами. 

Електроди ВПОВБ Густина 

струму, 

мА/см
2
 

Показники ефективності 

ВПОВБ, % 

Питома 

ємність, 

А·год/л КЕ ЕН ЕЕ 

Gr-N(3h) 125 96,5 82,6 79,7 22,1 

150 97,2 78 75,8 20,8 

175 97,4 74,3 72,4 18,8 

200 97,7 70,3 68,7 16,7 

250 97,8 64,4 63 11 

Gr-N(6h) 125 97 86,2 83,6 23,6 

150 97,4 82 80 22,8 

175 97,7 78 76,3 21 

200 97,9 74,2 72,7 19 

250 98,2 70,2 68,9 14,1 

Gr-N(9h) 125 94,2 78,6 74 17,9 

150 95,5 73,3 70 14,9 

175 96,3 68,9 66,1 10,4 

200 96,6 63,9 61,7 3,6 

250 — — — — 

 

Цитовані джерела 
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Mazur, E. Aranzabe, R. Ferret, J. Power Sources, 2021, 481, 228804. 

2. P. Arévalo-Cid, P. Dias, A. Mendes, J. Azevedo, Sustainable Energy Fuels, 2021, 5, 5366−5419. 

3. Y. Bian, H. Wang, J.Hu, B. Liu, D. Liu, L. Dai, Carbon, 2020, 162, 66–73. 
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КОМПОЗИТИ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ VII ГРУПИ ДЛЯ 

КАТАЛІТИЧНОГО ГІДРУВАННЯ І АМІНУВАННЯ АРОМАТИЧНИХ 

СПОЛУК 

Колотілов С.В. (відділ № 4 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України) 

Реакції гідрування ненасичених органічних сполук воднем і амінування 

карбонільних сполук амінами у присутності водню мають важливе значення для 

одержання цінних органічних сполук для потреб фармацевтики і агрохімії. Як 

каталізатори таких процесів використовують композити або індивідуальні сполуки 

металів платинової групи (МПГ), у першу чергу Pd та Pt, дисперсний нікель тощо. 

Перевагами МПГ є їх висока активність, але суттєвим недоліком є висока вартість і 

токсичність. На відміну від МПГ, каталізатори на основі металів 3d-ряду мають значно 

нижчу активність та потребують проведення процесів гідрування у більш жорстких 

умовах, що, як наслідок, знижує їх селективність.  

Актуальною задачею є розробка активних і селективних каталізаторів для реакцій за 

участю Н2, зі зниженим або нульовим вмістом МПГ та високою каталітичною 

активністю, що забезпечують високий вихід продуктів гідрування у найбільш м'яких 

умовах (мінімальний тиск і температура процесу).  

Для вирішення цієї задачі в роботі використано ряд підходів, а саме,  

- формування наночастинок металічного нікелю або паладію шляхом розкладу 

відповідних комплексів нульвалентних металів, що призвело до утворення 

наночастинок металів з більш високою активністю порівняно з системами, одержаними 

іншими методами; 

- формування наночастинок нікелю/бориду нікелю шляхом відновлення Ni
2+

 в 

пористій матриці в реакційній суміші in situ, що дозволило уникнути зниження 

активності наночастинок нікелю через їх окиснення при контакті з повітрям; 

- формування наночастинок нікелю і кобальту шляхом піролізу комплексів цих 

металів, що є простим шляхом одержання каталітично активних композитів цих металів 

в великих кількостях. 

Встановлено, що термічний розклад комплексних сполук нульвалентного паладію та 

нікелю в розчинах у присутності активованого вугілля веде до утворення композитів, які 

містять наночастинки відповідних металів. Показано, що гідрування хіноліну і його 

аналогів, а також амінування ароматичних альдегідів у присутності одержаних 

композитів паладію може бути проведене за десятикратно меншого мольного вмісту 

цього металу (до кількості субстрату) у порівнянні з комерційно доступними аналогами, 

а в деяких випадках вдається досягти повного перетворення субстрату навіть за тиску 

водню 1 атм, температури 50 °С. Розроблено методи створення таких композитів в 

масштабі до 100 г без суттєвого зниження активності. На відміну від сполук паладію, 
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розклад комплексних сполук нульвалентного нікелю дозволяє досягти високої 

активності, але відтворюваність характеристик одержаних композитів є в процесах 

гідрування є низькою. 

Для створення композитів Ni/NiBx і пористих матриць використано метод, який 

полягає у повному поглинанні дозованої кількості водного розчину NiCl2 порами 

гідрофільного пористого координаційного полімеру у гідрофобному середовищі 

(гексані), що забезпечує максимально можливу локалізацію NiCl2 в порах носія (на 

відміну від кристалізації на поверхні частинок), з подальшим відновлення борогідридом 

натрію in situ в реакційній суміші, без проміжного контакту продукту відновлення з 

киснем повітря. Одержано композит наночастинок Ni/NiBx, використання якого як 

каталізатору гідрування хіноліну дозволяє досягати кількісної конверсії вихідної 

речовини за тиску 50 атм, температури 150 °С.  

Шляхом піролізу комплексних сполук нікелю(ІІ) і кобальту(ІІ) з 1,10-

фенантроліном, меламіном і 1,2-діамінобензолом на аеросилі одержано ряд з композитів 

металічного нікелю і кобальту та вуглецьвмісних часинок. Знайдено, що кобальтвмісні 

системи проявляли вищу каталітичну активність в процесах гідрування хіноліну і 

фурфуролу порівняно з нікельвмісними аналогами. 

Встановлено, що кобальтвмісні композити містили наночастинки металу розміром 

біля 5 нм поряд із досить крупними частинками (25-50 нм). Знайдено, що між 

характеристиками композитів – вмістом C, N, Co, параметрами спектрів Рамана або 

рентгенфотоелектронних спектрів – та виходом 1,2,3.4-тетрагідрохіноліну, який 

досягається при гідруванні хіноліну, по результатах аналізу 20 зразків кореляції немає. 

Одержані результати можуть пояснюватися тим, що каталітично активними частинками 

є металічний кобальт, а роль вуглецевих частинок, які утворюються при піролізі, 

полягає лише у захисті металічних наночастинок кобальту від окиснення при зберіганні. 

Таким чином, каталітична активність композитів, ймовірно, визначається "балансом" 

доступності поверхні кобальту для реагентів і її "захищеністю" від окиснення. Серед 

досліджених композитів обрано три найбільш активні представники, показано їх 

перспективність для гідрування хіноліну в масштабі 100 г і більше, а також ряду 

заміщених хінолінів, що містять як електронодонорні, так і електроноакцепторні 

замісники, в масштабі 15-30 г (тиск 100 атм, температура 100 °С). Гідрування 

хлорхінолінів веде до їх часткового дегалогенування. Встановлено, що кобальтвмісні 

композити, використання яких веде до гідрування хіноліну з найвищими виходами, 

також є активними каталізаторами амінування ароматичних альдегідів аліфатичними і 

ароматичнимми амінами.  

В результаті роботи одержано паладійвмісні композити, активність яких в процесах 

гідрування органічних сполук на порядок перевищує активність більшості комерційно 

доступних аналогів. Поряд із цим, розроблені композити нікелю і кобальту можуть бути 

запропоновані як перспективна альтернатива каталізаторам на основі МПГ для процесів 

гідрування і амінування органічних сполук, що не містять "чутливих" функціональних 

груп.  
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НОВІ ЕФЕКТИВНІ КОБАЛЬТ-АЗОТ-ВУГЛЕЦЕВІ 

ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРИ ВІДНОВЛЕННЯ КИСНЮ, ЩО 

ОТРИМАНІ З ГЛИБОКИХ ЕВТЕКТИЧНИХ 

РОЗЧИННИКІВ  
 

Курись Я.І. (відділ № 7 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України)  
 

Ко-доповані азотом та кобальтом (або залізом) нанорозмірні вуглецеві матеріали 

(Co-N-C, Fe-N-C), які зазвичай отримують піролізом метал- і азотвмісних попередників 

на основі широкого кола азотвмісних органічних сполук, наразі розглядаються як 

перспективні безплатинові електрокаталізатори реакції відновлення кисню (РВК) – 

важливого процесу, що реалізується у паливних елементах та метал-повітряних 

джерелах струму. Серед інших попередників для отримання зазначених каталізаторів 

РВК як джерела азоту та вуглецю активно використовуються іонні рідини (IL), 

перевагами яких є незначний тиск пари, поверхнева активність, можливість включення 

до складу IL різних гетероатомів (N, P, B, S, метали) тощо. Водночас відомі Co-N-C 

каталізатори на основі IL характеризуються або недостатньо високою активністю у РВК, 

або методи їх отримання є складними та багатостадійними. 

Нами вперше розглянуто можливість підвищення ефективності Co-N-C 

електрокаталізаторів РВК за рахунок використання у складі попередників глибоких 

евтектичних розчинників (DES) на основі 1-бутил-3-метилімідазолію хлориду 

([Bmim]Cl) або тетрафторборату ([Bmim]BF4) і гідратованих Co(NO3)2 або CoCl2 замість 

суміші IL і солі Co (II). Перевагами використання DES як попередників є високий вміст 

у них кобальту та азоту, а також можливість, за рахунок особливостей будови DES, 

забезпечувати рівномірний розподіл атомів Co та N в електрокаталізаторі.   

Co-N-C нанокомпозити отримували піролізом (800ºС, Ar) попередників на основі 

сажі Vulcan XC72R та різних DES ([Bmim]Cl∙xCo(NO3)2∙6H2O – Co-N-C_1 та Co-N-C_2, 

[Bmim]BF4∙xCo(NO3)2∙6H2O – Co-N-C_3, [Bmim]BF4∙xCoCl2∙6H2O – Co-N-C_4), або за 

різного масового співвідношення між DES і сажою (9:1 – Co-N-C_1, Co-N-C_3 та         

Co-N-C_4, 6:1 – Co-N-C_2).  

Методами сканувальної електронної мікроскопії та енергодисперсійної 

рентгенівської спектроскопії було встановлено, що отримані гібридні матеріали є 

нанорозмірними (з латеральними розмірами складових псевдосферичних частинок 

переважно ~ 30-70 нм), характеризуються досить пористою морфологією та 

рівномірним розподілом у них елементів (Co, N, C). Відсутність будь-яких кристалічних 

кобальт-вмісних частинок у складі композитів було підтверджено методом 

рентгенофазового аналізу. 
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В результаті проведених досліджень методами УФ-видимої, раманівської та 

рентгенівської фотоелектронної (РФЕC) спектроскопії встановлено, що використання 

попередників, які відрізняються складом DES, типом координації та лігандного 

оточення Co
2+

 у них, а також різним співвідношенням DES:сажа обумовлює відмінності 

у складі, ступені дефектності та електронній будові сформованих на їх основі Со-N-C 

композитів, тим самим багато в чому визначаючи їх електрокаталітичні властивості у 

РВК. Зокрема, відповідно до даних РФЕC, абсолютний та/або відносний вміст 

піридинового азоту у випадку Co-N-C_1 і Co-N-C_4 суттєво вищий ніж у Co-N-C_2 і, 

особливо, Co-N-C_3. Азот у зазначеній конфігурації може брати участь у формуванні 

вбудованих у графенові листи високоактивних у РВК СоNx центрів, наявність яких в 

отриманих композитах підтверджується результатами проведеного аналізу Co 2p 

спектрів РФЕ. Найбільший внесок пов'язаної з CoNx смуги при ~ 781,3-783,2 еВ має 

місце у випадку саме Co-N-C_1 і Co-N-C_4, що узгоджується з домінуванням 

піридинового азоту в таких гібридних матеріалах та пояснює їх найкращі функціональні 

характеристики як електрокаталізаторів РВК.  

Встановлено, що у лужному електроліті каталізатори отримані з використанням Cl-

вмісних DES (Co-N-C_1, Co-N-C_2 і Co-N-C_4) характеризуються величинами 

потенціалу початку відновлення кисню (Eonset), потенціалу напівхвилі (E1/2) і 

тафелівським нахилом (b), що майже не поступаються Pt/C каталізатору (Табл. 1). 

Показано, що всі отримані каталізатори мають високу електрохімічну стабільність у 

процесі тривалого функціонування, а РВК на них перебігає переважно за 4-е
-
 

механізмом (кількість електронів n, яка приймає участь у відновленні 1 молекули кисню 

становить 3,72-3,85), що забезпечує низький вихід небажаного перекису водню, який у 

більшості випадків не перевищує 10 % (Табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Основні параметри РВК, що отримані на Co-N-C та Pt/C каталізаторах у 1,0 М 

NaOH. 

Каталізатор Eonset, відн. 

RHE 

E1/2, відн. 

RHE 

n Вихід H2O2, 

% 

b, 

мВ/порядок  

Co-N-C_1 0,99 0,886 3,80 9,5 37,4 

Co-N-C_2 0,97 0,894 3,72 14,0 45,3 

Co-N-C_3 0,96 0,851 3,85 7,5 50,0 

Co-N-C_4 0,97 0,889 3,85 7,3 41,5 

Pt/C 1,03 0,90 3,97 1,5 40,8 
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КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІЄРАРХІЧНИХ ЦЕОЛІТІВ 

В ПРОЦЕСІ ОКИСЛЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ ЛАКТОНІВ ЗА 

БАЙЄРОМ-ВІЛЛІГЕРОМ 
 

Курмач М.М. (відділ 4 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України) 
 

Реакції селективного окислення широко використовуються в різних галузях 

хімічного виробництва. Зокрема, однією з найпоширеніших реакцій, які мають 

практичне застосування, є реакція селективного окислення кетонів до лактонів за 

Байєром-Віллігером [1]. Реакція Байєра-Віллігера, зокрема, окислення циклогексанону 

до  ɛ-капролактону є однією зі стадій для одержання мономеру найлону-66, а саме 1,6-

гександикарбонової кислоти, а типовими каталізаторами для даного процесу є різні 

пероксикислоти [1]. Пероксикислоти, що використовуються для даного процесу, 

зазвичай є токсичними, а їх виділення потребує використання додаткових ресурсів. З 

розвитком т.зв. «зеленої хімії» все більше увагу дослідників привертає використання 

«екологічно-безпечних» окисників, зокрема, таких як пероксид водню, що під час 

окислення перетворюється в воду з використанням кислот Льюїса як гетерогенних 

каталізаторів. Зокрема, перспективними каталізаторами даного процесу є цеолітні 

матеріали [2]. Наприклад, в процесі окислення адамантанону перекисом водню з 

використанням Sn-BEA досягається майже кількісне перетворення кетону у відповідний 

лактон. Однак, значення конверсії і, відповідно, виходу за цільовим лактоном, при 

окисленні циклогексанону чи інших циклічних лактонів з використанням вказаного 

каталізатора є значно меншими, що може бути обумовленим недостатньою кількістю 

активних центрів, доступних для об’ємних субстратів. Одним з методів збільшення 

кількості активних центрів, доступних для об’ємних субстратів, є створення матеріалів 

зі значною кількістю активних центрів на поверхні . Зокрема, до таких матеріалів можна 

віднести ієрархічні цеоліти, що забезпечують достатньо високу активність в ряді 

процесів за участю об’ємних молекул [3, 4]. 

Ієрархічні Al-, Sn-, Zr-, Fe-вмісні ієрархічні цеоліти структурних типів BEA, MFI та 

MTW одержані з використанням Gemini-type поверхнево-активних речовин (ПАР) як 

структурно-спрямовуючих агентів [3]. Матеріали характеризуються  високими 

значеннями питомої поверхні та об’єму мезопор, а також високою часткою кислотних 

центрів Бренстеда на поверхні цеолітного каталізатора. 

Каталітичну активність синтезованих матеріалів досліджували в процесі окислення 

циклогексанону пероксидом водню. Виявлено, що залізосилікатні та алюмосилікатні 

цеоліти характеризуються низькою активністю (низькі значення конверсії 

циклогексанону) в досліджуваному процесі. AlZr- та AlSn-BEA цеоліти проявляють 

достатньо високу каталітичну активність в процесі окислення циклогексанону у 
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відповідний лактон, при цьому наявність сильних кислотних центрів Бренстеда сприяє 

подальшому проходженню процесу окислення та одержання продукту розкриття 

лактонового циклу – 6-гідроксикарбонової кислоти. Ступінь проходження побічної 

реакції зростає зі збільшенням температури каталітичного експерименту, а «гасіння» 

кислотних центрів Бренстеда дозволяє суттєво підвищити селективність по відношенню 

до лактону. Синтезовані Sn-MTW та Sn-BEA мають сумірну до AlZr- та AlSn-BEA 

каталітичну активність, хоча при цьому за рахунок відсутності сильних кислотних 

центрів Бренстеда вихід цільового лактону є вищим для безалюмінієвих зразків. 

 
 

Рис 1. Схема окиснення циклогексанону в ɛ-капролактон 

NaAlZr-BEA-np (55)

HAlZr-BEA-np (80)

HAlZr-BEA-np (80_NH4F)

NaAlZr-BEA-np (80)

NaAlZr-BEA-np (120)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%

 Вихід

 Селективність

 Конверсія

 

Рис 2. Каталітичні властивості ієрархічних цеолітів в процесі окиснення 

циклогексанону перекисом водню. 
 

Цитовані джерела 

1. Ten Brink, G.-J.;  Arends, I.; Sheldon, R., Chemical Reviews 2004, 104 (9), 4105-4124. 

2. Corma, A.;  Nemeth, L. T.;  Renz, M.; Valencia, S., Nature 2001, 412 (6845), 423-425. 

3. Choi, M.;  Na, K.;  Kim, J.;  Sakamoto, Y.;  Terasaki, O.; Ryoo, R., Nature 2009, 461 

(7261), 246-9. 

4. Kim, J.;  Choi, M.; Ryoo, R., Journal of Catalysis 2010, 269 (1), 219-228. 

 

 

 



23 

Об‘єднана наукова конференція Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України, присвячена 95-річчю від дня заснування Інституту 
 

 

МОДИФІКУВАННЯ Zn-Mg(Zr)-Si ТА Mg-Al ОКСИДНИХ 

КАТАЛІЗАТОРІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ 1,3-БУТАДІЄНУ ТА 

1-БУТАНОЛУ З БІОЕТАНОЛУ 
 

Ларіна О.В. (відділ № 6 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України) 
 

Розроблення гетерогенно-каталітичних процесів одержання промислово важливих 

речовин шляхом конверсії біоетанолу набуває все більшої актуальності [1]. Процеси 

перетворення етанолу до 1,3-бутадієну та 1-бутанолу є багатостадійними, «каскадними» 

[2], які включають ряд послідовних реакцій: 

 

Докладний аналіз маршрутів утворення 1,3-бутадієну і 1-бутанолу з етанолу на 

каталізаторах різних типів наведено в оглядах [3, 4]. Значна увага дослідників 

приділяється подвійним Mg-Al-оксидним системам, отриманим шляхом термічного 

розкладання гідроталькітів (шаруваті подвійні гідроксиди Mg та Al), як перспективним 

каталізаторам процесу конденсації спиртів. Композиції на основі оксидів магнію та 

кремнію, також доповані сполуками d-металів, є широко досліджуваними 

каталітичними системами в процесі перетворення етанолу в 1,3-бутадієн (ЕТВ-процес). 

Підвищення ефективності каталізаторів можна досягнути шляхом регулювання 

кислотно-основних властивостей поверхні оксидних систем, зокрема зменшення 

концентрації сильних кислотних центрів з метою зниження селективності за побічними 

продуктами дегідратації етанолу, а також формування активних центрів альдольної 

конденсації ацетальдегіду – ключової стадії процесів утворення 1,3-бутадієну і 1-

бутанолу з етанолу. 

Нами встановлено [5], що модифікування Zn-MgSi оксидних систем лужними 

металами (Na, K) забезпечує підвищення селективності за 1,3-бутадієном (за температур 

>670 К) за рахунок зменшення утворення побічних продуктів. У складі Zn-ZrSi 

оксидних систем добавки лужних металів обумовлюють зниження селективності за 

етеном та діетиловим етером внаслідок зменшення вмісту сильних кислотних центрів, 

які прискорюють побічну реакцію дегідратації етанолу. Модифікування Zn-Mg(Zr)Si 

оксидних систем сполуками рідкісноземельних елементів (РЗЕ: Y, La, Ce) спричиняє 

прискорення реакції альдольної конденсації ацетальдегіду, що обумовлено 

формуванням активних центрів поверхні за участі вказаних добавок (Табл.1). При 

модифікуванні Zn-MgSi-оксидних каталізаторів сполуками РЗЕ збільшується кількість 
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слабо окристалізованої фази гідратованого силікату магнію (за даними РФА), що 

відповідає за утворення центрів [Mg–O–Si], активних в цільовому процесі. 

 

Таблиця 1 

Показники ЕТВ-процесу*/ на Zn-Mg(Zr)Si оксидних системах, модифікованих 

сполуками рідкісноземельних елементів (Y, La, Ce). 

Каталізатор Конверсія 

етанолу, % 

Селективність, % 

1,3-БД Ацетальдегід Етен+ДЕЕ Інші 

Zn-MgSi 9 30 39 25 6 

Zn-Y-MgSi 12 36 16 42 6 

Zn-La-MgSi 14 45 17 28 10 

Zn-Ce-MgSi 13 52 15 22 11 

Zn-ZrSi 7 10 61 28 1 

Zn-Y-ZrSi 10 25 42 20 13 

Zn-La-ZrSi 8 16 54 23 7 

Zn-Ce-ZrSi 9 14 50 28 8 

*/ Умови реакції: 95 %об. EtOH+H2O, Wm = 0.5 год
-1

, 325°C, час у потоці – 30 хв. 

 

Встановлено, що збільшення концентрації основних центрів поверхні Mg-Al(-Y) 

оксидних каталізаторів, активних в процесі конденсації етанолу за Гербе, досягається 

шляхом зменшення часу визрівання гідроталькіту в маточному розчині (з 24 до 3 год) за 

процедури співосадження. Наступна механохімічна (МХ) обробка гідроталькіту сприяє 

утворенню активних центрів, які стимулюють перебіг побічних реакцій дегідратації 

етанолу. У присутності Mg-Al-Y каталізатора досягається вихід 1-бутанолу до 24,2 % 

(Табл.2). 

 

Таблиця 2 

Показники процесу перетворення етанолу*/ на Mg-Al-Y оксидних системах.  

Каталізатор Конверсія 

етанолу, % 

Селективність, % 

1-Бутанол 1-Гексанол Ацетальдегід Етен+ДЕЕ Інші 

Mg-Al-Y (24 год) 21 76 7 4 8 5 

Mg-Al-Y (3 год) 35 69 9 8 9 5 

Mg-Al-Y (МХ) 35 65 9 9 14 3 

Умови реакції: 95 %об. EtOH+H2O, Wm = 0.5 год
-1

, 275°C, час у потоці – 30 хв. 
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В доповіді розглянуто сучасний стан досягнень і основні напрямки досліджень в 

галузі молекулярного магнетизму, зокрема здатність певних координаційних сполук 

лантаноїдів проявляти сильний молекулярний магнетокалоричний ефект («молекулярні 

холодильники»), що дозволяє за їх допомогою досягнути субкельвінівських температур, 

а також виступати як одноіонні молекулярні магніти.  

Представлено теоретичні основи виникнення цих явищ в координаційних сполуках 

Ln
3+

 і шляхи до раціонального дизайну таких комплексів. Відмічено, що моноіонні 

магнетики (МІМ) на основі іонів Ln
3+

 мають більші перспективи практичного 

використання ніж мономолекулярні магнетики поліядерних комплексів 3d-металів, 

оскільки значення висоти бар’єру магнітної анізотропії Ueff і часу магнітної релаксації 

МІМ лантаноїдів значно вищі за відповідні характеристики мультиспінових обмінних 

комплексів перехідних металів. Показано визначальну роль магнітної анізотропії в 

створенні бар’єру Ueff в МІМ, внаслідок чого раціональний дизайн їх координаційної 

сфери повинен бути направлений на створення комплексів з максимальною магнітною 

анізотропією. Проаналізовано вплив електронної і хімічної будови, а також симетрії 

координаційної сфери на висоту бар’єру магнітної анізотропії; зроблено висновок, що 

найбільш перспективні для дизайну МІМ координаційні сполуки Dy
3+

 і Tb
3+

 з високою 

аксіальністю, в яких сила зв’язку Ln
3+

 — L в апікальному положенні набагато переважає 

відповідне значення в екваторіальній площині. Для створення МІМ з необхідними 

характеристиками будова координаційного вузла повинна відповідати наступним 

критеріям: 

 в аксіальних положеннях (вздовж головної осі симетрії) повинні знаходитися 

більш сильні зв’язки Ln
3+

‒ліганд, ніж в екваторіальній площині; 

 для збільшення бар’єру магнітної анізотропії будова координаційної сфери 

повинна якомога більше наближатися до ідеальної симетрії, певні деформації 

призводять до зниження висоти Ueff в і часу магнітної релаксації; 

 для пригнічення небажаних релаксаційних процесів (раманівського і квантового 

тунелювання) в лігандах повинно міститися менше С-Н зв’язків. 

 

Принцип охолоджувальної дії «молекулярних холодильників» базується на 

магнетокалоричному ефекті (МКЕ), природа якого полягає в зміні магнітної ентропії 
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молекули охолоджувача, а відповідно і температури в магнітних полях різної 

напруженості. Відчутний магнетокалоричний ефект досягається при високих значеннях 

мультиплетності основного стану комплексу та за наявності низьколежачих збуджених 

спінових рівнів. Показано, що цим умовам задовільняють поліядерні комплекси Gd
3+

 

завдяки максимально можливій кількості (7) неспарених електронів на 4f-орбіталях 

цього іона, внаслідок чого гомополіядерні комплекси цього металу мають велику 

мультиплетность в основному стані, а отож і магнітну ентропію. Окрім цього, до 

підвищення магнетокалоричного ефекту приводить збільшення заселеності 

низьколежачих збуджених магнітних дублетів, що може бути досягнуте за рахунок 

дизайну комплексів з високою спіновою невизначеністю або з конкуруючими слабкими 

антиферомагнітними взаємодіями. Для використання в практичних цілях 

«молекулярних холодильників» важливим представляється створення нових комплексів 

з мінімальним значенням відношення молекулярної маси комплексу до кількості атомів 

гадолінію в ньому, тобто таких молекулярних поліядерних каркасів, в яких іони 

гадолінію будуть пов'язані невеликим числом місткових лігандів невисокої 

молекулярної маси. 
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НАН України) 

 

Доповані неметалами наноструктури ТіО2, розглядаються як перспективні матеріали 

для екологічного фотокаталізу, альтернативної «сонячної» енергетики тощо. Допування 

наноструктур ТіО2 вуглецем зумовлює утворення домішкових станів над валентною 

зоною і батохромний зсув краю смуги поглинання, Як один з шляхів підвищення 

чутливості цих матеріалів до світла видимого діапазону і ефективності його 

використання в фотокаталітичних процесах запропоновано створення на їх основі 

нанокомпозитів ТіО2@М з наночастинками благородних та перехідних металів, для 

яких характерним є явище поверхневого плазмонного резонансу (ППР), що 

супроводжується появою в електронних спектрах смуг ППР у видимій області. 

Наночастинки в композитах можуть забезпечувати більш ефективне поглинання квантів 

світла і розділення фотогенерованих носіїв заряду. Разом з тим, в літературі недостатньо 

уваги надано впливові вмісту допанту (вуглецю) і наночастинок металу в допованих 

вуглецем С-ТіО2 матеріалах і композитах С-ТіО2@М на їх фізико-хімічні властивості, 

зокрема, фотокаталітичну активність.  

Метою роботи було з’ясування впливу вмісту вуглецю і наночастинок (НЧ) золота в 

допованих вуглецем наноструктурах С-ТіО2 і композитах ТіО2@Au на їх фізико-хімічні 

властивості і, в тому числі, фотокаталітичну активність в процесі фотодеградації 

тетрацикліну. 

Доповані вуглецем наноструктури ТіО2 отримані золь-гель методом з наступною 

гідротермальною обробкою та кальцинуванням. Наночастинки Au отримували шляхом 

відновлення комплексу золота з гістидином боргідридом натрію. Композити ТіО2@Au 

отримували просочуванням С-ТіО2 колоїдним розчином наночастинок Au. Одержані 

матеріали характеризували методами рентгенофазового аналізу, низькотемпературної 

адсорбції/десорбції азоту, електронної, інфрачервоної та рентгенфотоелектронної 

спектроскопії, скануючої та просвічуючої електронної мікроскопії й досліджували 

фотокаталітичну активність (ФКА) в процесі фотодеградації тетрацикліну. 

Встановлено, що варіювання співвідношення прекурсор вуглецю (оцтова 

кислота)/бутоксид титану від 6 до 24 не впливає на фазовий склад, розміри кристалітів 

та частинок, тоді як питома площа поверхні змінюється екстремально і досягає 

максимуму при співвідношенні 12/1. Встановлено, що ФКА С-ТіО2 в процесі 
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фотодеградації тетрацикліну змінються екстремально, симбатно зі змінами питомої 

площі поверхні та діаметру мезопор.  

Методом ПЕМ встановлено, що розмір синтезованих монодисперсних НЧ Au 

досягає 6 нм. Методом електронної спектроскопії показано, що розчини таких НЧ 

залишаються стабільними протягом тривалого часу. 

Методом електронної спектроскопії дифузного відбиття показано, що максимум 

смуги поверхневого плазмонного резонансу в ТіО2@Au (рис. 1 а) та колоїдного розчину 

НЧ Au не змінюється. ФКА композитів С-ТіО2@Au при опроміненні світлом УФ-

діапазону змінюється екстремально і досягає максимуму при вмісті НЧ 0,5 % (рис. 1 б), 

тоді як при опроміненні світлом видимого діапазону конверсія тетрацикліну зростає зі 

зростанням вмісту НЧ (рис. 1 в). 
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Рис.1 Електронні спектри дифузного відбиття С-ТіО2 (1) та композитів ТіО2@Au (1 - 

0; 2 - 0,01; 3 – 0,10; 4 – 0,50; 5 – 1,0; 6 – 2,0 %) та їх фотокаталітична активність в процесі 

фотодеградації тетрацикліну при опроміненні світлом УФ (б) та видимого (в) діапазону 

 

Таким чином, встановлено, що варіювання співвідношення (R) прекурсорів вуглецю 

та титану в реакційній суміші (R=6-24), з якої одержано зразки С-ТіО2, практично не 

впливає на фазовий склад, розміри кристалітів та частинок, тоді як питома площа 

поверхні змінюється екстремально і досягає максимуму при співвідношенні 12/1. 

Показано, що ФКА С-ТіО2 в процесі фотодеградації тетрацикліну змінються 

екстремально, симбатно зі змінами питомої площі поверхні та діаметру мезопор. 

Визначено оптимальні умови одержання монодисперсних наночастинок золота з 

вузьким розподілом за розмірами (6 нм), які зберігаються при одержанні 

нанокомпозитів С-ТіО2@Au з різним вмістом золота. Розчини НЧ Au зберігають 

стабільність протягом тривалого часу. Показано, що фотокаталітична активність 

нанокомпозитів С-ТіО2@Au в процесі фотодеградації тетрацикліну екстремально 

залежить від вмісту золота при опроміненні світлом УФ-діапазону і зростає симбатно зі 

зростанням вмісту золота при опроміненні світлом видимого діапазону.  
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Каталізатори Бухвальда активно використовуються в реакціях перехресного C–C та 

C–N сполучення, які є невід’ємним інструментом для синтезу цінних органічних сполук. 

Розроблені до теперішнього часу каталізатори Бухвальда – комплекси паладію(II) з 

амінобіфенілом та біарилфосфінами – умовно ділять на шість поколінь, які 

відрізняються будовою паладоциклу та аніоном (Рис. 1, «G» походить від Generation та 

позначає покоління).  

 

 

Рис 1. Каталізатори Бухвальда G3, G4 та G5 (на прикладі фосфіну RuPhos). 

 
Комерційно доступні каталізатори Бухвальда часто містять продукти розкладу 

каталізатору, та крім того в багатьох випадках є невиправдано дорогими. У той же час 

для вирішення ряду задач тонкого органічного синтезу потрібні великі охарактеризовані 

партії каталізатору з стабільною каталітичною активністю. Незважаючи на досить 

багато відомостей щодо каталітичної активності каталізаторів Бухвальда G3 в реакціях 

сполучення, досить мало робіт присвячено порівнянню каталізаторів різних поколінь, і 

через брак такої інформації вибір оптимального каталізатору Бухвальда для певної 

реакції перехресного C–C та C–N сполучення часто потребує значних зусиль. Крім того, 

наразі опубліковано лише одну роботу, присвячену синтезу самих каталізаторів в 

невеликих кількостях (до 740 мг) [1]. Одержання великих партій каталізаторів 

Бухвальда для власного споживання (на відміну від виведення на ринок) також є 

актуальною задачею.  

Дана робота присвячена розробці способів стандартизації великих партій 

каталізаторів Бухвальда та встановленню впливу будови каталізаторів Бухвальда трьох 

поколінь – G3, G4 та G5 – на їх активність та продуктивність в реакціях C–C та C–N 

сполучення, що важливо для вибору оптимального каталізатору для різних процесів. 
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Розроблено зручний метод мультиграмового синтезу (XPhos)PdG3 (92 г) та 

(RuPhos)PdG3 (27 г) та запропоновано метод оцінки якості зазначених сполук за 

допомогою спектроскопії 
1
H та 

31
P ЯМР. За аналогічними протоколами отримано 

комплекси G3 та G4 з CatacXium, XantPhos та BrettPhos. Отримані зразки використано 

як каталізатори реакцій Сузукі та Бухвальда-Хартвіга в міліграмовому 

автоматизованому синтезі 25000 та 5000 сполук, відповідно, та запропоновано алгоритм 

проведення таких процесів, що забезпечує максимальну "успішність" одержання 

цільових продуктів [2]. Показано, що використання каталізаторів Бухвальда G3 та G4 

замість Pd(PPh3)4 суттєво спрощує очищення продуктів сполучення методом HT HPLC, 

що є критично важливим для автоматизованого синтезу.  

Порівняно каталітичну активність комплексів RuPhos G3, G4 та G5 у N-арилюванні 

морфоліну 1-хлоро-4-фторбензолом (Рис. 2), досліджено залежність виходу продуктів 

реакції від часу в присутності каталізаторів Бухвальда G4 та G5. 
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Рис 2. Реакція C-N сполучення морфоліну з 1-хлоро-4-фторбензолом в присутності 

каталізаторів Бухвальда 

 
Показано, що (RuPhos)Pd G3 виявився майже не активним в досліджуваній реакції 

(вихід продукту біля 3 %). В присутності (RuPhos)Pd G5 вдалося досягнути 40 % 

конверсії 1-хлоро-4-фторбензолу з утворенням 4-(4-фторфеніл)морфоліну (вихід 27 %) і 

продукту відновлювального дегалогенування - фторбензолу. Найбільш активним серед 

досліджуваних комплексів виявився (RuPhos)Pd G4, у присутності якого конверсія 1-

хлоро-4-фторбензолу становила 81 % (вихід продукту C-N сполучення – 55 %). 

Зупинення реакцій утворення 4-(4-фторфеніл)морфоліну при досягненні його виходу на 

рівні 55 % або 27 % у випадку каталізаторів Бухвальда G4 та G5, відповідно, пов’язане з 

їх дезактивацією, а додавання нових порцій каталізатору призводило до поновлення 

утворення продукту. Серед причин відмінності між дослідженими каталізаторами G3, 

G4 та G5 можна відзначити інактивацію каталітично активних центрів Pd
0
(L) 

карбазолом, який утворюється при відщепленні 2-амінобіфенілу від (RuPhos)Pd G3 (на 

відміну від N-метилкарбазолу і N-фенілкарбазолу у випадку G4 та G5) та різну 

ефективність утворення каталітично активних частинок (RuPhos)Pd
0
 при взаємодії 

(RuPhos)PdGХ з основою. 
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СТВОРЕННЯ АКТИВНИХ І СЕЛЕКТИВНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ 

ГІДРУВАННЯ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ 

НАНОРОЗМІРНИХ ПАЛАДІЮ І СУЛЬФІДУ РЕНІЮ 

Суботін В.В. (відділ № 4 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України; НВП "Єнамін"), Потурай А.С. (Інститут органічної хімії НАН України, НВП 

"Єнамін") 

Насичені гетероциклічні органічні сполуки є важливими вихідними 

сполуками для створення нових діючих речовин для фармацевтики і агрохімії. 

Найпростішим та найефективнішим процесом одержання даних сполук є 

гідрування відповідних ненасичених гетероциклічних сполук воднем. Наразі як 

каталізатори таких процесів частіше за все використовують каталізатори на основі 

металів платинової групи (МПГ: платина, паладій, іридій, родій) та групи заліза 

(нікель, кобальт). Каталізатори на основі МПГ зазвичай появляють високу 

активність, що дозволяє проводити процес гідрування у м’яких умовах за 

низького вмісту каталізатору, але очевидними недоліками таких каталізаторів є їх 

висока вартість і токсичність, а також, в багатьох випадках, неможливість 

проводити процес селективно –  гідрувати одну функціональну групу у 

присутності інших, а у випадку сірковмісних гетероциклів – проводити процес без 

розриву насиченого сірковмісного циклу. 

Каталізатори на основі металів групи заліза суттєво дешевші за МПГ; їх 

використання не веде до забруднення продуктів токсичними залишками, але 

потребує більш жорстких умов процесу гідрування. Для таких систем, як і для 

МПГ, також не характерне селективне гідрування, зокрема, гідрування 

сірковмісних гетероциклічних сполук супроводжується їх десульфуризацією. 

Мета роботи полягала у розробці композитів, що характеризуються 

високою активністю і селективністю в процесах гідрування гетероциклічних 

сполук. Як об’єкти дослідження обрано композити нанорозмірного паладію, 

висока активність яких досягалася завдяки вибору методу формування 

наночастинок, і Re2S7, який завдяки високій каталітичній активності може бути 

альтернативою МПГ, а крім того характеризується унікальною селективністю в 

процесах гідрування. 

Композити Pd/C приготовано термолізом комплексної сполуки паладію(0) 

в органічному розчиннику в присутності активованого вугілля марки Norit [1]. 

Одержані композит містять наночастки паладію розміром від 5 до 10 нм  

Для більш детального дослідження наночастинок Pd, зокрема їх хімічного 

складу, було використано рентгенівську фотоелектронну спектроскопію. 

Характер одержаного спектра Pd 3d є ознакою того, що атоми паладію 
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перебувають у двох різних станах. Пік із нижчою енергією зв’язку (335,38 еВ) 

можна віднести до металічного паладію; в свою чергу пік з вищою енергією 

зв’язку (336,89 еВ) - до оксиду паладію(II), який імовірно утворюється внаслідок 

часткового поверхневого окислення наночастинок паладію. 

У випадку паладійвмісного каталізатора вдалося досягти активності (за 

критерієм виходу продукту) в процесах гідрування хіноліну, 2-метилхіноліну, 3-

метилхіноліну, 6-метилхіноліну, 6-метоксихіноліну, що співрозмірна або 

перевищує активність комерційно доступних каталізаторів відомих виробників 

(BASF, STREM) за суттєво меншого вмісту паладію. Оптимізовано методику 

одержання каталізатора для його використання за тиску водню 1 атм, на відміну 

від описаних раніше процесів.  

Розроблено методику одержання композиту Pd/C партіями до 100 г без 

суттєвого зниження каталітичної активності. Приготовані партії пройшли 

апробацію в умовах виробничого підприємства НВП "Єнамін" і наразі широко 

використовуються для процесів гідрування. 

Композити на його основі Re2S7 одержано осадженням сульфіду ренію на 

активованому вугіллі Norit. Сульфід ренію формується у вигляді сфероподібних 

наночастинок розміром в середньому 50 нм. Методом РФЕС встановлено, що 

атоми ренію у зразку в основному перебувають у ступені окиснення +4, що 

підтверджують  піки на спектрі Re 4f при 41,8 та 44,2 еВ, окрім цього є невеликий 

пік при 48 еВ, що є ознакою наявності незначної кількості оксидів ренію із 

ступенем окиснення металу +6, +7. Відповідно, на спектрі S 2p основним піком 

можна вважати пік при 162,5 еВ що відноситься до S2
−
, менший пік при 164,1 еВ 

характерний для місткового ліганду S2
2−

. 

Знайдено, що в процесі гідрування заміщених хінолінів вже за температури 

50 ºС та тиску Н2 50 атм, за 4 години при мольному вмісті каталізатору 6 % вихід 

1,2,3,4-тетрагідрохінолінів в переважній більшості становив 90 % і більше. 

Головною особливістю цього каталізатора є  його виняткова селективність, яка 

полягає у збереженні зв'язків C-Br і навіть C–I в бензольному кільці при 

гідрування галогенпохідних хіноліну, на відміну від проведення таких процесів із 

використанням каталізаторів на основі МПГ або нікелю.  

Використання Re2S7 або композиту Re2S7/C для гідрування бензтіофену та 

його бромпохідних веде до утворення відповідних галогенвмісних 

дигідротіофенів зі збереженням зв’язку C-Hal із високими виходами.  
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ВПЛИВ КИСЛОТНОСТІ КАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ 

ЦЕОЛІТУ H-ZSM-5 ТА ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ НА 

КІНЕТИКУ ДЕГІДРАТАЦІЇ МЕТАНОЛУ  
 

Трипольський А.І., Жох О.О., Власенко Н.В. (відділ № 2 Інституту фізичної хімії 

ім. Л.В. Писаржевського НАН України). 
 

Під час процесу гетерогенно-каталітичної дегідратації метанолу, на першому етапі, 

утворюється диметиловий ефір (ДМЕ). На другому етапі відбувається подальша втрата 

води з утворенням олефінів (МТО-процес), які беруть участь в подальших реакціях 

полімеризації, ізомеризації з утворенням широкого спектру продуктів (олефіни, 

парафіни і алкіл-ароматичні сполуки) (МТG - процес), вихід і склад яких залежить від 

умов перебігу процесу та типу каталізатора. Зазвичай як каталізатори використовують 

цеоліти, вибір структурного типу і пористості яких залежить від бажаного цільового 

продукту. Одним з найбільш активних каталізаторів перетворення метанолу є H-ZSM-5. 

На даний час до складу промислових каталізаторів крім власне цеоліту входить 

матриця, яка зазвичай також має каталітичну активність, хоча й значно меншу, ніж 

цеоліт. На кінетику процесу істотно впливають фізико-хімічні характеристики 

каталізатора, які визначаються як умовами його синтезу, так і подальшої роботи. У 

даній роботі експериментально досліджено кінетику перетворення метанолу в ДМЕ на 

цеоліті H-ZSM-5, глиноземі та на змішаних каталізаторах зі співвідношенням 

цеоліт/Al2O3 3/1, 1/1 і 1/3 по масі. Каталізатори, приготовані в однакових умовах, 

охарактеризовано різними фізико-хімічними методами. Зокрема, кислотні 

характеристики зразків вивчалися методом квазірівноважної термічної десорбції (QE-

TD) аміаку [1] в інтервалі температур 50–500°С на вакуумній термогравіметричній 

установці з терезами Мак-Бена, а також із застосуванням FTIR-спектроскопії 

адсорбованого піридину. Концентрації кислотних центрів різних типів визначалися за 

адсорбцією аміаку у відповідних температурних діапазонах. Загальна концентрація 

кислотних центрів визначалася за сорбцією аміаку при 50ºC. Теплота адсорбції аміаку 

була розрахована методом [2]. Кінетику реакції дегідратації метанолу в присутності 

синтезованих каталізаторів досліджували в проточній установці за атмосферного тиску 

в інтервалі температур 140–190°С, WHSV = 2 – 43 год
-1

 в умовах відсутності дифузійних 

обмежень. 

Розроблено та експериментально перевірено набір кінетичних моделей, що 

допускають різні механізми реакції, що базуються на формалізмі Лангмюра-

Хіншелвуда, або Елі-Рідаля. В рамках формалізму Лангмюра-Хіншелвуда було 

розглянуто як дисоціативні, так і асоціативні механізми адсорбції метанолу. 

Використовуючи розроблені моделі, а також моделі, представлені в літературі, було 

проведено розрахунки на відповідність вказаним механізмам отриманих 
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експериментальних кінетичних даних. Встановлено, що дві кінетичні моделі, які 

базуються на дисоціативному і асоціативному механізмах адсорбції метанолу, адекватно 

описують всю сукупність експериментальних кінетичних даних для всіх каталізаторів. 

Виявилось, що дискримінувати ту чи іншу кінетичну схему не є можливим. 

Встановлено, що розраховані кінетичні параметри процесу синтезу диметилового ефіру: 

енергія активації, теплота адсорбції, адсорбційна ентропія, преекспоненційні фактори та 

ентропія активованого комплексу узгоджуються з літературними даними. 

Аналіз розрахованих кінетичних параметрів процесу показав, що спостерігається 

кореляція швидкості утворення ДМЕ з сумарною концентрацією кислотних центрів, що 

вказує на участь у перетворенні метанолу в ДМЕ всіх кислотних центрів, незалежно від 

їх природи. Це узгоджується з літературними даними [3], що в реакції дегідратації 

метанолу беруть участь як Льюїсівські, так і Бренстедівські кислотні центри.  

 

Рис 1. Залежність каталітичної активності досліджених каталізаторів від 

концентрації кислотних центрів. 

 
Більш активними є зразки, які характеризуються вищою концентрацією 

Бренстедівських центрів, що пов’язано з відмінністю активованих комплексів метанолу, 

які утворюються за участю кислотних центрів Бренстеда та Льюїса. Якщо на 

Бренстедівських центрах активація метанолу відбувається шляхом приєднання протону 

від кислотного гідроксилу з утворенням оксоній йону СН3OH2
+
, то на льюїсівських 

центрах метанол адсорбується у молекулярному вигляді [4]. Оскільки лімітуючою 

стадією реакції є активація метанолу на кислотних центрах каталізатора, очевидно, що 

швидкість цієї стадії буде визначатись енергетикою активованого комплексу. Це 

виявляється у вигляді екстремальної залежності енергетичних параметрів процесу від 

співвідношення центрів Бренстеда та Льюїса. 

 

Цитовані джерела 

1. N.V. Vlasenko, Yu.N. Kochkin, G.M. Telbiz, A.V. Shvets, P.E. Strizhak, RSC Advances, 

2019, 9 (62), 35957 – 35968. 

2. G.I. Kapustin, T.R Brueva, Thermochem. Acta., 2001, 379, 71–75. 

3. J. Spivey, Chern. Eng. Comm. 1991, Vol. liD, pp. 123-142 

4. M.T. Aronson, R.J. Gorte, D W. E. Farneth, J. Catal., 1986, 98, 434–443.  
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ВПЛИВ ОСНОВНОСТІ ІЄРАРХІЧНИХ ЦЕОЛІТІВ НА ЇХ 

КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В РЕАКЦІЇ УТВОРЕННЯ 

ЦИКЛІЧНИХ КАРБОНАТІВ ІЗ ЕПОКСИДІВ 
 

О.В. Швець (відділ №4 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України) 
 

Ієрархічні цеоліти є матеріалами, що поєднують в собі два або більше рівня 

пористості. Роль ієрархії в цеолітах проявляється як у збільшенні доступності активних 

центрів цеолітів на поверхні мезопор порівняно із традиційними цеолітами, так і в зміні 

сили кислотних та основних центрів, локалізованих на зовнішній поверхні, що може 

приводити до зміни активності та селективності каталізаторів на основі ієрархічних 

цеолітів в кислотно-основних реакціях. Основними центрами цеолітів виступають 

передусім негативно заряджені іони кисню цеолітної гратки та позакаркасні 

оксокатіони. Основність перших може бути модифікована шляхом зміни хімічного 

складу цеолітної гратки або іонним обміном на лужні метали. 

Основні властивості цеолітних матеріалів досліджували методами адсорбції 

спектральних зондів (бензол, дейтерохлороформ) з ІЧ-спектроскопічним контролем, 

гравіметричної адсорбції та термопрограмованої десорбції вуглекислого газу.  

Каталітичні властивості Cs-форм ієрархічних цеолітів MOR, BEA, MFI та MTW різної 

морфології, титаносилікатні цеоліти, та композити цеолітів із основними оксидами 

досліджували в реакції одержання циклічних карбонатів із епоксидів під тиском 

вуглекислого газу. 

Як видно з табл.1 всі досліджені зразки характеризуються високими значеннями 

зовнішньої поверхні, що дозволяє очікувати високої доступності їх основних центрів. В 

серії зразків суттєво вищими значеннями характеристичної енергії адсорбції СО2 

виділяється зразок Cs-BEA_np, що може свідчити про вищу силу основних центрів. 

 

Таблиця 1 

Адсорбційні характеристики серії Cs-форм ієрархічних цеолітів MOR, BEA, MFI та 

MTW різної морфології 

Зразки Sext, см
2
/г SВЕТ, см

2
/г VCO2, cm

3
/g V

CO2
, cm

3
/m

2
 E0, кДж/моль μ, кДж/моль 

Cs-MOR_nr 100 300 43,83 6,5E-3 1,05 15 

Cs-MOR_nsh 90 140 37,4 1,2E-2 1,16 16,2 

Cs-BEA_bulk 19 100 23,6 1,05E-2 1,04 13,5 

Cs-BEA_np 222 444 32,9 3,3E-3 1,31 16 

Cs-BEA_nsh 162 230 13,2 2,6E-3 1,05 13,8 

Cs-MFI_nsh 175 350 31,78 4,1E-3 1,08 15,7 

Cs-MTW_nr 48 60 12,9 9,6E-3 1,00 14,2 

Cs-BBEA_np 125 185 43,83 6,5E-3 1,05 15 
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Я видно іх результатів ТПД СО2 в ряду досліджених Cs-форм ієрархічних цеолітів 

концентрація та сила основних центрів зростає в ряду Cs-MTW_nr <  Cs-BEA_nsh < Cs-

MOR_nsh < Cs-BEA_np < Cs-MOR_nr (Рис 1а), що може бути обумовлено передусім 

зростанням вмісту обмінних катіонів Cs
+
 та, як наслідок, зростанням величини 

негативного заряду на іонах кисню гратки. Разом з тим, високотемпературний зсув піків 

на кривих ТПД СО2 для Cs-MOR_nr може бути обумовлений дифузними утрудненнями. 
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Рис 1. Криві ТПД СО2 (а)та каталітичні властивості (б) Cs-форм ієрархічних цеолітів 

в реакції одержання циклічних карбонатів із епоксидів під тиском вуглекислого газу. 

 
Поряд з тим в ІЧ-спектрах адсорбованого бензолу для  зразка Cs-BEA_np 

спостерігали додаткові високотемпературні с.п., обумовлені наявністю сильніших, 

порівняно із іншими цеолітами основних центрів. Серед досліджених Cs-форм 

ієрархічних цеолітів різної топології і морфології зразок Cs-BEA_np проявив найвищу 

каталітичну активність в реакції епоксиду стиролу із вуглекислим газом  із досягненням 

виходу цільового продукту (відповідного циклічного карбонату) 98,7% (Рис. 1б). 

Загалом, в серії Cs-форм ієрархічних цеолітів залежність каталітичної активності не є 

симбатно залежною від концентрації, чи сили основних центрів цеолітів, або ж 

адсорбційних їх характеристик. Разом з тим, залежність величини конверсії епоксиду від 

добутку концентрації центрів на величину питомої зовнішньої поверхні є близькою до 

експонентної.  Серед інших цеолітних матеріалів досить високу активність проявили в 

даній реакції титаносилікатні та темплатвмісні боросилікати [1] а також композити 

ієрархічних цеолітів із оксидом магнію. Структура епоксиду суттєво вливає на його 

конверсію. Так висока конверсія притаманна фенікси- та хлорметоксиранам, проте 

значно нижча у випадку алкіл-заміщених аналогів, що може бути обумовлено 

активацією оксиранового кільця акцепторними замісниками. 

 

Цитовані джерела 
1. O. Shvets, M. Kurmach, P. Yaremov, N. Shcherban. Mater. Today Proc., 2022, 62,7677–80.  
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КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРИСТИХ 

КООРДИНАЦІЙНИХ ПОЛІМЕРІВ Cu(II) І Fe(III) В 

ПРОЦЕСАХ ОКИСНЕННЯ СПИРТІВ І КЕТОНІВ 

ПЕРЕКИСОМ ВОДНЮ 

 
Абдулаєв Е. Н. (відділ № 4 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України) 

 

Пористі координаційні полімери (ПКП) 3d металів розглядаються як перспективні 

каталізатори процесів окиснення органічних речовин, які широко використовуються в 

тонкому і багатотонажному органічному синтезі. Перевагою ПКП перед каталізаторами 

інших типів є найвища об'ємна концентрація доступних каталітично-активних центрів, 

можливість проведення процесів з високою селективністю, придатність для 

використання в реакторах проточного типу. Визначення впливу будови ПКП на їх 

каталітичні властивості є актуальною задачею.  

В роботі досліджено каталітичні властивості наноструктурованого ПКП Cu3(btc)2 

(відомий як HKUST-1; btc
3-

 = 1,3,5-бензолтрикарбоксилат) в процесах окиснення карбо- 

і гетероциклічних кетонів та бензоїну перекисом водню (Рис. 1) та пероксо-м-

хлорбензойною кислотою. Для порівняння в ряді процесів досліджено аналог на основі 

Fe
3+

, ПКП і Fe2(OH)3(btc). 
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Рис. 1. Схеми реакцій, що досліджено в роботі. 

  

Показано, що окиснення гетероциклічних кетонів у присутності HKUST-1 

переважно відбувається з розкриттям циклу і утворенням складної суміші продуктів. 

Окиснення α-тетралолу і ряду заміщених бензоїнів веде до утворення α-тетралону і 

відповідних бензойних кислот. Встановлено залежність швидкості окиснення бензоїнів 

від природи замісників R в їх складі. Показано, що вихід  α-тетралону при окисненні  α-

тетралолу пероксо-м-хлорбензойною кислотою варіюється при використанні HKUST-1, 

що складається з частинок різного розміру. 
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СТВОРЕННЯ КАТАЛІЗАТОРІВ ГІДРУВАННЯ 

СУПРЯЖЕНИХ ДІЄНІВ НА ОСНОВІ КОМПОЗИТІВ 

НАНОРОЗМІРНОГО ПАЛАДІЮ 

 
Вернер Е.В. (відділ № 4 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України), Суботін В.В. (відділ № 4 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського 

НАН України, НВП "Єнамін") 

 

Органічні сполуки, що містять фрагмент супряженого дієну (як показано на Рис. 

1) є важливими інтермедіатами органічного синтезу, оскільки вони відносно легко 

одержуються в реакціях сполучення відповідних ненасичених карбо- і гетероциклічних 

молекул, та, в свою чергу, є перспективними вихідними сполуками для подальшої 

функціоналізації. При використанні таких сполук з метою одержання цінних речовин 

для фармацевтики часто виникає необхідність гідрування дієнового фрагменту, що, з 

огляду на його високу термодинамічну стабільність, є досить складною задачею. 
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Рис. 1. Структурні формули супряжених 

дієнів, які досліджено в роботі 

 Мета роботи полягала в 

дослідженні впливу будови 

паладійвмісних композитів на їх 

каталітичні властивості в процесах 

гідрування воднем сполук, які містять 

фрагмент супряженого дієну.  

 Досліджено ряд композитів, 

які містили наночастинки паладію на 

активованому вугіллі або пористому 

координаційному полімері хрому(ІІІ) 

структурного типу MIL-101. Композити 

одержано шляхом осадження наночасти- 

нок паладію за рядом описаних раніше процедур. Знайдено, що найбільші виходи 

продуктів повного гідрування дієнів (більше 90 %) досягалися при використанні 

композитів, одержаних при відновленні PdCl2×HCl формальдегідом, розкладі 

комплексних сполук Pd(0) у присутності активованого вугілля або при формуванні 

наночастинок паладію в порах MIL-101. Усі вказані методи ведуть до утворення 

наночастинок паладію, а відмінність між каталітичними властивостями композитів може 

пояснюватися як різним розподілом частинок металу за розміром, так і формуванням 

частинок з різним хімічним станом поверхні (наявністю оксиду паладію, вмістом 

дефектів). Використання розроблених в роботі композитів для гідрування дієнів 

дозволяє скоротити час процесу в декілька разів порівняно з комерційно доступними 

каталізаторами. 
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ОДЕРЖАННЯ БУТЕНІВ РІЗНОЇ БУДОВИ 

З ІЗОБУТАНОЛУ НА ЦЕОЛІТНИХ КАТАЛІЗАТОРАХ 

(FER, MFI, FAU ТА BEA) 
 

Зікрата О.В., (відділ № 6 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України) 

 

Розроблення процесів отримання речовин з доданою вартістю на основі відновної 

біосировини є важливим напрямком досліджень хімії сталого розвитку. Одним з таких 

процесів є дегідратація біо-ізобутанолу, одержаного шляхом ферментації нехарчової 

біосировини, до бутенів різної будови, які є вихідними речовинами для синтезу 

промислово важливих хімічних сполук (полібутенів, ЕТБЕ, метилметакрилату та ін.) [1,2]. 

У роботі досліджено комерційні цеоліти структурних типів FER, MFI, FAU та BEA 

зі співвідношенням Si/Al 10÷68 як каталізатори перетворення ізобутанолу. Фізико-

хімічні характеристики цеолітних каталізаторів досліджували методами РФА, ІЧС з 

піридином та ТПД-CO2. Каталітичні властивості цеолітів вивчали на установці з 

кварцовим реактором проточного типу за атмосферного тиску в інтервалі температур 

175-300 ᵒС з хроматографічним аналізом реагентів та продуктів. 

З’ясовано, що селективність за лінійними бутенами (1-бутеном, транс-2-бутеном та 

цис-2-бутеном) до 73% (табл.) досягається на каталізаторі FER-10. Це може бути 

пов’язано з більшим вмістом сильних кислотних центрів Бренстеда на поверхні цеоліта, 

які є активними центрами реакції ізомеризації алкенів. 

 

Таблиця 

Показники процесу перетворення ізобутанолу у присутності цеолітних каталізаторів 

(Т = 175 °С, W = 1 г/(гкат·год), час у потоці – 3 год) 

Зразок Конверсія, 

% 

Селективність, % 

Ізобутен 1-Бутен транс-2-Бутен цис-2-Бутен Інші 

FER-10 18 24 8 43 22 3 

MFI-40 30 57 4 20 11 8 

FAU-15 53 36 2 7 5 50 

BEA-19 38 38 3 8 7 44 

BEA-68 24 50 3 9 8 30 

 

Цитовані джерела 

1. J. Moncada, J. A. Posada and A. Ramírez, Bioresour. Technol., 2017, 241, 44-53. 

2. S. Van Daele, D. Minoux, N. Nesterenko, S. Maury, V. Coupard, V. Valtchev, A. Travert 

and J.-P. Gilson, Appl. Catal. B, 2021, 284, 119699. 
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РЕДОКС-ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСІВ КОБАЛЬТУ З 

ФОСФІНАМИ – КАТАЛІЗАТОРІВ ПРОЦЕСІВ 

УТВОРЕННЯ ЦИНКОРГАНІЧНИХ СПОЛУК: КРОК ДО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

МЕХАНІЗМУ РЕАКЦІЇ 
 

Іваниця М.О. (відділ №4 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України, НВП "Єнамін") 

 

В останні роки комплексні сполуки кобальту знаходять все більше використання як 

каталізатори органічних реакцій. Вважається, що велика кількість каталітичних процесів 

на основі Co відбувається за участю Co
I
, наприклад, каталітичне утворення ароматичних 

цинкорганічних сполук з галогенаренів [1]. Проте, Co
I
-вмісні комплекси є надзвичайно 

чутливими до кисню і мають схильність до диспропорціонування, тому для стабілізації 

Co
I
 необхідні м’які π-акцепторні ліганди. Одними з найбільш використовуваних і 

ефективних лігандів такого типу є фосфіни, але, незважаючи на численні повідомлення 

про застосування комплексів кобальту з фосфінами в каталізі, інформація про окисно-

відновні властивості цих сполук є недостатньою. 

Метою роботи було порівняння окисно-відновних властивостей комплексів кобальту 

з фосфінами та їх каталітичної продуктивності в процесах утворення ароматичних 

цинкорганічних сполук.  

Об’єктом дослідження були 8 комплексів кобальту з фосфінами (Рис.1), з яких 2 

сполуки – Co(N-XantPhos)Cl2 та Co(XantPhos)(Piv)2 – одержано і характеризовано 

вперше. Тестування каталітичної активності сполук проводили в реакції йоданізолів з 

цинком у присутності хлориду літію (Рис.2). 
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Рис. 1. Формули комплексів кобальту, досліджених в роботі. 

 

 

Рис 2. Реакція каталітичного утворення цинкорганічних сполук з 4-йодоанізолу. 

 

Показано, що найбільш ефективна стабілізація Co
I
 має місце в комплексі 

Co4(dppe)5Cl8, що пояснюється наявністю координаційного поліедру CoP4Cl. Серед 

комплексів з хромофором CoP2Cl2 сполуки Co(XantPhos)Cl2 і Co(N-XantPhos)Cl2 

характеризуються квазіоборотним електрохімічним процесом Co
2+

/Co
+
. В той же час у 

випадку аналогічних комплексів з  фосфінами PPh3, dppf, dppb та DPEphos на 

вольтамперограмах спостерігаються лише необоротні процеси. Заміна хлорид-аніону на 

півалат в Co(XantPhos)Cl2 також призвела до дестабілізації Co
I
. 

Виявлено, що найбільшою каталітичною продуктивністю в реакції отримання 

цинкорганічних похідних анізолу відзначаються Co(XantPhos)Cl2, Co(N-XantPhos)Cl2, а 

також, у присутності хлориду літію, Co(XantPhos)(Piv)2. В той же час при використанні 

інших комплексів кобальту, досліджених в роботі, вихід у реакції утворення 

цинкорганічних сполук не перевищував 48%. Таким чином, висока активність 

каталізатору досягається за умови стабілізації Co(I) і наявності координаційних вакансій 

у відновлених форм комплексів кобальту. Даним критеріям відповідають 

Co(XantPhos)Cl2 і Co(N-XantPhos)Cl2. В роботі вперше одержано експериментальне 

підтвердження механізму реакції утворення цинкорганічних сполук, що каталізується 

комплексами кобальту. 

Однією з перешкод використання Co(XantPhos)Cl2 як каталізатора процесу 

утворення цинкорганічних сполук є його низька розчинність в ТГФ. Використання 

Co(XantPhos)(Piv)2 із додаванням хлориду літію дозволяє досягти швидкого утворення 

концентрованого розчину каталізатора. Запропонована каталітична система використана 

для синтезу заміщених піридинів в масштабі 2 г. 

 

Цитовані джерела 

1. M.-Y. Jin and N. Yoshikai, J. Org. Chem. 2011, 76 (7), 1972–1978.  
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РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСІВ КОБАЛЬТУ(ІІ) ТА 

ЗАЛІЗА(III) ДЛЯ КАТАЛІТИЧНОГО ОКИСНЕННЯ 

СУЛЬФІДІВ 
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Писаржевського НАН України, Навчально-науковий інститут високих технологій 

Київського національного університету Тараса Шевченка, НВП "Єнамін") 

 

Комплекси металів з лігандами типу Salen активно досліджуються як 

каталізатори широкого спектру органічних реакцій. Такі системи мають добру 

перспективу застосування для каталітичного окиснення органічних сульфідів до 

хіральних сульфоксидів, які широко використовуються в органічному синтезі та 

медичній хімії. Вказані процеси здебільшого проводять в «не екологічних» розчинниках 

(наприклад, дихлорметані) в реакторах періодичної дії із використанням розчинних 

каталізаторів. Актуальною задачею є розроблення способів проведення таких реакцій в 

проточних реакторах із використанням більш безпечних розчинників.  

В даній роботі досліджено нові комплекси (Co
II
(salen1) та Co

II
(salen2), Рис. 1), а 

також Fe
III

(Salen)1, які мають некоординовані донорні атоми, завдяки яким вони можуть 

вводитися у склад пористих координаційних полімерів. Ці сполуки синтезовано з 

ацетату кобальту(ІІ) та хлориду заліза(III), відповідно, та лігандів на основі хірального 

(1R,2R)-(-)-1,2-діаміноциклогексану та функціоналізованих 

гідроксофенілбензальдегідів. Склад комплексів підтверджено методом СHN.  

Показано, що досліджені комплекси мають високу каталітичну активність в 

реакції окиснення тіоанізолу в воді з використанням перекису водню як окисника.   В 

присутності Fe
III

(Salen)1 утворюється фенілметилсульфон з виходом 95 %. Неочікувано, 

в присутності Co(II)-саленових комплексів процес окиснення зупинявся на стадії 

утворення сульфоксиду, а вихід цієї сполуки становив більше 95 % (Рис. 1; реакційні 

суміші аналізували методами 
1
Н ЯМР та GCMS). В зазначеному процесі без 

каталізатору в таких саме умовах єдиним продуктом є метилфенілсульфон. 

 

 
 

Рис 1. Сульфоокиснення тіоанізолу в присутності Co(II)-саленових комплексів. 

 

Одержані сполуки мають перспективу застосування як каталізатори для 

асиметричного селективного перетворення органічних сульфідів в сульфоксиди та 

сульфони. 
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ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ Mo2C/Mo2N ТА V-Mo2C 

В ПРОЦЕСІ ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ  
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України) 
 

Сполуки молібдену (Мо2С, MoS2, MoSe2, МоР, Мо2N та ін.) та їхні композити з 

різними нанорозмірними вуглецевими матеріалами, насамперед допованими 

гетероатомами (N, P, S та ін.), широко розглядаються як альтернатива платиновим 

каталізаторам реакції виділення водню (РВВ).  

Нещодавно була показана можливість використання допованого 12-

фосформолібденовою кислотою (PMo12) поліпіролу (ППі) разом з відновленним 

оксидом графену (rGO) – ППі-PMo12/rGO – як ефективного попередника при 

формуванні високоактивних у РВВ електрокаталізаторів на основі Мо2С [1]. 

Враховуючи, що природа спряженого полімеру у складі попередника може впливати на 

тип металовмісних частинок, що утворюються під час високотемпературної обробки, 

нами розглянуто можливість формування шляхом піролізу гібридних 

електрокаталізаторів РВВ із використанням в якості попередників композитів на основі 

полі-5-аміноіндолу (ПАІн), PMo12 та rGO. Зокрема, було виявлено, що на відміну від 

ППі, ПАІн сприяє утворенню вбудованих у N,P-допований відновлений rGO фаз як 

Mo2C, так і Mo2N. Встановлено високу ефективність такого нанокомпозиту як 

електрокаталізатору виділення водню з води з кислого (перенапруга виділення Н2 при 

густині струму 10 мА/см
2
, η10 ~ 195 мВ; нахил Тафеля, b ~ 60 мВ/порядок) та лужного 

(η10 ~ 119 мВ; b ~ 57 мВ/порядок) електроліту, що може бути обумовлено спільною 

каталітичною дією різних активних центрів в композиті (Мо2С, Мо2N, C/Nx, C/Px та ін.). 

Іншим шляхом, який дає змогу підвищити активність у РВВ гібридних систем на 

основі гідроксидів, оксидів, сульфідів та фосфідів d-металів, є допування зазначених 

каталітично активних частинок d-металами. Нами була показана можливість одержання 

карбонізованих нанокомпозиційних електрокаталізаторів РВВ на основі допованих V 

частинок Мо2С та N,P-допованого rGO – V-Mo2C/N,P-rGO, з використанням як 

попередника нанокомпозита на основі ППі, H4PVMo11O40 та rGO. Встановлено, що 

допування атомами ванадію in situ сприяє зростанню електрокаталітичної активності V-

Mo2C/N,P-rGO в процесі виділення водню з води, порівняно з аналогом, одержаним з 

використанням незаміщеної PMo12, що проявляється у значному зменшенні η10, як в 

кислому (на 71 мВ), так і лужному (на 49 мВ) електролітах, а також у анодному 

зміщенні потенціалу початку процесу та зниженні нахилу Тафеля. 

 

Цитовані джерела 
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and Y. Q. Lan, Nat. Commun., 2016, 7, 1-8. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПАЛАДІЮ В КАТАЛІЗАТОРАХ Pd/C 

МЕТОДОМ РЕНТГЕНОФЛЮОРИСЦЕНТНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ 
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України) 

 

Каталізатори з нанесеними на вуглецеві носії наночастинками паладію є найбільш 

ефективними у реакціях гідрування/дегідрування циклу “форміат/бікарбонат”, який є 

перспективним способом акумулювати водню. В процесі розробки таких каталізаторів 

постає постійна потреба в швидкому визначенню кількісного вмісту паладію в 

отриманих зразках. Відповідний аналіз може бути проведений з використанням різних 

методів, серед яких одним з найдоступніших є метод рентгенофлюорисцентного аналізу. 

Перевагою такого методу є експресність та низька вартість одного аналізу.  

Відповідно, робота присвячена розробці методу для визначення вмісту паладію в 

порошкоподібних Pd/C каталізаторах. Основною ціллю є досягнення точності 

визначення вмісту паладію що є співрозмірною з точністю аналізу комерційних 

каталізаторів типовим методом аналізу яких є метод ICP-MC (мас-спектрометрія з 

індуктивно-зв’язаною плазмою). 

Визначення вмісту паладію проводили з використанням попередньо просушеного 

PdCl2 та активованого вугілля, для моделювання складу каталізатора. Калібрувальний 

графік було побудовано у діапазоні масових  концентрацій 1-10% з використанням 

регресійний алгоритму. Вимірювання проводились на спектрометрі Elvax Plus з Rh 

анодом та за однакової завантаженості детектора (300 000 ± 3% імп/с) 

Зразки аналізували у вигляді таблеток товщиною до 4 мм та діаметром 20 мм. 

Найбільша точність таких вимірювань досягається при максимальній гомогенізації 

об’єму твердого зразка, якої можна досягти при додаванні до нього зв’язуючих речовин 

(матриць). На основі дослідження міцності таблеток, оптимальним виявилось масове 

співвідношення 22.5%/77.5% ((PdCl2 + C)/матриця).  

Мінімізація систематичної похибки аналізу таких зразків передбачає визначення 

мінімальної необхідної товщини таблетки. Використовуючи емісійно-трансмісійний 

метод було встановлено, що при товщині таблетки з аналітом товщиною більшою за 2.5 

мм характеристичне випромінювання аналіту фактично не втрачається, що пояснюється 

тим, що ефективний об’єм опромінення таблетки стає максимальним за такої висоти 

зразку. 

Таким чином, було побудовано калібрувальний графік залежності інтенсивності 

сигналу від вмісту паладію у зразку та визначено, що середня відносна похибка 

визначення вмісту паладію в заданому діапазоні становить 6.97%.  
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СИНТЕЗ ІЄРАРХІЧНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ             

ZSM-5/ОКСИД АЛЮМІНІЮ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ЯК ТЕМПЛАТУ ТА ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ У ДЕГІДРУВАННІ МЕТАНОЛУ 

 
Покатілов І.О., Жох О.О. (відділ № 2 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. 

Писаржевського НАН України) 

 

Цеоліт ZSM-демонструє високу каталітичну активність у багатьох хімічних 

реакціях, зокрема конверсії спиртів в етери та вуглеводні, конденсації Кляйзена, 

крекінгу гексану, тощо. ZSM-5 зазвичай утворює кристаліти розміром від 2 нм до 15 

мкм. Зменшення розмірів кристалітів як правило збільшує поверхню каталізатора та 

полегшує транспорт реагентів. Однак використання дрібнодисперсних порошків у 

промисловості не є технологічним, тому застосовуються формовані каталізатори. Для 

одержання формованих каталізаторів застосовують зв’язуючі матеріали. Вони 

дозволяють забезпечити необхідні механічні характеристики каталізатора та регулювати 

його морфологію з метою підвищення швидкості транспорту реагентів в зерні 

каталізатора. 

Одним із підходів до збільшення швидкості транспорту є синтез їєрархічно 

пористих структур, зокрема за допомогою використання темплатів. Вуглецеві 

нанотрубки (ВНТ) є перспективним темплатом для синтезу таких структур [1]. 

З метою отримання каталізаторів, вільних від дифузійних обмежень при високих 

конверсіях метанолу в реакції його дегідратації, авторами були синтезовані композити 

ZSM-5 з γ-Al2O3 із використанням ВНТ як темплату. Композитні каталізатори були 

охарактеризовані за допомогою методів БЕТ, XRD, XRF, TEM, SEM, FT-IR-

спектроскопії, та адсорбції пірідину. Конверсія метанолу на каталізаторах сягає 

рівноважних значень, зберігаючи 100% селективність за диметиловом ефіром. 

Кінетичними досліджено продемонстровано зв’язок структурних параметрів та 

кінетичних параметрів процесу. Зміна структурних властивостей зразків не впливає на 

енергію активації, але впливає на передекспоненційний множник.  

 

                                                      Цитовані джерела 

 

[1] M. Kim, J. Hong, J. Lee, C. K. Hong, and S. E. Shim, “Fabrication of silica 

nanotubes using silica coated multi-walled carbon nanotubes as the template,” J. Colloid 

Interface Sci., vol. 322, no. 1, pp. 321–326, Jun. 2008. 
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КРИСТАЛІЧНА БУДОВА КООРДИНАЦІЙНИХ 

ПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСІВ НІКЕЛЮ(ІІ) ТА 

КАДМІЮ(ІІ) З КАРБОКСЗАМІЩЕНИМИ 1,2,4-

ТРИАЗОЛАМИ 
 

Попович А.М. (відділ № 5 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України) 

 

Пористі кристалічні координаційні полімери (КП) – так звані метал-органічні 

каркаси, МОК) – викликають підвищений інтерес дослідників протягом останніх 

десятиліть завдяки їх структурному різноманіттю та перспективним функціональним 

властивостям в різних галузях хімії, фізики та матеріалознавства. Одним з 

перспективних підходів до управління їх будовою та покращення характеристик є 

модифікація лігандів, зокрема, за рахунок введення в молекули останніх додаткових 

кислотних або основних фрагментів, які не беруть участі у комплексоутворенні, але 

можуть впливати на сорбційні та каталітичні властивості матеріалів, які утворюються. 

Метою даної роботи було отримання і встановлення кристалічної будови МОК, 

утворених іонами кадмію(ІІ) або макроциклічними катіонами нікелю(ІІ) з аніонами 

кислот – похідних 1,2,4-триазолу (Рис. 1). 
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  Рис 1. Будова карбоксилатних складових досліджених МОК. 

 

В результаті проведених досліджень було синтезовано п’ять нових комплексів, в 

яких дикарбоксилат проявляє місткову функцію з утворенням одновимірних КП, 

вивчено деякі їх спектральні характеристики (ІЧ, СДВ) та методом 

рентгеноструктурного аналізу встановлено кристалічну будову. Показано, що два 

комплекси Cd
2+

 однакового складу {[Cd(A1)(py)2(H2O)]·4.5H2O}n є поліморфними 

модифікаціями, які характеризуються незначними відмінностями в упаковці 

паралельних полімерних ланцюжків і потенційна пористість яких складає близько 16,5% 

від об’єму елементарної комірки. Два комплекси складу {[Ni(cl)(A1)]·DMF·solv}n 

(solv=DMF або ацетонітрил) є ізоморфними сольватними ізомерами з перехресними 

полімерними ланцюжками, яким притаманна пористість близько 30%. В той же час, КП 

складу {[Ni(azacl)(A2)]·solv}n з довшим за лінійними розмірами карбоксилатним 

містком є потенційно найбільш пористим (до 41 % від об’єму елементарної комірки). 
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ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕХАНОХІМІЧНО ОДЕРЖАНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ 

CsPbBr3/h-BN 

 
Розовик О.П., Конощук Н.В. (відділ № 7 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. 

Писаржевського НАН України) 
 

Неорганічні галоїдні перовськити (НГП) складу CsPbX3 (де X – Cl, Br, I) мають 

унікальні оптичні властивості, зокрема, високі значення коефіцієнта поглинання та 

квантового виходу фотолюмінесценції (ФЛ), високу чистоту кольору ФЛ, можливість 

варіювання ширини забороненої зони тощо, завдяки чому вони є перспективними з 

точки зору їх використання в світловипромінювальних діодах, сонячних комірках, 

фотодетекторах та інших оптоелектронних пристроях.  

Для підвищення стабільності наночастинок CsPbX3 створюють нанокомпозити із 

використанням різних неорганічних матриць, наприклад Al2O3, TiO2, SiO2, CaF2, цеоліти 

тощо. Нашу увагу привернув гексагональний нітрид бору (h-BN), т.зв. білий графіт, 

через його високу хімічну і термічну стабільність, термопровідність, гарні механічні 

властивості та оптичну прозорість. На відміну від відомих з літератури методів 

одержання подібних нанокомпозитів у органічному розчиннику з використанням 

лігандів-пасиваторів (олеїнова кислота, олеїламін), запропонований нами 

механохімічний спосіб дозволяє варіювати вміст перовськитів у них в широкому 

діапазоні. 

Метою даної роботи було механохімічне одержання нанокомпозитів CsPbBr3/h-BN із 

різним вмістом НГП в них (8.55, 19, 32 і 70 мас. %), дослідження їх будови, морфології 

та люмінесцентних характеристик.  

За допомогою методів рентгенівської  дифракції (XRD) та електронної дифракції 

вибраних ділянок поверхні (SAED) підтверджено формування орторомбічної фази 

перовськиту CsPbBr3, а також показано, що в процесі синтезу нанокомпозитів 

відбувається сильне розшарування h-BN, про що свідчить відсутність на XRD і SAED 

нанокомпозитів рефлексів від нітриду бору. 

Показано, що всі одержані нанокомпозити характеризуються яскравою ФЛ в зеленій 

області спектра, причому максимум смуги ФЛ зсувається в більш енергетичну область 

при зменшенні вмісту CsPbBr3 у композиті, що зумовлено зменшенням в такому ж 

порядку середнього розміру кристалітів НГП. Це узгоджується з результатами наших 

розрахунків ширини забороненої зони за спектрами електронного поглинання. 

Встановлено, що найбільшою інтенсивністю ФЛ може характеризуватися нанокомпозит, 

що містить 25% CsPbBr3.  
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ВУГЛЕКИСЛОТНИЙ РИФОРМІНГ МЕТАНУ НА Ni- ТА 

Ce-ВМІСНИХ КАТАЛІЗАТОРАХ ЗА УЧАСТІ 

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ 
 

Самойленко Д.Е. (відділ № 6 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського 

НАН України) 
 

Одним з можливих підходів, здатних забезпечити не лише утилізацію парникових 

газів, а й залучення їх до процесів отримання цінних продуктів, може бути 

вуглекислотний риформінг метану [1]. Перспективним технологічним рішенням для 

реалізації цього процесу може бути використання каталізатора в умовах 

низькотемпературної плазми. Роль плазми - активувати реагенти при відносно низьких 

температурах (298-373 К), з їх подальшою взаємодією на поверхні каталізатора з 

утворенням цільового продукту – синтез-газу. 

Плазмокаталітичний вуглекислотний риформінг метану проводили за атмосферного 

тиску без та в присутності таких каталізаторів: NiSiBEA (Si/Al = 100), 10% Ni/Al2O3 та 

10% Ce/Al2O3. За рахунок бар’єрного розряду в реакторі, за умови якого відбувалась 

генерація плазми, реакційна суміш нагрівалась до 373 К (самонагрівання). Досліди 

проводились за умов самонагрівання, охолодження реактора до 323 К та додаткового 

нагріву до 523 К.  

За результатами дослідів виявлено, що присутність каталізатора в зоні бар’єрного 

розряду суттєво впливає на конверсію та вихід синтез-газу. Найвища конверсія була 

досягнута на зразку 10% Ni/Al2O3 (34,4% за СН4 та 24% за СО2) за нагріву до 523 К. Для 

цього зразка спостерігалося збільшення конверсії реагентів за підвищення температури, 

але при цьому вихід синтез-газу залишався майже незмінним, що може свідчити на 

користь утворення продуктів С-С сполучення. В той же час для зразка 10% Ce/Al2O3 

підвищення температури призвело до суттєвого зменшення конверсії та виходу синтез-

газу. Зміна температури в присутності зразка NiSiBEA-100 суттєво не вплинула на 

показники конверсії та виходу синтез-газу.  

Таким чином, поєднання активації СО2 та СН4 „холодною плазмою” та каталізатора, 

розміщеного в зоні розряду, забезпечує перетворення реагентів у синтез-газ за відносно 

низьких температур.  

 

Цитовані джерела 

 

1. H. Wang, J. Han, Z. Bo, L. Qin, Y. Wang and F. Yu, Molecular Catalysis, 2019, 475, 110486. 
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ПОРИСТІ ЧАСТИНКИ ТИПУ ЯДРО-ОБОЛОНКА, 

ЗДАТНІ ДО КОНТРОЛЬОВАНОГО 

ЗАХОПЛЕННЯ/ВИВІЛЬНЕННЯ ОРГАНІЧНИХ 

РЕЧОВИН 

 
Шекера М.М., Курмач М.М., Іваниця М.О. (відділ № 4 Інституту фізичної хімії ім. Л.В. 

Писаржевського НАН України, НВП "Єнамін"), Сотнік С.О. (відділ № 5 Інституту 

фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Навчально-науковий інститут 

високих технологій Київського національного університету Тараса Шевченка, НВП 

"Єнамін") 

 

Створення наночастинок, здатних захоплювати органічні сполуки і 

вивільнювати їх в певних умовах (при зміні кислотності, опроміненні світлом або 

ультразвуком тощо) є актуальною задачею, оскільки такі системи розглядаються як 

перспективні засоби терапії різних захворювань, у першу чергу злоякісних пухлин. 

Застосування наночастинок, здатних контрольовано вивільнювати захоплені речовини, 

може включати їх введення в організм та, наприклад, опромінення пухлини 

ультразвуком, що призводитиме до вивільнення діючої речовини лікарського препарату 

безпосередньо в пухлині.  

Мета роботи полягала в дослідженні впливу будови пористих наночастинок з 

оболонкою з органічного полімеру, конформація якого міняється під дією ультразвуку,  

на їх фізико-хімічні властивості. Пористі наночастинки і "УЗ-чутливий" полімер 

синтезовано, як описано в літературі [1].  

Шляхом темплатного синтезу одержано мезопористі наночастинки SiO2 

розміром 100-150 нм в залежності від умови синтезу. Частинки покрито сополімером 2-

(2-метоксиетокси)етил метакрилату та 2-тетрагідропіраніл метакрилату; перший з цих 

мономерів утворює полімери, конформація яких чутлива до зміни температури, а  

 

 
Рис. 1. Мікрофотографія пористих 

кремнеземних наночастинок 

другий – полімери, конформація яких 

чутлива до дії ультразвуку. Несподівано 

виявлено, обробка ультразвуком призводила 

до гідролітичної деградації іммобілізованого 

полімеру замість очікуваної оборотньої 

зміни конфігурації.  

Одержано пористі частинки з ядром 

фермагнітного Fe3O4, здатні рухатися під 

дією магнітного поля.  

 Одержані наночастинки можуть 

бути використані для транспорту 

адсорбованих речовин. 
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