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ЛЕКЦІЯ 

ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНІ ТА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНІ  ЕНЗИМОСЕНСОРИ: 

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

Тананайко О.Ю. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  

кафедра аналітичної хімії, хімічний факультет 

tananaiko@knu.ua  

 

Доповідь  присвячена аналізу шляхів розвитку та сучасному  стану  

потенціометричних та вольтамперометричних біосенсорів на основі ферментів,  

іммобілізованих на поверхні тримірних і планарних електродів.  Коротко 

охарактеризовано будову і функції ферментів, наведена їх класифікація і принципи  

застосування в хімічному аналізі. Проаналізовано  переваги і недоліки ферментативних 

методів аналізу порівняно з класичними хімічними методами. Наведено найтиповіші 

способи іммобілізації білкових  молекул на поверхні електродів. Основна увага 

зосереджена на характеристиці і використанні в аналізі  потенціометричних та 

вольтамперометричних  ензимосенсорів.  

У першій частині доповіді розглядаються етапи розвитку потенціометричних 

біосенсорів на основі модифікованих  іон- селективних електродів. Охарактеризовано  

індикаторні реакції, що закладено в основу отримання аналітичного сигналу таких 

сенсорів. Увага приділена сучасним варіантам потенціометричних ензимосенсорів на 

основі модифікованих  іон- селективних напівпровідникових польових транзисторів, а 

також сенсорам, що грунтуються на використанні планарних друкованих електродів.  

Проаналізовано особливості застосування таких сенсорів в аналізі реальних об’єктів, 

оцінено  вибірковість, чутливість і відтворюваність аналітичного сигналу.  

Друга частина доповіді присвячена амперометричним  ензимосенсорам. Проведено 

порівняльну характеристику ферментативних  сенсорів першого, другого і третього 

покоління. Охарактеризовано особливості застосування медіаторів переносу електронів 

у вольтамперометричних біосенсорах. Наведено приклади  застосування в аналізі 

ензимосенсорів другого покоління, а також безмедіаторних біосенсорів, які 

забезпечують отримання аналітичного сигналу безпосередньо від активного центра 

фермента. Оцінено переваги і недоліки вольтамперометричних  ферментативних 

біосенсорів.  Особлива увага приділена простим одноразовим сенсорним системам, на 

основі друкованих електродів, наборам мікроелектродів, що можна застосовувати для 

аналізу “in-vitro”, “in-vivo” та “on-line”,  а також  планарним електродам, які  інтегровані 

зі смартфонами 

На завершення оцінено перспективи розвитку і області застосування 

електрохімічних  ензимосенсорів.  
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БІЕНЗИМНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ САХАРОЗИ В МЕДІ 
Корній А.А., Борець А.С., Тананайко О.Ю. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Кафедра аналітичної хімії 

korniianastasiia@ukr.net  

 
Сучасною тенденцією розвитку аналітичної хімії є розробка експресних  сенсорних  

систем для аналізу якості продуктів харчування поза межами лабораторії. Альтернативою 

хроматографічним методам є вольтамперометричні біосенсори, на основі планарних 

друкованих електродів, модифікованих ферментами. Такі сенсори прості у використанні, 

мініатюрні, характеризуються низькою межею виявлення та високою селективністю.  

Метою даної роботи була розробка чутливого елементу вольтамперометричного 

біензимного сенсора, на основі планарних наноструктурованих вугільних електродів (нано 

ПВЕ), модифікованих частинками МnO2 та біокомпозитною плівкою на основі оксиду 

силіцію, що містила суміш ферментів – глюкозооксидазу (GoX) та інвертазу (Inv).  

Частинки МnO2  нанесено на поверхню електроду методом електрофоретичного 

осадження. Ферменти  були інкапсульовані у плівці SiO, що нанесена на поверхню нано 

наноПВЕ/MnO2 за допомогою методу електроіндукованого осадження. Цей метод є простим, 

експресним та дозволяє контролювати структурні характеристики плівки на поверхні 

робочого електроду. Отримано модифікований електрод: наноПВЕ/MnO2/GoX/Inv/SiO2. 

Вольтамперометрично доведено, що інкапсульовані у біокомпозитній плівці ферменти 

зберігають свою каталітичну активність. Індикаторною реакцією є каталітичний струм 

окиснення- відновлення Н2О2 - продукту біферментативної реакції.  Проведено оптимізацію 

умов модифікування електроду з метою отримання інтенсивного і стабільного аналітичного 

відгуку сахарози. Електрохімічні характеристики  модифікованого електроду досліджено 

методом циклічної вольтамперометрії (ЦВА).  

Присутність частинок МnO2 на поверхні наноПВЕ/MnO2 підтверджується появою піку 

окиснення – відновлення при +0,5 і 0,25 В  відповідно у фосфатному буферному розчині, 

рН=7,0.  При додаванні гідроген пероксиду струм окиснення зростає пропорційно 

збільшенню концентрації аналіту, що свідчить про каталітичну природу піку. Поверхню 

наноПВЕ/MnO2 було досліджено методами скануючої електронної мікроскопії та 

енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії (EDX). Частинки MnO2 мали сферичну 

форму, були рівномірно розподілені поверхнею електрода, характеризувалися діаметром  50 

- 90 нм. За даними EDX атомне співвідношення Mn/O становить (1: 2), що підтверджує 

наявність саме оксиду MnO2  на поверхні електрода. 

На  ЦВА нано ПВЕ/MnO2/GoX/Inv/SiO2 у фоновому розчині при рН 7 спостерігалися 

піки окиснення/ відновлення при 0.5В та 0.15В відповідно. При введенні сахарози струм 

окиснення значно зростає, що може бути наслідком каскаду біферментативних реакцій: 

гідроліз сахарози  з утворенням  фруктози і глюкози та окиснення  глюкози з утворенням 

Н2О2. Розроблена методика визначення сахарози за допомогою нано 

ПВЕ/MnO2/GoX/Inv/SiO2 методом ЦВА. Діапазон лінійності градуювального графіка: 0,05-1 

мМ, межа виявлення – 0,02 мМ.  Модифікований електрод характеризується стабільним 

аналітичним сигналом протягом  місяця. Еквімолярні кількості фруктози та мальтози не 

впливають на величину аналітичного відгука сахарози. Методику було успішно застосовано 

для визначення сахарози у зразках меду, правильність одержаних результатів підтверджено 

методом ВЕРХ. 
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МЕТОДИКА ПОЛЯРОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОРНІДАЗОЛУ В РОЗЧИНІ 

ДЛЯ ІНФУЗІЙ ТА ЇЇ ВАЛІДАЦІЯ 

Плотнікова К.М., Блищак О.С., Дубенська Л.О. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра аналітичної хімії 

katerina27pl@gmail.com  

 

Орнідазол (1-(3-хлоро-2-гідроксипропіл)-2-метил-5-нітроімідазол) – 

антипротозойний препарат з групи нітроімідазолів широкого спектру дії. Препарат має 

бактерицидну дію, що пов'язана з порушенням процесів реплікації ДНК у клітинах 

бактерій та найпростіших. До препарату чутливі трихомонади, амеби, лямблії, 

балантидій, Trichomonus foetus, Blastocystis hominis; анаеробні бактерії — Gardnerella 

vaginalis, Bacteroides spp., клостридії, фузобактерії, анаеробні коки; чутливим до 

орнідазолу є Helicobacter pylori. Досліджується також можливість застосування 

орнідазолу при хворобі Крона. 

У контролі якості лікарських засобів необхідно застосовувати чутливі і 

селективні методи визначення діючих речовин. Найпоширенішими методами 

визначення орнідазолу є високоефективна рідинна хроматографія та спектрофотометрія, 

які мають ряд переваг та недоліків. Електрохімічні методи є перспективною 

альтернативою для визначення електроактивних речовин. Сьогодні розроблення 

простих, економічновигідних та експресних методів є актуальним завданням аналітичної 

хімії.  

Розроблено нову методику визначення орнідазолу, яка грунтуєтьсч на 

відновленні нітрогрупи орнідазолу на р.к.е. Використовуючи полярографію зі швидкою 

розгорткою встановили, що орнідазол відновлюється на р.к.е. у межах рН 2,0 – 11,0. 

Струм піку відновлення орнідазолу досягає максимального значення в лужному 

середовищі. На підставі отриманих результатів розроблено методику кількісного 

полярографічного визначення орнідазолу у розчині для інфузій виробництва ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Артеріум»». 

Здійснили валідацію методики кількісного визначення орнідазолу в розчині для 

інфузій, визначивши такі аналітичні характеристики: робасність, лінійність, 

правильність, прецизійність та повну невизначеність. Результати валідаційної оцінки 

підтвердили коректність опрацьованої методики кількісного визначення орнідазолу в 

розчині для інфузій. 

Перевагами розробленої методики є в тому, що вона провадиться без 

використання органічних розчинників, а також, в простоті, дешевизні, чутливості, 

експресності. 
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МЕХАНІЗМ ПОЛЯРОГРАФІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ РОБЕНІДИНУ 
Івах С.Р., Дубенська Л.О. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра аналітичної хімії 

sophiaivakh@gmail.com  

 

З розвитком сільськогосподарської діяльності зростає потреба у застосуванні 

широкого спектру кормових добавок і ветеринарних препаратів, щоб захистити тварин 

від бактеріальних, вірусних чи паразитарних інфекцій. Одним із поширених таких 

захворювань є кокцидіоз, що вражає свійських тварин, особливо птицю. Оскільки 

фермери зацікавлені у здорових тваринах, швидкому відгодовуванні і малих конверсіях 

корму, то широкого застосування набули кокцидіостатики (КОКЦ) – фармакологічно 

активні речовини, які вводять у корми з профілактичною або лікувальною метою. Згідно 

з даними Міжнародної федерації охорони здоров’я тварин, з 40.7 млн тонн кормів, що 

щорічно виробляються в ЄС для птиці та кролів, приблизно 18.3 млн тонн (45%) містять 

КОКЦ. КОКЦ як кормові добавки дозволені Регламентом ЄС 1831/2003. 

Об’єктом нашого дослідження є кокцидіостатик робенідин (похідне 

діаміногуанідину), особливо популярний через антипаразитарні властивості, його 

додають до раціону 70% бройлерів. Робенідин (РОБ) має у структурі (рис. 1) 

функціональні групи, здатні до відновлення в 

умовах полярографічного аналізу. Дослідження 

проводили у триелектродній електролітичній 

комірці з робочим ртутним краплинним 

електродом (р.к.е.), насиченим каломельним 

електродом порівняння і платиновим 

допоміжним електродом.  

Для того щоб дослідити механізм відновлення РОБ, вивчили вплив різних чинників (рН, 

природа фонового електроліту, розчинник, концентрація) та обрали оптимальні умови для 

відновлення РОБ. Змінювали рН в межах від 0.5 до 10. Струм відновлення РОБ досягав 

найбільшого значення у сильно кислому середовищі (рН < 2.5), потім різко зменшувався зі 

збільшенням рН. За значення рН > 7 полярограми не відтворювалися. Залежність потенціалу 

піку від значення рН розчину мала чіткі три лінійні ділянки у таких межах рН: 1.0-2.5; 3.2-4.2; 

4.6-6.2. Використовуючи формули dE/dpH=(2.3RTzH+)/(αnF) (1) i αn=-47.7/(Ep-Ep/2) (2), 

розрахували співвідношення кількості електронів n і протонів zH+. За формулою (2) 

додатково обчислили кількість електронів із залежностей струму від концентрації розчину 

РОБ. Отож результати обчислень такі: кількість електронів 1.9-2.3, кількість протонів 0.7-1.2.  

Вплив швидкості розгортки потенціалу 𝜈 змінювали в межах 0.1-4.0 В/с. Спостерігали 

збільшення висоти піку зі збільшенням 𝜈, потенціали зсувалися в катодну область. Залежність 

Е=f(lg𝜈), де нахил кривої дорівнює 2.3RT/αnF, також дає змогу обчислити кількість електронів 

n, яка дорівнює 1.8-2.2. Природа струму дифузійна, бо коефіцієнт b нахилу залежності 

lgI=f(lg𝜈) для різних концентрацій дорівнює 0.51 і 0.42, що дуже близьке до теоретичного 0.5. 

Робенідин має щонайменше три активні центри, здатних до відновлення за участю 

протонів. Найімовірніше, на першій стадії (електрохімічній) відбувається приєднання двох 

електронів і одного протона, утворюючи продукт реакції – аніон-радикал. Це етап, який 

визначає швидкість електрохімічного процесу. Далі неспарений електрон рухається 

вздовж ланцюга, у сильно кислому середовищі швидко приєднується протон, що є 

хімічною стадією механізму відновлення.  

 

Рис. 1. Структурна формула робенідину 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра аналітичної хімії 
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Роль антиоксиданту полягає у зменшенні концентрації вільних радикалів. Вільні 

радикали відіграють важливу роль в патогенезі деяких захворювань і старінні. Вільний 

радикал утворюється в той момент, коли оксиген, який бере участь в процесі 

метаболізму, втрачає електрон. Намагаючись відшкодувати втрату електрона, вільний 

радикал відбирає електрон, наприклад, у молекули, що входить до складу клітинної 

мембрани, перетворюючи її в новий вільний радикал. 

Для дослідження антиоксидантної властивості речовин (рослинні екстракти, 

комерційні антиоксиданти тощо) використовуються різні методи. Антирадикальну дію 

зручно вивчати, застосовуючи стабільні вільні радикали, до яких належить, зокрема, 

DPPH – 1,1-дифеніл-2-пікрилгідразил радикал. Принцип методу полягає у вимірюванні 

інтенсивності забарвлення спиртового розчину стабільного радикалу до і після 

додавання досліджуваної речовини або суміші речовин.  

Досить зручним для визначення антиоксидантів і їх активності є 

вольтамперометричний метод, оскільки він, як і антиоксиданти, чутливий до наявності в 

середовищі кисню і його активних радикалів. Це дозволило запропонувати новий підхід 

до визначення сумарної антиоксидантної активності об'єктів, використовуючи в якості 

модельної системи процес електровідновлення кисню у відсутності і за наявності 

антиоксидантів різного походження. Вольтамперометричні дослідження здійснювали на 

комп’ютеризованій установці зі швидкою лінійною розгорткою потенціалу - MTech 

OVA-410 [1]. 

Апробовано вільно радикальний DPPH спосіб встановлення антиоксидантної 

активності [2] 1,3-тіазолів та 4-азалідонів та вольтамперометричне визначення 

антиоксидантної активності. У вольтамперометричному методі, як стандарт для 

дослідження антиоксидантної активності обрано аскорбінову кислоту і натрій сульфіт.  

Розроблено методику непрямого визначення вільного кисню у водних розчинах 

методом вольтамперометрії з лінійною розгорткою потенціалу та показана можливість 

впровадження одержаних результатів для оцінки антиоксидантної активності. На 

прикладі 4-іміно-5-[4-(1-оксо-етансульфоніл)-фенілазо]-тіазолідин-2-ону, 1-[5-(4-

метоксибензил)-1,3-тіазол-2-іл]азо-нафтален-2-олу та 1-[5-(3-нітробензил)-1,3-тіазол-2-

іл]азонафтален-2-олу спектрофотометричним та вольтамперометричним методами 

підтверджено, що похідні 4-азолідону та 1,3-тіазолу мають значні антиоксидантні 

властивості. 

 

1.  Пацай І.О. Лабораторія MTech. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://chem.lnu.edu.ua/mtech/about.htm 

2. Eswaran S., Adhikari A. Synthesis and antimicrobial activities of novel quinoline derivatives 

carrying 1,2,4-triazole moiety / S. Eswaran, A. Adhikari // Eur. J. Med. Chem. — 2009. — 

Vol. 44. — P. 4637-4647. 
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В даному повідомленні наведено результати досліджень електрохімічного 

відновлення оксиду вольфраму (WO3) в розплавленій евтектичній суміші хлоридів 

натрію та кальцію. 

Відновлення виконували в електролізній комірці з використанням рідкого 

галієвого катоду. (рис. 1) На відміну від відомих методів електрохімічного відновлення 

оксидів тугоплавких металів відновлювали дисперсний оксид вольфраму з розміром 

частинок 3080 мкм. Як анод застосовували графітові стержні з малопористого графіту 

(МПГ-7). Для досліджень використовували оксид вольфраму кваліфікації «осч», що 

містив не менше 99,99 мас.% WO3 та галій марки Гл-1, чистотою 99,9%. Як електроліт 

використовували розплав CaCl2-NaCl евтектичного складу з температурою плавлення 

tпл= 504-507°С. Електроліт готували з ретельно зневоджених реактивів марки «хч». Галій 

використовували як катод, з метою забезпечення надійного контакту з джерелом 

постійного струму та захисту відновленого вольфраму від окиснення. За рахунок різниці 

питомих мас вольфрам, що утворюється при відновленні, знаходиться під шаром галію. 

Відновлення вели в температурному інтервалі 600-900 0С, при густинах струму (0,15 

0,50) А/см2. 

В кожному досліді в комірку завантажували одну й ту ж кількість попередньо 

приготованих і переплавлених електролітних сумішей, галію, оксиду вольфраму та 

пропускали однакову кількість електрики, що значно перевищувала необхідну для 

відновлення завантаженої кількості WO3. Після електролізу тигель витягували з печі і 

виливали його вміст в ретельно висушену виливницю з нержавіючої сталі. Завдяки 

великій різниці температур кристалізації розплавленого електроліту та галію, а також 

різниці питомих мас складових електрохімічної комірки, продукти електролізу легко 

відокремлювались один від одного. Виконані дослідження показали, що за даних умов 

електролізу на катоді виділяється дрібнодисперсний вольфрамовий порошок, який за 

результатами рентгенофазового аналізу практично не містить сторонніх домішок. (рис.2) 

 

 
Рис. 1. Схема електрохімічної комірки. Рис.2. Типова рентгенівська 

дифрактограма отриманого 

вольфрамового порошку при густині 

струму 0,2 А/см2 та температурі 800°С 

У порівнянні з відомими процесами даний процес не потребує сторонніх реактивів 

(наприклад, водню чи вуглецю), а компоненти електролітної суміші не витрачаються на 

відновлення оксиду вольфраму.  
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Відомо, що процес електровідновлення іонів Cu2+ із водного розчину відбувається 

з послідовним приєднанням електрону. Таким чином, для встановлення маршрутів 

електровідновлення комплексів іонів Cu2+ з аніонами фумарової кислоти (HF–, F2–), 

порівнювались вірогідні  електрохімічні та хімічні реакції з утворенням змішаних 

аквакомплексів Купруму з фумаровою кислотою в усіх дисоційованих формах та з 

різною координацією з іонами Купруму. Виявилось, що приєднання першого електрона 

до змішаного аквакомплексу Cu2+ протікає зі значним енергетичним ефектом: 

[Cu2+(H2O)4(σHF)]+ + e– = [Cu+(H2O)3(σHF)]0 + H2O −421,83 кДж/моль (1) 

[Cu2+(H2O)4(σHF)]+  + e– = [Cu+(H2O)3(πHF)]0 + H2O −408,89 кДж/моль (2) 

[Cu2+(H2O)4(σF)]0  + е– = [Cu+(H2O)3(πF)]– + H2O  −424,73 кДж/моль (3) 

[Cu2+(H2O)4(σF)]0 + е– = [Cu+(H2O)(σF)]– + 3H2O  −345,17 кДж/моль (4) 

Утворення комплексів [Cu+(H2O)3(σHF)] та [Cu+(H2O)3(πHF)] майже рівновірогідно 

(різниця лише в 13 кДж/моль). При цьому в реакціях електровідновлення з повністю 

дисоційованою фумаровою кислотою значно краще протікає реакція (3) з утворенням π-

комплексу [Cu+(H2O)3(πF)]. Крім того, цей комплекс додатково може утворюватись 

шляхом перетворення відповідного σ-комплексу в процесі приєднання двох молекул 

води. Але при цьому перетворення комплексу [Cu+(H2O)3(σHF)] на [Cu+(H2O)3(πHF)] не 

можливе за стандартних умов: 

[Cu+(H2O)3(σHF)]0 = [Cu+(H2O)3(πHF)]0  12,94 кДж/моль (5) 

[Cu+(H2O)(σF)]– + 2H2O = [Cu+(H2O)3(πF)]–  −79,56 кДж/моль (6) 

Подальше відновлення змішаних аквакомплексів Купруму(І) протікає зі значно 

меншим енергетичним ефектом: 

[Cu+(H2O)3(σHF)]0 + е– = [Cu0(H2O)(σHF)]– + 2H2O −204,61 кДж/моль (7) 

[Cu+(H2O)3(πHF)]0 + е– = [Cu0(H2O)(πHF)]– + 2H2O −176,19 кДж/моль (8) 

[Cu+(H2O)3(πF)]– + е– = [Cu0(H2O)(πF)]2– + 2H2O  −72,29 кДж/моль (9) 

[Cu+(H2O)(σF)]– + е– = [Cu0(σF)]2– + H2O   −169,51 кДж/моль (10) 

Як видно з енергетичних ефектів реакцій, вірогідність електровідновлення σ-

комплексів Cu+ до Cu0  значно вища ніж відповідних π-комплексів. На основі 

проведеного аналізу були запропоновані наступні можливі шляхи електровідновлення 

змішаних аквакомплексів Cu2+ з фумаровою кислотою в різних ступенях дисоціації.  

За 1-м ступенем дисоціації: 

1) [Cu2+(H2O)4(σHF)]+ + e → [Cu+(H2O)3(σHF)]0 + [Cu+(H2O)3(πHF)]0  

2) [Cu+(H2O)3(σHF)]0 + е → [Cu0(H2O)(σHF)]– 

За 2-м ступенем дисоціації: 

1) [Cu2+(H2O)4(σF)] + e → [Cu+(H2O)3(πF)]0  

2) [Cu2+(H2O)3(πF)] + e → [Cu0(H2O)(πF)]2– 
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Periciazine (PRC), chemically 10-[3-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)propyl]-10H-

phenothiazine-2-carbonitrile, is usually given as the base, but tartrate or mesilate are also used. 

It is a synthetic piperidine phenothiazine derivative with general properties similar to those of 

chlorpromazine. It is used in the treatment of psychoses, including schizophrenia and disturbed 

behavior, and in the short-term management of severe anxiety. Its application in therapy 

requires methods for the determination in pharmaceutical dosage forms. 

The official compendia USP-39 and Ph Eur. 9 for the determination of phenothiazines in 

bulk, or in pharmaceutical formulations involve the potentiometric titration in the non-aqueous 

medium, measurements of the absorbance at selected wavelengths, as well as the HPLC method 

for assessing the API content in pharmaceutical preparations. These procedures were 

successfully applied in the analysis of pharmaceutical preparations without the need for any 

pretreatment step prior to their analysis. In published articles the advantages and disadvantages 

of the well-known analytical methods for determining PRC were also examined in detail. In 

particular, it is noted that the HPLC method, although selective and sensitive, is relatively 

expensive, time-consuming in the sample preparation and involves the use of toxic solvents, 

which violates the principle “Green chemistry”.  

Among the methods, the electrochemical ones are very useful for the determination of 

drugs. The methods developed for determining PRC are based on the electrochemical oxidation 

of the substance to the cation radical. The direct oxidation of phenothiazine derivatives at a bare 

glassy carbon electrode is simple, and the electrode does not foul the oxidation product; 

therefore, it is not necessary to use a modified electrode. The linearity range was 3.2·10-6 to 

1.2·10-3 mol L-1. LOQ 2.3·10-6 mol L-1 (DPV method) and 1.2·10-6 mol L-1 (SWV method). 

RSD for reproducibility of current peak was 3.63% (DPV method) and 2.88 (SWV method). 

The methods are simple, sensitive, and do not require the expensive grades of solutions needed 

for HPLC procedures. 

The oxidative derivatization method for the indirect polarographic determination of 

Periciazine is presented. Potassium hydrogen peroxymonosulfate was proposed as a 

derivatizing agent for Periciazine, yielding the polarographic active Periciazine sulfoxide. A 

potassium triple salt containing potassium peroxymonosulfate (KHSO5), potassium 

hydrogensulfate (KHSO4), and potassium sulfate (K2SO4) in the molar ratio of 2:1:1 was used. 

This product is sold under the trade name Oxone®. Moreover, it is considered as “green” 

oxidizing agent since it has no toxic effects. 

A highly sensitive, simple and rapid method for the determination of Periciazine through 

its oxidation product obtained with Oxone® solution in 0.02 M hydrochloric acid solution 

(LOD is 0.06 µg/ml) has been developed. The calibration graph is linear in the concentration 

range of 0.05–4.0 µg/ml (Y=(4.80±0.08)·104 ×C+(1.43±0.90). LOD (3S) is 0.06 µg/ml. LOQ 

(10S) is 0.2 µg/ml. The possibility of the quantitative determination of Peritsiazine in 

Neuleptile® 10 mg capsules (RSD =1.3-1.6%; δ = -1.29%..+0.1%) and Neuleptile® 4% oral 

drops (RSD =1.2-1.8%; δ =-0.8…+0.6%) has been shown (μ - Certificate data). The results are 

in good agreement with the findings of the study of Periciazine capsules in the dose of 10 mg 

and 40 mg/ml (drops) in accordance with the recommendations of the European 

Pharmacopoeia.   
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МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНІ АМОРФНИХ МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ 
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Електрохімічна імпедансна спектроскопія (ЕІС) є потужним інструментом для 

дослідження поверхні матеріалів, зокрема аморфних металевих сплавів (АМС). Перевага  

імпедансної спектроскопії полягає у здатності розрізняти діелектричні та електричні 

властивості досліджуваних компонентів. Імпедансна спектроскопія є неруйнівним 

методом, тому може надати кількісну та залежну від часу інформацію про електродні 

процеси та складні інтерфейси. 

Результати ЕІС подають  у формі кривих Найквіста, Боде та Мотта-Шотки. Крива 

Найквіста дозволяє легко оцінити ефекти омічного (некомпенсованого) опору, проте 

розрахунок ємності електрода можливий лише із відомими значеннями частоти. Крива 

Боде – це альтернатива кривій Найквіста, яка дозволяє уникнути тривалого часу 

вимірювання, пов'язаного з низькочастотними визначеннями опору поляризації, проте 

форма кривих може змінюватися, якщо змінюється некомпенсований опір. Відношенні 

Мотта–Шотки характеризує напівпровідникові властивості оксидної плівки, зокрема 

електронний тип, ефективну щільність донора та потенціал плоскої смуги шляхом 

вимірювання ємності електрода як функції електродного потенціалу [1]. 

Авторами [2] було досліджено самоорганізаційні плівки на поверхні залізних 

електродів використовуючи методи ЕІС та  скануючої електронної мікроскопії (СЕМ). 

Результати СЕМ показали, що молекули алкіламіну змогли утворювати 

самоорганізаційні плівки на поверхні заліза, а результати EIС, що наявність 

алкіламінових плівок утворюють захисний бар’єр для заліза від корозії. Таким чином 

поєднання методу ЕІС та СЕМ є ефективним при дослідженні поверхні матеріалів.  

Важливим об’єктом для досліджень цим методом є пасиваційні шари на поверхнях 

АМС, які в основному володіють напівпровідниковими властивостями. Цим методом 

авторами [3] встановлено, що до погіршення корозійної стійкості аморфного покриття 

FeCrMoCBY у 3,5 % розчині NaCl призвели більша щільність донорів та місцеве 

розрідження пасивної плівки, інформацію про що отримано з кривих Найквіста, Боде та 

Мотта–Шотки.  

Як очікувалось, EIС є потужним методом, аналіз якого забезпечує розуміння 

процесів граничних фаз, що призводить до кращого розуміння електрокаталітичної 

поведінки аморфних електродів  [4], їхньої корозійної стійкості та властивостей 

напівпровідникових пасивуючих плівок АМС.  

 
1. Cesiulis H., Tsyntsaru N., Ramanavicius A., Ragoisha G. The Study of Thin Films by Electrochemical 

Impedance Spectroscopy. In: Tiginyanu I., Topala P., Ursaki V. (eds) Nanostructures and Thin Films for 

Multifunctional Applications. NanoScience and Technology. Springer, Cham., 2016. 

2. Feng, Y., Chen, S., You, J.,  Guo, W. Investigation of alkylamine self-assembled films on iron electrodes 

by SEM, FT-IR, EIS and molecular simulations. Electrochimica Acta, 2007, 53(4), 1743–1753.  

3. Ren, J., Zhang, J., Wang, X., Li, D., Han, N., Xing, F. Electrochemical Impedance Spectroscopy: A 

potential approach for detecting the breakage rate of microcapsules for self-healing cementitious materials. Cement 

and Concrete Composites, 2020, 103776. 

4. Kessler, T., Vilche, J. R., Ebert, M., Jüttner, K., & Lorenz, W. J. Electrochemical impedance spectroscopy 

of oxygen and hydrogen evolution on amorphous alloys in 1 M KOH. Chemical Engineering & Technology, 1991, 

14(4), 263–269. 
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Нітрогенвмісні органічні основи (НОО) володіють яскраво вираженими 

електронодонорними властивостями, які проявляються у їх основній природі та 

обумовлені наявністю вільної електронної пари атома нітрогену. Аліфатичні аміни у 

порівнянні з ароматичними та гетероциклічними легше приєднують протон і тому є 

більш сильними основами. Особливий інтерес представляє вивчення зміни 

електронодонорної здатності НОО у змішаних середовищах різноманітної природи, так 

як для створення простих методів диференційованого визначення НОО необхідно мати 

уявлення про їх значення pKa у широкому інтервалі температур та вмісту органічних 

розчинників, що впливають на їхні силові показники. Дана робота є логічним 

продовженням наших попередніх досліджень, у яких за допомогою методу 

потенціометричного титрування були визначені константи іонізації аніліну, піридину та 

октиламіну у водно-етанольних, водно-ацетонових, водно-диметилформамідних та 

водно-діоксанових середовищах.   

Метою даного дослідження є визначення pKa деяких органічних основ (морфолін, 

бензиламін, піперидин) у водних, органічних (етанол, ацетон) та водно-органічних 

розчинах методом потенціометричного титрування. 

Таблиця. Константи іонізації нітрогенвмісних органічних основ у водно-

етанольних та водно-ацетонових розчинах. 

СОРГ
* Етанол-вода  Ацетон-вода 

Морфолін Бензиламін Піперидин Морфолін Бензиламін Піперидин 

0 8,62±0,01 9,35±0,01 10,90±0,01 8,62±0,01 9,35±0,01 10,90±0,01 

25 8,56±0,01 9,17±0,01 10,61±0,02 8,25±0,01 8,83±0,04 10,10±0,01 

50 8,46±0,03 8,85±0,02 10,28±0,03 8,16±0,04 8,48±0,03 10,02±0,01 

75 8,37±0,02 8,72±0,03 10,10±0,01 8,06±0,01 7,86±0,01 9,80±0,01 

100** 7,40±0,04 7,26±0,02 9,20±0,01 7,50±0,01 6,92±0,02 9,24±0,03 

Для вивчення впливу природи та фізико-хімічних особливостей середовища на 

кислотно-основні властивості НОО, нами побудовані графічні залежності pKa від 

оберненої величини діелектричної проникності змішаних розчинників. Показано, що 

залежності величини pKa НОО від 1/ε у водно-етанольних та водно-ацетонових  

розчинах у цілому мають схожий вигляд і прагнуть до лінійності (R2 0,94÷0,97), що 

узгоджується з теорією Ізмайлова та є свідченням того, що зміна співвідношення 

компонентів змішаного розчинника і, як наслідок, у цілому діелектричної проникності 

середовища не призводить до істотної зміни сольватаційних характеристик відносно 

досліджуваних НОО незалежно від їхньої природи. 

Таким чином, використовуючи метод потенціометричного титрування, в даній 

роботі визначено константи іонізації морфоліну, піперидину та бензиламіну у водно-

етанольних та водно-ацетонових середовищах при різних концентраціях органічного 

розчинника у системі. Показано, що на характер та ступінь зміни електронодонорної 

здатності досліджуваних нітрогенвмісних органічних основ впливають їх природа і 

фізико-хімічні властивості середовища. Показано, що при переході від води до 

органічного розчинника величини pKa досліджуваних амінів помітно змінюються, а 

значення ΔpKa досягають 2,43 од.  
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Поверхнево-активні речовини (ПАР) та організовані середовища на їх основі 

знайшли широке застосування в хімічному аналізі. Особливе місце серед методів 

розділення та концентрування посідає міцелярна екстракція фазами неіоногенних ПАР 

(НПАР) завдяки можливості досягти високих коефіцієнтів концентрування, простоті 

виконання, легкості поєднання з інструментальними методами детектування 

аналітичного сигналу та екологічній привабливості. Основним недоліком традиційної 

міцелярної екстракції необхідно визнати її довго тривалість та необхідність тривалого 

нагрівання системи для ініціювання процесу. Відомі підходи інтенсифікації міцелярної 

екстракції дією ультразвукового або мікрохвильового випромінювання, проте в 

більшості випадків це призводить лише до часткового покращення характеристик. 

Принципово інший підхід полягає в хімічному ініціюванні міцелярної екстракції. В 

наших попередніх дослідженнях встановлено, що солі ароматичних карбонових кислот 

суттєво знижують температуру помутніння розчинів НПАР, а сам процес міцелярної 

екстракції протікає до 2-3 хвилин. Проте механізм хімічного ініціювання міцелярної 

екстракції повністю не встановлений. Важливим для пояснення механізму ініціювання 

міцелярної екстракції є інформація про кислотно-основні властивості ароматичних 

карбонових кислот та вплив концентрації НПАР на їх зміну. Дану роботу присвячено 

потенціометричному визначенню констант йонізації деяких ароматичних карбонових 

кислот (бензойної, м-толуїлової та саліцилової) в присутності Тритону Х-100.   

Оскільки для міцелярної екстракції застосовують розчини Тритону Х-100, 

концентрація НПАР яких перевищує критичну концентрацію міцело утворення 

кислотно-основні властивості ароматичних карбонових кислот досліджували при 

вмістах НПАР 1-10 об.%. Типові криві потенціометричного титрування та зміна величин 

рКа (на прикладі бензойної кислоти) наведено на рисунку. 

  
Рисунок. Криві потенціометричного титрування 0,01М розчину бензойної кислоти 

0,01М розчином КОН (а) та зміна величин рКа в залежності від концентрації Тритону Х-

100 (б). 

Збільшення вмісту НПАР призводить до послабшення кислотних властивостей 

бензоїної кислоти. Величина рКа лінійно збільшується до вмісту НПАР 5 об.% та при 

подальшому збільшенні вмісту Тритону Х-100 крива виходить на плато, а велична рКа 

сягає 4,75±0,05. Подібна поведінка характерна й для інших досліджених сполук (м-

толуїлової та саліцилової кислот).   
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Стійкість водних розчинів білкових біополімерів визначається двома факторами, а 

саме: наявністю заряду білкової молекули та гідратної оболонки, яка знаходиться 

навколо неї. Реагенти неорганічної природи при їх додаванні до білків викликають 

незворотну коагуляцію, яка протягом багатьох років є основою при лікуванні отруєнь, 

викликаних важкими металами, при пероральному введенні хворому білків яєць або 

молока з подальшою їх денатурацією катіонами важких металів, при адсорбції металів 

на поверхні білків без всмоктування у кров та пошкодження слизової оболонки. Але, 

незважаючи на активне впровадження хелатотерапії, процеси незворотної коагуляції 

білків не втрачають своєї актуальності та потребують подальших досліджень. 

Метою нашої роботи було проведення потенціометричних досліджень водних 

розчинів яєчних альбумінів при їх коагуляції сульфатами, хлоридами та бромідами 

важких металів. 

Матеріали дослідження – водний розчин яєчних альбумінів (розведення 1 : 20), 

розчини купрум(ІІ), цинк, нікол(ІІ), ферум(ІІ), (ІІІ), меркурій(ІІ), кобальт(ІІ), манган(ІІ) 

сульфатів, хлоридів та бромідів в інтервалі концентрації 1-10%%. Методом дослідження 

обрана пряма потенціометрія з використанням рН-метру 150МИ у п’яти повтореннях з 

кожним розчином коагулятора. 

При визначенні рН скляно-хлорсрібним електродом контрольного розчину яєчних 

альбумінів при 25С одержано значення 7,95, а ЕРС електродної системи склала –43 мВ. 

При додаванні купрум(ІІ) сульфату спостерігалася миттєва коагуляція з різким падінням 

рН та збільшенням ЕРС електродної системи, викликаної зниженням заряду білкової 

молекули. При додаванні цинк сульфату спостерігалося різке зниження рН та збільшення 

ЕРС електродної системи на 38 мВ. Розчини ферум(ІІ) сульфату викликали слабку 

коагуляцію, але при цьому ЕРС електродної системи збільшувалася. При додаванні 

розчинів MnSO4 в інтервалі концентрацій 1–10%% спостерігалася незначна зміна рН, а 

ЕРС зберігала негативне значення. Виходячи з вищенаведеного, при дії сульфатів 

важких металів побудовано ліотропний ряд катіонів з урахуванням їх коагулюючої 

здатності: Cu2+ > Fe2+ > Zn2+ > Mn2+ > Co2+ > Ni2+. 

При додаванні меркурій(ІІ) хлориду спостерігалася поступова коагуляція зі 

зменшенням ЕРС системи до 30 мВ. Цинк хлорид викликав помірну коагуляцію зі 

зміною рН від 6,69 до 6,79. ЕРС електродної системи змінилася від 35 до 8 мВ, що 

дозволяє припустити часткову коагуляцію альбумінів навіть при високих концентраціях 

коагулятора. Подібна картина спостерігалася при додаванні меркурій(ІІ) та цинк 

бромідів. При додаванні 8% розчину FeCl3 спостерігалося максимальне збільшення ЕРС 

до 284 мВ. У випадку додавання CuCl2 та CuBr2 також відбувалася миттєва коагуляція зі 

зниженням заряду білкової молекули та подальшим злипанням частинок альбуміну. 

Виходячи з експериментальних даних ліотропний ряд хлоридів та бромідів має вигляд: 

Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Hg2+ > Zn2+, а найбільш виражений коагуляційний ефект 

спостерігається при додаванні 8% розчину FeCl3 (у відповідності до правила Шульце–

Гарді), що можна пояснити руйнуванням гідратної оболонки та утворенням 

адсорбційного шару альбумінату на поверхні молекули білка.  
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Для одержання різноманітних сенсорів та біосенсорів часто застосовують 

композити, які містять плівкоутворюючий полімер, як от: полівіновий спирт (ПВС), 

поліметакрилова кислота (ПМАК) та інші вінілові полімери, а як електропровідний 

компонент використовують поліанілін (ПАНІ) та його похідні. Сконструйовані на таких 

композитах сенсори та біосенсори можна з успіхом використовувати для аналітичного 

визначення газів, як от: аміаку, сірководню, сірчистого газу та інших, а також 

амінокислот та сірковмісних сполук. Було синтезовано та досліджено 

електропровідність композитів на основі ПВС і ПАНІ та ПМАК та ПАНІ. Отримані 

композити характеризуються добрими плівкоутворюючими властивостями та 

електропровідністю.  

Зростання вмісту ПАНІ призводить до різкого росту електропровідності як для 

композитів ПВС–ПАНІ, так і для композитів ПВС–ПМАК. Дослідження морфології 

композитів вказує, що при 10%-ному вмісті формуються ланцюжки електропровідного 

полімеру, які й забезпечують провідні властивості. Подальше збільшення ПАНІ веде до 

різкого зростання електропровідності композитів. Вивчення залежності опору 

одержаних композитів дозволило визначити енергію активації перенесення заряду (ε). 

Числові значення ε вказують, що отримані композити є типовими напівпровідниками. 

Проведене квантово-хімічне дослідження нанокомпозитів напівемпіричним 

методом RM-7 показало, що в залежності від конформаційного стану між 

макромолекулами ПВС і ПАНІ (рис. а) та ПМАК і ПАНІ (рис. б) утворюються 

міжмолекулярні водневі зв’язки з різною енергією, які будуть впливати на фізико-хімічні 

властивості композитів. 

 
а 

 
б 

Рисунок. Утворення міжмолекулярних водневих зв’язків між макромолекулами ПВС і ПАНІ (а) та 

ПМАК і ПАНІ (б) 
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Електрохімічна полімеризація – це зручний спосіб контрольованого синтезу 

полімерів на різних поверхнях. Він дає змогу досліджувати властивості полімерів у 

тонких плівках, регулювати їхню товщину, а також допувати полімер одразу під час 

синтезу. Особливо цікавим є використання оптично прозорих електродів для синтезу, що 

дозволяє досліджувати оптичні властивості одержаних полімерів.  

Поліамінотіазол (ПАТ), який є спряженим електропровідним полімером, виявляє 

низку корисних властивостей. Зокрема антикорозійні, протимікробні, протипухлинні 

властивості. Матеріали на основі ПАТ адсорбують важкі метали з водного та органічного 

середовища і навіть уможливлюють селективне концентрування та визначення одного з 

іонів за наявності інших [1-3]. 

Ми синтезували ПАТ методом циклічної вольтамперометрії на платиновій 

пластині, а також на оптично прозорому електроді, вкритому електропровідним шаром 

SnO2. Синтез проводили за швидкості розгортки потенціалу 20 мВ/с. Тонкі плівки ПАТ 

осаджували з водного розчину мономеру за наявності 0.3 M (NH4)2C2O4 як електроліту. 

Багатоциклічна вольтамперограма показала, що електроокислення 2-амінотіазолу (АТ) 

відбувається під час першої розгортки потенціалу з потенціалом піку E = 1,0 В (відносно 

Ag/AgCl). Після першого циклу цей пік зникає, що свідчить про утворення на поверхні 

електроду моношару плівки. У наступних циклах з’являється новий пік за E = 0.7 В, який 

відповідає утвореній електроактивній плівці. Струми та потенціали піків не змінювалися 

у подальших циклах на обох електродах. В результаті електросинтезу одержали світло-

жовту плівку на поверхні робочого електроду. Для вивчення електрохімічної активності 

плівок ПАТ одержано дві залежності струмів піків від швидкості розгортки потенціалу 

V: у середовищі 0,5 М H2SO4 та за наявності 0,3 М (NH4)2C2O4 як електролітів на Pt 

електроді. В обох випадках струм піку збільшувався із збільшенням швидкості розгортки 

потенціалу. Залежність струму від V1/2 виявилася лінійною, що пояснюється дифузійним 

контролем електрохімічного процесу у плівці ПАТ і дає можливість застосувати 

рівняння Рендалса-Шевчика для визначення ефективних коефіцієнтів дифузії. 

У спектрі ПАТ простежується поглинання в межах λ приблизно 400 нм, яке 

поширюється в УФ діапазон, і пов’язане з електронним переходом у спряженій системі. 

Друга смуга з максимумом λ2 = 600 нм, характерна для електронного переходу поліамі-

ноароматичних сполук. Після легування ПАТ комплексом K3Fe(CN)6 збільшується 

оптична густина смуги при λ2 і простежується її гіпсохромний зсув майже на 50 нм. Крім 

того, виникає ще одна смуга за 680 нм, пов’язана з появою вільних носіїв заряду. 

 
1. Dubrovskyi R. A., Aksimentyeva O. I. Anodic synthesis and properties of polyaminithiazole. 

Electrokhimia. 44 (2008) 252-255. 

2. Ciftci H., Testereci H. N., Oktem Z. Electrochemical polymerization of 2-aminothiazole. Polym. 

Bull. 66 (2011) 747–760. 

3. Solmaz R., Kardas G. Electrochemical synthesis and characterization of poly-2-

aminothiazole. Progress in Organic Coatings. 64 (2009) 81–88. 
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Індигокармін - (динатрієва сіль індиго-5,5'-дисульфокислоти) - являє собою 

барвник (E132), який широко використовується в харчовій і фармацевтичній 

промисловості для надання продуктам харчування заданого кольору. Надмірне вживання 

індигокарміну може викликати алергічну реакцію, зменшення серцебиття, а у людей, які 

страждають на ниркову недостатність відповідні ускладнення. Тому розробка простих, 

швидких і дешевих способів аналізу індигокарміну в різних об'єктах є актуальним 

завданням.Частинки оксидів металів з кожним роком знаходять все більш широке 

застосування в електрохімії при створенні вольтамперометричних сенсорів. Завдяки 

комбінації їх унікальних властивостей вони можуть виступати носіями для ферментів 

або володіти електрокаталітичною дією. 

У даній роботі запропоновано вольтамперометричний сенсор на основі вугільно-

пастового електрода, модифікованого частинками купрум(ІІ) оксиду (ВПЕ-CuO). 

При використанні ВПЕ-CuO в режимі квадратно-хвильової розгортки струм 

окислення індигокармиіну збільшується в 3.56 раз, а потенціал окислення зсувається в 

область позитивних потенціалів, що може свідчити про електрокаталітичну дію частинок 

купру(ІІ) оксиду на окислення індигокарміну. Досліджено вплив pH, швидкості 

розгортки потенціалу, часу накопичення (tads) і потенціалу накопичення (Eads) на струм 

окислення індигокарміну на розробленому сенсорі. Встановлено, що залежність струму 

окислення від швидкості розгортки потенціалу має лінійний характер і описується 

рівнянням: i=1.85υ + 0.05 (R2=0.9985), що вказує на адсорбційну природу струму 

окислення індигокарміну на ВПЕ-CuO. 

В оптимальних умовах використовуючи квадратно-хвильову вольтамперометрію з 

наступними параметрами: A = 50 мВ, ν = 25 Гц, υ = 100 мВ/с, Eads = 400 мВ; tads = 360 c. 

(рис 1. а) було побудовано градуювальний графік визначення індигокармину на ВПЕ-

CuO (рис 1 б.), який лінійний в діапазоні 0.1 - 1 мкМ. Розрахункові LOD (3σ) і LOQ (10σ) 

на розробленому сенсорі склали 0.035 мкМ і 0.118 мкМ відповідно. Розроблений сенсор 

було апробовано при аналізі індигокарміну в фармацевтичних препаратах з коефіцієнтом 

повернення в межах 90-110% і RSD не більше 10%. 

 
Рис 1. (а) Квадратно-хвильова вольтамперограма розчину індигокарміну з 

концентрацією: 1-0 мкМ; 2-0.1 мкМ; 3-0.14 мкМ; 4-0.23 мкМ; 5-0.51 мкМ; 6-1.01 мкМ. 

(Б) Калібрувальний графік. 
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При проведенні контролю якості лікарських препаратів процедура валідації 

розроблених методик визначення біологічно активних речовин є обов’язковою вимогою 

Державної фармакопеї України (ДФУ). На сьогодні в лікарській практиці широко 

застосовують антибіотики, тому контроль їх якості та вмісту в біологічних рідинах має 

важливе значення. Серед антибіотиків групи пеніцилінів напівсинтетичний β-лактамний 

антибіотик амоксицилін (АМ) є одним з найчастіше вживаних.  

Розроблено та валідовано методику вольтамперометричного визначення 

амоксициліну, яка ґрунтується на порередньому діазотуванні сульфаніламіду в 

хлориднокислому середовищі та наступному азосполученні з антибіотиком в лужному 

середовищі з утворенням ефективної аналітичної форми. Вольтамперометричне 

визначення амоксициліну проводять за піком відновлення азогрупи синтезованої 

азосполуки при потенціалі Ек
п2 = -0,55 В за рН 9,0 на фоні 0,05 М Na2В4O7 та швидкості 

накладання напруги поляризації 2,5 В/с. Розроблена вольтамперометрична методика 

характеризується високою чутливістю Cmin = 3,8×10-7 моль/л, CH = 1,1×10-6 моль/л та 

двома інтервалами лінійності визначуваних концентрацій (0,05 – 2,0)×10-5, (0,2 – 1,0)×10-

4 моль/л. Проведено валідацію розробленої вольтампрометричної методики визначення 

амоксициліну в таблетках “Амоксил”. Зокрема досліджено валідаційні параметри які 

регламентуються ДФУ: повну невизначеність результатів аналізу і показано, що даний 

параметр не перевищує максимально допустимого значення (1,6%.) і становить 1,14%. 

Специфічність методики 

кількісного визначення АМ 

перевіряли порівнюючи 

вольтамперограми робочих 

розчинів модельного зразка 

плацебо (РМЗП) та розчинів 

модельного зразка (РМЗ) 

препаратів (рис. 1). Вплив плацебо 

не перевищує 0,51% для препарату 

“Амоксил” і становить 0,45 %. 

Також досліджено межі лінійності 

та обчислено параметри лінійних 

залежностей, робасність, 

правильність, прецизійність та 

внутрішньолабораторну 

прецизійність розробленої 

методики. Усі досліджені 

валідаційні параметри 

задовільняють вимоги відповідних 

критеріїв, що в свою чергу дає 

змогу використовувати розроблену 

методику для контолю вмісту 

амоксициліну у лікарських препаратах на його основі. 
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Рисунок 1 – Вольтамперограми розчинів 

робочих зразків після проведення аналітичної реакції 

азосполучення з діазотованим сульфаніламідом. 

СHCl=0,6 М, ССА=5,0·10–4 М, CNaNO2 = 7,25·10–3 М, СAM 

= 5,0·10–5 М, СNa2В4O7 = 0,05 М, рН = 9,0, V = 2,5 В/с. 
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Нікотин (S) -3-(1-метилпіролідин-2-

іл)піридин) – один з представників алкалоїдів 

піридинового ряду, який міститься в листі та 

стеблах тютюну та інших представників 

родини пасльонових, і, відповідно, в 

сигаретах, сигарах та в заправках до 

електронних сигарет. Нікотин діє на 

центральну нервову систему, поліпшуючи 

настрій у курця, змушує відчувати себе більш 

розслаблено. Цей ефект є однією з 

особливостей нікотину, яка призводить до 

звикання і розвитку тютюнозалежності. Крім 

того, багаторазове вживання нікотину 

викликає фізичну і психічну залежність, 

довготривале вживання призводить до 

гіперглікемії, артеріальної гіпертонії, тахікардії, сердечної недостатності та інфаркту 

міокарда. Нікотин разом зі смолами сприяє розвитку онкологічних захворювань, зокрема 

раку легень, гортані. Однак, нікотин використовують також у засобах для лікування 

тютюнозалежності.  

Великі дози нікотину викликають параліч нервової системи. Тому виконання 

аналізу на вміст нікотину та його метаболітів у біологічних зразках, сигаретах, тютюні є 

актуальним завданням. В організмі людини під дією ферментів печінки нікотин 

метаболізує до котиніну та до відповідних N-оксидів. Нікотин та його метаболіти, 

зокрема N-оксиди, найпоширеніші хімічні речовини, які містить тютюновий дим. Також 

такі N-оксиди можна отримати в процесі хімічного окиснення нікотину.  

Ми розробили методику полярографічного визначення N-оксиду нікотину. N-

оксид нікотину отримували окисненням за допомогою калій пероксимоносульфату у 

середовищі універсальної буферної суміші. Оптимальним для окиснення є рН 9,3. Для 

кількісного виходу продукту тривалість окиснення повиннна становити не менше 10 хв 

за температури 40 оС. Для забезпечення найбільших струмів відновлення N-оксиду 

нікотину рН розчину повинно бути в межах 4–5. 

На полярограмах відновлення N-оксиду нікотину простежується три піки (рис. 1.): 

при потенціалі –0,78 В відновлюється N-оксиду нікотину. Нечіткі піки при потенціалах 

–1,1 В та – 1,3 В відповідають відновленню нікотину, що узгоджується з даними 

літератури [1].  

Зі збільшенням рН процес відновлення N-оксиду нікотину утруднюється – 

потенціали піків зміщуються в негативну область. Це свідчить про участь іонів Н+ в 

електрохімічній стадії.  

За значеннями потенціалів піків у максимумі і на половині висоти піку обчислили 

кількість електронів n, які беруть участь у електродному процесі відновлення N-оксиду 

нікотину. За різних умов (рН, концентрація) одержано n= 1.  
1. Karthika A. Electrochemical sensing of nicotine using CuWO4 decorated reduced graphene oxide immobilized 

glassy carbon electrode/ A. Karthika, P. Karuppasamy, S. Selvarajan, A. Suganthi, M. Rajarajan // Ultrasonics Sonochemistry, 

2019, Vol.55, P. 196-206.  

 
Рис 1.  Полярограми у розчинах: 1 –  

не містить нікотину; 2 – 

С(нікотину)=4·10-5 М; 3 – містить  N-

оксид нікотину на фоні УБС. 
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Silver nanoparticles (AgNPs) are extensively used in consumer products such as textiles, 

personal care, and food storage containers for their potent antibacterial capacity [1, 2]. The 

biosyntheses of nanoparticles using fungi, bacteria, plants, algae, as well as phytochemical 

compounds have been reported. This growing attention to the nanoparticles especially the silver 

nanoparticles (AgNPs) lead to developing an eco‐friendly, and cost‐effective process to avoid 

the expensive and hazardous chemical. In this work, black currant pomace extract was used for 

the biosynthesis of AgNPs, the electrochemical characterization of the obtained nanoparticles 

was investigated.  

Cyclic voltammetry is one of the most common techniques used in electrochemistry to 

determine electrochemical activity. Cyclic voltammograms of AgNPs synthesised by black 

currant pomace extracts were carried out at scan rate of 100 mVs−1. The cyclic voltammogram 

of AgNPs sample show the oxidation peak at 0.42 V/SSCE prepared using black currant 

pomace extract as the reductant (Fig. 1). The oxidation of Ag(0) into Ag+ is confirmed by the 

presence of a peak in the range at 0.05 to 0.45 V [2]. Different sized AgNPs exhibit different 

voltammetric profiles [3].  

The evaluation of the antioxidant properties of "green" synthesized silver nanoparticles 

is useful to establish their potential applications in the food, pharmaceutical and cosmetic 

industries. The BCPE–AgNPs showed higher antioxidant activity. The DPPH scavenging 

activity exhibited potent inhibition of BCPE–AgNPs activity when compared with standard, 

BHT (Table 1). 

 

Table 1 DPPH radical activity of the BCPE–AgNPs and APE–AgNPs 

Concentration, 

mg/ml 

Percentage of inhibition (%) 

BCPE–AgNPs BHT 

0.1 59.1±0.1 37.1±0.1 

0.2 68.5±0.1 41.4±0.1 

0.4 70.7±0.1 59.6±0.1 

0.6 89.6±0.1 68.4±0.1 

1.5 99.6±0.1 87.3±0.1 
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В останні роки великий інтерес спрямований на розробку нових економічно вигідних 

і екологічно безпечних методів отримання наночастинок металів, зокрема срібла, з метою їх 

застосування в різних сферах. У зв'язку з цим увагу дослідників привертає можливість 

отримання наночастинок «зеленим» методом з використання органічних сполук, вилучених 

з рослинної сировини, в якості відновлювальних та стабілізуючих реагентів. На етапі підбору 

рослинного екстракту/відходу рослинної сировини важливим є визначення відновлювальної 

здатності рослинних екстрактів, що безпосередньо буде впливати на ефективність синтезу. 

Серед існуючих методів оцінки відновлювальної здатності «зелених» органічних сполук 

перспективним є використання електрохімічних методів, що мають ряд переваг: 

відтворюваність отриманих результатів, відсутність необхідності використання дефіцитних 

реактивів, можливість використання для багатокомпонентних сумішей різних класів сполук 

[1]. Враховуючи вище зазначене, представляє науковий та практичний інтерес дослідження 

окисно-відновних характеристик рослинного екстракту та порівняння з хімічними методами 

оцінки відновлювальної здатності для подальшого синтезу наночастинки срібла. 

 
  

Рисунок 1 — Циклічні вольт амперні криві, зняті в водних 

розчинах екстрактів жмиха винограду та абрикосу 

(ацетатний буфер) 

Рис. 2 Спектрофотометричне 

визначення відновлювальної 

здатності  

    В роботі досліджено окисно-відновні характеристик водних екстрактів жмиха смородини 

та абрикосу методом циклічної вольтамперометрії. На кривих можна виділити ділянки, що 

відповідають окисленню сполук, які містяться в екстрактах. Анодний струм Ia = 3 мкА 

досягає максимуму при електродному потенціалі Ea = 0,52 В і Ea = 0,7 В для екстрактів 

абрикосу та чорної смородини, відповідно. Таким чином, відновлювальна здатність вища для 

водного екстракту абрикосових вичавок, ніж для екстракту вичавки чорної смородини. 

Спектрофотометричними методом (фосформолібденовим) підтверджено (рис.2), що 

відновна здатності рослинних екстрактів зменшується у напрямку екстракт жмиха абрикосу 

> екстракт жмиха смородини [2]. 
1. С. Y. L. De Macêdo, L. F. Garcia, J. R. Oliveira Neto, K. C. de Siqueira Leite, V. S. Ferreira, P. C. Ghedini, and E. de Souza 

Gil, “Electroanalytical tools for antioxidant evaluation of red fruits dry extracts,” Food Chemistry, vol. 217, pp. 326–331, 

2017.  

2. P. Prieto, M. Pineda and M. Aguilar, “Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a 

phosphomolybdenum complex: Specific application to the determination of vitamin E.” Analytical Biochemistry, vol. 269, pp. 

337–41, 1999  
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Водні розчини гіпохлориту натрію широко використовуються для дезінфекції, 

знезараження та дезодорування. Лімітуючим фактором одержання високо- 

концентрованих розчинів гіпохлоритів в електрохімічному синтезі водних розчинів 

гіпохлоритів є відновлення гіпохлорит–іонів на катоді бездіафрагмового електролізера. 

Для підвищення концентрації цільового продукту при без діафрагмовому 

електролізі водного розчину хлориду натрію значний інтерес представляє використання 

газодифузійного електроду для деполяризації катодного процесу киснем повітря. У 

якості перспективних матеріалів для реалізації катодного процесу на поруватому 

сітчастому газодифузійному електроді, досліджувались: оксиди марганцю, оксиди 

кобальту, оксиди рутенію, покриття кобальту, кобальт-молібден, кобальт-молібден-

оксид титану. Ці покриття характеризуються низькою перенапругою в кисневій реакції. 

Метою роботи було дослідження кінетики суміщених катодних процесів, які 

перебігають на газодифузійному катоді в водних розчинах NaCl на різних електродних 

матеріалах. Електрохімічне відновлення молекулярного кисню перебігає через проміжне 

утворення пероксиду водню, безпосередньо до утворення води. Тому велика увага 

приділяється дослідженню стадійності електрохімічного відновлення кисню суміщеного 

з виділенням водню на різних типах електродних матеріалів.  

Для визначення стадійності, робочих областей струму і потенціалів були отримані 

вольт-амперні залежності, які були перебудовані в диференціальні. Піки потенціалів 

диференціальних залежностей дозволяють оцінити каталітичну активність 

досліджувальних матеріалів в реакції катодного відновлення кисню (таблиця). 

Таблиця – Потенціали піків відновлення кисню у 3 моль/дм3 NaCl в залежності від 

матеріалу газодифузійного електроду  

Покриття 
Е, В 

Без повітря Повітря Різниця 

08Х18Н10Т –0,7 –0,5 0,2 

Co2O3 –0,74 –0,54 0,2 

MnO2 –0,77 –0,67 0,1 

RuO2 –0,61 –0,6 0,01 

Co –0,9 –0,59 0,31 

Co-Mo Пік відсутній Пік відсутній – 

Co-Mo-TiO2 –0,9 –0,42 0,5 

Виходячи з аналізу одержаних залежностей встановлено, що каталітичну 

активність в реакції катодного відновлення кисню показали: Co2O3, MnO2, Co, Co-Mo-

TiO2. За значенням деполяризації катодного процесу досліджувані матеріали можна 

розташувати в наступний ряд: Co-Mo-Ti ≥ Co ≥ Co2O3. За значенням dj/dE при 

потенціалах піків відновлення кисню досліджувані матеріали можна розташувати в 

наступний ряд: Co ≥ Co2O3 ≥ Co-Mo-TiO2. На інших досліджувальних матеріалах (Co-

Mo, RuO2, 08Х18Н10Т) відновлення кисню гальмувалось переважним процесом 

виділення водню. Застосування аналізу вольт-амперних і диференціальних залежностей 

перебігу суміщених процесів дозволили обґрунтувати вибір катодного матеріалу для 

газодифузійного електроду.   
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Виробництво водню електрохімічними методами має велике значення в 

сучасному енергетичному забезпеченні промисловості та побуту. 

Переваги водню визначаються ефективними способами його отримання, і 

окиснення з метою перетворення в електричну і теплову енергію. 

Технологічний процес сучасного воднолужного електролізу потребує розробки 

нових та удосконалення існуючих методів отримання водню шляхом використання 

нових електродних матеріалів. Для катодів такими матеріалами можуть бути хромо-

ванадієві сталі, для анодів перспективними є використання сплавів алюмінію, який 

інтенсивно розчиняється в лужних та лужнохлоридних електролітах з виділенням водню. 

Одним з напрямком досліджень нових способів електрохімічного синтезу водню є 

працюючий в США, Канаді, Росії алюмоводневий цикл, який базується на анодному 

розчиненні широкодоступних алюмінієвих сплавів у лужних і лужно-хлоридних 

розчинах. 

Запропоновано спосіб електросинтезу водню з деполяризацією анодного процесу 

сплавами алюмінію. Ефект деполяризації досягається шляхом розчинення сплаву 

алюмінію, замість реакції виділення кисню на аноді. На параметри розчинення алюмінію 

впливає ряд факторів: концентрація компонентів електроліту, склад сплаву алюмінію, 

густина струму, температура, структура поверхні сплаву. 

В роботі досліджено вплив складу сплаву алюмінію на процес його анодного 

розчинення в 1 М NaOH з додаванням в якості активатора 1 % розчину NaCl, 

температура 25 – 30 0С. Поляризаційні залежності при дослідженні електродних 

матеріалів отримували за допомогою потенціостату ПІ-50.1 з передачею даних на 

комп'ютер з використанням аналогово-цифрового перетворювача в програмі «TeleMax. 

З аналізу анодних поляризаційних залежностей, отриманих на електродах з 

досліджуваних сплавів встановлено, що найбільші швидкості розчинення сплавів 

відзначаються при потенціалах Е = -0,5 ÷ -0,3 В, після чого проявляються ознаки 

граничної густини струму, пов'язані з утворенням оксиднохлоридних з'єднань за рахунок 

адсорбції іонів хлору. Швидкість розчинення аноду зі сплаву АМГ максимальна, так як 

домішка магнію в умовах анодної поляризації повністю розчиняється і дифундує в 

розчин. Домішки марганцю і кремнію в складі сплавів АМЦ і АК-8 утворюють 

нерозчинні сполуки оксидів на поверхні анодів, що перешкоджає їх розчиненню. 

Було проведено електроліз в гальваностатичного режимі з використанням аноду зі 

сплаву алюмінію АМГ. При ступінчастій зміні робочої густини струму від  

3 до 1 А / дм2 електросинтез водню можна вести безперервно 8 - 10 годин. Напруга на 

електролізері 0,7 – 1 В, що на 1 - 1,5 В менше в порівнянні з промисловим воднолужним 

електролізом. 

Таким чином, при електросинтезі водню з деполяризацією анодного процесу 

можливо економити до 50 % електроенергії. Відсутність виділення кисню робить даний 

процес більш безпечним. 
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СТРИПІНГ-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЯ В АНАЛІЗІ ХІМІЧНОГО  

ТА ФАЗОВОГО СКЛАДУ ПЛІВОК СПЛАВІВ  

Майзеліс А.О. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

a.maizelis@gmail.com  
 

Тонкі плівки сплавів товщиною від десятків до сотень нанометрів використовують 

як самостійно, так й у складі покриттів, що містять до декількох сотень таких шарів – 

мультишарових покриттях. Оскільки захисні та функціональні властивості покриттів 

залежать від їх хімічного та фазового складу, необхідно мати зручний спосіб аналізу 

складу тонких плівок сплавів. Крім того, при прогнозуванні експлуатаційних 

властивостей покриттів сплавами товщиною 10 мкм і більше корисно знати склад їх 

первинних тонких шарів.  

Існує досить багато хімічних, фізичних і фізико-хімічних методів аналізу хімічного 

складу сплавів, які традиційно використовують в лабораторіях. Однак фазовий аналіз 

електролітично осаджених сплавів, які часто являють собою багатофазні системи, 

містять пересичені фази, часто є не простим завданням для традиційних методів, 

наприклад, – для рентгенофазового аналізу, тим паче – у разі мультишарових покриттів. 

За умови використання оптимальних параметрів, метод стрипінг-

вольтамперометрії дозволяє кількісно визначити не тільки хімічний, але і фазовий склад 

сплавів. Метод заснований на властивості різних фаз сплавів окислятися при різних 

потенціалах з утворенням піків на анодних вольтамперограмах.  

Запропоновано способи стрипінг-вольтамперометрії сплавів мідь-цинк, мідь-

олово, цинк-нікель. Вибір електролітів для розчинення сплавів здійснювали з 

урахуванням селективності розчинення не тільки складових металів, але й проміжних 

фаз, а також, відсутності нецільових реакцій.  

Механізм розчинення плівок одного й того ж сплаву у різних розчинах 

відрізняється, внаслідок чого для розробки методики аналізу певного сплаву в певному 

розчині необхідна первинна ідентифікація піків на вольтамперограмах незалежним 

методом. Тому для усіх сплавів робили рентгентгенофлуоресцентний аналіз хімічного 

складу і рентгенофазовий аналіз фазового складу товстих (товщиною 10-15 мкм) 

покриттів сплавом та проводили аналіз форми вольтамперограм розчинення плівок і 

зміни площі піків з товщиною плівок із зіставленням кількісних даних, що 

екстрапольовані до товщини 10-15 мкм. 

Наприклад, механізм розчинення плівок сплаву цинк-нікель в аміачно-

гліцинатному розчині у процесі отримання анодної вольтамперограми полягає в 

послідовному розчиненні вільного цинку, цинку з фаз, збагачених цинком ( η-, δ-, γ-фаз, 

у порядку зменшення їх електронегативності), потім розчинення фаз, збагачених 

нікелем. В першому піку з групи піків розчинення збагачених нікелем фаз розчиняються 

залишки від розчинення цинку зі збагачених цинком фаз, в залежності від фази та її 

структури – це β-фаза або рівноважна α-фаза, а також, β-фаза, яка була присутня у 

вихідному сплаві (до його розчинення). При більш позитивних потенціалах розчиняється 

матричний нікель. При наявності у вихідному сплаві α-фази, потенціал піку її 

розчинення, у залежності від вмісту у ній цинку, знаходиться між піками розчинення 

матричного нікелю та вільного нікелю.  
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ 

Fe-Al,  ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ МЕХАНОХІМІЧНОГО СИНТЕЗУ 

Борисов Ю.С., Іпатова З.Г., Янцевич К.В. 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м.Київ 
 

В роботі було досліджено вплив приготування композиційного порошку 

(механічна суміш та МХС) системи Fe–Al на корозійну та електрохімічну стійкість 

детонаційних покриттів у різних агресивних розчинах ( 3%  NaCl і 0,5 М H2SO4 ).  

Для нанесення покриттів були використані механічні суміші порошків Al та Fe 

(розміри часток 100 мкм) та з порошків, які були отримані методом МХС (розміри часток 

10-40 мкм) [1]. Покриття товщиною 500 мкм наносили на зразки 40x40x2 мм зі сталі 3 на 

детонаційній установці «ПЕРУН – С». Електрохімічні дослідження зразків сталі 3 та 

сталі з детонаційними покриттями на основі  Fe – Al проводили на потенціостаті П5827 

М зі швидкістю розгортки 0,2 мВ/с. Стаціонарні потенціали вимірювали відносно хлор – 

срібного електрода порівняння. Дослідження кінетики електродних потенціалів 

вибраних покриттів дозволили встановити, що значення електродного потенціалу 

стабілізується через 15-40 хвилин при зануренні у нього зразків з покриттям.  

Проведені електрохімічні дослідження показали, що нанесення детонаційних 

покриттів на вуглецеві сталі призводить до зменшення швидкості її корозії в 

досліджених розчинах та викликає зміну кінетичних характеристик парціальних реакцій 

корозійного процесу. Покриття незначно знижують перенапругу виділення водню на 

сталі у розчині 0,5М H2SO4 та гальмують процес відновлення кисню у розчині 3%  NaCl 

На електрохімічну поведінку покриттів вливає спосіб приготування 

композиційного порошку, введення у систему легуючих елементів (титану, магнію). 

Порівняння струмів корозії, визначених шляхом екстраполяції тафелевських ділянок 

поляризаційних кривих, показало, що покриття,  отриманих МХС характеризуються 

мінімальною густиною струму корозії. Так, корозійна стійкість детонаційних покриттів, 

отриманих МХС у 3-4 рази вища, ніж у покриттів, отриманих з механічної суміші.   

Введення у систему Fe – Al легуючого елементу титану підвищує корозійну 

стійкість у розчинах  3% NaCl та 0,5 М  H2SO4 у 2,5 рази, і навпаки, введення магнію 

погіршує захисні властивості покриттів внаслідок виникнення активних осередків 

корозії (таблиця).   

Таблиця. Результати електрохімічних випробувань детонаційних покриттів 

Склад порошку, що 

напилюєься 

Спосіб 

отримання 

порошку 

Електроліт 

3%NaCl 0,5М H2SO4 

Ec, В i, А/см2 Ec, В i, А/см2 

86мас%Fe+ 14мас%Al МХС -0,37 2,6 ·10-6 -0,26 1,2 ·10-5 

86мас%Fe+ 14мас%Al Мех. Суміш -0,40 3,1·10-6 -0,28 3,8·10-5  

86мас%Fe+14мас%(Al-5Mg) МХС -0,38 3,3· 10-6 -0,26 4,0 ·10-5 

60,8 мас%Fe + 39,2мас% TiAl МХС -0,37 1,3· 10-6 -0,22 1,6· 10-5 

60,8 мас%Fe + 39,2 мас%TiAl Мех. Суміш -0,42 5 ·10-6 -0,28 4,2·10-5 
1. Детонационные покрытия из порошков интерметаллидов системы Fe–Al, полученных  методом 

механохимического синтеза / Ю. С. Борисов, А. Л. Борисова и др.  // Автоматическая сварка. - 2017. - № 4. 

- С. 25-31  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ МЕТАЛОКСИДНИХ СИСТЕМ 

Сачанова Ю.І., Каракуркчі Г.В., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Єрмоленко І.Ю. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

sachanova.yu@gmail.com 

 

В роботі обговорюються результати досліджень функціональних властивостей 

гальванічних композитних покриттів Fe-Co-MoОх, осаджених на зразках з міді М1  

і низьковуглецевої сталі Ст3 за температури 25‒35°С з комплексних електролітів складу, 

моль/дм3: 0,05‒0,075 Fe2(SO4)3; 0,15‒0,2 CoSO4; 0,04‒0,06 Na2MoO4; 0,4‒0,5 Na3C6H5O7; 

0,15 Na2SO4; 0,1 H3BO3; рН 4,5‒4,8. Електроліз здійснювали в гальваностатичному 

режимі при ік = 2‒3,5 A/дм2 із застосуванням джерела постійного струму Б5-47.  

Поверхня покриттів Fe-Co-MoОх характеризується глобулярною структурою  

з розміром сфероїдоподібних агломератів 1‒2 мкм, утворених дрібнішими зернами 

діаметром 0,2‒0,4 мкм. Визначена методом сидячої краплі вільна енергія поверхні (ВЕП) 

одержаних композитів коливається в межах 118–128 мДж/м2, що на порядок величини 

нижче, ніж для матеріалу основи та індивідуальних сплавотвірних металів. Відносно 

невисокі значення ВЕП свідчать про гідрофобність осаджених покриттів Fe-Co-MoОх  

і, разом з високою адгезійною міцністю, є передумовою їх високої корозійної тривкості.  

Тестування корозійної тривкості системи Fe-Co-MoОх віддзеркалює очікуваний 

результат суттєвого зростання хімічного опору покриттів порівняно з матеріалом 

підкладки та гальванічними системами Fe-Co і Fe-Mo. В лужному середовищі потенціал 

корозії зсувається у бік негативних значень, що пов’язане з гальмуванням катодної 

реакції, обумовленого пасивацією поверхні сплаву ферум(ІІІ) і кобальт гідроксидами. В 

кислому середовищі швидкість корозії зменшується завдяки формуванню на поверхні 

покриттів щільної плівки кислотних оксидів молібдену. Розрахований за результатами 

аналізу поляризаційних залежностей корозійний опір сплавів Rp у 3 %-му розчині NaCl 

становить 2920 Ω·cm2 для Fe51Co36Mo13 та 2800 Ω·cm2 для Fe31Co31Mo38 (ат. % у 

перерахунку  

на метал) За показниками корозійної тривкості одержані покриття відносяться до стійких  

у кислому та вельми стійких у нейтральному та лужному середовищах і можуть бути 

рекомендовані для зміцнення та захисту поверхонь із низьковуглецевої сталі з наданням 

поверхні підвищених фізико-механічних властивостей. 

Коерцитивна сила осаджених покриттів Fe-Co-MoОх становить 7−10 Ое, що 

дозволяє віднести їх до магнітом’яких матеріалів, що, у поєднанні з високою 

мікротвердістю, відкриває перспективи для використання цих композитних систем у 

виробництві магнітооптичних інформаційних накопичувачів. 

Результати аналізу циклічних вольтамперограм електрохімічного окиснення 

низькомолекулярних спиртів на електродах з покриттям Fe-Co-MoОх підтверджують 

безпосередню участь сплаву Fe-Co-Mo в реакціях електроокиснення метанолу та 

етанолу. Встановлено, що електродний процес перебігає квазіоборотно і контролюється 

стадією адсорбції спиртів. Значення густини струму катодних піків на рівні 3,2 А/дм2 

свідчать про високу електрокаталітичну активність та конкурентоздатність Fe-Co-MoОх-

електродів і дозволяють розглядати їх як перспективні каталітичні матеріали для 

паливних елементів.   
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АМПЕРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ПРОТЕКТОРНОГО 

ЗАХИСТУ В ТРУБОПРОВОДІ 

Демиденко М., Яцюта К., Васильєв Г.С. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Кафедра технології електрохімічних виробництв 

nikitabelok@gmail.com  
 

Для захисту від корозії трубопроводів набув широкого поширення метод гарячого 

цинкування, проте нанести захисне покриття на трубопровід, що вже експлуатується – 

неможливо. Цинкове покриття забезпечує електрохімічний захист сталі, тому 

альтеративною може бути встановлення всередині труби протекторів з 

електронегативного металу (магнію). Залишається невизначеним питання розподілу 

таких протекторів вздовж трубопроводу в залежності від складу води, діаметру труби, 

температури, потоку тощо.  

Для експериментального визначення цих параметрів було розроблено 

лабораторну установку, що являє собою ділянку трубопроводу, що складається із 10-ти 

окремих металевих елементів. Всі елементи короткозамкнені між собою, але 

передбачається можливість визначення гальванічних струмів, що протікають через 

кожний окремий елемент. В ділянці трубопроводу розміщується магнієвий протектор, 

що також підключається до сталевих елементів для їх протекторного захисту. Таким 

чином реалізується можливість визначення розподілу гальванічних струмів вздовж 

ділянки трубопроводу. Досліджувана система підключається в контур, де встановлено 

циркуляційний насос та електронагрівач, що дозволяє моделювати різні умови 

експлуатації: швидкість потоку від 0 до 0,5 м/с, температура води від 15 до 50 °С, 

солевміст води від 150 до 3000 мг/л. Розроблена установка дозволяє визначити вплив 

параметрів роботи протектора на його захисні властивості, а отримані результати 

дозволяють розрахувати максимальну відстань між протекторами для захисту від 

внутрішньої корозії реальних трубопроводів. 

На  розробленій установці проведені дослідження розподілу захисного струму 

при віддаленні від протектора. Результати наведені на рисунку. 

 
Рисунок 1 – Розподіл захисного струму в трубопроводі при віддаленні від магнієвого 

протектора. 

Найбільший захисний струм (18 мА) і найбільша відстань його поширення (36 см) 

спостерігається у найбільш мінералізованій воді із солевмістом 1,4 г/л. Зниження 

солевмісту суттєво знижує і анодний струм і відстань його поширення. Так, при 

солевмісті води 250 мг/л захисний струм не перевищує 1-3 мА, а відстань, на яку 

поширюється захист, 16-20 см від протектора. Швидкість руху води практично не 

впливає не поширення протекторного захисту. Підвищення температури до 55 ºС 

призводить до зростання захисного струму, проте не впливає на відстань його 

поширення від протектора.  
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Залишки фармацевтичних препаратів активно потрапляють у водне середовище. 

Так як в більшості випадків це – речовини органічної природи, то їх усунення з води 

являється доволі складною задачею. Будова продуктів їх розкладення в природних 

умовах зазвичай непередбачувана. Такі речовини, крім зміни хімічного складу води, 

можуть приводити до зміни в її мікробіологічних показниках. Зокрема навіть невеликі 

кількості антибіотиків призводитимуть до появи мультирезистентних штамів 

мікроорганізмів. Хлорамфенікол –загальновживаний антибіотик широкого спектру дії, 

ефективний проти грам-негативних та грам-позитивних бактерій. Наявність його у 

стічних водах медичних та фармацевтичних підприємств сягає кількох мг дм-3, що 

становить потенційну небезпеку з екологічної точки зору. Одним із перспективних 

методів руйнування небезпечних речовин є процеси поглибленого анодного окиснення. 

В нашій роботі встановлені закономірності електроокиснення хлорамфеніколу на 

композитах PbO2-натрію додецилсульфат за різних густин струму. Електроокиснення 0,2 

мМ водного розчину хлорамфеніколу проводили в сульфатному розчині (0,5 М Na2SO4) 

в комірці з розділеними просторами за густин струму 50 та 80 мА/см2.  

Зміну концентрації хлорамфеніколу та ароматичних проміжних продуктів його 

окиснення під час електролізу визначали шляхом відбору проб (об'ємом 4 см3) та 

вимірюванням оптичної густини розчину в УФ і видимій областях. Аналіз продуктів 

окиснення здійснювали методом високоефективної рідинної хроматографії. 

На електронному спектрі поглинання вихідний розчин хлорамфеніколу 

характеризується основним максимумом поглинання за 275 нм. В процесі електролізу 

спостерігалося зниження оптичної густини максимуму поглинання та утворення 

проміжних продуктів окиснення спочатку за 270 нм, а з часом за 265 нм. Характер 

залежності логарифму концентрації від часу вказує на псевдоперший порядок реакції за 

вихідною речовиною. 

На рисунку можна виділити дві 

області. В I (перші 150 хвилин електролізу) 

процес відбувається з кінетичним 

контролем, і збільшення густини струму 

приводить до зростання константи 

швидкості реакції майже у 1,4 рази. Потім 

за рахунок суттєвого зменшення 

концентрації вихідної речовини 

відбувається зміна лімітуючої стадії та 

процес виходить у область із дифузійним 

контролем (область ІІ, див. рис.) і 

відбувається за граничного струму; в цей 

час збільшення густини струму не впливає 

на швидкість всього процесу, оскільки остання залежить від дифузії реагентів із об’єму 

розчину до поверхні електрокаталізатора та навпаки. На цій ділянці константа швидкості 

за обох досліджуваних густин струму становить 0,006 хв-1. 

За кінетичного контролю максимальний ступінь перетворення хлорамфеніколу 

становить 83,5% та 85% за 50 та 80 мА/см2, відповідно.   
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За останні роки стрімкого розвитку науки та техніки, стає популярною та водночас 

актуальною методика використання RGB сенсорів в аналізах різного спектру дії. Вона 

полягає в тому, що пучок світла розкладається на спектри (червоний, зелений та 

блакитний) та визначається кількісно. Окрім цього, велику роль відіграють умови 

освітлення, відстань від телефону до досліджуваного зразка та особливості камери 

телефону. При аналізі досліджуваного розчину( для прикладу, розчин в якому 

визначається кількісний вміст білка - Bradford Method) смартфон визначає показники 

кольору на кожному сенсорі і оцифровує на основі алгоритму корекції, а далі аналізовані 

кольори перетворюються на концентрацію за допомогою попередньо завантажених 

кривих калібрування.  

Мета даної роботи полягає у визначенні білка в розчині за допомогою методу 

Бредфорда, при цьому використовуючи RGB сенсори власного смартфона. Принцип 

цього аналізу полягає в тому, що зв'язування молекул білка з барвником Кумассі в кислих 

умовах призводить до зміни кольору від коричневого до синього. Цей метод фактично 

вимірює наявність основних амінокислотних залишків, аргініну, лізину та гістидину, що 

сприяє утворенню білково-барвникового комплексу. Аналіз заснований на 

спостереженні, де максимум поглинання для кислого розчину Coomassie Brilliant Blue G-

250 зміщується з 465 нм до 595 нм, коли відбувається зв’язування з протеїном. Як 

гідрофобна, так і іонна взаємодія стабілізують аніонну форму барвника, викликаючи 

видиму зміну кольору. Проведено огляд нових та модернізованих технологій для 

біохімічного аналізу на основі сенсорів в смартфоні, що може слугувати основною 

ланкою для приладів нового покоління. Які в свою чергу, зможуть миттєво аналізувати 

досліджуваний матеріал з використанням адаптивних методів. 

 
1. Bradford, MM. A rapid and sensitive for the quantitation of microgram quantitites of protein utilizing the 

principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry 72: 248-254. 1976. 
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Застосування кондуктометрії в цілому, та кондуктометричного титрування 

зокрема, досить поширене. Велике розповсюдження кондуктометричного титрування 

спостерігається на практиці, для визначення індивідуальних речовин і сумішей шляхом 

встановлення точки еквівалентності через різку зміну електропровідності.  

Незважаючи на високу точність даного методу загалом титрування проводиться без 

температурного контролю, що викликає певну похибку. 

В зв’язку з даною проблемою була розроблена конструкція наступного пристрою. 

Головною особливістю є термостатування безпосередньо під час досліду, що дозволяє 

знехтувати коливаннями температури під час титрування і як результат – отримати 

більше сходження точок досліду. 

Конструкція пристрою доволі проста (див. фото). Вимірювання проводяться на 

містку змінного струму Р5058. Особливістю нашого пристрою є наявність 

малопотужного синхронного електродвигуна зі стабільною частотою обертання в 

герметичному корпусі, що занурюється в порожнину термостату і виконує роль 

магнітної мішалки. Герметичність досягнута завдяки покриванню корпусу силіконом. 

Електродвигун працює від блоку живлення підключеного через регулятор. Частота 

кроків двигуна регулюється в залежності від необхідної швидкості обертання 

обумовленою в'язкістю середовища. Вся конструкція має три опорних деталі – основу 

становить кришка в якій лазером вирізано отвір під комірку, диск, на якому кріпиться 

двигун і підставка для комірки. Через кожну з деталей проходить чотири штифти, що 

виконують роль опорних.  

Наявність термостатованої комірки дозволяє проводити і звичайні 

кондуктометричні вимірювання. Комбінування термостату і магнітної мішалки у 

пристрої дає можливість розширити діапазон задач: наприклад для дослідження 

гетерогенних рівноваг. 
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Мікроконтролери C8051F350 виробництва компанії Silabs (США) є вдалим 

вибором для проектування дослідницького вимірювального обладнання, оскільки 

дозволяють забезпечити як цифрові, так і аналогові функції приладу. Особливістю цих 

мікроконтролерів є наявність, окрім традиційних цифрових компонентів, високоточного 

модуля аналого-цифрового перетворення на 24 двійкові розряди. На основі цього 

мікроконтролера ми розробили електронну схему та виготовили робочий прототип 

універсального полярографа для електрохімічних методів аналізу (рис. 1). 

     
 

Рис. 1. Спрощена електрична схема та фото полярографа MTech POL-20 

Перемикач S1 відповідає за комутацію (підключення/відключення) струму. Коли 

він вимкнений, то прилад перебуває в стані "потенціометр" (незалежно від стану 

перемикача S2) – тобто є пасивним спостерігачем за напругою (різницею потенціалів між 

WORK i REF). Коли перемикач S1 увімкнений, то пристрій перебуває в стані 

потенціостат чи гальваностат, залежно від перемикача S2. Блок реле S3 дозволяє 

програмно вибирати струмовимірювальний резистор (R1-R4) і, відповідно, задавати 

потрібний діапазон струмів. Реле S4 призначене для програмного керування зовнішнім 

пристроєм, наприклад мішалкою, системою вібрування чи обертання робочого 

електрода тощо. Це розширює функціонал приладу і дозволяє працювати з вібруючими 

електродами чи дисковими обертовими електродами. 

У прошивку приладу закладено чотири типи розгортки потенціалу робочого 

електрода – лінійна (ступінчаста), нормальна імпульсна, диференційна імпульсна та 

квадратно-хвильова. Програмне забезпечення для персонального комп’ютера, яке керує 

роботою полярографа та візуалізує результати вимірювань, розроблено мовою Visual 

Basic 5. Програма є універсальною і дозволяє користувачу самому формувати весь 

алгоритм дослідження/аналізу згідно визначеного переліку команд. Такий підхід 

дозволяє реалізувати різні методи дослідження – потенціостатичні, потенціодинамічні, 

гальваностатичні, гальванодинамічні, потенціометричні та їхні комбінації і, відповідно, 

максимально автоматизувати експеримент. 

Розроблений прилад має низьку собівартість, що робить його хорошою 

альтернативою дорогим промисловим полярографам зарубіжного виробництва. 
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Одним із поширених та ефективних методів захисту конструкційних металевих 

матеріалів від корозії є нанесення лакофарбових покриттів [1]. Антикорозійні фарби 

містять неорганічні пігменти, які пригнічують корозію завдяки електрохімічним та 

хімічним реакціям. Екологічно безпечні цеоліти є перспективними інгібуючими 

пігментами для захисту від корозії алюмінієвих сплавів [2]. Цеоліти - це нанокристалічні 

алюмосилікати із тривимірною пористою структурою, які використовують у якості 

контейнерів для лакофарбового покриття [3], ефективність яких підвищують різними 

фосфатними пігментами. Тому метою даної роботи є дослідження корозійної тривкості 

алюмінієвого сплаву Д16Т у присутності екологічно безпечних цеоліт/фосфатних 

пігментів. 

Для корозійного захисту алюмінієвого сплаву Д16Т досліджували цеоліт/фосфатні 

пігменти, які отримували механічним синтезом за допомогою високоенергетичного 

кульового млина. Композиційні пігменти концентрацією 1 г/л додавали в 0,1% розчин 

NaCl. Корозійну тривкість алюмінієвого сплаву в 0,1% розчині NaCl, інгібованого 

складним цеоліт / фосфатним пігментом, вивчали за допомогою електрохімічної 

імпедансної спектроскопії (ЕІС). ЕІС-дослідження виконували за допомогою 

потенціостата Gill AC, насиченого Ag/AgCl та платинового допоміжного електродів у 

діапазоні частот змінного струму від 10000 до 0,1 Гц з амплітудою сигналу 20 мВ. Робоча 

площа зразків становила 1 см2.  

Результати EIS показали (рис. 1), що корозійна тривкість алюмінієвого сплаву 

внаслідок використання пігментів збільшується ~1,5÷12 разів. При цьому ефективність 

цеоліт / фосфатних пігментів в 0,1% розчині NaCl вища, ніж додавання лише меленого 

цеоліту. 
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Рис. 1. Частотні залежності 

модуля імпедансу алюмінієвого 

сплаву Д16Т у розчинах: 1 – 0,1% 

NaCl; 2 - 0,1% NaCl з додаванням 

меленого цеоліту; 3 - 0,1% NaCl з 

додаванням меленого цеоліту та 

Zn(H2PO4)2; 4 - 0,1% NaCl з 

додаванням меленого цеоліту та 

CaHPO4 

Інгібування корозії алюмінієвого сплаву було найвищим у 0,1% розчині NaCl, що 

містить композиційний пігмент цеоліт/Zn(H2PO4)2. 
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