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Поліноми Мейкснера та їх властивості

Досліджено ряд властивостей спеціального випадку поліномів Мейкснера, заданих своєю твірною функ-
цією. Ці поліноми виникають при застосуванні методу перетворення Келі до розв’язування першої кра-
йо вої задачі для абстрактного диференціального рівняння другого порядку з необмеженим операторним 
коефіцієнтом.

Ключові слова: поліноми Мейкснера, твірна функція, метод перетворення Келі, рекурентні рівняння, 
функ ція Гріна.

ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

МАТЕМАТИКА

У 1934 році Дж. Мейкснер у роботі [1] за допомогою твірної функції
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  (1)

ввів систему поліномів ,( ), 0,1 2, ,nP x n = …  які з того часу носять ім’я автора [2]. Стосов-
но функцій ( ), ( )u t f t  в [1], крім того, було зроблено припущення, що вони зображуються 
формальними степеневими рядами за степенями t . Частинними випадками (1) є твірні 
функції для поліномів Ерміта, Лагерра, Ейлера та Бернуллі. Як зазначено у роботі [1], сис-
теми ортогональних поліномів, що визначаються твірними функціями вигляду (1), містять 
тільки поліноми Ерміта, поліноми Лагерра та їх узагальнення, конфлюентні гіпергеоме-
тричні поліноми, а також загальні поліноміальні системи, що породжуються простими лі-
нійними однорідними диференціальними рівняннями. 

Поліноми, які  досліджуються у даній роботі, пов’язані з задачею
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де A — самоспряжений додатно визначений оператор, що діє у гільбертовому просторі H, 
u1 — елемент цього простору. Використовуючи метод перетворення Келі, розв’язок наведе-
ної задачі можна зобразити у вигляді [3] 

1 2 1
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( )
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  (2)

Тут 2 1( ), 0,1, ,kP x k+ = …  — поліноми Мейкснера з твірною функцією (1), у якої

2
( ) , ( ) ,

sinh ( ) 1

t t
f t u t

u t t
= =

−

(I + A)–1A— перетворення Келі оператора A , I  — тотожний оператор. Ці поліноми ві-
діграють таку ж роль, що й поліноми Лагерра в зображенні операторної експоненти, побу-
дованому за допомогою методу перетворення Келі [3—5].

Для побудови наближеного методу без насичення точності на основі формули (2) та 
його обґрунтування потрібно знати властивості поліномів із (2). Вивченню цих властивос-
тей і присвячено дану роботу.

Справедливою є
Лема 1. Для нормованих  поліномів  Мейкснера має місце зображення
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Доведення здійснюється за допомогою методу математичної індукції з використанням 
формул 
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Справджується таке твердження.
Лема 2. Нормовані поліноми Мейкснера ( )kv x , 1, 2,k = … , можна подати у вигляді
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Доведення. Продовжимо vk(x) непарним чином на проміжок [ 1, 0]− , а потім — періо-
дично на всю числову вісь. Для доведення формули (4) застосуємо метод математичної ін-
дукції. Для 1k =  формула (4) є правильною, оскільки

(1)
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Припустимо, що формула (4) справджується для деякого k∈ , доведемо її справедли-
вість для наступного значення 1k + . З урахування формули (3) маємо

1

1 0
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звідки одержуємо
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що й доводить правильність (4). Далі оцінимо за модулем обидві частини формули (4). 
Отже, матимемо

11 2
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звідки випливає оцінка (5). У результаті одержимо співвідношення
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(7)

що  доводять оцінку (6) зі сталою C , яка не залежить від k . У (7) ми використали нерів-
ність Гаутші  (Gautschi) [6]

1 1(1 )
( 1) , 0 1,

( )
s sk

k k s
s k

− −Γ +< < + < <
Γ +

де ( , )B α β  – бета-функція, ( )kΓ  — гамма-функція. Лему повністю доведено.
Наведемо декілька перших поліномів ( )nP x . Зокрема,

2 2 2

2 4
5

7
2

1 3 53 / 3)

78 1963 / 3),

( ) , ( ) (1 ), ( ) (1 ) ( ,

( ) (1 ) ( .

P x x P x x x P x x x

x x x xP

x

x

− −= = − − = −

−= − − − …

Аналітичні обчислення, проведені за допомогою системи комп’ютерної алгебри Maple, свід-
чать, що всі коефіцієнти 2 1,k tb +  модифікованих поліномів Мейкснера 2 1( ),kP x+  0, , 24,k = …  
є від’ємними, а починаючи з 25k =  коефіцієнти при молодших членах  стають додатними. 
Так, зокрема, для вільних членів маємо

2 2
51, 0 53, 00,1157538231851017 10 , 0,2189767687876768 10 ,b b− −= ⋅ = ⋅… … … .

Разом з тим виконується таке твердження.
Лема 3. Суми коефіцієнтів модифікованих поліномів Мейкснера 2 1( ), 1kP x k+ � , є 

від’ємними числами.
Доведення. З (4) випливає, що

1

2 1 2 2
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∑

Ряд у правій частині цього виразу є збіжним [7], має тільки від’ємні доданки, отже, його 
сума буде дорівнювати від’ємному числу, яке буде залежати від k  та прямувати до нуля, 
якщо k→∞ . Таким чином, 
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2 1,
0

0
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k t
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b
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Наведемо декілька явних формул для коефіцієнтів при старших членах цих поліномів. 
Із формул (3) випливає, що

1 2 2
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,

(2 2) (2 3) (2 2)

2, 3, , , , 1, ,

k
k t k s

k t k t
s t

b b s
b b

t t s

t k k k p k p p

−
− − −

+ −
=

⎡ ⎤+
⎢ ⎥= + −

+ + +⎢ ⎥⎣ ⎦
= − − − = +

∑
… …

2
2 1,

2 1, 0 2 1, 0
41

(8 14)53
,

60 (2 2)

k
k s

k k
s

b s
b b

s

−
−

+ −
=

+
= −

+∑   (8)

2
2 1, 1 2 1,

2 1, 2 1,
4

(8 14)
, 1, 2, 3, ,

(2 2) (2 3) (2 2)

2, 3, .

k
k t k s

k t k t
s t

b b s
b b t

t t s

k

−
− − −

+ −
=

⎡ ⎤+
⎢ ⎥= + − =

+ + +⎢ ⎥⎣ ⎦
=

∑ …

…

 (9)

Розв’язуючи рекурентні рівняння першого порядку (8), (9), отримуємо

2 7, 2
1

, 2, 1, ,
(2 7)!n nb n

n+ + = − = − −
+

…

2

2 7, 1

5 4 3 2

2 7,

(12 76 117)(2 4)
, 1, 0, ,

3!(2 7)!

(720 8400 37528 79512 79109 29445)2 (2 4)
,

3 5!(2 7)!

n n

n n

n n n
b n

n

n n n n n n
b

n

+ +

+

+ + += − = −
+

+ + + + + += −
⋅ +

…

0,1,n = … .  

(10)

З наведених формул (10) випливає, що коефіцієнти при трьох старших членах  модифі-
кованих поліномів Мейкснера  2 7( )kP x+  для всіх 0n�  є від’ємними.

Таким чином, система поліномів Мейкснера не утворює ортогональну систему. Це по-
вністю узгоджується з відповідним твердженням статті [1].
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ПОЛИНОМЫ МЕЙКСНЕРА И ИХ СВОЙСТВА

Исследован ряд свойств специального случая полиномов Мейкснера, заданных своей производящей 
функ цией. Эти полиномы возникают при применении метода преобразования Кэли для решения первой 
краевой задачи для абстрактного дифференциального уравнения второго порядка с неограниченным опе-
раторним коэффициентом.

Ключевые слова: полиномы Мейкснера, производящая функция, метод преобразования Кэли, рекуррент-
ные уравнения, функция Грина.
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MEIXNER POLYNOMIALS AND THEIR PROPERTIES

A number of properties of a special case of Meixner polynomials given by their generating function are inves-
tigated. These polynomials arise when applying the Cayley transformation method to solving the first bounda ry-
value problem for an abstract differential equation of the second order with an unbounded operator coefficient.

Keywords: Meixner polynomials, generating function, Cayley transformation method, recurrent equations, Green 
function.
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1. Introduction. In our last paper [1], we have established the existence of regular solutions of the 
Dirichlet problem for the quasilinear Poisson equation

( ) ( ) ( ( ))U z h z f U zΔ = ⋅   (1)

in the unit disk { : | | 1}z z= ∈ <D  with continuous boundary values. We assumed that :h →D  
is in ( )pL D , 1,p >  and :f →  is continuous and ( ) / 0f t t →  as t →∞ .

This result and the theory of quasiconformal mappings (see, e.g., [2]), give a base for the study 
of the semilinear equations 

div [ ( ) ( )] ( ( ))A z u z f u z∇ =   (2)

describing many physical phenomena in anisotropic and inhomogeneous media.
Given a simply connected domain D  in the complex plane , denote, by 2 2( )KM D× , the class 

of all 2 2×  symmetric matrix functions ( ) { ( )}jkA z a z=  with measurable real-valued entries and 
det ( ) =1,A z  satisfying the uniform ellipticity condition

2 21
| | ( ) , | | . .A z K a e in D

K
ξ 〈 ξ ξ〉 ξ� �   (3)
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for every 2ξ ∈ , where 1 K < ∞� .
Equations (2) are closely relevant to the so-called Beltrami equations. Let : Dμ →  be a 

measurable function with | ( ) | 1zμ <  a.e. The equation

( )z zzω = μ ⋅ω ,  (4)

where ( ) / 2z x yiω = ω + ω , ( ) / 2z x yiω = ω − ω , z x iy= + , xω  and yω  are partial derivatives of 
the function ω  with respect to x  and y , is said to be a Beltrami equation. Equation (4) is said 
to be nondegenerate, if || || 1∞μ < . Homeomorphic solutions of the nondegenerate equations (4) 
with the first generalized derivatives by Sobolev are called quasiconformal mappings (see, e.g., [2]).

We say that a quasiconformal mapping ω  satisfying (4) is agreed with 2 2( )KA M D×∈ , if

22 11 12( ) ( ) 2 ( )
( )

det( ( ))
a z a z ia z

z
I A z

− −
μ =

+
,  (5)

where I  is the unit 2 2×  matrix. Condition (3) is now written as

1
| ( ) | . . .

1
K

z a e in D
K
−μ
+

�  (6)

Vice versa, given a measurable function : Dμ → , satisfying (6), one can invert the algebraic 

system (5) to obtain the matrix function 2 2( )KA M D×∈ :

2

2 2

2

2 2

|1 | 2Im

1 | | 1 | |
( ) .

2Im |1 |

1 | | 1 | |

A z

⎛ ⎞−μ − μ
⎜ ⎟− μ − μ⎜ ⎟= ⎜ ⎟
− μ + μ⎜ ⎟
⎜ ⎟− μ − μ⎝ ⎠

  (7)

Note that, by the known existence theorem for the Beltrami equations (see, e.g., Theorem 
V.1.3 in [2]), any 2 2( )KA M D×∈  with condition (3) in a simply connected domain D  generates 
a quasiconfomal mapping : Dω →D  through Eq. (4) with μ  given by (5), where D  is the unit 
disk in .

2. Some definitions and preliminary remarks. Following [3], under a weak solution of 
Eq. (2), we understand a function 1, 2

loc ( )u C W∈ ∩ Ω  such that, for all 1, 2
0 ( )C W Dη∈ ∩ ,

( ) ( ), ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ) 0.
D D

A z u z z dm z f u z z dm z〈 ∇ ∇η 〉 + η =∫ ∫   (8)

A fundamental role in the study of the posed problem will play the following factorization 
theorem (see, e.g., [4], Theorem 1, or [3], Theorem 4.1). A function :u D→  is a weak solution of 
(2) in the class 1, 2

loc ( )C W D∩ , iff u U= ω , where : Dω →D  is a quasiconformal mapping agreed 
with A , and U  is a weak solution in the class 1, 2

loc ( )C W∩ D  of the quasilinear Poisson equation

( ) ( ) ( ( )), ,U w J w f U w wΔ = ⋅ ∈D   (9)
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J denotes the Jacobian of the inverse quasiconformal mapping 1 : D−ω →D .
The regularity properties of solutions of Eq. (9) strongly depends on the degree of integrabi-

lity of ( )J w . Note that the mapping * 1: −ω = ω  is extended to a quasiconformal mapping of  
on to itself, if D∂  is the so-called quasicircle (see, e.g., Theorem II.8.3 in [2]). The well-known 
Bojarski result (see, e.g., [5]) says that the generalized derivatives of a quasiconformal map-
ping in the plane are locally integrable with some power 2q > . Note also that the Jac obian 

* 2 * 2( ) | | | |w wJ w = ω − ω . Consequently, in this case, ( )pJ L∈ D  for some 1p > .
Recall that the image of the unit disk D  under a quasiconformal mapping of  onto itself 

is called a quasidisk and its boundary is called a quasicircle or a quasiconformal curve. Recall 
also that a Jordan curve is a continuous one-to-one image of the unit circle in . As known, such 
a smooth ( 1C ) or Lipschitz curve is a quasiconformal curve and, at the same time, quasicon for-
mal curves can be even locally non-rectifiable, as it follows from the well-known Van Koch 
snowflake example (see, e.g., point II.8.10 in [2]).

By Theorem 4.7 in [6], cf. also Theorem 1 and Corollary in [7], the Jacobian of a quasicon-
formal homeomorphism : D∗ω →D  is in ( )pL D , 1p > , iff D  satisfies the quasihyperbolic boun-
dary condition by Gehring—Martio (see [8]), i.e.

0
0

( , )
( , ) ln

( , )D
d z D

k z z a b z D
d z D

∂
⋅ + ∀ ∈

∂
�   (10)

for some constants a  and b  and a fixed point 0z D∈ , where 0( , )Dk z z  is the quasihyperbolic dis-
tance between the points z  and 0z  in the domain D ,

0( , ) : .inf
( , )D

ds
k z z

d Dγ γ

=
ζ ∂∫   (11)

Here, ( , )d Dζ ∂  denotes the Euclidean distance from a point Dζ ∈  to the boundary of D  and 
the infimum is taken over all rectifiable curves γ  joining the points z  and 0z  in D .

Recall that a domain D  in n , 2n� , is called satisfying (A)-condition, if

0 0mes ( , ) mes ( , ) ,D B B D∩ ζ ρ Θ ⋅ ζ ρ ∀ζ ∈∂ ρ ρ� � ,  (12)

for some 0Θ  and 0 (0,1)ρ ∈  (see 1.1.3 in [9]). Recall also that a domain D  in n , 2n� , is said 
to satisfy the outer cone condition, if there is a cone that makes possible to be touched by its top to 
every boundary point of D  from the completion of D  after its suitable rotation and shift. It is 
clear that the outer cone condition implies (A)-condition.

Remark 1. Note that the quasidisks D  satisfy (A)-condition. Indeed, the quasidisks are the 
so-called QED − domains by Gehring–Martio (see, Theorem 2.22 in [10]), and the latter satisfy 
the condition

mes ( , ) mes ( , ) , diaD B B D D∗∩ ζ ρ Θ ⋅ ζ ρ ∀ζ ∈∂ ρ� �   (13)

for some (0,1)∗Θ ∈  (see, Lemma 2.13 in [10]), and the quasidisks (as domains with quasihyper-
bolic boundary) have boundaries of the zero Lebesgue measure (see, e.g., Theorem 2.4 in [6]). 
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Thus, it remains to note that, by definition, the completions of quasidisks D in the the extended 
complex plane : { }= ∪ ∞  are also quasidisks up to the inversion with respect to a circle in D .

Probably, the first example of a simply connected plane domain D  with the quasihyperbolic 
boundary condition, which is not a quasidisk, was constructed in [7], Theorem 2. However, this 
domain satisfieds (A)-condition. Probably, one of the simplest examples of a domain D  with 
the quasihyperbolic boundary condition and without (A)-condition is the union of 3 open disks 
with the radius 1 centered at the points 0  and 1 i± . It is clear that the domain has zero interior 
angle at its boundary point 1  and, consequently, by Remark 1, it is not a quasidisk.

3. Dirichlet problem for semilinear equations.
Theorem 1. Let D  be a Jordan domain in  satisfying the quasihyperbolic boundary condi-

tion, 2 2( )KA M D×∈ , let : Dϕ ∂ →  be a continuous function, and let :f →  be a continuous 
function such that

( )
0.lim

t

f t
t→∞

=   (14)

Then there is a weak solution :u D→  of Eq. (2), which is locally Hölder-continuous in D and con-
tinuous in D with | Du ∂ = ϕ. If, in addition, ϕ  is Hölder-continuous, then u is Hölder-continuous in D.

Proof. By Theorem 1 in [4] (see, also Theorem 4.1 in [3]), if u  is a weak solution of (2), then 
u U= ω , where ω  is a quasiconformal mapping of D  onto the unit disk D  agreed with A , and 
U  is a weak solution of Eq. (9) with h J= , where J  stands for the Jacobian of 1−ω . It is also easy 
to see that if U  is a weak solution of (9) with h J= , then u U= ω  is a weak solution of (2). This 
allows us to reduce the Dirichlet problem for Eq. (2) with a continuous boundary function ϕ  in 
the simply connected Jordan domain D  to the Dirichlet problem for Eq. (9) in the unit disk D  
with the continuous boundary function 1−ψ = ϕ ω . Indeed, ω  is extended to a homeomorphism 
of D  onto D  (see, e.g., Theorem I.8.2 in [2]). Thus, the function ψ  is well defined and really is 
continuous on the unit circle.

It is well-known that the quasiconformal mapping ω  is locally Hölder-continuous in D  
(see Theorem 3.5 in [5]). Taking into account that D  is a Jordan domain in  satisfying a qua-
sihyperbolic boundary condition, we can show that both mappings ω  and 1−ω  are Hölder-con-
tinuous in D  and D , correspondingly. Indeed, Hω = Ω , where Ω  is a conformal (Riemann) 
mapping of D  onto D , and H  is a quasiconformal mapping of D  onto itself. The mappings Ω  and 

1−Ω  are Hölder-continuous in D  and in D , correspondingly, by Theorem 1 and its corollary in 
[7]. Next, by the reflection principle, H  can be extended to a quasiconformal mapping of  onto 
itself (see, e.g., I.8.4 in [2]), and, consequently, H  and 1H −  are also Hölder-continuous in D  (see 
again Theorem 3.5 in [5]). Thus, the Hölder continuity of ω  and 1−ω  in closed domains follows 
immediately.

Finally, it is easy to see that if ϕ  is Hölder-continuous, then ψ  is also so, and all the con-
clusions of Theorem 1 follow from Theorem 3 in [1].

Remark 2. In Theorem 3 of [1], we assumed additionally that | |f  is nondecreasing with 
respect to t . However, setting *

| |
( ) | ( ) |max

t s
f s f t=

�
, : [0, )s +∈ = ∞ , we see that the function 

* :f + +→  is continuous and nondecreasing. Moreover, *( ) / 0f s s→  as s→∞  by (14). Hence, 
all estimates in the proof of Theorem 3 in [1] remain valid without this additional condition after 
the change *f f→ .
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Corollary 1. In particular, under the hypotheses of Theorem 1 on D, ϕ, and f, there is a weak 
solution U  of the quasilinear Poisson equation

( ) ( ( )) . .U z f U z for a e z DΔ = ∈  (15)

which is locally Hölder-continuous in D  and continuous in D  with U | D∂ = ϕ . If, in addition, ϕ  is 
Hölder-continuous, then U  is Hölder-continuous in D .

4. Some applied corollaries. The interest in this subject is well known both from a purely 
theoretical point of view, due to its deep relations to linear and nonlinear harmonic analysis, and 
because of numerous applications of equations of this type in various areas of physics, differen-
tial geometry, logistic problems, etc. (see, e.g., [11], [12], and the references therein). In parti-
cular, the excellent book by M. Marcus and L. Veron [12] contains a comprehensive analysis of 
the Dirichlet problem for the semilinear equation

( ) ( , ( ))u z f z u zΔ =   (16)

in smooth ( 2C ) domains D  in n , 3n� , with boundary data in 1L . Here, ( , )t f t→ ⋅  is a con-
tinuous mapping from  to a weighted Lebesgue space 1( , )L D ρ , and ( , )z f z→ ⋅  is a nonde-
creasing function for every z D∈ , ( , 0) 0f z ≡ , with

( , )
.lim

t

f z t
t→∞

= ∞   (17)

uniformly with respect to the parameter z  in compact subsets of D .
The mathematical modeling of some reaction-diffusion problems leads to the study of the cor-

responding Dirichlet problem for Eq. (1) with specified right-hand side. Following [13], a nonlin-
ear system can be obtained for the density u  and the temperature T  of a reactant. Upon elimi-
nating T , the system can be reduced to a scalar problem for the concentration

( ),u f uΔ = λ ⋅   (18)

where λ  stands for a positive constant.
It turns out that the reactant density u  may be zero in a closed interior region 0D  called a 

dead core. If, for instance, in Eq. (18), ( ) qf u u= , 0q > , a particularization of the results in Chapter 
1 of [11] shows that a dead core may exist, if and only if 0 1q< <  and λ  is large enough. See also 
the corresponding examples of dead cores in [3]. We have, by Theorem 1, the following:

Theorem 2. Let D  be a Jordan domain in  satisfying the quasihyperbolic boundary condition, 
2 2( )KA M D×∈ , : Dϕ ∂ →  be a continuous function. Then there is a weak solution :u D→  of the 

semilinear equation

div [ ( ) ( )] ( ), 0 1qA z u z u z q∇ = < <   (19)

which is locally Hölder-continuous in D  and continuous in D  with | Du ∂ = ϕ . If, in addition, ϕ  is 
Hölder-continuous, then u  is Hölder-continuous in D .

We have also the following consequence of Corollary 1.
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Corollary 2. Let D  be a smooth Jordan domain in , and let : Dϕ ∂ →  be a continuous fun-
ction. Then there is a weak solution U  of the quasilinear Poisson equation

( ) = ( ) , 0 < <1,qU z U z qΔ  (20)

which is continuous in D  with U | D∂ = ϕ  and 1,
loc ( )U C Dα∩  for all (0,1)α ∈ . If, in addition, ϕ  is 

Hölder-continuous with some order (0,1)β ∈ , then U  is also Hölder-continuous in D  with the 
same order.

Recall also that certain mathematical models of a heated plasma lead to nonlinear equations 
of the type (18). Indeed, it is known that some of them have the form ( ) ( )u f uΔψ =  with 

(0)ψ = +∞′  and ( ) 0uψ >′ , if 0u ≠ , as, for instance, 1( ) | |qu u u−ψ =  under 0 1q< <  (see, e.g., [14] 
and [11, p. 4]). With the replacement of the function ( ) | | signqU u u u= ψ = ⋅ , we have that 

| | signQu U U= ⋅ , 1/Q q= , and, with the choice 
2

( ) | | signqf u u u= ⋅ , we come to the equation 
| | sign ( )qU U U UΔ = ⋅ = ψ .

Corollary 3. Let D  be a smooth Jordan domain in , and let : Dϕ ∂ →  be a continuous func-
tion. Then there is a weak solution U  of the quasilinear Poisson equation

1( ) | ( ) | ( ), 0 1,qU z U z U z q−Δ = < <  (21)

which is continuous in D  with U | D∂ = ϕ  and 1,
loc ( )U C Dα∩  for all (0,1)α ∈ . If, in addition, ϕ  is 

Hölder-continuous with some order (0,1)β ∈ , then U  is also Hölder-continuous in D  with the 
same order.

In the combustion theory, the following model equation

( , ) 1
, 0, ,uu z t

u e t z D
t

∂ = ⋅Δ + ∈
∂ δ

�   (22)

occupies a special place (see, e.g., [15] and the references therein). Here, 0u�  is the temperature 
of the medium, and δ  is a certain positive parameter. We restrict ourselves by stationary solutions 
of (22) and generalizations in anisotropic and inhomogeneous media, although our approach ma-
kes it possible to consider the parabolic case as well (see [3]). Namely, by Theorem 1, we have:

Theorem 3. Let D  be a Jordan domain in  satisfying the quasihyperbolic boundary condition, 
2 2( )KA M D×∈ , and let : Dϕ ∂ →  be a continuous function. Then there is a weak solution :u D→  

of the semilinear equation

( )div [ ( ) ( )] U zA z U z e−∇ = δ ⋅ , (23)

which is locally Hölder-continuous in D  and continuous in D  with | Du ∂ = ϕ . If, in addition, ϕ  is 
Hölder-continuous, then u  is Hölder-continuous in D .

Finally, we obtain the following consequence of Corollary 1.
Corollary 4. Let D  be a smooth Jordan domain in , and let  : Dϕ ∂ →  be a continuous 

function. Then there is a weak solution U  of the quasilinear Poisson equation

( )( ) U zU z eΔ = δ⋅  (24)
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which is continuous in D  with U | D∂ = ϕ  and 1,
loc ( )U C Dα∩  for all (0,1)α ∈ . If, in addition, ϕ  

is Hölder-continuous with some order (0,1)β ∈ , then U  is also Hölder-continuous in D  with 
the same order.

This work was partially supported by grants of Ministry of Education and Science of Ukraine, 
project number is 0119U100421.
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ПРО НАПІВЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ В КОМПЛЕКСНІЙ ПЛОЩИНІ

Досліджено задачу Діріхле для напівлінійних рівнянь в частинних похідних div ( ) ( )A u f u∇ =  в одно-
зв’язних областях D комплексної площини  з неперервними граничними умовами. Доведено існування 
слабких розв’язків u у класі 1, 2

loc ( )C W D∩ , якщо Жорданова область D задовольняє квазігіперболічну гра-
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ничну умову Герінга—Мартіо. Наведено приклад такої області, яка не задовольняє стандартну (А)-умову 
Ладиженської–Уральцевої та відому умову зовнішнього конуса. Також наведено деякі застосування отри-
маних резуль т а тів до різних процесів дифузії та поглинання в анізотропних і неоднорідних середовищах.

Ключові слова: задача Діріхле, напівлінійні еліптичні рівняння, конформні та квазіконформні відображен-
ня, анізотропні та неоднорідні середовища.
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О ПОЛУЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЯХ НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ

Исследована задача Дирихле для полулинейных уравнений в частных производных div ( ) ( )A u f u∇ =  в 
односвязных областях D комплексной плоскости  с непрерывными граничными условиями. Доказано 
существование слабых решений u  в классе 1, 2

loc ( )C W D∩ , если Жорданова область удовлетворяет квази-
гиперболическому граничному условию Геринга—Мартио. Приведен пример такой области, которая не 
удовлетворяет стандартному (А)-условию Ладыженской—Уральцевой и известному условию внешнего 
конуса. Также приведены некоторые применения полученных результатов к различным процессам диф-
фузии и поглощения в анизотропных и неоднородных средах.

Ключевые слова: задача Дирихле, полулинейные эллиптические уравнения, конформные и квазиконформ-
ные отражения, анизотропные и неоднородные среды.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

Течія рідини чи газу в нерегулярних каналах широко зустрічається як в природі, так і в тех-
нічних або наукових приладах. Через складну геометрію таких систем структура потоку 
приймає нестаціонарний характер, що за певних умов призводить до виникнення автоко-
ливань середовища і, як наслідок, появи звукових ефектів. В наш час даній проблемі при-
діляється значна увага як в експериментальному плані, так і в теоретичному. Завдяки про-
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Тривимірний потік в’язкої нестисливої рідини 
у циліндричному каналі з двома діафрагмами
Представлено академіком НАН України В.Г. Грінченком

Досліджено тривимірну течію в’язкої нестисливої рідини у циліндричному каналі з двома послідовними діа-
фрагмами (звуженнями) на основі чисельного розв’язання нестаціонарних рівнянь Нав’є–Стокса. Алгоритм 
розв’язання базується на методі скінченних об’ємів з використанням різницевих схем другого порядку точ-
ності за простором та часом. Для інтерполяції конвективних членів використовується TVD форма 
центрально-різницевої схеми з обмежувачем потоку. Зв’язаний розрахунок полів швидкості та тиску про-
водиться за допомогою процедури PISO.

Показано, що в певному діапазоні чисел Рейнольдса течія рідини в області між діафрагмами неста ціо-
нарна і характеризується наявністю нестійкого зсувного шару, утвореного примежовим шаром, що зриває-
ться з поверхні першої діафрагми. В порожнині між діафрагмами встановлюється циркуляційний рух середо-
вища, який можна інтерпретувати як гідродинамічний канал зворотного зв’язку, що створює умови для 
виникнення автоколивань у системі. У зсувному шарі утворюється послідовний ряд кільцевих вихорів, які вик-
ликають автоколивання полів швидкості та тиску в околі отвору другої діафрагми, а також ко ливання тис ку 
в усьому об’ємі середовища між діафрагмами. Ці автоколивання можуть бути джерелом звуку в каналі.

Проведено порівняння отриманих результатів з моделлю осесиметричного потоку в циліндричному ка-
налі з двома діафрагмами. Структура тривимірного потоку має азимутальну асиметрію, що істотно впли-
ває на локальні особливості течії. Спостерігається асиметрія циркуляційного руху середовища в порожнині 
між діафрагмами та кільцевих вихорів у зсувному шарі. Проте період коливань полів швидкості та тиску 
збігається з моделлю осесиметричного потоку. Тобто асиметрія течії практично не позначається на її ін-
тегральних характеристиках.

Ключові слова: тривимірний потік, пряме чисельне моделювання, канал з діафрагмами, вихрові структури, 
автоколивання. 
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гресу комп’ютерної техніки стає можливим розв’язувати такі задачі за допомогою прямого 
чисельного моделювання [1].

Метою даної роботи є дослідження особливостей тривимірного потоку рідини в цилін-
дричному каналі з двома послідовно розташованими діафрагмами (звуженнями), а саме: 
моделювання даного процесу та чисельний розрахунок; аналіз структури потоку в області 
між діафрагмами; визначення характеристик автоколивальних рухів середовища, що мо-
жуть зумовлювати появу акустичних коливань, та порівняння отриманих результатів з осе-
симетричною моделлю потоку, розглянутою у роботі [2].

Постановка задачі. Розглядається течія рідини у напівнескінченному циліндричному ка-
налі з двома послідовними діафрагмами. В поздовжньому перетині каналу, зображено му на 
рис. 1, а, контури діафрагм в околі отворів мають форму півкола. Вважається, що поверхні 
каналу та діафрагм абсолютно жорсткі. Потік рідини з густиною ρ потрапляє в розрахункову 
область з рівномірною швидкістю V1 через ліву межу (x = 0) та покидає її через праву (x = L). 
Течія розглядається при швидкостях значно менших за швидкість звуку в середовищі. Зна чен ня 
геометричних параметрів обираються такими: D2 = 6,35 мм; D1/D2 = D3/D2 = 8,16; L/D2 = 63,12; 
L1/D2 = 7, 87; L2/D2 = 1; L3/D2 = 6; кінематична в’язкість середовища ν = 1,5 · 10–5 м2/с.

Відомо, що розміри джерел звуку, що породжується потоком, тобто розміри діафрагм та 
порожнини між ними, малі в порівнянні з довжиною звукової хвилі [1]. Тому приймаються 
наступні гіпотези: потужність збуджених потоком акустичних коливань значно менша за 
потужність самого потоку і породжений звук не впливає на його характер. У зв’язку з цим 
задача розв’язується в межах моделі в’язкої нестисливої рідини.

Основним параметром задачі є число Рейнольдса, яке можна визначити як Re = V2D2/ν, 
де V2 — швидкість потоку в отворах діафрагм, усереднена за поперечним перетином. Тоді 
масштабом довжини є діаметр отвору діафрагми D2, швидкості — швидкість V2, часу — вели-
чина D2/V2, а масштабом тиску — подвоєний швидкісний напір ρV2

2.
В межах прийнятої моделі процес описується системою нестаціонарних рівнянь Нав’є–

Стокса, що в безрозмірних величинах у векторній формі мають вигляд

1
( ) , 0.

Re
p

t
∂ + ⋅∇ = Δ −∇ ∇⋅ =
∂
U

U U U U  (1)

Крайові умови для швидкості: рівномірний потік на вході в розрахункову область, умо-
ва прилипання на твердих поверхнях та рівність нулю нормального градієнта на виході з 

Рис. 1. Геометрія задачі: а – поздовжній перетин каналу; б – дискретизація каналу в околі діафрагм



19ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 7

Тривимірний потік в’язкої нестисливої рідини у циліндричному каналі з двома діафрагмами

розрахункової області. Дослідження проводили для чотирьох значень вхідної швидкості 

1 {0,08; 0,1; 0,12; 0,14}V ∈  м/с, що відповідає числам Рейнольдса Re {2255; 2819; 3383; 3946}∈ . 
Для тиску задається рівність нулю нормального градієнта на всій межі області окрім виходу 
з неї, де обирається постійний тиск рівний нулю. В початковий момент при першому обчис-
ленні середовище знаходиться у стані спокою. При наступних обчисленнях за початкові 
умови обираються поля тиску та швидкостей, отримані при попередньому обчисленні, що 
відповідають сформованому руху після закінчення перехідних процесів.

Чисельний алгоритм розв’язання задачі. Поставлену задачу розв’язуємо чисельно ме-
тодом скінченних об’ємів. Алгоритм побудови розв’язку базується на основних положен-
нях, викладених у роботі [3]. Для дискретизації області використовується неортогональна 
блочно-структурована сітка зі згущенням вузлів в отворах діафрагм та при наближенні до їх 
поверхонь. На рис. 1, б зображено дискретизацію каналу в околі діафрагм. Кількість конт-
рольних об’ємів в радіальному напрямку поперечного перетину отвору діафрагми — 35 з 
найменшим кроком біля поверхні 8 · 10–5 м, в азимутальному напрямку — 72 з кроком 5°, за-
гальна кількість об’ємів ≈2,7 · 106.

Для обчислення об’ємних інтегралів по контрольному об’єму застосовується узагаль-
нена процедура Гауса. Для інтерполяції конвективних членів використовується TVD форма 
центрально-різницевої схеми для векторного поля з обмежувачем потоку типу Sweby [4]. 
Нормальні градієнти швидкості на поверхні елементів обчислюються зі значень швидкості 
в центроїдах сусідніх комірок за схемою другого порядку. На неортогональних ділянках 
сітки використовується процедура корекції похибки [5]. В якості схеми дискретизації по-
хідної за часом обирається неявна триточкова несиметрична схема другого порядку з різ-
ницями назад. Зв’язаний розрахунок поля швидкості та тиску проводиться за допомогою 
процедури PISO [6].

Для розв’язання отриманої системи лінеаризованих алгебраїчних рівнянь використо вую-
ться ітераційні розв’язники, що побудовані на основі методу спряжених/біспряжених градієн-
тів для симетричних та асиметричних матриць. В якості передобумовлення обрано спрощені 
схеми неповної факторизації Холецького та неповної LU-факторизації для си метричних і 
асиметричних матриць відповідно [7]. Задача розв’язується з використанням обчислюваль-
них потужностей комплексу СКІТ Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України [8].

Аналіз результатів обчислень. Спочатку розглянемо характерні особливості осесиме-
тричної моделі потоку рідини у циліндричному каналі з двома діафрагмами. В роботі [2] 
було показано, що в діапазоні чисел Рейнольдса Re ∈ [2687; 4228] течія рідини в області між 
звуженнями є нестаціонарною: на межі струменя та порожнини між діафрагмами утворю-
ється кільцевий зсувний шар, у якому при наближенні до другого звуження послідовно 
утворюються кільцеві вихори. В глибині порожнини біля другої діафрагми утворюється ве-
ликий кільцевий вихор, це зумовлює циркуляційний рух середовища, який переносить час-
тину кінетичної енергії струменя з області отвору другої діафрагми вгору за потоком. Цей 
процес можна інтерпретувати як гідродинамічний канал зворотного зв’язку, що створює 
умови для виникнення автоколивань в даній системі. Утворені у зсувному шарі вихорі на-
бігають на отвір другої діафрагми та спричиняють в ньому коливання полів швидкості та 
тиску. Ці коливання мають періодичний характер та дозволяють оцінити частоту збуджених 
потоком акустичних коливань.
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Тепер перейдемо до аналізу отриманих результатів для тривимірного потоку. На рис. 2 
зображено поля завихреності в поздовжньому перетині каналу після закінчення перехідних 
процесів для чотирьох значень числа Рейнольдса. Отже, як і у випадку осесиметричної 
моделі при Re = 2255 у порожнині між діафрагмами встановлюється циркуляційний рух, і в 
глибині порожнини біля другої діафрагми утворюється великий кільцевий вихор (рис. 2, а). 
Проте цей вихор вже не є осесиметричним та стійким. Біля першої діафрагми не утворю-
ється другорядний вихор протилежної завихреності, тут відбувається перемішування се-
редовища. Незважаючи на це, зсувний шар є практично осесиметричним та стаціонарним, 
коливання в ньому при даній швидкості потоку не виникають. Зсувний шар розрізається 
другою діафрагмою на дві частини, одна з яких проходить далі крізь отвір діафрагми, а дру-
га втягується у циркуляційний рух.

При збільшенні значення числа Рейнольдса до Re = 2819 у зсувному шарі при набли-
женні до другої діафрагми утворюються кільцеві вихори. Внаслідок асиметрії великого 
кільцевого вихору в глибині порожнини вихори у зсувному шарі також є асиметричними. 
На рис. 2, б спостерігається відхилення осі вихору від осі симетрії каналу, причому кут і на-
прямок відхилення можуть змінюватися з часом. Як і у випадку осесиметричної моделі ці 
вихори набігають на поверхню другої діафрагми та спричиняють в околі її отвору квазі-
пе ріодичні коливання полів швидкості та тиску. Крім цього відбувається одночасне ко ли-
вання тиску в усьому об’ємі середовища між діафрагмами. Періоди цих коливань збігають-

Рис. 2. Поле завихреності в поздовжньому перетині каналу: а — Re = 2255; б — Re = 2819; в — Re = 3383; 
г — Re = 3946
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ся і в даному випадку становлять T ≈ 1,85 · 10–3 с, що узгоджується з періодом коливань, 
отри маним для осесиметричної моделі (TS ≈ 1,83 · 10—3 с). Отже, не зважаючи на істотну від-
мінність локальних особливостей осесиметричного та тривимірного потоків, інтегральні 
характеристики автоколивань середовища збігаються.

При подальшому збільшенні значення числа Рейнольдса до Re = 3383 структура пото-
ку в порожнині між діафрагмами зберігається. Внаслідок збільшення швидкості потоку 
збільшується асиметрія циркуляційного руху в порожнині. Біля отвору другої діафрагми 
на копичуються збурення, які дестабілізують великий кільцевий вихор (рис. 2, в). У цьому 
випадку період коливань T ≈ 1,53 · 10–3 с, що також практично збігається з осесиметричною 
моделлю (TS ≈ 1,52 · 10–3 с). При Re = 3946 течія в порожнині між діафрагмами вже турбу-
лізується. Великий кільцевий вихор руйнується і процес утворення вихорів у зсувному шарі 
втрачає періодичність (рис. 2, г). У випадку осесиметричної моделі при даній швидкості по-
току ще спостерігались квазіперіодичні коливання. Такий результат є природним, оскільки 
тривимірний потік є менш стійким за осесиметричний.

На рис. 3, а—б зображено поле тиску p в поздовжньому перетині каналу в околі отвору 
другої діафрагми для двох моментів часу t *= 0 і t* = T/2 протягом одного періоду коливань у 
випадку Re = 3383. Тут області низького тиску вгору за потоком від другої діафрагми відпо-
відають кільцевим вихорам, а між ними утворюються області підвищеного тиску. На рис. 3, а 
зображено момент мінімального загального тиску в порожнині, а на рис. 3, б — максималь-
ного. Отже, при набіганні кільцевого вихору на поверхню діафрагми загальний тиск в по-
рожнині знижується. Далі, після руйнування вихору, при проходженні його частини крізь 
отвір діафрагми, тиск починає зростати. При наближенні наступного вихору до поверхні 
діафрагми між ними встановлюється зона високого тиску, внаслідок чого підвищується і 
загальний тиск у порожнині. При остаточному зближенні вихору з поверхнею діафрагми 
зона високого тиску поступово зменшується і загальний тиск знижується.

На рис. 3, в—г зображено профіль поздовжньої швидкості Ux в перетині отвору другої 
діафрагми S (x = L1+3L2/2+L3) в моменти часу t* = T/4 і t* = 3T/4. Як видно, розподіл швид-
кості є досить складним та асиметричним. На рис. 3, в зображено момент максимальної по-
здовжньої швидкості потоку в перетині, яка зосереджена в околі осі каналу. Це відповідає 
моменту проходження частини вихору крізь отвір діафрагми. На рис. 3, г зображено момент 
мінімальної поздовжньої швидкості потоку в перетині, що відповідає моменту наближення 
вихору до отвору діафрагми. Тут швидкість більш рівномірно розподілена по перетину.

Для ідентифікації вихрових структур у тривимірному потоці в даній роботі викорис-
товується Q-метод, згідно з яким вихор визначається як область, в якій другий інваріант 
Q тензора ΔU  є додатнім:

2 22 21 1
((tr( )) tr(( ) )) ( ) 0.

2 2
Q = ∇ − ∇ = − >U U SΩ  (2)

Тут S і Ω – симетрична і антисиметрична частини тензора ΔU , а Ω  і S  — норми цих 
тензорів: 2 Ttr( )= ⋅Ω Ω Ω , 2 Ttr( )= ⋅S S S  [9]. Перший член правої частини (2) відповідає 
за обертання елементарного об’єму, а другий член — за його розтягнення/стиснення. Та-
ким чином, крім наявності локального обертання в даній області Q-метод також вимагає, 
щоб обертання домінувало над розтягуванням.
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На рис. 4 зображено ізоповерхні інваріанту Q тензора ΔU  для чотирьох значень чис-
ла Рейнольдса (ізоповерхні забарвлені відповідно до величини швидкості течії U). При 
Re = 2255 вниз за потоком від другої діафрагми утворюються кільцеві вихори, які зносять-
ся течією і руйнуються на певній відстані від діафрагми (рис. 4, а). Ці вихори є практично 
осесиметричними. Проте в області між діафрагмами утворення вихорів не відбувається, 
тому тональний звук, що виникає внаслідок взаємодії вихорів з твердою поверхнею діа-
фрагми, не буде збуджуватися. А вже при Re = 2819 спостерігається періодичне утворення 
кільцевих вихорів у порожнині між діафрагмами. З рис. 4, б добре видно, що вони асимет-
ричні. Спостерігається нахил їх осей відносно осі каналу, а також азимутальна деформація. 
Вниз за потоком від другої діафрагми, на відміну від попереднього випадку, течія одразу 
стає турбулентною.

На рис. 4, в—г зображено ізоповерхні Q в околі отвору другої діафрагми. При збіль-
шенні числа Рейнольдса до Re = 3383 структура потоку зберігається подібною до попе-
реднього випадку. На рис. 4, в видно, як після зіткнення вихорів з діафрагмою їх частини 
розходяться в радіальному напрямку вглиб порожнини. При Re = 3946 течія в порожнині 
між діаф раг мами значною мірою турбулізується. Зберігається утворення кільцевих вихо-
рів у зсувному шарі, проте вони починають руйнуватися вже при наближенні до другої діа-
фрагми (рис. 4, г). Внаслідок цього втрачається регулярність циркуляційного руху та пе-
ріодичність процесу утворення вихорів у зсувному шарі. У цьому випадку акустичні ко ли-
вання мають шумовий характер.

Рис. 3. Поле тиску p в поздов-
жньому перетині каналу в око-
лі отвору другої діафрагми: 
а — t* = 0, б — t* = T/2 та про-
філь поздовжньої швидкості 
Ux в перетині отвору другої ді-
афрагми S: в — t* = T/4; г — t* = 
= 3T/4 при Re = 3383
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Отже, проведено чисельне моделювання тривимірної течії в’язкої нестисливої рідини у 
циліндричному каналі з двома послідовними діафрагмами. Розв’язання проводиться мето-
дом скінченних об’ємів з використанням схем дискретизації другого порядку точності за 
простором та часом. Проаналізовано особливості руху середовища в області між діафраг-
мами в залежності від швидкості потоку на основі полів завихреності, швидкості та тиску, а 
також ізоповерхонь другого інваріанта тензора градієнта швидкості. Показано, що у порож-
нині між діафрагмами встановлюється циркуляційний рух середовища, який можна інтер-
претувати як гідродинамічний канал зворотного зв’язку. В певному діапазоні чисел Рей-
нольдса у зсувному шарі утворюється послідовний ряд кільцевих вихорів, що спричиня-
ють квазіперіодичні коливання полів швидкості та тиску в околі отвору другої діафрагми. 
Ці коливання можуть бути джерелом звуку в каналі.

Також показано, що тривимірний потік рідини є істотно асиметричним, незважаючи на 
осесиметричність геометрії системи та крайових і початкових умов. Спостерігається ази-
мутальна асиметрія циркуляційного руху середовища в порожнині між діафрагмами та 
кільцевих вихорів у зсувному шарі. Проте інтегральні характеристики, такі як частота утво-
рення вихорів у зсувному шарі та їх набігання на поверхню другої діафрагми, а також коли-
вання загального тиску в об’ємі середовища між діафрагмами, практично збігаються з мо-
деллю осесиметричного потоку.

Рис. 4. Ізоповерхні інваріанту Q тензора ΔU: а — Re = 2255, Q = 0,016; б — Re = 2819, Q = 0,025; в — Re = 3383, 
Q = 0,054; г — Re = 3946, Q = 0,177
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ТРЕХМЕРНЫЙ ПОТОК ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ 
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ С ДВУМЯ ДИАФРАГМАМИ

Исследовано трехмерное течение вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрическом канале с двумя по-
следовательными диафрагмами (сужениями) на основе численного решения нестационарных уравнений 
Навье–Стокса. Алгоритм решения базируется на методе конечных объёмов с использованием разностных 
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схем второго порядка точности по пространству и времени. Для интерполяции конвективных членов ис-
пользуется TVD форма центрально-разностной схемы с ограничителем потока. Связанный расчет полей 
скорости и давления проводится с помощью процедуры PISO.

Показано, что в некотором диапазоне чисел Рейнольдса течение жидкости в области между диафраг-
мами нестационарное и характеризуется наличием неустойчивого сдвигового слоя, образованного пог-
раничным слоем, который срывается с поверхности первой диафрагмы. В полости между диафрагмами 
устанавливается циркуляционное движение среды, которое можно интерпретировать как гидродинамиче-
ский канал обратной связи, что создает условия для возникновения автоколебаний в системе. В сдвиговом 
слое образуется последовательный ряд кольцевых вихрей, которые вызывают автоколебания полей ско-
рости и давления в окрестности отверстия второй диафрагмы, а также колебания давления во всем объёме 
среды между диафрагмами. Эти автоколебания могут быть источником звука в канале.

Проведено сравнение полученных результатов с моделью осесимметричного потока в цилиндрическом 
канале с двумя диафрагмами. Структура трехмерного потока обладает азимутальной асимметрией, что 
существенно влияет на локальные особенности течения. Наблюдается асимметрия циркуляционного дви-
жения среды в полости между диафрагмами и кольцевых вихрей в сдвиговом слое. Однако периоды коле-
баний полей скорости и давления совпадают с периодами в модели осесимметричного потока. То есть, 
асимметрия течения практически не сказывается на ее интегральных характеристиках.

Ключевые слова: трехмерный поток, прямое численное моделирование, канал с диафрагмами, вихревые 
структуры, автоколебания.
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THREE-DIMENSIONAL FLOW OF A VISCOUS INCOMPRESSIBLE FLUID IN A CYLINDRICAL 
DUCT WITH TWO DIAPHRAGMS

The three-dimensional flow of a viscous incompressible fluid in a cylindrical duct with two serial diaphragms 
(constrictions) is studied by the numerical solution of non–stationary Navier–Stokes equations. The solution al-
gorithm is based on the finite volume method using difference schemes second-order accurate in both space and 
time. The TVD form of a central-difference scheme with a flow limiter is used for the interpolation of convec tive 
terms. The combined computation of the velocity and pressure fields is carried out, by using the PISO procedure.

It is shown that, in a certain range of Reynolds numbers, the fluid flow in the region between the diaphragms 
is non-stationary and is characterized by the presence of an unstable shear layer formed by the boundary layer 
that breaks off from the surface of the first diaphragm. In the cavity between the diaphragms, a circulating mo-
tion of the medium is formed, which can be interpreted as a hydrodynamic feedback channel that creates con-
ditions for the occurrence of self-sustained oscillations in the system. A sequential series of ring vortices is 
for med in the shear layer that cause self-oscillations of the velocity and pressure fields in a vicinity of the orifice 
of the second diaphragm, as well as pressure oscillations in the whole medium between the diaphragms. These 
self-sustained oscillations may serve as an acoustic source in the duct. The obtained results are compared with 
the model of an axisymmetric flow in a cylindrical duct with two diaphragms. The structure of the three–di-
mensional flow has an azimuthal asymmetry that substantially affects the local features of the flow. There is an 
asymmetry of the circulating motion of the medium in the cavity between the diaphragms and of the ring vor-
tices in the shear layer. However, the oscillation periods of the velocity and pressure fields coincide with those 
in the model of axisymmetric flow. Thus, the asymmetry of the flow practically does not affect its integral cha-
racteristics.

Keywords: three-dimensional flow, direct numerical simulation, duct with diaphragms, vortex structures, self-sus-
tained oscillations.
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Широкое использование волн Лэмба в приложениях на практике, а также в теоретиче-
ских исследованиях обусловило значительный рост числа публикаций. В большинстве из 
них приведены результаты, полученные с использованием подхода, основанного на при-
менении классической теории упругости и гидродинамики идеальной жидкости. Обзор ра-
бот и анализ результатов, изложенных в них, содержатся в [1, 2]. Вместе с тем ряд факторов, 
присущих реальным средам и оказывающих существенное влияние на волновой процесс, не 
может быть охвачен этим подходом. Поэтому для исследования закономерностей распро-
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О влиянии конечных начальных деформаций 
на фазовые скорости квазилэмбовских волн 
в несжимаемом упругом слое, контактирующем 
с полупространством вязкой сжимаемой жидкости
Представлено академиком НАН Украины А. Н. Гузем

Рассматривается задача о распространении квазилэмбовских волн в предварительно деформированном 
несжимаемом упругом слое, взаимодействующем с полупространством вязкой сжимаемой жидкости. Ис-
следование проводится на основе трехмерных линеаризованных уравнений теории упругости конечных де-
формаций для несжимаемого упругого слоя и трехмерных линеаризованных уравнений Навье — Стокса для 
полупространства вязкой сжимаемой жидкости. Применяются постановка задачи и подход, основанные на 
использовании представлений общих решений линеаризованных уравнений для упругого тела и жидкости. 
Получено дисперсионное уравнение, описывающее распространение нормальных волн в гидроупругой сис-
теме. Построены дисперсионные кривые квазилэмбовских волн в широком диапазоне частот. Проанализи-
ровано влияние конечных начальных деформаций в упругом слое, толщины упругого слоя и полупростран-
ства сжимаемой вязкой жидкости на фазовые скорости, коэффициенты затухания и дисперсию квази-
лэмбовских мод. Показано, что влияние начальных деформаций упругого слоя на параметры волнового 
про цесса связано со свойствами локализации волн. Развитый подход и полученные результаты позволяют 
установить для волновых процессов пределы применимости моделей, основанных на различных вариантах 
теории малых начальных деформаций, классической теории упругости для твердых тел, а также модели 
идеальной жидкости. Численные результаты представлены в виде графиков и дан их анализ.

Ключевые слова: дисперсия волн, квазилэмбовские моды, несжимаемый упругий слой, полупространство 
вязкой сжимаемой жидкости, начальные деформации.
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странения волн Лэмба возникла необходимость применения математических моделей, 
более полно отражающих поведение реальных упругих и жидких сред. К числу таких мо-
делей относится модель, построенная на основании применения трехмерных линеаризо-
ванных уравнений [3–7], она позволяет учесть как начальные деформации упругого тела, 
так и вязкость и сжимаемость жидкой среды. Кроме того, эта модель применима также к 
высокоэластичным резиноподобным несжимаемым материалам, допускающим большие 
начальные деформации и обладающим пониженной сдвиговой жесткостью, на поведение ко-
торых вязкая сжимаемая жидкость может оказывать значительное влияние. Проведение ис-
следований в рамках такого подхода вызвано тем, что в элементах различных реальных кон-
струкций практически всегда имеются начальные напряжения. Они возникают, например, в 
результате технологических операций при изготовлении или их создают целенаправленно, 
исходя из конструктивных соображений. Этим объясняется определенный теоретический и 
практический интерес исследования влияния начальных напряжений на распространение 
квазилэмбовских волн в системе несжимаемый упругий слой — полупространство вязкой 
сжимаемый жидкости. Заметим, что применение указанной модели к сжимаемым жестким 
материалам (органическое стекло, сталь) [2—4, 8—10] позволило подробно исследовать, а 
также получить качественную и количественную информации о влиянии малых начальных 
деформаций на волновой процесс в них.

В настоящей работе для анализа дисперсионных характеристик квазилэмбовских мод в 
упруго-жидкостной системе, состоящей из упругого слоя и полупространства жидкости, 
применяются модели, учитывающие начальные напряжения в твердом теле, а также вяз-
кость и сжимаемость жидкой среды. При исследовании используются трехмерные линеари-
зованные уравнения Навье—Стокса для жидкости и трехмерные линеаризованные уравне-
ния теории упругости конечных деформаций для твердого тела. При этом предполагается, 
что жидкость является ньютоновской, находится в состоянии покоя и тепловые эффекты 
не учитываются. В качестве подхода выбраны постановки задач и метод, основанные на 
применении представлений общих решений линеаризованных уравнений движения вяз-
кой сжимаемой жидкости и предварительно напряженного несжимаемого упругого тела, 
предложенные в работах [3–7].

Постановка задачи. Рассмотрим такие динамические процессы в гидроупругой сис те ме, 
при которых возникающие дополнительные деформации, т.е. возмущения деформаций значи-
тельно меньше начальных. Исследуем гармонические волновые процессы малой амп литуды. 

Далее предположим, что изотропное нелинейно-упругое твердое тело, упругий потен-
циал которого является произвольной дважды непрерывно-дифференцируемой функцией 
компонент тензора деформаций Грина, занимает объем: 1 ,z−∞ < < ∞  20 ,z h� �  3z−∞ < < ∞  
и контактирует с полупространством вязкой сжимаемой жидкости, заполняющей объем: 

1 ,z−∞ < < ∞  2 0z−∞ < � , 3 .z−∞ < < ∞  Примем, что внешние силы, действующие на указан-
ные среды, распределены равномерно вдоль оси 3.Oz  В этом случае задача является плос-
кой и можно ограничиться изучением процесса распространения волн в плоскости 1 2.Oz z  
Следовательно, задача сводится к решению системы линеаризованных уравнений гидро-
упругости при следующих граничных условиях:

2 21 0 1 0z zQ P= == ; 
2 22 0 2 0z zQ P= == ; 

21 0z hQ = = ; 
22 0z hQ = = ; (1)
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Воспользуемся постановками задач гидроупругости для тел с начальными напряжени-
ями и вязкой жидкости, а также представлениями общих решений, предложенными в рабо-
тах [3—7]. В дальнейшем исследуются волновые процессы в предварительно деформиро-
ванных несжимаемых упругих телах, взаимодействующих с вязкой жидкостью, начальное 
состояние которых однородно. В случае однородного напряженно-деформированного со-
стояния для плоского случая общие решения имеют вид [3—7] 
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∂ χ ∂ χ
= −
∂ ∂ ∂ ∂

,

где введенные функции iχ  являются решениями следующих уравнений:

4 2 2 04 4 4
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1 2 0 1 2 0 4
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q s z t

⎤λ ρ ∂− χ =⎥
λ λ μ + ∂ ∂ ⎥⎦

;  1
i iq −= λ ;  1 2 1λ λ = ;

* 2 2 2

22 2 2 2 2
0 1 2 0

4 1
1 0

3 ta z z a t

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ν ∂ ∂ ∂ ∂+ + − χ =⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
;  

2 2
* 

32 2
1 2

0
t z z

⎡ ⎤⎛ ⎞∂ ∂ ∂−ν + χ =⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
.

Выше приняты следующие обозначения: iQ  и iP  — составляющие напряжений, соот-
ветственно, в упругом теле и жидкости; iu  – компоненты вектора смещений упругого тела 
u ; iv  — составляющие вектора возмущений скорости жидкости v ; іλ  — удлинения уп ру-
гого слоя в направлениях координатных осей; ija , ijμ  — величины, определяемые из урав-
нений состояния и зависящие от вида упругого потенциала [3, 4, 8, 11]; 0

ііs  — начальные на-
пряжения; ρ  — плотность материала упругого слоя; 0ρ  и 0a  — плотность и скорость звука 
в жидкости в состоянии покоя; *ν  и *μ  — кинематический и динамический коэффициенты 
вязкости жидкости.
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Для анализа распространения возмущений, гармонически изменяющихся во времени, 
решения системы уравнений определяем в классе бегущих волн

2 1( )exp[ ( )]j jX z i kz tχ = −ω  ( 1, 3)j = , 

где k  ( )k i= β+ γ  — волновое число; γ  — коэффициент затухания волны; ω  — круговая 
частота; 2 1i = − .

Заметим, что выбранный в данной работе класс гармонических волн, являясь наиболее 
простым и удобным в теоретических исследованиях, не ограничивает общности получен-
ных результатов, поскольку линейная волна произвольной формы, как известно, может 
бы ть представлена набором гармонических составляющих. Далее решаем две задачи Штур-
ма — Лиувилля на собственные значения для уравнений движения упругого тела и жид-
кости, а также определяем соответствующие собственные функции. После подстановки 
решений в граничные условия (1), (2) получаем однородную систему линейных алгебраи-
ческих уравнений относительно произвольных постоянных. Исходя из условия существо-
вания нетривиального решения этой системы, получаем дисперсионное уравнение

0 *
0 0det ( , , , , , , , , , ) 0lm i ij ij ii se c a s a h cγ λ μ ρ μ ω =  ( , 1, 6)l m = , (3)

где с  — фазовая скорость мод в гидроупругой системе; h  — толщина упругого слоя; 

sc  ( 2
sc = μ ρ ) — скорость волны сдвига в материале упругого тела; μ  — модуль сдвига ма-

териала упругого тела.
Отметим, что полученное дисперсионное уравнение (3) не зависит от формы упругого 

потенциала. Оно является наиболее общим и из него можно получить соотношения для 
ряда частных случаев, которые рассмотрены в работах [1, 2—4, 8—10]. В частности, если 0a  
устремить к бесконечности, то (3) переходит в уравнение для определения параметров 
мод в случае взаимодействия упругого слоя с несжимаемой вязкой жидкостью. При 0 0ρ =  
равенство (3) перейдет в уравнение для определения скоростей волн Лэмба [2—4, 8]. В слу-
чае, если 0 0ρ ≠ , h→∞  и * 0μ =  равенство перейдет в соотношение, определяющее фазо-
вую скорость волны Стоунли [3, 4, 10]. Если устремить h→∞  и положить 0 0ρ = , то из со-
отношения (3) получим уравнение для определения скоростей волн Рэлея [3, 4, 9].

Указанные частные случаи учитывают наличие начальных деформаций в упругом слое. 
Кроме того, модели, основанные на различных вариантах теории малых начальных дефор-
маций, на уравнениях приближенных прикладных двумерных теорий как для предвари-
тельно напряженных, так и для тел без начальных деформаций, на линейных соотношениях 
классической теории упругости, являются частными случаями, рассматриваемого в работе, 
и следуют из него при введении дополнительных упрощающих предположений. Задачи, 
которые были рассмотрены в рамках модели, учитывающей начальные напряжения, при-
ведены в [2—5, 7—10]. Если положить 0 0ііs =  ( 1 1λ = ), то получим равенства для основа-
тельно исследованных в рамках классической теории упругости волн Рэлея, Лэмба и 
Стоунли—Шольте [1].

Числовые результаты. В дальнейшем дисперсионное уравнение (3) решаем численно. 
При этом расчеты проводим для гидроупругой системы, состоящей из реального упругого 
тела и жидкости. В качестве материала для упругого слоя выбираем высокоэластичную 



30 ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 7

А.Н. Гузь, А.М. Багно

резину, упругие свойства которой описываются упругим потенциалом Трелоара. При этом 
механические параметры гидроупругой системы выбираем следующими: упругий слой: — 

1200ρ =  кг/м3, 61,2 10μ = ⋅  Па; полупространство жидкости — 0 1000ρ =  кг/м3, 0 1459,5а =  м/с, 
* 0,001,μ =  0 0 46,153442sa a c= = . У этого волновода материал упругого тела (резина) яв-

ляется податливым и мягким. Кроме того, при решении предполагалось, что начальное на-
пряженное состояние удовлетворяло соотношениям 0

11 0s ≠ , 0
22 0s = . Как показано в работе 

[11], при такой загрузке нет аналогии между задачами в линеаризованной и линейной по-
становках. Поэтому результаты для тел с начальными напряжениями не могут быть полу-
чены из решений соответствующих линейных задач.

Заметим, что уравнение (3) выведено без каких-либо дополнительных требований к 
виду функции упругого потенциала, поэтому оно имеет место для упругих потенциалов 
произвольной формы.

Далее дисперсионное уравнение (3) решаем численно. Результаты вычислений пред-
ставлены в виде графиков на рис. 1—2.

Графики на рис. 1 иллюстрируют влияние вязкой жидкости на волновые характеристи-
ки гидроупругой системы. При этом на рис. 1, а изображены дисперсионные кривые, от-
ражающие зависимости безразмерных величин фазовых скоростей квазилэмбовских мод c  
( sc c c= ) от безразмерной величины толщины упругого слоя h  ( sh h c= ω ) при * 0,001μ =  
и отсутствии начальных напряжений ( 1 1λ = ). При этом сплошные линии соответствуют 
гидроупругой системе. Штриховыми линиями обозначены дисперсионные кривые для 
упругого слоя, невзаимодействующего с жидкостью.

Характер влияния вязкости жидкости ( * 0,001μ = ) на скорости мод в гидроупругой сис-
теме иллюстрируют графики на рис. 1, б, на которых представлены зависимости отно  си-
тельных изменений величин фазовых скоростей мод *c  ( * ( ) /i v ic c c c= − , ic  — фазовая ско-
рость нормальных волн в гидроупругой системе с идеальной жидкостью, vc  — фазо вая 
скорость мод в системе с вязкой жидкостью) от безразмерной величины толщины уп ру-
гого слоя h .

Характер влияния предварительного сжатия ( 1 0,8λ = ) на фазовые скорости квазилэм-
бовских волн в упруго-жидкостной системе иллюстрируют графики на рис. 2, a. При этом 
сплошные линии соответствуют гидроупругой системе с упругим слоем, подвергнутым на-

Рис. 1
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чальному сжатию ( 1 0,8λ = ). Штриховыми линиями обозначены дисперсионные кривые 
для ненапряженного упругого слоя ( 1 1λ = ).

На рис. 2, б приведены зависимости безразмерных значений коэффициентов затухания 
мод γ  ( skγ = γ , sk  — волновое число волны сдвига в материале упругого слоя) от безраз-
мерной величины толщины упругого слоя h  при * 0,001μ = . На этом рисунке сплошные 
линии соответствуют гидроупругой системе с упругим слоем, подвергнутым начальному 
сжатию ( 1 0,8λ = ). Штриховыми линиями обозначены дисперсионные кривые для нена -
п ряженного упругого слоя ( 1 1λ = ).

Анализ числовых результатов. Из графиков, представленных на рис. 1, а, следует, что 
для чисто упругого волновода (штриховые линии) скорости первой (нулевой антисимме-
тричной) и второй (нулевой симметричной) мод Лэмба, распространяющихся вдоль ниж-
ней и верхней свободных поверхностей слоя, с ростом толщины упругого слоя (частоты) h  
стремятся к скорости волны Рэлея Rc . При этом первая мода стремится к скорости поверх-
ностной волны Rc  ( 0,9553303R R sc c c= = ) снизу, а скорость второй моды – соответствен-
но, к Rc  ( 0,9553303Rc = ) сверху. В гидроупругом волноводе (сплошные линии) при росте 
толщины упругого слоя h  скорость первой моды, распространяющейся вдоль границы кон-
такта сред, стремится к скорости волны Стоунли stc  ( 0,857938st st sc c c= = ). Относительно 
поведения этой моды в высокочастотной части спектра необходимо отметить следующее. 
Как известно [12], фазовая скорость и структура волны Стоунли при взаимодействии твер-
дого и жидкого полупространств зависят от механических параметров гидроупругой систе-
мы и определяются соотношением между скоростью волны звука в жидкости и скоростью 
волны Рэлея в твердом полупространстве. В рассматриваемом нами случае механические 
параметры гидроупругой системы: упругий слой (податливый материал) – вода таковы, что 
скорость распространения звуковой волны в жидкости 0a  ( 0 46,153442a = ) больше скорос-
ти квазирэлеевской волны Rc  ( 0,955317Rc = ). Согласно анализу кинематических харак те-
ристик поверхностных волн [12] это приводит к тому, что в высокочастотной части спект ра 
глубина проникновения квазиповерхностной моды 1, являющейся волной типа Стоунли, в 
упругое тело больше глубины проникновения в жидкость. Поэтому мода 1, распростра няясь 
вдоль границы раздела сред, локализуется, преимущественно, в приконтактных областях 

Рис. 2
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как упругого слоя, так и жидкости. Мода 2 распространяется в упругом слое вдоль его сво-
бодной поверхности. Скорость ее стремится к скорости волны Рэлея Rc  ( 0,955317Rc = ) 
сверху. Скорости всех мод высокого порядка стремятся к скорости волны сдвига в материа-
ле упругого тела sc . При этом с увеличением толщины, как известно [1], в них преобладают 
поперечные смещения, амплитуда которых на поверхностях слоя стремится к нулю по срав-
нению с их амплитудами в толще слоя, то есть движения в модах высокого порядка сме-
щаются от поверхности внутрь слоя и локализуются в его толще.

Из графиков, представленных на рис. 1, б и 2, б, непосредственно следует, что влияние 
вязкой жидкости на параметры волнового процесса наибольшее в окрестности частот за-
рождения квазилэмбовских мод. С увеличением толщины упругого слоя воздействие вяз-
кости на значения фазовых скоростей всех мод (кроме первой) уменьшается. Анализ рис. 2, 
а и 2, б показывает, что предварительные деформации вызывают изменение частот зарож-
дения квазилэмбовских мод и смещение их дисперсионных кривых. Нетрудно видеть, что 
начальное сжатие ( 1 0,8λ = ) обусловливает сдвиг критических частот и дисперсионных 
кривых (сплошные линии) в коротковолновую часть спектра. 

Из рис. 2, б, следует, что начальное сжатие ( 1 0,8λ = ) приводит к смещению кривых 
(сплошные линии), отражающих зависимости коэффициентов затухания мод от толщины, 
в коротковолновую часть спектра. Как уже упоминалось, движения в модах, распространя-
ющихся в упругом слое, начиная с третьей, с возрастанием толщины удаляются от его по-
верхностей и локализуются в его толще. Следствием этого является уменьшение влияния 
вязкости жидкости на эти моды в коротковолновой части спектра. При этом значения коэф-
фициентов затухания высших мод с ростом толщины независимо от предварительных де-
формаций стремятся к нулю. Этим также объясняется уменьшение влияния начальных де-
формаций на их коэффициенты затухания.

Локализация низших мод в гидроупругом волноводе. Проведенный выше анализ по-
казывает, что в упруго-жидкостной системе с упругим слоем из податливого материала при 

0 Ra c>  низшая мода проникает в твердое тело и так же, как и моды высокого порядка, рас-
пространяется в упругом слое. При этом упругий слой является определяющим в форми-
ровании волнового поля и основным волноводом, по которому распространяются волновые 
возмущения и осуществляется перенос большей части энергии волн.

Влияние вязкости жидкости на фазовые скорости и дисперсию квазилэмбовских мод 
в гидроупругом волноводе. Графики, приведенные на рис. 1, б и 2, б, отражают особенности 
взаимодействия волновых движений в упругом слое с вязким жидким полупространством. 
Как уже упоминалось, движения в модах, распространяющихся в упругом слое, начиная с 
третьей, с возрастанием толщины удаляются от поверхностей и локализуются в его толще. 
Это является основным фактором, приводящим к ослаблению влияния вязкости жидкости 
на фазовые скорости и к уменьшению значений коэффициентов затухания этих мод. В про-
тивоположность модам высокого порядка движения в моде 1 с возрастанием толщины ус-
тремляются к границе раздела сред. Мода 1 становится квазиповерхностной волной типа 
Стоунли. Этим объясняется характер влияния вязкости жидкости, проявляющийся в умень-
шении величин фазовых скоростей и увеличением коэффициентов затухания этой моды. 
Движения в квазиповерхностной моде 2 (волна типа Рэлея) с ростом толщины, распростра-
няясь в упругом слое, устремляются к свободной поверхности слоя. Этим обусловлено 
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уменьшение влияния вязкости жидкости на кинематические характеристики этой моды в 
высокочастотной части спектра.

Кроме того, анализ также показывает, что в тех точках мод, где преобладающими яв-
ляются движения (сдвиговые смещения) на границе раздела сред, влияние вязкости наи-
большее и коэффициенты затухания, а также относительные изменения величин фазовых 
скоростей принимают максимальное значение. В точках волны с малыми поверхностными 
сдвиговыми смещениями соответственно и влияние вязкости наименьшее. Как видно из 
рис. 1, б, вязкость жидкого полупространства вызывает изменение критических частот мод 
и смещение их дисперсионных кривых в длинноволновую часть спектра. Это приводит к 
значительному изменению фазовых скоростей мод в окрестности величин толщин, при 
которых они зарождаются. Для системы с податливым упругим слоем, рассматриваемым в 
работе, имеет место соотношение 0 Ra c> . В этом случае (см. рис. 1, б) идеальная жидкость 
не препятствует энергетическому обмену между поверхностями податливого упругого слоя, 
что способствует возникновению в гидроупругой системе квазилэмбовских волн, распро-
страняющихся без демпфирования. При взаимодействии упругого слоя из податливого 
материала с вязким жидким полупространством (рис. 2, б) в гидроупругой системе возни-
кают квазилэмбовские волны, распространяющиеся с затуханием.

Особенности влияния конечных начальных деформаций на свойства квазилэмбовс-
ких волн в гидроупругом волноводе. Как показано в работе [8], в упругом слое, невзаимо-
действующем с жидкостью, начальные растяжения вызывают изменение частот зарождения 
мод и смещение их дисперсионных кривых. Это приводит к тому, что в окрестности крити-
ческих частот величины фазовых скоростей мод Лэмба в предварительно деформирован-
ном слое могут быть как меньше, так и больше фазовых скоростей соответствующих мод в 
теле без начальных напряжений. Этим обусловлено появление в спектре упругого волново-
да частот (толщин), при которых начальные напряжения не влияют на фазовые скорости 
ряда нормальных волн Лэмба. Отметим, что эта, качественно новая закономерность, отсут-
ствующая в случае распространения волн в неограниченных и полуограниченных телах, 
впервые была обнаружена и описана в работе [8] для сжимаемого упругого слоя, невзаи-
модействующего с жидкостью.

Из графиков, приведенных на рис. 2, а, для гидроупругой системы с несжимаемым уп-
ругим слоем (податливый материал) следует, что предварительные деформации вызывают 
изменение частот зарождения квазилэмбовских мод и смещение их дисперсионных кривых. 
Как уже отмечалось, начальное сжатие ( 1 0,8λ = ) приводит к сдвигу критических частот, 
дисперсионных кривых (сплошные линии на рис. 2, а) и кривых зависимостей коэффи-
циентов затухания (сплошные линии на рис. 2, б) в коротковолновую часть спектра. Из гра-
фиков этого рисунка также видно, что сплошные и штриховые линии, отвечающие диспер-
сионным кривым ряда мод, пересекаются. Это свидетельствует о том, что для всех квази-
лэмбовских мод, кроме первой, существуют упругие слои определенных толщин h , при 
которых фазовые скорости c  не зависят от начального сжатия ( 1 0,8λ = ). По-видимому, эта 
закономерность, как уже отмечалось ранее, впервые выявленная для сжимаемых тел и опи-
санная в работе [8], имеет более общий характер и присуща частотным спектрам упругих 
волноводов не только из разных материалов (сжимаемые и несжимаемые), но и гидроуп-
ругим волноводам. Из графиков рис. 2, б также видно, что для мод 1—5 существуют тол щи-
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ны упругого слоя, при которых величины коэффициентов затухания этих мод не зави сят от на-
чального сжатия. Как ранее указывалось, в этой упруго-жидкостной системе низшие моды 
проникают в твердое тело и так же, как и моды высокого порядка, распространяются в упру-
гом слое. Этим объясняется влияние начальных напряжений на фазовые скорости всех мод.

Таким образом, анализ показывает, что в упруго-жидкостной системе резина (податли-
вый материал) — вода при 0 Ra c>  в высокочастотной части спектра низшая мода частично 
проникает в твердое тело и так же, как и моды высокого порядка, распространяется в упру-
гом слое. При этом упругий слой является определяющим в формировании волнового поля 
и основным волноводом, по которому распространяются волновые возмущения и осущест-
вляется перенос большей части энергии волн.

Предложенный подход и полученные результаты позволяют для волновых процессов уста-
новить пределы применимости моделей, основанных на различных вариантах теории малых 
начальных деформаций, классической теории упругости, а также модели идеальной жидкости.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

  1. Викторов И.А. Звуковые поверхностные волны в твердых телах. Москва: Наука, 1981. 288 с.
  2. Guz A. N., Zhuk A. P., Bagno A. M. Dynamics of elastic bodies, solid particles, and fluid parcels in a compressible 

viscous fluid (review). Int. Appl. Mech. 2016. 52, № 5. С. 449—507.
  3. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными (остаточными) напряжениями: 2 части. Saarbrücken: 

LAP, 2016. 
  4. Гузь А.Н. Динамика сжимаемой вязкой жидкости. Киев: А.С.К., 1998. 350 с.
  5. Guz A.N. Dynamics of compressible viscous fluid. Cambridge: Cambridge Scientific Publishers, 2009. 428 p.
  6. Гузь А.Н. Введение в динамику сжимаемой вязкой жидкости. Saarbrücken: LAP, 2017. 244 с.
  7. Guz A. N. Aerohydroelasticity problems for bodies with initial stresses. Int. Appl. Mech. 1980. 16, № 3. 

С. 175—190.
  8. Гузь А.Н., Жук А.П., Махорт Ф.Г. Волны в слое с начальными напряжениями. Киев: Наук. думка, 1976. 104 с.
  9. Babich S.Y., Guz A.N., Zhuk A.P. Elastic waves in bodies with initial stresses. Int. Appl. Mech. 1979. 15, № 4. 

С. 277—291.
10. Жук А.П. Волны Стоунли в среде с начальными напряжениями. Прикл. механика. 1980. 16, № 1. С. 113—116.
11. Гузь А.Н. Устойчивость упругих тел при конечных деформациях. Киев: Наук. думка, 1973. 272 с.
12. Волькенштейн М.М., Левин В.М. Структура волны Стоунли на границе вязкой жидкости и твердого 

тела. Акуст. журн. 1988. 34, № 4. С. 608—615.
Поступило в редакцию 04.05.2018

REFERENCES

  1. Viktorov, I. A. (1981). Sound surface waves in solids. Moscow: Nauka (in Russian).
  2. Guz, A. N., Zhuk, A. P. & Bagno, A. M. (2016). Dynamics of elastic bodies, solid particles, and fluid parcels in 

a compressible viscous fluid (review). Int. Appl. Mech., 52, No 5, pp. 449-507.
  3. Guz, A. N. (2016). Elastic waves in bodies with initial (residual) stresses. 2 parts. Saarbrücken: LAP (in Russian).
  4. Guz, A. N. (1998). Dynamics of compressible viscous fluid. Kyiv: A.C.K. (in Russian).
  5. Guz, A. N. (2009). Dynamics of compressible viscous fluid. Cambridge: Cambridge Scientific Publishers.
  6. Guz, A. N. (2017). Introduction to dynamics of compressible viscous fluid. Saarbrücken: LAP (in Russian).
  7. Guz, A. N. (1980). Aerohydroelasticity problems for bodies with initial stresses. Int. Appl. Mech., 16, No. 3, 

pp. 175-190.
  8. Guz, A. N., Zhuk, A. P. & Makhort, F. G. (1976). Waves in layer with initial stresses. Kyiv: Naukova Dumka 

(in Russian).
  9. Babich, S. Y., Guz, A. N. & Zhuk, A. P. (1979). Elastic waves in bodies with initial stresses. Int. Appl. Mech., 

15, No. 4, pp. 277-291.
10. Zhuk, A. P. (1980). Stoneley wave in a medium with initial stresses. J. Appl. Mech., 16, No. 1, pp. 113-116 (in 

Russian).



35ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 7

О влиянии конечных начальных деформаций на фазовые скорости квазилэмбовских волн...

11. Guz, A. N. (1973). Stability of elastic bodies under finite deformations. Kyiv: Naukova Dumka (in Russian).
12. Volkenstein, M. M. & Levin, V. M. (1988). Structure of Stoneley wave on the boundary of a viscous liquid and 

a solid. Acoustic J., 34, No. 4, pp. 608-615 (in Russian).
Received 04.05.2018

О.М. Гузь, О.М. Багно

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ
E-mail: alexbag2016@gmail.com

ПРО ВПЛИВ СКІНЧЕННИХ ПОЧАТКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА ФАЗОВІ 
ШВИДКОСТІ КВАЗІЛЕМБОВСЬКИХ ХВИЛЬ У НЕСТИСЛИВОМУ ПРУЖНОМУ ШАРІ, 
ЩО КОНТАКТУЄ З ПІВПРОСТОРОМ В'ЯЗКОЇ СТИСЛИВОЇ РІДИНИ

Розглянуто задачу про поширення квазілембовських хвиль у попередньо деформованому нестисливому 
пружному шарі, що взаємодіє з півпростором в’язкої стисливої рідини. Дослідження проведено на основі 
тривимірних лінеаризованих рівнянь теорії пружності скінченних деформацій для нестисливого пружно-
го шару та тривимірних лінеаризованих рівнянь Нав’є—Стокса для півпростору стисливої в’язкої рідини. 
Застосовано постановку задачі та підхід, засновані на використанні представлень загальних розв'язків 
лінеаризованих рівнянь для пружного тіла та рідини. Отримано дисперсійне рівняння, яке описує поши-
рення нормальних хвиль у гідропружній системі. Побудовано дисперсійні криві квазілембовських хвиль 
в широкому діапазоні частот. Проаналізовано вплив скінченних початкових деформацій в пружному шарі, 
товщини пружного шару та півпростору стисливої в’язкої рідини на фазові швидкості, коефіцієнти зага-
сання та дисперсію квазілембовських мод. Показано, що вплив початкових деформацій пружного шару на 
параметри хвильового процесу пов’язаний з властивостями локалізації хвиль. Розвинутий підхід і отри-
мані результати дозволяють встановити для хвильових процесів межі застосування моделей, заснованих 
на різних варіантах теорії малих початкових деформацій, класичній теорії пружності для твердих тіл, а 
також моделі ідеальної рідини. Чисельні результати представлені у вигляді графіків і дано їх аналіз.

Ключові слова: дисперсія хвиль, квазілембовські моди, нестисливий пружний шар, півпростір в’язкої стис-
ливої рідини, початкові деформації.
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ON THE INFLUENCE OF FINITE INITIAL DEFORMATIONS ON THE PHASE 
VELOCITIES OF QUASI-LAMB WAVES IN THE INCOMPRESSIBLE ELASTIC LAYER 
INTERACTING WITH THE HALF-SPACE OF A VISCOUS COMPRESSIBLE FLUID

The problem of the propagation of quasi-Lamb waves in a pre-deformed incompressible elastic layer that in-
teracts with the half-space of an viscous compressible fluid is considered. The study is conducted on the basis of 
the three-dimensional linearized equations of elasticity theory of finite deformations for the incompressible elas-
tic layer and on the basis of the three-dimensional linearized Navier—Stokes equations for the half-space of a 
viscous compressible fluid. The problem formulation and the approach, which are based on the utilization of 
representations of the general solutions of the linearized equations for an elastic solid and a fluid are applied. 
A dispersion equation, which describes the propagation of normal waves in the hydroelastic system is obtained. 
The dispersion curves for quasi-Lamb waves over a wide range of frequencies are constructed. The effect of 
the finite initial deformations in an elastic layer, the thickness of the elastic layer, and the half-space of viscous 
compressible fluid on the phase velocities, attenuation coefficients, and dispersion of quasi-Lamb modes are ana-
lyzed. It is shown that the influence of initial deformations of the elastic layer on the wave process parameters 
is associated with the localization properties of waves. The approach developed and the results obtained make it 
possible to establish the limits of applicability of the models, based on different versions of the theory of small 
initial deformations and the classical elasticity theory for solid bodies, as well the model of an ideal fluid, for the 
wave processes. The numerical results are presented in the form of graphs, and their analysis is given.

Keywords: dispersion of waves, quasi-Lamb modes, incompressible elastic layer, half-space of viscous compressible 
fluid, initial deformations.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

Изучение свойств органических красителей, включенных в полиуретановую матрицу, явля-
ется предметом большого интереса в исследовательской деятельности в области квантовой 
электроники [1—3]. Полиуретановые матрицы выделяются особо благодаря многообразию, 
доступности, возможности легкого введения красителей, однородности материала, что осо-
бенно важно для получения излучения высокого качества узкой спектральной ширины. 
Полиуретаны — это функциональные полимеры, свойства которых можно адаптировать пу-
тем простого подбора исходных компонент в соответствии с требованиями современных 
применений. В частности, они обеспечивают высокую лучевую прочность, необходимую 
для лазеров, работающих в импульсно-периодическом режиме [4].

Одной из основных проблем, от успешного решения которой зависит возможность ши-
рокого практического применения лазеров с полимерными элементами на красителях, яв-
ляется увеличение их фотостойкости и ресурсных характеристик. Сложную задачу повы-
шения устойчивости красителя в твердом теле решают, используя ковалентную связь между 
флуорофором и структурными элементами матрицы [5, 6]. Наличие ковалентной связи вво-
дит в молекулу красителя рекомбинационные каналы, через которые рассеивается избы-
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Влияние кремнезема на спектральные 
и фотофизические свойства родамина 6Ж 
в полиуретановой матрице
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Создан органо-неорганический нанокомпозит на основе окрашенного ксантеновым красителем родамин 6Ж 
и допированного диоксидом кремния полиуретанакрилата. Исследованы спектральные и фотофизические 
свойства. Показано, что внедрение наночастиц аэросила в полимерную матрицу увеличивает фотостой-
кость красителя и интенсивность люминесценции.

Ключевые слова: родамин 6Ж, полиуретанакрилат, аэросил, люминесценция, фотостойкость

ФІЗИКА



37ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 7

Влияние кремнезема на спектральные и фотофизические свойства родамина 6Ж в полиуретановой матрице

точная энергия и, следовательно, отводится накопленное тепло от возбуждающего света во 
время процесса облучения. Однако далеко не все красители имеют функциональные груп-
пы, как в случае кумарина-4 (—OH, в работе [5]) или феналенона F160 (—NH2, работа [6]), 
способные образовывать ковалентные связи. Фотостойкость органического красителя за-
висит не только от его свойств и природы твердотельной матрицы, а также от вводимых в 
матрицу модифицирующих добавок [7].

В последнее время исследователи проявляли большой интерес к органо-неорганическим 
нанокомпозитам, поскольку их применение значительно улучшает свойства материала. Та-
кие нанокомпозиты могут быть получены непосредственно смешиванием органических ма-
териалов с неорганическими наночастицами или с помощью золь-гель процесса — гидроли-
за и поликонденсации силанов в водно-спиртовой смеси с использованием кислот (соляной, 
азотной) в качестве катализатора реакции для синтеза SiO2-матриц [8]. Использование 
сильных неорганических кислот в золь-гель процессе приводит к деградации большинства 
красителей уже на стадии приготовления [9].

Результаты исследований и их обсуждение. В настоящей работе исследуется влияние 
наночастиц аэросила на спектральные и фотофизические свойства красителя родамин 6Ж 
(в дальнейшем R6G) в полимерной композиции на основе полиуретанакрилата (PUA).  
Объектами исследования были хорошо изученный в различных средах с высокими рабо-
чими характеристиками краситель R6G [10], который используется при создании активных 
сред перестраиваемых лазеров, и полимерная матрица PUA, широко применяемая ранее в 
лазерных элементах на красителях [1, 3, 11].

Коммерческий лазерный краситель R6G (99 %, фирма Exciton, США) был использован 
в полученном виде без дополнительной очистки. PUA синтезировали методом радикаль-
ной полимеризации олигоуретанакрилата на основе олигооксипропиленгликоля (ММ 
2000) и толуилендиизоцианата. Реакцию фотополимеризации проводили с помощью фо-
тоинициатора — изобутилового эфира бензоина [1, 3]. Особенностью структуры PUA яв-
ляется пространственная сеть физических связей с высокой подвижностью, обусловли-
вающая высокую лучевую прочность матрицы.

В качестве неорганического наполнителя использовали наночастицы высокодисперс-
ного аморфного диоксида кремния (аэросил, SiO2), получаемые пламенным гидролизом 
четыреххлористого кремния высокой чистоты. Показатель преломления аэросила n = 1,452, 
средний размер частиц составляет 7—30 нм.

Экспериментальные образцы имели структуру в виде триплекса, в котором полимер 
был размещен между двумя оптическими подложками. R6G был введен в олигомерную 
смесь с использованием растворителя — хлористого метилена, который перед отверждени-
ем удаляли вакуумированием. Концентрация красителя в полимерной матрице, получае-
мой методом фотополимеризации, составляла ~10–4 моль/л. Необходимую оптическую 
плотность образцов получали изменением толщины слоя полимера между подложками.

Вследствие гидрофильного характера, поверхность наночастиц SiO2 обладает гигроско-
пическими свойствамии, содержит физически адсорбированные молекулы воды. Поэтому 
аэросил предварительно прокаливали при 600 °С в течение 5 ч перед введением в исходную 
смесь олигомера. Концентрацию наночастиц в образцах изменяли в пределах от 1 до 8 мас. %. 
Максимальное количество аэросила (8 %) в наших опытах обусловлено пропусканием нео-
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крашенного красителем PUA. Спектры пропускания неокрашенного красителем PUA в от-
сутствие SiO2 (кривая 1) и с добавкой последнего в количестве 8 % (кривая 2) представлены 
на рис. 1. Спектры пропускания и поглощения записывали спектрофотометром Shimadzu 
UV-1800 (спектральный диапазон 190—1100 нм, спектральная ширина щели 1 нм).

На спектры пропускания нашей композиции влияют эффекты светорассеяния (рис. 1, 
кривая 2) вследствие агломерации наночастиц уже в исходной мономерной среде. Не рав-
номерность распределения наполнителя в полимерной матрице — одна из серьезных проб-
лем синтеза дисперсно-наполненных полимерных композитов. Это связано с образованием 
водородных связей между частицами SiO2 через силанольные группы. Механическая смесь 
неорганического наполнителя в мономерной среде уже изначально не является однородно 
распределенной системой. В процессе полимеризации этой системы проблема усугубляет-
ся. В результате агломерации происходит укрупнение наночастиц, нарушение нанораз-
мерности, и как следствие, появление светорассеяния. С целью стабилизации поверхности 
наночастиц, подавления их агломерации и улучшения равномерного распределения ис-
пользовали акустическое воздействие и фронтальную полимеризацию олигомерной смеси. 
Из рис. 1 видно, что органо-неорганический нанокомпозит на основе PUA и аэросила в ко-
личестве 8 % можно использовать в качестве матрицы для красителя R6G. На длине волны 
когерентной накачки (532 нм) светорассеяние минимально (см. рис. 1, кривая 2).

Спектры поглощения R6G в полимерной матрице PUA представлены на рис. 2 при рав-
ной для всех образцов концентрации красителя и добавкой неорганического наполните-
ля от 1 до 8 мас. % относительно исходной смеси. С увеличением концентрации наночас-
тиц увеличивается соотношение мономер—димер R6G, что видно на кривых поглоще-
ния по возрастающему пику 535 нм (мономерное состояние красителя) по отношению к 
пику 505 нм (агрегированное состояние Н-типа).

Измеренные на спектрофлуориметре Hitachi MPF-4 (спектральный диапазон 220—
800 нм, спектральная ширина щели 2 нм) спектры люминесценции красителей R6G в по-
лимерной матрице PUA представлены на рис. 3. Сравнительный анализ кривых показывает, 

Рис. 1. Спектры пропускания PUA: кривая 1 — исходный полимер; кривая 2 – полимер, допированный 
SiO2 с 8 мас. %. Толщина образцов 2 мм

Рис. 2. Спектры поглощения красителя R6G в PUA: кривая 1 — в исходном полимере; кривые 2, 3, 4, 5 — в 
полимере, допированном SiO2 с 1, 2, 4 и 8 мас. % соответственно
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что введение в полимерную матрицу наночастиц 
SiO2 приводит к почти двукратному увеличению 
интенсивности люминесценции при концентрации 
диоксида кремния 8 мас. %. Существенного расши-
рения (или сужения) спектров люминесценции не 
наблюдается. С ростом концентрации наночастиц 
происходит батохромный сдвиг как в спектрах пог-
лощения, так и люминесценции. Это вызвано повышением полярности дисперсно-на пол-
ненного наночастицами PUA по сравнению с исходным образцом. Измеренная диэлектри-
ческая проницаемость ε чистой полимерной матрицы равна 3,6, а при наличии диоксида 
кремния с концентрацией 8 мас. % — ε = 4,2.

Для изучения фотофизических свойств полимерных образцов были изготовлены трип-
лексы на основе кварцевого стекла в качестве подложек. Оптическая плотность D в максиму-
ме основного электронного перехода равнялась единице. Толщина легированного кра си-
телем PUA составляла ~400 мкм. Был использован свет дуговой ртутной лампы сверхвысо-
кого давления ДРК-120 с непрерывным спектром излучения в ультрафиолетовом и видимом 
диапазоне. Опыты по фотостойкости проводили путем облучения интегральным светом 
указанной лампы с интенсивностью облучения в зоне образцов I ≈ 45 мВт/см2. Преи му щест-
венно ультрафиолетовое и видимое излучение указанной лампы использовано для исследо-
вания фотостабильности R6G при возбуждении в высшие синглетные состояния (S0→S2, 
S3). Изменение оптической плотности D, в зависимости от дозы Е падающе го света, контро-
лировали в максимуме основной полосы поглощения красителя с помощью спектрофото-
метра Shimadzu UV-1800. Кинетика обесцвечивания образцов представлена на рис. 4, а.

Влияние наночастиц аэросила при концентрациях от 0 до 8 мас. % на фотостабильность 
R6G в полимерной матрице PUA исследовали также путем облучения только в основной 
электронный переход S0→S1, что осуществлялось использованием непрерывного излуче-
ния второй гармоники (532 нм) неодимового лазера с диодной накачкой (MGL532 фирмы 
Changchum New Industries Optoelectronics Tech. Co.). Интенсивность облучения в зоне об-
разцов составляла I ≈ 1,6 Вт/см2. Для определения коэффициента пропускания (и, соответ-
ственно, оптической плотности) применяли электронно-оптическую схему с фотоприемни-
ками – фотодиодами ФД-24К и цифровыми вольтметрами В7-16, что обеспечивало высо-
кую точность измерения до 0,5 % [12]. Зависимость изменения оптической плотности 
красителя в полимерной матрице от энергетической дозы облучения представлена на рис. 4, б.

Анализ спектров поглощения и люминесценции R6G в PUA (см. рис. 2 и 3) показал, 
что наночастицы аэросила влияют на процессы самоагрегации ксантенового красителя. 
Несмотря на то, что в целом молекула R6G имеет положительный заряд и ожидается, что 
взаимодействие между ними имеет отталкивающий характер, в малополярных средах, к ко-
торым относится и большинство полимеров, имеет место образование ионных пар за счет 
электростатического притяжения между противоионами, которое приводит к возникно-

Рис. 3.  Спектры люминесценции красителя R6G в PUA: 
кривая 1 — в исходном полимере; кривые 2, 3, 4, 5 — в поли-
мере, допированном SiO2 с 1, 2, 4 и 8 мас. %
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вению дополнительного максимума в поглощении. В нашем случае это спектральный пик 
505 нм (агрегированное состояние Н-типа). Образование димеров R6G происходит именно 
за счет водородных связей, образующихся между аминогруппой одной молекулы и алкиль-
ной группой другой [13]. Доля мономерных молекул R6G в полимере увеличивается с ро-
стом концентрации SiO2 (см. рис. 2), что обусловливает и увеличение интенсивности люми-
несценции, представленной на рис 3. Последнее вызвано уменьшением перепоглощения 
люминесценции димерами, количество которых уменьшается при преобразовании PUA в 
органо-неорганический нанокомпозит. Также возможна колебательная кросс-релаксация 
тепловой энергии планарного ксантенового мостика R6G и иммобилизация карбоксифе-
нильного кольца молекулы красителя. Включение R6G в поры матрицы кремнезема при-
водит к релаксации вращения возбужденного состояния молекулы красителя в целом, кото-
рое является одним из источников безызлучательной потери энергии.

Наблюдается увеличение фотостойкости красителя R6G в PUA (рис. 4, а и б) при вве-
дении наночастиц SiO2 в полимерную матрицу. Механизм влияния наночастиц аэросила в 
PUA на спектральные и фотофизические свойства R6G включает в себя адсорбцию молекул 
красителя в пористой структуре SiO2. Высокая вероятность адсорбции молекулы красителя 
вследствие электростатического взаимодействия положительно заряженного катиона R6G 
с отрицательным зарядом поверхности наночастицы стерически препятствует образованию 
димеров, доступу кислорода и свободных радикалов, вызванных воздействием света. Кроме 
того, продукты фоторазложения не мигрируют, и таким образом, не могут способствовать 
дальнейшему фотораспаду. Подобным эффектом увеличения стабильности свойств краси-
теля обладают золь-гель матрицы, имеющие пористую структуру, однако применение силь-
ных кислот (соляной, азотной) в качестве катализаторов [9, 14] неприемлемо для некото-
рых классов красителей, например, полиметиновых [9].

Таким образом, в настоящей работе получена органо-неорганическая нанокомпозиция 
путем непосредственного смешивания органического материала полиуретанакрилата с не-

Рис. 4. Изменение оптической плотности красителя R6G в максимуме поглощения при облучении ртут-
ной лампой (а), при облучении второй гармоникой неодимового лазера (532 нм) (б): кривая 1 — в исход-
ном полимере; кривые 2, 3, 4, 5 — в полимере, допированном SiO2 с 1, 2, 4 и 8 мас. %
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органическими наночастицами диоксида кремния, которая позволила значительно улуч-
шить спектральные и фотофизические свойства ксантенового красителя родамин 6Ж. 
Увеличено отношение мономер-димерного состава красителя в полимерной матрице, по-
лучено увеличение квантового выхода люминесценции. Легирование полимерной матрицы 
наночастицами аэросила увеличивает фотостабильность красителя. Концентрация SiO2 в 
полиуретанакрилате до 8 мас. % позволяет реализовать активные элементы в лазере на кра-
сителях при накачке второй гармоникой неодимового лазера.
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ВПЛИВ КРЕМНЕЗЕМУ НА СПЕКТРАЛЬНІ І ФОТОФІЗИЧНІ 
ВЛАСТИВОСТІ РОДАМІН 6Ж В ПОЛІУРЕТАНОВІЙ МАТРИЦІ

Створено органо-неорганічний нанокомпозит на основі забарвленого ксантеновим барвником родамін 6Ж 
і допованого діоксидом кремнію поліуретанакрилату. Досліджено спектральні та фотофізичні властивості. 
Показано, що введення наночастинок аеросилу у полімерну матрицю збільшує фотостійкість барвника та 
інтенсивність люмінесценції.

Ключовi слова: родамін 6Ж, поліуретанакрилат, аеросил, люмінесценція, фотостійкість.
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SILICA EFFECTS ON SPECTRAL AND PHOTOPHYSICAL 
PROPERTIES OF RHODAMINE 6G IN POLYURETHANE MATRIX

The organo-inorganic nanocomposite based on rhodamine 6G with xanthene dye and polyurethane acrylate 
doped with silicon dioxide has been developed. Spectral and photophysical properties of the dye in the poly-
mer matrix have been investigated in the dependence on the concentration of SiO2 nanoparticles (1, 2, 4, and 
8 mass. %). Aerosil concentration growth results in an increase of the R6G monomer–dimer ratio, which is seen on 
the absorption curves as an intensification of the spectral peak at 535 nm (a monomer state) relative to the spec-
tral component at 505 nm (an aggregated state of the H-type). Adding the SiO2 nanoparticles to the polymer 
matrix enhances the dye luminescence intensity almost twice for a SiO2 concentration of 8 mass. %. This effect is 
caused by a decrease of the dimer luminescence reabsorption, since the dimer amount is smaller in the orga no-
inorganic nanocomposite, compared to the pure PUA. The photostability growth is observed for the R6G dye in 
the PUA polymer matrix doped with aerosil nanoparticles. Application of the organo-inorganic materials 
with the SiO2 concentration in polyurethane acrylate up to 8 mass % is shown to be promising for the develop-
ment of efficient active elements for the dye lasers, pumped by the second harmonic of a neodymium laser.

Keywords: rhodamine 6G, polyurethane acrylate, aerosil, luminescence, photostability.



44 ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 7 

ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

З метою всебічного дослідження теплових характеристик (геотермічного градієнта, тепло-
провідності та теплового потоку (ТП)) Дніпровсько-Донецької западини (див. [1, 2 та ін.]) 
у роботі виконано розрахунок геотермічного градієнта та ТП на 19 родовищах Лохвицько-
го блока (рис. 1). Використано виміри температур, виконані в процесі буріння виробни-
чою організацією ДГП “Укргеофізика” протягом 1970—1983 років під час пошукових та 
розвідувальних робіт. Заміри в свердловинах проводилися стандартними каротажними 
термометрами.

Середній геотермічний градієнт отримано підсумовуванням градієнта кожного відрізка 
між точками вимірювання температур з врахуванням довжини інтервалу між замірами. 
Градієнт до першого заміру в свердловині розраховано від поверхні, температура якої прий-
нята 8,0 °С. Введено поправку глибинних температур за палеоклімат. Також вважалося, що 
на глибині розташування карбонових і девонських порід перетоки поверхневої води від-
сутні. Значення теплопровідності стратиграфічних горизонтів наведено за даними Р.І. Ку-
таса [3]. Для кожної свердловини розраховано середню теплопровідність та ТП.

Мета роботи — дослідити зв’язок підвищення градієнта з тектонічною будовою родо-
вищ і розташуванням покладів вуглеводнів та встановити вірогідні причини збільшення 
температури.

© А.П. Усенко, 2019
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Проаналізовано закономірності розподілу геотермічного градієнта та теплового потоку на родовищах 
північно-західної частини приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини. Проведено порівняння розподілу 
геотермічних параметрів на газових та нафтових родовищах. Досліджено залежність градієнта від 
тектонічної будови (глибини розташування покладів вуглеводнів та розміщення розломів) і глибини прояву 
гідрогеологічної інверсії. Підвищення градієнта спостерігається на глибині розташування родовищ та може 
бути пов’язане з притоком глибинного гідротермального розчину по проникних розломних зонах.

Ключові слова: Дніпровсько-Донецька западина, геотермічний градієнт, тепловий потік, гідрогеологічна 
інверсія.
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На більшості родовищ до певної глибини градієнт є середнім для ДДЗ 19—23 °С/км, 
натомість на глибинах 3500—5600 м у частині свердловин спостерігається його різке під-
вищення до 35—54 °С/км, а в деяких випадках до 73 °С/км (табл. 1). Стрибок градієнта 
пов’язаний з перетином межі розташування візейського та турнейського ярусів нижнього 
карбону. У більшості випадків високі значення градієнта зберігаються в породах девону. 
Лише в декількох свердловинах Леляківського (№ 202), Кампанського (№ 3), Світлично-
го (№ 2, 3, 4 ) та Білоусівського (№ 2, 8) родовищ фіксується обернена залежність — змен-
шення до 13—17 °С/км.

Оскільки потужність відрізка, на якому градієнт є середнім, перевищує 4000 м, ці особ-
ливості мало впливають на середнє значення ТП. На більшості родовищ ТП має дві моди 
розподілу. Там, де свердловина перетинає значну потужність порід турнейсьгого чи візей-
ського ярусів карбону та девону, ТП становить 42—45 мВт/м2. Там, де заміри проводилися 
вище, ТП не перевищує 35—39 мВт/м2. 

Як приклад можна розглянути Леляківське нафтогазове родовище, що розташоване у Вар-
винському районі Чернігівської області. Воно знаходиться в північно-західній частині при-
осьової зони ДДЗ. У пермських утвореннях структура є асиметричною брахіантикліналлю 
північно-західного простягання з пологим південно-західним (до 2°) і крутішим північно-
східним (до 4°) крилами, розміром 12,4 × 8,0 км (по ізогіпсі — 1760 м, амплітудою до 100 м).

Перший фонтанний приплив нафти дебітом 58,3 т/добу отримано у свердловині 2 з 
пермських відкладів (глибини 1875—1884 м). Під час випробування свердловини 500 отри-

Рис. 1. Карта теплового потоку на родовищах північно-західної частини приосьової зони Дніпровсько-
Донецької западини. 1 — межа борту; 2, 3 — тектонічні розломи; 4 — газові родовища; 5 — нафтові родо-
вища; 6 — нафтогазові родовища
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Волошковське

7 103,5 4950 1,81 19 35

314 71,5 2920 1,76 22 39

Мільківське

6 99 3530 1,78 26 47

7 82 3440 1,77 22 39

13 72,5 3340 1,76 20 35

56 51 1970 1,68 23 39

Леляківське

3 51 2220 1,72 21 36

5 48,5 1920 1,70 23 38

6 42 1820 1,69 20 34

7 133 5600 2,02 22 45

12 54,5 2230 1,72 22 38

16 48,5 1940 1,70 22 38

18 45,5 2240 1,72 18 31

75 51,5 1910 1,70 24 41

95 47 1930 1,70 22 37

100 125 4870 1,95 24 47

200 109 3920 1,84 26 48

201 106,5 4210 1,88 21 40

202 98,5 4190 1,88 22 41

206 103,5 4200 1,88 25 47

Кампанське

1 118 4980 1,82 22 41

2 93 4120 1,80 21 38

3 124 5560 1,83 21 38

4 124 5100 1,82 23 42

50 111 4850 1,82 21 39

Андріяшівське

4 119 4900 1,82 23 42

5 115 4890 1,82 22 40

Таблиця 1. Значення теплових характеристик на родовищах північно-західної частини приосьової зони 
Дніпровсько-Донецької западини

Номер 
свердло-

вини

Тем пе-
ра тура, 

°С

Гли би на, 
м

Тепло -
провід ність, 

мВт/(м2 · °С)

Градієнт, 
°С/км

ТП, 
мВт/м2

Номер 
свердло-

вини

Тем пе-
ра тура, 

°С

Гли би на, 
м

Тепло -
провід ність, 

мВт/(м2 · °С)

Градієнт, 
°С/км

ТП, 
мВт/м2

6 133,5 5400 1,87 23 44

7 117 5460 1,88 20 38

11 133 5600 1,89 23 43

Озерянське

2 81,5 3190 1,78 24 42

3 71,5 3090 1,78 21 37

4 91 3820 1,79 22 40

5 105 4480 1,81 22 40

6 107 4770 1,86 21 39

7 107,5 4700 1,83 21 39

8 119 4660 1,82 25 45

10 111,5 4600 1,83 23 42

Василівське

11 128 5150 1,80 23 42

12 137 5150 1,80 25 45

13 84 3590 1,76 22 38

15 134 5360 1,81 24 43

Варвинське

1 117 4600 1,90 24 45

2 108 4400 1,85 23 43

3 101 4300 1,80 22 39

Світличне

1 118 4490 1,85 25 46

2 96 4090 1,86 22 41

3 109 4240 1,89 24 46

4 92 4250 1,87 20 37

5 102 4150 1,86 23 43

Глинсько-Розбишаївське

103 98,5 3520 1,81 26 47

Левківське

1 44 1970 1,78 19 34

2 84 2990 1,82 26 47
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Продовження таблиці 1. 

Номер 
свердло-

вини

Тем пе-
ра тура, 

°С

Гли би на, 
м

Тепло -
провід ність, 

мВт/(м2 · °С)

Градієнт, 
°С/км

ТП, 
мВт/м2

Номер 
свердло-

вини

Тем пе-
ра тура, 

°С

Гли би на, 
м

Тепло -
провід ність, 

мВт/(м2 · °С)

Градієнт, 
°С/км

ТП, 
мВт/м2

Богданівське

5 72 2470 1,71 26 45

Гніденцівське

1 87 3390 1,77 24 42

2 72 2500 1,73 26 45

63 56 2000 1,69 25 43

101 92 3000 1,75 29 50

102 74 2500 1,73 27 47

107 63 3000 1,75 19 33

174 50 1830 1,67 24 41

175 45 1810 1,67 22 37

177 46 1820 1,67 22 37

180 47 1860 1,67 22 38

Луценківське

4 133,5 5870 1,80 22 39

6 80 3880 1,77 19 33

Свиридівське

1 115 4320 1,78 25 45

2 23 42 42 23 42

3 151 5950 1,81 24 44

8 91 4100 1,77 21 36

10 141,5 5470 1,80 25 44

12 93,5 4020 1,77 24 42

Рудівське

1 81 3870 1,79 19 34

4 115 5200 1,82 21 38

5 127,5 5250 1,82 23 42

6 126 5250 1,82 23 41

9 129 5500 1,82 22 40

10 86,5 3820 1,79 21 37

18 149,5 5920 1,83 24 44

111 113 5210 1,82 20 37

Червонозаводське

2 128,5 5430 1,82 22 41

3 138,5 5550 1,82 24 43

4 136 5520 1,82 24 43

7 82 3650 1,78 21 37

8 86,5 3650 1,78 22 39

9 134 5590 1,82 23 41

100 110 3810 1,79 27 48

Мехедівське

4 126 5270 1,81 23 41

5 120,5 5280 1,81 21 39

7 120 5330 1,81 21 38

Білоусівське

2 99 4740 1,85 19 36

3 116 4440 1,81 21 39

7 108 4140 1,85 27 49

8 130 5520 1,85 22 42

9 119 4450 1,84 25 46

10 118,5 4900 1,90 23 43

11 87,5 3320 1,79 24 43

12 103 4450 1,82 21 39

13 116,5 4450 1,82 24 44

16 115,5 4450 1,82 24 44

17 118 4450 1,82 25 45

19 98,5 4900 1,85 18 34

20 111,5 4450 1,85 25 46

26 125,5 4900 1,83 18 34

Харківцевське

15 129,5 5290 1,82 23 42

16 142,5 5750 1,83 25 45

22 141 5140 1,82 26 48
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мано приплив газу дебітом 98 тис. м3/добу з інтервалу 3670—3674 м (нижньовізейський 
під’ярус) і 3720—3726 м (турнейський ярус). Поклади нафти пов’язані зі склепіннями, 
масивно-пластовими і пластовими пастками, а газові скупчення горизонтів візе та тріасу в 
склепінні пластові і літологічно обмежені (рис. 2).

Середній градієнт коливається в межах 18—22 °С/км (табл. 2). Підвищення геотер-
мічного градієнта відмічається в свердловинах № 11 (28 °С/км), № 100 (39 °С/км), № 200 
(48 °С/км) на глибинах розташування девонських порід. Натомість в свердловині № 202 
спостерігається зниження градієнта на цих глибинах. Згідно з розрахунками, в цих свердло-
винах підвищені значення ТП — 45—48 мВт/м2, тоді як у свердловинах, де заміри темпера-
тур проведено в верхньому та середньому карбоні, значення ТП становлять у більшості ви-
падків 34—38 мВт/м2.

Рис. 2. Леляківське родовище. Схема глибин залягання продуктивного горизонту та розташування сверд-
ловин, у яких розраховані значення теплового потоку (в дужках). Геологічний розріз, розміщення сверд-
ловин та точки, в яких виконано заміри [4]

Рис. 3. Рудівсько-Червонозаводське родовище. Схема глибин залягання продуктивного горизонту та роз-
ташування свердловин, у яких розраховані значення теплового потоку (в дужках). Геологічний розріз, роз-
міщення свердловин та точки, в яких виконано заміри [4]
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Таблиця 2. Розрахунок геотермічного 
градієнта та теплового потоку 
на Леляківському нафтогазовому родовищі

Номер 
сверд-

ловини

Тем пе-
ра тура, 

°С

Гли-
би на, 

м

Тепло -
провід ність, 

мВт/
(м2 · °С)

Градієнт, 
°С/км

ТП, 
мВт/м2

3 31,5 1830 1,78 15
15 26

4 28 1300 18
51 2220 1,80 24

21 37
5 48,5 1920 1,78 23

23 40
6 42 1820 1,78 20

20 36
7 117 5460 2,17 20

20 44
11 52 2080 22

95 4240 19
133 5600 2,18 28

22 49
12 54,5 2230 1,80 22

22 40
16 48,5 1940 1,79 22

22 40
18 45,5 2240 1,80 18

18 32
75 51,5 1910 1,78 24

24 44
95 47 1930 1,78 22

22 39
100 53,5 2510 19

79 3700 21
125 4870 2,08 39

24 51
200 58 2200 24

73 3180 14
109 3920 1,92 48

26 50
201 35,5 2140 14

106,5 4210 1,97 34
24 47

202 58 2130 25
93,5 3910 19
98,5 4190 1,98 17

22 43
206 103,5 4200 1,98 25

25 49

Таблиця 3. Розрахунок геотермічного 
градієнта та теплового потоку на Рудівсько-
Червонозаводському газовому родовищі 

Номер 
сверд-

ловини

Тем пе-
ра тура, 

°С

Гли-
би на, 

м

Тепло -
провід ність, 

мВт/
(м2 · °С)

Градієнт, 
°С/км

ТП, 
мВт/м2

Рудівське

1 81 3870 1,79 19
19 34

4 88 3710 22
115 5200 1,82 18

21 38
5 127,5 5250 1,82 23

23 42
6 92 3880 22

126 5250 1,82 24
23 41

9 86,5 3730 21
129 5500 1,82 24

22 40
10 86,5 3820 1,79 21

21 37
18 90,5 3780 22

149,5 5920 1,83 27
24 44

111 113 5210 1,82 20
20 37

Червонозаводське

2 85 4360 18
128,5 5430 1,82 41

22 41
3 93 4140 21

138,5 5550 1,82 32
24 43

4 94,5 4020 22
130,5 5360 26
136 5520 1,82 34

24 43
7 82 3650 1,78 21

21 37
8 86,5 3650 1,78 22

22 39
9 94 3920 22

134 5590 1,82 24
23 41

100 110 3810 1,79 27
27 48
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Інший тип розподілу зафіксований на Рудівсько-Червонозаводському родовищі (табл. 3, 
рис. 3). Родовище розташоване у Лохвицькому районі Полтавської області. У тектонічному 
відношенні воно знаходиться у північно-західній частині приосьової зони Дніпровсько-
Донецької западини в межах Свиридівської сідловини, що розділяє Срібняньську та Жда-
нівську депресії. Свердловиною 371 на Рудівській ділянці встановлено промислову газонос-
ність верхньовізейського продуктивного горизонту з інтервалу 4698—4707 м, де от ри мано 
приплив газоконденсатної суміші дебітом 86 тис. м3/добу. У межах Червонозавод ської ді-
лянки поклади відкриті пошуковою свердловиною 2. У результаті випробування візейсько-
го горизонту (5443—5466 м) визначено приплив газу дебітом 59 тис. м3/добу.

Основні поклади родовища пов’язані з відкладами нижньої частини верхньовізейсько-
го під’ярусу карбону, колектори якого надзвичайно неоднорідні як по площі, так і в роз-
різі. Поклади пластові тектонічно екрановані та літологічно обмежені, деякі з них у плас-
товому склепінні.

Середній градієнт становить 19—23 °С/км. На Рудівській частині родовища градієнт 
підвищується тільки в свердловині № 18 (27 °С/км), натомість на Червонозаводській час-
тині родовища стрибки відмічаються у чотирьох випадках на глибині розташування ниж-
ньовізейських та турнейських порід у свердловинах № 2 (41 °С/км), № 3 (32 °С/км), 
№ 4 (34 °С/км), № 100 (27 °С/км). У цьому випадку підвищення градієнта спостерігаю ть-
ся в породах карбону, на глибинах 3810—5920 м.

Описи свідчать, що підвищення градієнта у більшості випадків спостерігається нижче 
глибини залягання візейських порід нижнього карбону і, таким чином, має літологічний 
контроль. З іншого боку, крівля порід візейського ярусу в багатьох випадках обмежує вер-
тикальні розломи, що можуть бути шляхами міграції розчинів. Такий висновок підтверджу-
ється наявністю гідрогеологічної інверсії на Леляківському родовищі [5, 6]. Під розсола-
ми хлоркальцієвого типу знаходяться високонапірні термальні гідрокарбонатно-натрієві 
води. Можна допустити, що глибинні розчини, які насичені вуглеводнями та мають більшу 
температуру, розтікаються в породах турнейського-візейського ярусів нижнього карбону. 
За наявності тектонічних і літологічних умов частина вуглеводнів затримується та утво-
рюються родовища.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПРИОСЕВОЙ ЗОНЫ 
ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ

Проанализированы закономерности распределения геотермического градиента и теплового потока на ме-
сторождениях северо-западной части приосевой зоны Днепровско-Донецкой впадины. Проведено сравне-
ние распределения геотермических параметров на газовых и нефтяных месторождениях. Исследована за-
висимость распределения градиента от тектонического строения (глубины расположения залежей углево-
дородов и размещения разломов) и проявления гидрогеологической инверсии. Повышение градиента 
происходит на глубине размещения месторождений и может быть связано с притоком глубинных гидро-
термальных растворов по проницаемым зонам разломов.

Ключевые слова: Днепровско-Донецкая впадина, геотермический градиент, тепловой поток, гидрогеоло-
гическая инверсия.
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DISTRIBUTION OF THERMAL CHARACTERISTICS 
IN THE NORTH-WEST PART OF THE NEAR-AXIAL ZONE 
OF THE DNIEPER-DONETS BASIN

The geothermal gradient and heat flow distributions on fields at the axial part of the south-western side of the 
Dnieper-Donets basin are analyzed. The distributions of geothermal parameters on gas and oil fields are com-
pared. The dependence of the gradient on the tectonic structure (location of hydrocarbon deposits and the pla-
cement of faults) and the display of a hydrogeological inversion is studied. It is concluded that the presence 
and the location of hydrocarbon deposits are likely related to the inflow of a deep hydrothermal solution via per-
meable fault zones.

Keywords: Dnieper-Donets basin, geothermal gradient, heat flow, hydrogeological inversion.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

ХІМІЯ

Фотокаталіз може бути однією з технологічних стадій очищення стічних вод промисло-
вості від забруднень токсичними органічними речовинами, такими як феноли, формаль-
дегід, органічні розчинники (ксилол, бензол, толуол) та ін. Відомо, що одним з найбільш 
популярних та активних фотокаталізаторів є діоксид титану. Недоліком цього каталізатора 
є поглинання лише УФ випромінювання, тоді як бажано використовувати видиме світло. 
У зв’язку з цим проводяться інтенсивні дослідження з промотування оксиду титану різни-
ми домішками, у тому числі й азотом. Ще одним технологічним недоліком застосування 
ТіО2 є його використання у вигляді дисперсних порошків, у процесі постійного перемішу-
вання відбувається подрібнення частинок, а це призводить до проблем з видаленням від-
працьованого каталізатора з реакційної суміші. З іншого боку, під час фотокаталізу під 
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Синтез нанесених на поверхню нержавіючої 
сталі фотокаталізаторів на основі ТіО2
Представлено членом-кореспондентом НАН України В.О. Зажигаловим

Методом іонної імплантації синтезовано нанесений Ті-вмісний каталізатор на поверхні нержавіючої сталі. 
Показана висока фотокаталітична активність цього каталізатора в процесі знешкодження бензолу у вод-
них стоках при опроміненні видимим світлом, яка значно перевищує його активність в УФ діапазоні. Фізико-
хімічними методами охарактеризовано склад поверхні нанесеного каталізатора та вплив на нього тем-
пературної обробки зразка. Показано, що в результаті іонної імплантації Ті на поверхню нержавіючої 
сталі формується нанорозмірний шар імплантату у вигляді рентгеноаморфної композиції, яка складаєть-
ся з оксиду, нітриду та оксинітриду титану. Підвищення температури обробки спричиняє зниження ак-
тивності зразків. Подібні зміни фотоактивності зразків можна пояснити впливом температури на спів-
відношення між нітридною, оксинітридною та оксидною фазою титану, при цьому кількість останньої 
зростає зі збільшенням температури обробки. Висловлено гіпотезу про активні фази на поверхні носія, які 
забезпечують його високу активність у реакції фотодеструкції водного розчину бензолу при опроміненні 
видимим світлом. Таким чином, показано перспективність та практичність використання отриманих 
зразків у процесі видалення бензолу з його водних розчинів у видимому спектрі випромінювання, що є над-
звичайно актуальним з екологічної точки зору.

Ключові слова: N-TiO2, іонна імплантація, фотодеградація бензолу.
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дією опромінення знаходиться лише зовнішня поверхня каталізаторів, тому основна маса 
дисперсних зразків відіграє фактично роль носія. З цієї точку зору перспективним є ство-
рення нанесених фотокаталізаторів, у яких у ролі носія можуть бути використані як ме-
ханічно міцні гранули, так і пласкі профільні композити. Використання нанесених каталі-
заторів дає можливість збільшити їх робочу поверхню, на яку падає випромінювання, під-
вищити їх термічну і механічну стійкість та полегшити видалення з реакційної суміші.

Нами здійснено синтез каталізатора на основі фольги з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т 
(AISI 321) (товщина 80 мкм) в установці іонної імплантації, яка описана в роботі [1]. 
Як мішень-імплантат використовували металічний титан. Катодне розпилення мішені 
(Ti) здійснювали іонами допоміжного газу — азоту. Енергія імплантації — 20 кеВ при дозі 
5 · 1017 іон/cм2. Отримані зразки прожарювали в атмосфері повітря в температурному 
інтервалі 200—600 °С. Структура і властивості отриманих зразків досліджені за допомо-
гою фізико-хімічних методів. Методом рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) встанов-
лено (рис. 1), що рентгенограми зразків містять лише рефлекси площин (111), (200) та 
(220) фази аустеніту [2], які характерні для носія — нержавіючої сталі (НС). Максимальну 
інтенсивність при цьому має рефлекс площини (220). Аналогічні результати наведені в 
роботах [3—6], хоча автори використовували більшу енергію та дози імплантації. Тем пе-
ратурна обробка зразків не змінює структурний стан поверхні. Відсутність рефлексу від 
імплантованого титану та його сполук може вказувати на їх аморфний стан або незначну 
концентрацію в поверхневому шарі композита.

Рис. 1. Рентгенограми Ti/НС (а) та Ti/НС/600 (б)

Рис. 2. Рентгенограми тон-
ких плівок НС; Ti/НС
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Зважаючи на можливість утворення фазових сполук імплантату в приповерхневому 
ша рі композита під час синтезу і подальшої температурної обробки, ми досліджували зразки 
методом РФА тонких плівок (рис. 2). Результати дослідження показали, що і в цьому випад-
ку на дифрактограмах наявні лише рефлекси фази аустеніту. Однак відзначимо, що у разі ім-
плантації іонів титану спостерігається низькокутовий зсув рефлексу від площ ини (111) аус-
теніту. Це свідчить про впровадження імплантату в решітку носія і відповід не її розширення.

Одержані результати свідчать про те, що внаслідок іонної імплантації на поверхні зраз-
ка утворюються рентгеноаморфні структури титану або концентрація їх кристалів настіль-
ки мала, що знаходиться поза межами чутливості методів.

Згідно з даними атомно-силової мікроскопії (АСМ), імплантація титану спричиняє 
згладжування рельєфу поверхні вихідного носія, але при цьому формуються нові дефекти 
поверхні (глибина 200—240 нм), що обумовлює її більшу неоднорідність. Після температур-
ної обробки (600 °С) (рис. 3) спостерігається поява нових піків у середині існуючих запа-
дин. Результатом цього є незначна зміна висот нерівностей поверхні при досить значній 
зміні її середньої шорсткості.

Рис. 3. Морфологія поверхні зразків за даними АСМ: а — Ti/НС; б — Ti/HC після тер-
мічної обробки. а1, б1 — вигляд поверхні; а2, б2 — профіль поверхні
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Результати дослідження зразків методом рентгенівської фотоелектронної спектро-
скопії (РФЕС) наведено в таблиці. У спектрі О 1s-електронів вихідного зразка ідентифі-
куються піки з енергією зв’язку (Езв) 529,7 еВ (кисень кристалічної решітки оксиду), 
531,6 еВ (кисень карбонатних груп С = О), 532,9 еВ (кисень гідроксильних груп), 535,8 еВ 
(адсорбований кисень). А також пік з Езв = 527,6 еВ, який може вказувати на наявність до-
даткового перенесення електронної густини з елементів, які входять до складу поверхні 
композитів на кисень.

Спектр N 1s-електронів вихідного композита містить пік з Езв = 396,1 еВ (нітрид ти-
тану), 398,2 еВ (елементний азот) та пік з енергією зв’язку вище 400 еВ, який вказує на 
утворення оксинітриду титану з істотним трансфером електронної густини з азоту на ки-
сень. Це добре узгоджується з встановленим для О 1s-електронів піком при 527,6 еВ.

Після температурної обробки зразка на повітрі (600 °С) в спектрах О 1s-електронів зали-
шаються піки, які належать кисню решітки оксиду титану (Езв = 529,7 еВ), карбонатних груп 
С=О (Езв = 531,4 еВ), а також зберігається пік з Езв = 528,0 еВ (оксинітрид титану). З остан-
нім корелює наявність в спектрі N 1s-електронів лише одного піка з Езв = 400,4 еВ [4, 7—8].

У спектрі Ті 2р3/2-електронів вихідного зразка спостерігаються два піки з енергією 
зв’язку 460,3 та 457,9 еВ. Перший із них за значенням енергії зв’язку та константи роз-
щеплення між рівнями 2р1/2- та 2р3/2-електронів, яка дорівнює 4,7 еВ, однозначно відпо-
відає нітриду титану. Другий пік за величинами енергії зв’язку та константи розщеплен-

Рис. 4. Фотодеструкція водного розчину бензолу при опроміненні видимим світлом (a), УФ світлом (б)

Характеристики зразків за методом РФЕС

Зразок
Енергія зв’язку електронів, еВ (РФЕС)

О 1s Ti 2p3/2 N 1s

Ti/НС 527,6; 529,7; 531,6; 532,9; 535,8 457,9; 460,3 396,1; 398,2; 400
Ti/НС/ 600 °С 528,0; 529,7; 531,4 458,1; 459,1 400,4
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ня, яка дорівнює 5,3 еВ і має проміжне значення між оксидом титану (5,7 еВ) та нітридом 
ти тану (4,8 еВ), належить оксинітриду титану [9].

Термічна обробка зумовлює значні зміни в його РФЕ спектрі. У спектрі наявні пік з 
Езв = 459,1 еВ і константою розщеплення 5,8 еВ, який належить оксиду титану, та пік з 
Езв = 458,1 еВ і константою розщеплення 5,5 еВ, який відповідає оксинітриду титану. На 
підставі сукупності даних РФЕС можна констатувати, що в результаті термічної оброб-
ки відбувається окиснення оксинітриду титану до його оксиду, а нітриду титану — до ок-
синітриду.

Активність синтезованих зразків досліджували в реакції фотодеструкції бензолу 
(50 ГДК) у його водному розчині. Дослідження здійснювали в циліндричному реакторі 
(діаметр 9 см) з розміщеним по стінці зразком (імплантація з двох сторін носія) у вигляді 
стрічки висотою 10 см та зануреним термостатованим джерелом випромінювання. Як дже-
рело випромінювання використовували ртутну або натрієву лампи високого тиску, що да-
ло змогу проводити дослідження як в УФ, так і видимому діапазоні. Продукти реакції ана-
лізували на хроматографі SelmiChrom-2 (ПІД), на колонці (довжина 1 м, діаметр 3 мм), за-
повненій Porapak Q.

Як свідчать одержані дані (рис. 4), активність практично всіх синтезованих зразків у 
разі опромінення видимим світлом значно вища, ніж у випадку УФ опромінення (конверсія 
до 25 та 7 % відповідно). При цьому в останньому випадку температурна обробка зразка 
дещо знижує фотоактивність каталізатора, тобто формування оксидної фази титану нега-
тивно впливає на його показники. Водночас у разі опромінення видимим світлом актив-
ність вихідного синтезованого зразка (конверсія 20 %) збільшується після його прогріву 
при 200 і 300 °С (26 і 25 % відповідно). Підвищення температури обробки зумовлює зни-
ження активності зразків. Подібні зміни фотоактивності зразків можна пояснити впливом 
температури на співвідношення між нітридною, оксинітридною та оксидною фазою титану, 
при цьому кількість останньої зростає зі збільшенням температури обробки (РФЕС та [10]). 
Можна висловити гіпотезу, що висока активність синтезованих зразків пов’язана з існуван-
ням нітриду та оксинітриду титану на поверхні носія з нержавіючої сталі.

Таким чином, показано, що методом іонної імплантації можна одержати нанесений на 
поверхню нержавіючої сталі Ті-вмісний каталізатор, фотоактивний у процесі знешкоджен-
ня бензолу у водних стоках при їх опроміненні видимим світлом. Висловлена гіпотеза про 
природу активного шару поверхні каталізатора.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Зажигалов В.А., Гончаров В.В. Формирование наноразмерного покрытия на стали 12Х18Н10Т при ион-
ной имплантации. Металлофиз. новейшие технол. 2014. 36, № 6. P. 757—766. https://doi.org/10.15407/
mfint.36.06.0757

  2. Cherny A.A., Maschenko S.V., Honcharov V.V., Zazhigalov V.A. Nanodimension layers on stainless steel 
surface syntesized by ionic implantation and their simulation. Nanoplasmonics, Nano-Optics, Nanocompo sites, 
and Surface Studies. Cham: Springer, 2015. P. 203–213. (Springer Proceedings in Physics; Vol. 167). https://
doi.org/10.1007/978-3-319-18543-9_12

  3. Dudognon J., Vayer M., Pineau A., Erre R. Grazing incidence X-ray diffraction spectra analysis of expanded 
austenite for implanted stainless steel. Surf. Coat. Technol. 2008. 202, № 20. P. 5048–5054. https://doi.
org/10.1016/j.surfcoat.2008.05.015



57ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 7

Синтез нанесених на поверхню нержавіючої сталі фотокаталізаторів на основі ТіО2

  4. Dudognon J., Vayer M., Pineau A., Erre R. Mo and Ag ion implantation in austenitic, ferritic and duplex 
stainless steels: A comparative study. Surf. Coat. Technol. 2008. 203, № 1—2. P. 180—185. https://doi.org/ 
10.1016/j.surfcoat.2008.08.069

  5. Stefanov P., Stoychev D., Aleksandrova A., Nicolova D., Atanasova G., Marinova Ts. Compositional and 
structural characterization of alumina coatings deposited electrochemically on stainless steel. Appl. Surf. Sci. 
2004. 235, № 1—2. P. 80—85. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2004.05.119

  6. Adraider Y., Pang Y., Nabhani F., Hodgson S., Zhang Z. Y. Laser-induced deposition of sol–gel alumina coating 
on stainless steel under wet condition. Surf. Coat. Technol. 2011. 205, № 23—24. P. 5345—5349. https://doi.
org/10.1016/j.surfcoat.2011.05.044

  7. Dudognon J., Vayer M., Pineau A., Erre R. Modelling of grazing incidence X-ray diffraction spectra from Mo-
implanted stainless steel. Comparison with experimental data. Surf. Coat. Technol. 2008. 200, № 16—17. 
P. 5058—5066. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2005.05.025

  8. Diwald O., Thompson T.L., Goralski E.G., Walck S.D., Yates J.T. The effect of nitrogen ion implantation on 
the photoactivity of TiO2 rutile single crystals. J. Phys. Chem. B. 2004. 108. P. 52—57. https://doi.org/
10.1021/jp030529t

  9. Asahi R., Morikawa T., Ohwaki T., Aoki K., Taga Y. Visible-light photocatalysis in nitrogen-doped titanium 
oxides. Science. 2001. 293. P. 269—271. https://doi.org/10.1126/science.1061051

10. Sano T., Negishi N., Koike K., Takeuchi K., Matsuzawa S. Preparation of a visible light-responsive photo-
catalyst from a complex of Ti4+ with a nitrogen-containing ligand. J. Mater. Chem. 2004. 14. P. 380—384.  
https://doi.org/10.1039/B311444A

Надійшло до редакції 13.03.2019

REFERENCES

  1. Zazhigalov, V. O. & Honcharov, V. V. (2014). The formation of nanoscale coating on the 12Cr18Ni10Ti steel 
during ion implantation. Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36, No. 6, pp. 757-766. https://doi.org/10.15407/
mfint.36.06.0757

  2. Cherny, A. A., Maschenko, S. V., Honcharov, V. V. & Zazhigalov, V. A. (2015). Nanodimension layers on 
stainless steel surface syntesized by ionic implantation and their simulation. Nanoplasmonics, Nano-Optics, 
Nanocomposites, and Surface Studies, Springer Proceedings in Physics, Vol. 167 (pp. 203-213). Cham: Sprin-
ger. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18543-9_12

  3. Dudognon, J., Vayer, M., Pineau, A. & Erre, R. (2008). Grazing incidence X-ray diffraction spectra analysis 
of expanded austenite for implanted stainless steel. Surf. Coat. Technol., 202, No. 20, pp. 5048-5054. https://
doi.org/10.1016/j.surfcoat.2008.05.015

  4. Dudognon, J., Vayer, M., Pineau, A. & Erre, R. (2008). Mo and Ag ion implantation in austenitic, ferritic and 
duplex stainless steels: A comparative study. Surf. Coat. Technol., 203, No. 1-2, pp. 180-185. https://doi.
org/10.1016/j.surfcoat.2008.08.069

  5. Stefanov, P., Stoychev, D., Aleksandrova, A., Nicolova, D., Atanasova, G. & Marinova, Ts. (2004). Composi-
tional and structural characterization of alumina coatings deposited electrochemically on stainless steel. 
Appl. Surf. Sci., 235, No. 1-2, pp. 80-85. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2004.05.119

  6. Adraider, Y., Pang, Y., Nabhani, F., Hodson, S. & Zhang, Z. Y. (2011). Laser-induced deposition of sol–gel 
alumina coating on stainless steel under wet condition. Surf. Coat. Technol., 205, No. 23-24, pp. 5345-5349.  
https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2011.05.044

  7. Dudognon, J., Vayer, M., Pineau, A. & Erre, R. (2008). Modelling of grazing incidence X-ray diffraction 
spectra from Mo-implanted stainless steel. Comparison with experimental data. Surf. Coat. Technol., 200, 
No. 16-17, pp. 5058-5066. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2005.05.025

  8. Diwald, O., Thompson, T. L., Goralski, E. G., Walck, S. D. & Yates, J. T. (2004). The effect of nitrogen ion 
implantation on the photoactivity of TiO2 rutile single crystals. J. Phys. Chem. B., 108, pp. 52-57. https://
doi.org/10.1021/jp030529t

  9. Asahi, R., Morikawa, T., Ohwaki, T., Aoki, K. & Taga, Y. (2001). Visible-light photocatalysis in nitrogen-
doped titanium oxides. Science, 293, pp. 269-271. https://doi.org/10.1126/science.1061051

10. Sano, T., Negishi, N., Koike, K., Takeuchi, K. & Matsuzawa, S. (2004). Preparation of a visible light-responsive 
photocatalyst from a complex of Ti4+ with a nitrogen-containing ligand. J. Mater. Chem., 14, pp. 380-384.  
https://doi.org/10.1039/B311444A

Received 13.03.2019



58 ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 7

О.В. Санжак, Д.В. Бражник, В.В. Гончаров, В.О. Зажигалов, Ф.А. Азімов

Е.В. Санжак 1, Д.В. Бражник 1, В.В. Гончаров 2, 
В.А. Зажигалов 1, Ф.А. Азимов 1

1 Институт сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины, Киев
2 ГУ “Луганский государственный медицинский университет”, Рубежное
E-mail: Sanzhakalena@bigmir.net

СИНТЕЗ НАНЕСЕННЫХ НА ПОВЕРХНОСТЬ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ ФОТОКАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ТіО2

Методом ионной имплантации синтезирован нанесенный Ті-содержащий катализатор на поверхности 
нержавеющей стали. Показана высокая фотокаталитическая активность этого катализатора в процессе 
обезвреживания бензола в водных стоках при облучении видимым светом, которая значительно пре-
вышает его активность в УФ диапазоне. Физико-химическими методами охарактеризованы состав по-
верхности нанесенного катализатора и влияние на него температурной обработки образца. Показано, что 
в результате ионной имплантации Ті на поверхность нержавеющей стали формируется наноразмерный 
слой имплантата в виде рентгеноаморфной композиции, которая состоит из оксида, нитрида и оксинитри-
да титана. Повышение температуры обработки приводит к снижению активности образцов. Подобные из-
менения фотоактивности образцов можно объяснить влиянием температуры на соотношение между ни-
тридной, оксинитридной и оксидной фазой титана, при этом количество последней возрастает при увели-
чении температуры обработки. Высказана гипотеза об активных фазах на поверхности носителя, которые 
обеспечивают его высокую активность в реакции фотодеструкции водного раствора бензола при облуче-
нии видимым светом. Таким образом, показана перспективность и практичность использования получен-
ных образцов в процессе удаления бензола из его водных растворов при облучении видимым светом, что 
на сегодня весьма актуально с точки зрения экологии. 
Ключевые слова: N-TiO2, ионная имплантация, фотодеградация бензола.
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SYNTHESIS OF TiO2-BASED PHOTOCATALYSTS 
DEPOSITED ON STAINLESS STEEL

The supported Ti-containing catalyst on the surface of a stainless steel foil is prepared by the low-temperature 
ion implantation method. It shows the high photocatalytic activity in the process of neutralizing benzene in 
aqueous solutions under the irradiation with visible light, which significantly exceeds its activity in the UV 
range. The composition of the surface of the supported catalyst and the effect of the temperature on it are char-
acterized by physico-chemical methods. It is shown that, as a result of the ion implantation of Ti on the surface of 
a stainless steel, a nanosized layer of the implant is formed in the form of an amorphous composition consisting of 
titanium oxide, nitride, and oxynitride. Increasing the temperature of the treatment leads to a decrease in the 
activity of samples. Similar changes in the photoactivity of samples can be explained by the influence of the 
temperature on the ratio between the nitride, oxynitride and oxide phases of titanium, while the latter increases 
with increasing the processing temperature. The hypothesis of active phases on the surface of a support is ex-
pressed, which ensures its high activity in the reaction of photodegradation of an aqueous solution of benzene 
under the visible light irradiation. Thus, the perspective and practicality of using the obtained samples in the 
process of removal of benzene from its aqueous solutions with the visible light irradiation is shown, which is very 
important today from the point of view of ecology.
Keywords: N-doped TiO2, ion implantation, benzene photodegradation.
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Наявність у представників сімейства оксидних сполук типу An+1BnO3n+1 з шаруватою пе-
ровськітоподібною структурою (ШПС) цінного комплексу електрофізичних, каталітич-
них, іонообмінних та оптичних властивостей [1—7], а також необхідність вирішення за-
дачі їх цілеспрямованого регулювання обумовлюють важливість досліджень із синтезу но-
вих сполук цього сімейства та ізоморфно заміщених фаз на основі відомих сполук типу 
An+1BnO3n+1 з ШПС.
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Зміни будови шаруватої структури скандату 
SrLaScO4 при ізовалентному заміщенні атомів стронцію
Представлено членом-кореспондентом НАН України М.С. Слободяником

Методами рентгенівської порошкової дифракції встановлено умови заміщення атомів стронцію у шарува-
тій перовськітоподібній структурі (ШПС) SrLaScO4 по типу Sr1–xCaxLaScO4: 0  x  0,3. Методом Ріт-
вельда визначено орторомбічну (просторова група Abma) ШПС фази складу Sr0,7Ca0,3LaScO4 зі ступенем 
заміщення атомів стронцію 0,3. Кристалічна структура Sr0,7Ca0,3LaScO4 утворена двовимірними перов-
ськітоподібними блоками, які складаються з шару сполучених вершинами деформованих октаедрів ScO6. 
Блоки відокремлені шаром поліедрів (Sr,Ca,La)О9. Аналіз одержаних даних показав, що в результаті замі-
щення атомів Sr на атоми Ca в ШПС Sr1–xCaxLaScO4 значно зменшується довжина міжблочного зв’язку 
(Sr,Ca,La) — О2, збільшується ступінь деформації (Δ) міжблочних поліедрів (Sr,Ca,La)О9 та взаємний на хил 
октаедрів ScO6. Зменшення відстані між перовськітоподібними блоками наближує будову ШПС до термо-
динамічно стабільної структури перовськіту, а збільшення Δ(Sr,Ca,La)О9 напружує та дестабілізує ШПС. 
Сумарна дія цих факторів призводить до руйнування ШПС і зумовлює як обмеженість розмірів області 
твердих розчинів Sr1–xCaxLaScO4 з шаруватою перовськітоподібною структурою (0  х  0,3), так і не-
можливість утворення скандату CaLaScO4 з цим типом структури. Одержані результати можуть бути 
використані для регулювання функціональних (електрофізичних, оптичних та інших) структурно залеж-
них властивостей фаз Sr1–xCaxLaScO4 шляхом послідовного ізовалентного заміщення атомів в А-позиції їх 
шаруватої перовськітоподібної структури.

Ключові слова: скандати стронцію, кальцію, лантану, ізоморфізм, рентгенівська порошкова дифрактоме-
трія, метод Рітвельда, шарувата перовськітоподібна структура.
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Одним із шляхів регулювання характеристик оксидних сполук та матеріалів на їх ос-
нові є ізоморфне заміщення атомів у різних кристалографічних позиціях. До найбільш важ-
ливих чинників, які визначають межі ізоморфного заміщення, безсумнівно, належать роз-
міри атомів замісників. Як саме геометричний фактор впливає на інтервали існування та 
змінює будову твердих розчинів на основі сполук типу An+1BnO3n+1 з ШПС, може бути вста-
новлено шляхом аналізу особливостей будови ШПС твердих розчинів загального складу 
(A,AI)n+1(B,BI)nO3n+1, в яких атоми А і AI та B і BI відрізняються лише своїми розмірами, а 
за рештою характеристик є повними аналогами. Однак досі такі дослідження проведено 
лише для індієвмісних представників сімейства сполук типу An+1BnO3n+1 з ШПС, а саме: 
Sr1–xCaxLaInO4 [8].

Мета даної роботи — дослідження впливу ізовалентного заміщення атомів стронцію на 
атоми кальцію в одношаровому скандаті SrLaScO4 на будову ШПС фаз Sr1–xCaxLaScO4. 

Синтез скандатів Sr1–xCaxLaScO4 проводили шляхом сумісної кристалізації (випаро-
вування при інтенсивному перемішуванні) суміші водних розчинів нітратів стронцію, каль-
цію, лантану та скандію зі співвідношенням Sr : Ca : La  : Sc = 1 – x  : x : 1 : 1, з подальшою 
термообробкою одержаного продукту на газовому пальнику для видалення основної маси 
оксидів нітрогену. Отриману таким способом шихту перетирали, пресували у вигляді дис-
ків та піддавали термообробці при 1570 К до досягнення незмінного фазового складу. Як 
вихідні використано водні розчини нітратів Sr, Ca, La та Sc марок “хч”.

Кристалічна структура зразків визначена методом Рітвельда. Рентгенівські дифрак-
ційні спектри полікристалічних зразків записано на дифрактометрі Shimadzu XRD-6000 у 
дискретному режимі (крок сканування 0,02°, експозиція в точці 5 с, кути 2θ = 20—85°) на 
мідному фільтрованому (дуговий  графітовий монохроматор перед лічильником) CuKα ви-

промінюванні. Початкову обробку диф-
рактограм, а також структурні розрахун-
ки проведено з використанням апарат-
но-програмного комплексу [9].

На першому етапі нами було визна-
чено межі області фаз з ШПС у системі 
Sr1–xCaxLaScO4. Рентгенофазовий ана-
ліз термооброблених при 1570 К зразків 
валового складу Sr1–xCaxLaScO4 пока-
зав, що зразки з х = 0,1, 0,2 та 0,3 зберіга-
ють ШПС. Зразки з х = 0,4 та 0,5 крім 
фази з ШПС містять домішкові фази, а 
основною фазою неоднофазних зразків 
з х  0,6 є фаза зі структурою тривимір-
ного перовськіту.

Індексування дифрактограм одер-
жа них термообробкою спільно закрис-
талізованих нітратів фаз Sr1–xCaxLaScO4 
(0  х  0,3) показало, що вони задо-
вільно індексуються в ромбічній синго-

Таблиця 1. Структурні дані Sr0,7Ca0,3LaScO4

Позиція Атом
Запов-
нення

X Y Z

8f Sr 0,35 0,0115(1) 0 0,3530(2)
Ca 0,15
La 0,5

4a Sc 1 0 0 0

8e O1 1 0,25 0,25 0,049(1)

8f O2 1 0,493(2) 0 0,329(1)

Просторова група Abma (6402)
Періоди кристалічної 
гратки, нм

a = 0,57814(9)
b = 0,57284(9)
c = 1,2389(3)

Незалежні відбиття 50

Загальний ізотропний 
B фактор, нм2

0,1(1) · 10–2

Параметр текстури 0,84(3)
Вісь текстури 001

Фактор недостовірності Rw = 0,063
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Таблиця 2. Міжатомні відстані, ступені деформації (Δ) поліедрів (AII, La)O9 і ScO6 
та кути Sc — O1 — Sc cусідніх октаедрів ScO6 в ШПС Sr0,7Ca0,3LaScO4 та SrLaScO4

Sr0,7Ca0,3LaScO4 SrLaScO4 [3] SrLaScO4 [10]

Відстані d, нм Відстані d, нм Відстані d, нм

(Sr,Ca,La) —  O2 0,226(1)* (Sr,La) — O2 0,236* (Sr,La) — О2 0,238*

(Sr,Ca,La) — 2O1 0,241(1) (Sr,La) — O2 0,254 (Sr,La) — O2 0,245
(Sr,Ca,La) — O2 0,280(2) (Sr,La) — 2O1 0,265 (Sr,La) — 2O1 0,263
(Sr,Ca,La) — 2O2 0,288(2) (Sr,La) — 2O1 0,279 (Sr,La) — 2O1 0,280
(Sr,Ca,La) — O2 0,301(2) (Sr,La) — 2O2 0,290 (Sr,La) — 2O2 0,291
(Sr,Ca,La) — 2O1 0,314(2) (Sr,La) — O2 0,327 (Sr,La) — O2 0,335
Середня відстань
(Sr,Ca,La) — O 0,277

Середня відстань
(Sr,La) — O 0,276

Середня відстань
(Sr,La) — O 0,276

Δ(Sr,Ca,La)О9 127 ⋅ 10–4 Δ(Sr,La)О9 78 ⋅ 10–4 Δ(Sr,La)О9 98 ⋅ 10–4

Sc — 4O1 0,212(1) Sc — 4O1 0,204 Sc — 4O1 0,204
Sc — 2O2 0,212(2) Sc — 2O2 0,214 Sc — 2O2 0,214
Середня відстань
Sc — O 0,212

Середня відстань
Sc — O 0,207

Середня відстань
Sc — O 0,207

Δ ScО6 0 Δ ScО6 5 ⋅ 10–4 Δ ScО6 5 ⋅ 10–4

Кут Sc — O1 — Sc, ° 147 Кут Sc — O1 — Sc, ° 170 Кут Sc — O1 — Sc, ° 169

Примітка. Ступінь деформації октаедрів MeОn у кристалічній структурі розраховано за формулою 
Δ = 1/n∑[(Ri– R )/ R ]2 (Ri — відстані Ме — О, R  — середня відстань Ме — О, n — координаційне число) 
[11]. * Міжблочна відстань.

нії. Систематика погасань відбиттів (присутні відбиття hkl з k + l = 2n, 0kl з k,l = 2n, h0l з 
l = 2n, hk0 з h,k = 2n, h00, 0k0, 00l з h,k,l = 2n) вказує на належність їх ШПС до центроси-
метричної просторової групи Abma.

Виходячи з встановлених умов існування фаз з ШПС в системі Sr1–xCaxLaScO4, для ви-
рішення поставленої задачі нами було визначено будову ШПС для фази Sr0,7Ca0,3LaInO4 з 
максимальним ступенем заміщення атомів стронцію (х) рівним 0,3.

Первинну оцінку координат атомів для початкової моделі структури Sr1–xCaxLaScO4 
здійснено за відомими структурними даними для SrLaScO4 (пр. гр. Abma) [3, 10]. Зістав-
лен ня експериментальних і розрахованих для такої моделі структури інтенсивностей по-
казало їх задовільну збіжність. Результати уточнення побудованої в пр. гр. Abma моделі 
структури Sr1–xCaxLaScO4 наведені в табл. 1, 2. Встановлений у результаті розрахунку струк-
тури склад зазначеної фази (10 ат. % Sr, 4,3 % Ca, 14,3 % La, 14,3 % Sc, 57,1 % O) у межах 
похибки визначення відповідає експериментально заданому.

Основою ШПС фази Sr0,7Ca0,3LaScO4 є двовимірні (нескінченні в напрямках осей X і Y) 
перовськітоподібні блоки завтовшки в один шар з’єднаних вершинами октаедрів ScO6 
(рис. 1). Сусідні блоки зсунуті один відносно одного вздовж діагоналі площини XY на по-
ловину ребра перовськітового куба, розділені міжблочним шаром з поліедрів (Sr,Ca,La)О9 і 
утримуються разом за допомогою зв’язків —O— (Sr,Ca,La) —O—. Необхідність в утворенні 
міжблочних зв’язків типу — O — (Sr,Ca,La) — O — для “зшивання” блоків між собою обу-
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мовлює зсув атомів Sr, Ca та La майже до границі перовськітоподібного блока (позиція 8с), 
а їх розподіл у цій позиції має статистичний характер.

З дев’яти атомів оксигену поліедра (Sr,Ca,La)О9 вісім атомів (чотири O(1) та чотири 
O(2)) належать до того ж блока, що і атоми (Sr,Ca,Lа), а дев’ятий атом оксигену (O(2)) є 
атомом октаедра ScO6 сусіднього перовськітоподібного блока (рис. 2). Довжина цього 
міжблочного зв’язку (Sr, Ca, La) — О2 є найменшою в поліедрі (Sr, Ca, La)О9 (0,226 нм) 
(див. табл. 2).

Зіставлення особливостей будови ШПС фази Sr0,7Ca0,3LaScO4 з максимально мож-
ливим ступенем заміщення атомів стронцію з будовою ШПС відомого одношарового не-
заміщеного скандату SrLaScO4 (див. табл. 2) показало, що входження в А-позицію ШПС 
SrLaScO4 менших, ніж атом стронцію, атомів кальцію спричиняє такі зміни:

істотне зменшення довжини міжблочного зв’язку (Sr, Ca, La) — O2 (з 0,236 — 0,238 нм 
до 0,226 нм);

зростання ступеня деформації поліедрів (Sr,Ca,Lа)O9 (з (78 ÷ 98) · 10–4 до 127 ⋅ 10–4);
зменшення величини кута зв’язків Sc — O1 — Sc (з 169—170° до 147°), що вказує на 

збільшення нахилу сусідніх октаедрів ScO6 один до одного.
Зближення прилеглих двовимірних перовськітоподібних шарів зв’язаних вершина-

ми октаедрів ScO6 зі збільшенням вмісту атомів кальцію наближає будову ШПС фаз 
Sr1–xCaxLaScO4 до будови тривимірного термодинамічно стабільного перовськіту. Переви-
щення ж межі ізовалентного заміщення атомів стронцію призводить врешті до появи фази 
зі структурою перовськіту.

Водночас зростання ступеня деформації поліедрів (Sr, Ca, Lа)O9 та збільшення нахилу 
сусідніх октаедрів ScO6 зумовлює підвищення напруженості в міжблочному просторі ШПС 
фаз Sr1–xCaxLaScO4.

У цілому, сумарна дія вищезазначених факторів дестабілізує ШПС, обмежує область 
фаз з ШПС у системі Sr1–xCaxLaScO4 і обумовлює відсутність CaLaScO4.

Слід відзначити, що зростання ступеня деформації міжблочних поліедрів (Sr, Ln)О9 так 
само має місце для одношарових скандатів SrLnScO4 (Ln = La – Sm) при зменшенні розміру 
атома РЗЕ [10] і є однією з головних причин руйнації ШПС у цьому ряду скандатів.

Рис. 1. Кристалічна структура Sr0,7Ca0,3LaScO4 у вигляді октаедрів ScО6 та атомів Sr, Ca, Lа (кру жечки)

Рис. 2. Будова міжблочної границі в ШПС Sr0,7Ca0,3LaScO4 у вигляді октаедрів ScО6 та атомів Sr, Ca, La 
(сірий кружечок)
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Таким чином, встановлено область існування фаз з ШПС у системі Sr1–хCaхLaScO4 та 
визначено будову ШПС фази Sr0,7Ca0,3LaScO4. Аналіз особливостей будови ШПС сканда-
тів Sr0,7Ca0,3LaScO4 та SrLaScO4 дав змогу виявити основні закономірності впливу розмірів 
атомів у А-позиції скандатів SrLaScO4 на будову одношарової ШПС фаз Sr1–xCaxLaScO4 
та визначити фактори, які обмежують область фаз Sr1–xCaxLaScO4 з ШПС. Одержані ре-
зультати можуть бути використані для регулювання структурно залежних властивостей ма-
теріалів на основі скандату лантану шляхом ізовалентного заміщення атомів у ШПС.
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ИЗМЕНЕНИЯ СТРОЕНИЯ СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЫ СКАНДАТА SrLaScO4 
ПРИ ИЗОВАЛЕНТНОМ ЗАМЕЩЕНИИ АТОМОВ СТРОНЦИЯ

Методами рентгеновской порошковой дифракции определены условия замещения атомов стронция в 
слоистой перовскитоподобной структуре (СПС) SrLaScO4 по типу Sr1–xCaxLaScO4: 0  х  0,3. Мето-
дом Ритвельда определена орторомбическая (пространственная группа Abma) СПС фазы состава 
Sr0,7Ca0,3LaScO4 со степенью замещения атомов стронция 0,3. Кристаллическая структура Sr0,7Ca0,3LaScO4 
образована двумерными перовскитоподобными блоками, состоящими из слоя соединенных вершинами 
деформированных октаэдров ScO6. Блоки разделены слоем полиэдров (Sr, Ca, La)О9. Анализ полученных 
данных показал, что при замещении атомов Sr на атомы Ca в СПС Sr1–xCaxLaScO4 значительно уменьша-
ется длина межблочной связи (Sr, Ca, La) — О2, увеличивается степень деформации (Δ) межблочных по-
лиэдров (Sr, Ca, La)О9 и взаимного наклона октаэдров ScO6. Уменьшение расстояния между перовски-
топодобными блоками приближает строение СПС к термодинамически стабильной структуре перовскита, 
а увеличение Δ(Sr,Ca,La)О9 напрягает и дестабилизирует СПС. Суммарное воздействие этих факторов 
приводит к разрушению СПС и обусловливает как ограниченность размеров области твердых растворов 
Sr1–xCaxLaScO4 со слоистой перовскитоподобной структурой (0  х  0,3), так и невозможность образо-
вания  скандата CaLaScO4 с этим типом структуры. Полученные результаты могут быть использованы 
для регулирования функциональных (электрофизических, оптических и других) структурно зависимых 
свойств фаз Sr1–xCaxLaScO4 путем последовательного изовалентного замещения атомов  в А-позиции их 
слоистой перовскитоподобной структуры.

Ключевые слова: скандаты стронция, кальция, лантана, изоморфизм, рентгеновская порошковая ди-
фрактометрия, метод Ритвельда, слоистая перовскитоподобная структура.



65ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 7

Зміни будови шаруватої структури скандату SrLaSCo4 при ізовалентному заміщенні атомів стронцію 

Y.A.Titov 1, N.M. Belyavina 1,  
M.S.Slobodyanik 1, V.V.Chumak 2

1 Taras Shevchenko National University of Kyiv
2 Zhytomyr Ivan Franko State University
E-mail: tit@univ.kiev.ua

CHANGES OF THE SLAB STRUCTURE CONSTITUTION OF SCANDATE 
SrLaScO4 AT THE ISOVALENT SUBSTITUTION OF STRONTIUM ATOMS

The substitution conditions of scandium atoms in SrLaScO4 slab perovskite-like structure (SPS) of Sr1–xCaxLaScO4- 
type (0  х  0.3) have defined by X-ray powder diffraction methods. SPS (Abma space group) of Sr0.7Ca0.3LaScO4 
phase with a substitution degree of strontium atoms equal 0,3 is determined by the Rietveld procedure. The 
crystal structure of Sr0.7Ca0.3LaScO4 is formed by two-dimensional perovskite-like blocks consisting of a slab of 
distorted ScO6 octahedra joined by vertices. Blocks are separated by the slab of (Sr, Ca, La)О9 polyhedra. Analysis 
of the obtained data has shown that, in a case of the substitution of Sr atoms by Ca atoms in SPS of Sr1–xCaxLaScO4, 
a gradual reduction of the length of the (Sr, Ca, La) — О2 interblock bond and the increases of the deformation 
degree (Δ) of interblock (Sr,Ca,La)О9 polyhedra and the mutual inclination of octahedrons ScO6 take place. 
Reduction in the distance between perovskite-like blocks approaches a construction of SPS to the thermo-
dynamically stable perovskite structure, and the increase of Δ(Sr, Ca, La)О9 strains and destabilizes SPS. The 
total effect of these factors leads to the destruction of SPS, limits the range of Sr1–xCaxLaScO4 solid solu-
tions with a slab perovskite-like structure (0  х  0.3), and makes the formation of CaLaScO4 scandate with 
this type of structure impossible. The results obtained can be used to regulate the functional (electrophysical, 
optical, etc.) structurally dependent properties of the Sr1–xCaxLaScO4 phases by successively isovalent substi-
tution atoms in the A-positions of their layered perovskite-like structure.

Keywords: strontium, calcium, lanthanum scandates, isomorphism, X-ray powder diffraction, Rietveld method, slab 
perovskite-like structure.
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Vicinal fluorocyclopentanol are valuable chiral synthetic blocks for the preparation of a number 
of natural and synthetic biologically active substances [1]. These compounds are used to prepare 
various biologically active compounds, in particular, prostaglandins and precursors of leukot-
rienes [1—4]. 2-Fluorocyclopentanols can be converted to prostaglandin F2a precursors, while 
2-substituted cyclopentanols are the starting compounds for the preparation of L7 leukotriene 
B4, a conformationally restricted leukotriene antagonist used in the enantioselective general syn-
thesis of (+)-Estron and Desogestrel [5]. Previously, we reported on the biocatalytic method for 
the synthesis of chiral halogencyclopentanols and halogenocyclopentanols, which were obtained 
by the chemoenzymatic transesterification of 2-halogencyclopentanols [6] (Scheme 1). 

                                  Scheme 1
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and 1,2-aminofluorocyclopentanes
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Vicinal fluorocyclopentanol are valuable chiral synthetic blocks for the preparation of a number of natural and syn-
thetic biologically active substances Racemic cis-2-fluorocyclopentanols were separated into enantiomers by the ki-
netically controlled transesterification with vinyl acetate in the presence of lipases in organic media, High enantiose-
lectivity (ee > 98 %) and good yields of compounds were obtained for all substrates using Burkholderia cepacia 
lipase, The fluorocyclopentanols were converted into enantiomerically pure 1,2-aminofluorocyclopentanes using the 
Mitsunobu reaction, The enantiomeric purity of the compounds was determined by Mosher's acid derivatization 
method, and the absolute configurations were determined using the Kazlauskas rule.

Keywords: stereochemistry, biocatalysis, lipase Burkholderia cepacia, fluorocyclopentanols, aminofluorocyclopen-
tanes, Kazlauskas rule. 
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Enzymatic synthesis of enantiomerically pure 1,2-fluorocyclopentanols and 1,2-aminofluorocyclopentanes

In the present work, we continued these studies using fluorocyclopentanols to synthesize 
new important synthetic blocks of biologically active compounds. First of all, we focused on the 
synthesis of enantiomerically pure aminofluorocyclopentane 2, which we planned to obtain from 
the 1,2-fluorocyclopentanole 1 (Scheme 2).

                                                              Scheme 2

Results and discussion. Synthesis of starting compounds. The stereoisomers of 1,2-fluoro-
cyclopentanols were synthesized from cyclopentane epoxides 3 [7]. With this end, the mixture of 
epoxide and triethylamine hydrofluoride was heated at 80 °C for several hours. As a result, a ra-
cemic mixture of trans-2-fluorocyclopentanol 1 without impurities of cis-isomer 4 was obtained 
in high yield (Scheme 3).

In the next step of the synthesis, trans-2-fluorocyclopentanols 1 was converted into racemic 
cis-2-fluorocyclopentanols 4. For this, the compound trans-1 was oxidized using the Swern meth-
odology and treated at –80 °C with a mixture of dimethyl sulfoxide and oxalyl chloride for 1 h. 
Then it was treated with triethylamine, resulting in the formation of 2-fluorocyclopentanone 3 in 
high yield, 2-fluorocyclopentanone 3 was then reduced by triisobutylborane in THF to form ra-
cemic cis-2-fluorocyclopentanols. The analysis of NMR spectra of reaction mixtures showed that 
cis-2-fluoro-fluorocyclopentanol 4 contained minor impurities of trans-isomer 1 (Scheme 3).

                Scheme 3

In addition, racemic trans-2-fluorocyclopentanol 1 was oxidized by the Johns method. As a 
result, 2-fluorocyclopentanone 4 was obtained in good yields. The ketones 3 were reduced by 
sodium borohydride in methanol, triisobutylborane in THF and H-Dibal. Recovery of 2-fluo-
rocyclopentanon 3 with sodium borohydride in methanol yielded a mixture of cis- and trans-iso-
mers in the ratio of 70 : 30. The reduction with triisobutylborane gave the diastereomers in 
the ratio of 75 : 25, and the reduction with H-Dibal resulted in the diastereomeric ratio of 55 : 45. 
The diastereomers were separated by column chromatography.

Resolution of 2-fluorocyclopentanols. Previously, chiral cis-2-fluorocyclopentanols 4 were not 
obtained, although the racemic isomers of 2-fluorocyclopentanols, as well as 2-fluorocyclopen-
tanols, were described as the mixtures of cis- and trans- isomers [8, 9].
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For the resolution of racemic 2-fluorohydrins 4, we used several highly effective lipases, which 
were earlier used and showed the high effectivity on a number of transesterification reactions in 
organic solvents. Vinyl acetate or isopropylidene acetate were used as acylating agents. We have 
tested Candida Antarctica (CAL-B), Pseudomonas cepacia (PCL), and Bur hol deria cepacia (BCL) 
lipases as biocatalysts. The best results (the highest ee) were obtained with BCL, and, therefore, 
we chose this lipase. The enzymatic esterification with vinyl acetate in the presence of BCL re-
sulted in the resolution of racemic cis-fluoro-cyclopentanols into enantiomerically pure, optically 
active stereoisomers. The esterification was performed at room temperature until the conversion 
attained 50 %. In all cases, the high enantiomeric excesses (ee’s) were obtained.

After the column chromatography, optically active alcohols and acetates were obtained 
with an optical purity of 98—99 % ee. Acetates 5 were hydrolyzed in a phosphate buffer at pH 7.2 
in the presence of PCL lipase. As a result of hydrolysis, optically pure acetates 5 were obtained 
in contrast to the unreacted alcohols of the opposite configuration.

Transesterification with vinyl acetate proceeded for 6—12 h until the 50 % conversion into 
acetates 5, 6. One of the enantiomers in the racemic mixture reacted and turned into acetate, and 
the second enantiomer did not react with vinyl acetate. The optical purity of the acylated pro-
ducts was determined by the derivatization with (R)- or (S)-methoxy-trifluoromethylpheny la-
cetic acid (Mosher’s acid) according to the established protocol. For (S)-acetate, the achievement 
of 50 % conversion by the enzymatic acylation was established by analyzing the 1H NMR spectra 
of the enzymatic separation esters. As a result of the enzymatic resolution and subsequent chro-
matography, optically active (—)-(1R, 2S)-fluorocyclopentanols  and (—)-(1R,2R)-acetates with 
an optical purity of 98-99 % were obtained.

The acetates were purified by the distillation in vacuo and then hydrolyzed in a phosphate 
buffer at pH 7.2 in the presence of BCL. As a result of the hydrolysis, optically pure (+)-(1R,2S) 
and (—)-(1R,2R)-fluorocyclopentanols were obtained. The additional low-temperature crys tal-
lization of fluorocyclopentanols 4 in pentane allowed the preparation of optically pure alco hols 
(+)-(1R, 2S)-4 and (—)-(1R,2R)-4, which was established by the derivatization of the compounds 
with Mosher’s acid. Similarly, the acylation of racemic trans-cyclopentanol with vinyl acetate in 
the presence of BCL under kinetically controlled conditions (50 % conversion of the α-fluoro-
cyclopentanol) led to the formation of (—)-(1R,2S)-alcohol and (+)-(1R,2R)-acetate, which 
were purified by chromatography. The hydrolysis of (+)-(1R,2R) acetate 5 in a phosphate buffer 
at pH 7.2 gave the second stereoisomer of trans-cyclopentanol (+)-(1R,2R)-1 with high optical 
purity. Optically pure 2-fluorocyclopentanols are colorless low-melting substances that are stable 
at room temperature or in the refrigerator. No racemization during the processing and storage 
was observed. The structure of the compounds was confirmed by spectroscopic studies. The NMR 
spectra allow us to easily identify the cis- and trans-isomers. For example, in the 1H NMR spectra 
of cis-isomers, the signal of CHX protons was displaced to the weak field (Scheme 4).

We have used fluorocyclopentanols synthesized for the synthesis of aminofluorocyclo pen-
tanes of considerable interest as key reagents in the synthesis of a number of important biologi-
cally active compounds.

Optically pure 1,2-fluorocyclopentanols were converted into 2-fluorine aminocyclopentanes 
by the Mitsunobu reaction. The reaction proceeded with the inversion of the absolute configu-
ration containing a hydroxyl group at the carbon atom. For the production of aminofluoro-
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cyclopentanes, cis-(1R,2R)-fluorocyclopentanol 4 was dissolved in tetrahydrofuran and triphe-
nylphosphine and phthalimide were added to the solution. After the cooling to 0 °C, diethyl 
azodicarboxylate (DEAD) was added, and the reaction mixture was stirred overnight at room 
temperature. Upon the completion of the reaction, the solvent was evaporated. 2-((1R,2S)-2-
fluorocyclopentyl)isoindoline-1,3-diones 7, 9 were purified by column chromatography. As a 
result, (S,R)-phthalimide was obtained in 70 % yield. Then phthalimides 7, 9 were hydrolyzed 
with 6N hydrochloric acid to result in hydrochloride (S,R)-cyclopentylfluoramine 8 and hyd-
rochloride (R,S)-cyclopentylfluoramine 10. The optical purity was controlled by Mosher’s 
acid derivatization method [10].

The products 7, 9 were then treated with hydrochloric acid to form aminofluorocyclopen-
tane hydrochlorides 8, 10. As a result, trans-1,2-fluorocyclopentanol 1 was converted into the 
cis-1,2-aminofluorocyclopentanes 8, 10. Pure products with an enantiomeric excess of 95 % were 
obtained (Scheme 5).

Scheme 4

Scheme 5

+
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The Kazlauskas rule [11] was used to determine the absolute stereochemistry of enantio-
merically pure products. The Kazlauskas rule is an empirical model based on the postulate that 
the enantioselectivity is proportional to the difference in size between large (L) and middle (M) 
substituents in the substrate. According to the Kazlauskas rule, these substitutes are located in 
two different pockets of the active site of an enzyme, according to their size, which determines the 
absolute configuration of the products in the enzymatic reaction. According to the Kazlauskas 
rule, the biocatalytic acetylation of 2-fluorocyclopentanoles 1, 4 should be (R)-selective. Con-
sequently, the biocatalytic transesterification of cyclopentanols should lead to the formation of 
(1R, 2S)-acetates 5 and (1S, 2R)-2-fluorocyclopentanoles 4.

So in this work, racemic cis-2-fluorocyclopentanols were resolved into enantiomers by the 
kinetically controlled biocatalytic transesterification with vinyl acetate in the presence of Bur-
kholderia cepacia lipase in organic media. The high enantioselectivity (ee > 98 %) and good yields 
of compounds were obtained for all substrates. Fluorocyclopentanols were converted into enan-
tiomerically pure 1,2-aminofluorocyclopentanes using the Mitsunobu reaction. The enantiome-
ric purity of the compounds was determined by Mosher’s acid derivatization method, and the 
absolute configurations were determined using the Kazlauskas rule [12, 13].

Experimental Part. 1H NMR and 13C NMR spectra were recorded in a CDCl3 solvent on a 
500 MHz spectrometer at ambient temperature. The chemical shifts (δ) are given in ppm with 
respect to TMS as the internal standard. Signals: s, singlet; d, doublet; dd, doublet of doublet; td, 
triplet of doublets; t, triplet; m, multiplet; br s, broad singlet. The constants of connection J are 
given in Hertz. All reagents and solvents were purchased from commercial firms and used wi-
thout special purification, unless otherwise specified. Column chromatography was performed 
on silica gel 60 (70—230 mesh) using the indicated eluents. Optical rotations were measured on 
the Perkin-Elmer 241 polarimeter (sodium D line at 20 °C). Melting points are not corrected. 
All reactions were carried out in a carefully dried glass dish. Lipase isolated from Burkholderia 
cepacia (Amano PS) was purchased from Amano Pharmaceutical (Japan). Progression of the 
reactions and separation of the products by column chromatography were monitored by analy-
tical thin layer chromatography (silica gel 60 F254-plate-Merck, Darmstadt, Germany), and 
the products were visualized with anisaldehyde. The purity of all compounds was verified using 
NMR measurements.

Rac-trans-2-fluorocyclopentanol (1). To 6.00 ml (5.78 g, 0.069 moles) of cyclopenten oxide in 
70 ml of 1.0 M triethylamine trihydrofluoride, we added 20 ml of poly(hydrogen fluoride) pyri-
dinium slowly via a polypropylene syringe, at 0 °C at the magnetic stirring, The mixture was left 
warmed to room temperature and then stirred for 3 h, The consecutive treatment with water, 
diethyl ether extraction, washing with aqueous sodium hydrogen carbonate, drying with anhy-
drous magnesium sulfate, and concentrating on a rotary evaporator gave an oil, which was puri-
fied by the distillation in vacuo Yield 3.65 g (50 %), bp 55—57 °C (20 mmHg).

1Н NMR(300 MHz, CDC13): δH 1.3—2.00 (m, 6 H), 3.25 (br s, 1 H), 4.30 (d,m, J 14, 1 H), 
4.90 (ddt, J 52.0, J 8.4 and J 2.8, 1H).

13C NMR (75.4 MHz, CDCl,), δc: 19.7 (d, J 1.7), 29.0 (d, J 21.54), 31.2 (d, J 1.7), 77.0 (d, J 
27.2), 98.9 (d, J 177). 

NMR 19F, δF-185 ppm.
Found, %: C 57.35; H 8.78, C5H9FO, Calculated, %: C 57.68; H 8.71.
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Rac-2-fluorocyclopentanone (3). 3.6 ml (50 mmol) of DMSO in 10 ml of methylene chloride 
at –70 °C was added dropwise to a solution of oxalyl chloride (2.9 g, 23 mmol) in 40 ml of me-
thylene chloride. Trans-2-fluorocyclopentanol (20 mmol) was added at the same temperature, 
and the reaction mixture was stirred for 20 min. The temperature was then raised to –55 °C, and 
16 ml of triethylamine was added. The reaction mixture was stirred for 20 min, warmed to 0 °C, 
and poured into a 1 M aqueous solution of hydrochloric acid, The aqueous phase was separated 
and extracted with methylene chloride, the combined extractes  were washed with water and 
dried over anhydrous sodium sulfate. The solvent was distilled off at the atmospheric pressure 
with an effective column.

Synthesis of rac-cis-fluorocyclopentanols (4). To fluorocyclopentanone 3 (10 mmol) in 50 ml 
of methanol, we added sodium borohydride (0.12 mol) at 0 °C, and the reaction mixture was 
stirred for 2 h at room temperature. Next, NH4Cl (11 mmol) was added and the reaction mix-
ture was stirred for 0.5 h, filtered off, evaporated under reduced pressure, and the residue was 
extracted with methylene chloride. The extract was then dried over Na2SO4. The solvent was 
removed under reduced pressure and the residue was distilled under vacuum. The yield 70 %, bp 
55 °C (15mm Hg).

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1.25–1.35 (m, 2H, CH2), 1.5–1.70 (m, 5H, CH2CH2), 2.0–2.1 
(m, 1H, CH2), 2.4 (br, 1 H), OH), 3.78 (d, 1H, J = 5, CHOH), 4.69 (dd, JH, F = 40 Hz,  J = 3 Hz, 
1H, CHF).

13C NMR (125.74 MHz, CDCl3): 20.90 с, 22.00 с, 28.50 с, 30.10 с, 70.0 с, 92.87.
Chiral-1,2-fluorocyclopentanols. (1R, 2R)-2-Fluorocyclopentanol-1 (1R, 2R)-1. Racemic 

alcohol 1 (10 mmol) was dissolved in MTBE, vinyl acetate (30 mmol) was added as an acy-
lating agent. Then the Amano PS (0.1 eq) was added, and the reaction mixture was stirred over-
night at room temperature. The course of the reaction was monitored by NMR. When the reac-
tion was completed, the lipase was filtered off, and the solvent was evaporated. The residue (mix-
ture of cyclopentanol and acetate) was separated by column chromatography. Optical purity 
was controlled by Mosher’s acid derivatization.

(1R,2R)-2-Fluorocyclopentyl acetate 5: Yield 45 %.
(1S, 2S)-2-Fluorocyclopentanol-1 1, Yield 45 %, [α]D

20 = +12 (CHCl3).
(1S,2S)- Fluorocyclopentane-1-ol (1S, 2S) -1. Racemic alcohol obtained in the previous 

step (1 eq) was dissolved in MTBE and vinyl acetate (3 eq) as an acylating agent and Amano PS 
lipase (0,1 eq) as a biocatalyst were added. The reaction mixture was stirred at room tempera-
ture for 12—14 h. The reaction was monitored by NMR. When the reaction was completed, 
the lipase was filtered off, and the solvent was evaporated. The residue (mixture of alcohol and 
acetate) was separated by column chromatography. Optical purity of the product was established 
by the Mosher acid derivatization.

(1S,2S)-Flurocyclopentanol: Yield 45 %, [α]D
 20 = +11 (CHCl3).

(1R,2R)-2-Fluorocyclopentyl acetate: Yield 45 %.
(1R,2R)-2-Fluorocyclopentyl acetate (10 mmol) was dissolved in MTBE, phosphate 

buffer (0.05 M, pH = 7.2). Novozyme 435 (0.2 eq) was added, and the reaction mixture was stir-
red at room temperature for 14 h. The course of the reaction was monitored by NMR. When 
the reaction was completed, the lipase was filtered off. The organic phase was separated from the 
water phase. The water phase was extracted 2 times with MTBE. The combined organic extracts 
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were dried over sodium sulfate and evaporated. Optical purity was determined by the Mosher 
acid derivatization, The yield of (R, R)-alcohol was 95 %, [α]D

20 = –5.5 (CHCl3).
(1S, 2S)-2-Fluorocyclopentanol, [α]D

22 = +10.3 (CHCl3, c = 1.1). Spectral data correspond 
to the literature data [6].

((1R, 2S)-2-Fluorocyclopentyl) isoindolyl-1,3-dione. (1R, 2R)-Fluorocyclopentan-1-ol 
(0.02 mol) was dissolved in absolute THF. Triphenylphosphine (0.024 mol) and phthalimide 
(0.02 mol) were added to the solution. Then the DEAD was added to the reaction mixture at the 
cooling with an ice-water bath, and the mixture was stirred overnight at room temperature. When 
the reaction was completed, the solvent was evaporated, and the the residue was purified by co-
lumn chromatography, The yield of (S, R)-phthalimide is 70 %.

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δH 1.75 (m, 2H, CH2), 1.90 (m, 2H, CH2CH2), 2.6—2.8 (m, 2H, 
CH2), 4.5 (d,m, 1H,  J = 5, CHOH), 5.2 (d,m,  JH, F = 50 Hz, 1H, CHF), 7.83; 7.91 (C6H4).

(1R,2S)-1-Amino-2-fluorocyclopentane). ((1R,2S)-2-Fluorocyclopentyl) isoindolyl-1,3-di-
one was dissolved in 6N hydrochloric acid and refluxed for 5 h. When the reaction was com-
pleted, the precipitate (phthalic acid) was filtered off. The solvent was evaporated. In the residue, 
pure (1S,2R)-fluorocyclopentylphenamine hydrochloride was found. The optical purity of the 
product was determined by Mosher’s acid derivatization. Yield of 90 %, ee = 95 %, [α]D

20 = –9.98 
(C = 0.1, Ethanol). Optical purity was controlled by Mosher’s acid derivatization method.

1H NMR (DMSO-D6), δ, ppm, ( J, Hz): δH 1.9 m (2H, CH2); 1.95 m (2H, CH2); 2.3 m 
(2H, CH2); 3.2 m (2H, CH2); 4.5 m (CHNH2, 1H); 5.0 d (JHF 55, CHF); 6.78 c (2H, NH3

+).
13C NMR (125.74 MHz, CDCl3): δC: 19.90 с, 28.00 с, 30.50 с, 31.10 с, 77.0 d J 28, 98.0 d  

J 180 (C-F).
19F NMR, δF -190 ppm.
Found, %: C 43.45; H 8.21. C5H11ClFN. Calculated, %: C, 43.02; H, 7.94.
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ФЕРМЕНТАТИВНИЙ СИНТЕЗ ЕНАНТІОМЕРНО ЧИСТИХ 
1,2-ФТОРЦИКЛОАЛКАНОЛІВ І 1,2-АМІНОФТОРЦИКЛОАЛКАНІВ

Віцинальні фтороциклопентаноли є цінними хіральними синтетичними блоками для отримання ряду 
природних і синтетичних біологічно активних речовин. Ці сполуки використовують у синтезі різних біо-
логічно активних сполук, зокрема простагландинів і прекурсорів лейкотрієнів. Для поділу рацемічних 
2-фторгідринів були використані кілька високоефективних ліпаз, які в попередніх дослідженнях показали 
високу ефективність на багатьох реакціях переетерифікації в органічних розчинниках. Вінілацетат або 
ізопропіліден ацетат використовували як ацетилюючі агенти. Рацемічні цис-2-фторциклоалканоли були 
розділені на енантіомери в результаті кінетично контрольованої переестерифікації вінілацетату в при-
сутності біокаталізаторів. Високу енантіоселективність (ee > 98 %) і хороший вихід отримано для всіх 
субстратів з використанням ліпази Burkholderia cepacia. Фторциклоалканоли перетворили в енантіомерно 
чисті 1,2-амінофторциклоалкани з використанням реакції Mіцунобу. Реакція відбувалася з інверсією аб-
солютної конфігурації на атомі вуглецю, що містить гідроксильну групу. Енантіомерну чистоту сполук 
визначено методом дериватизації кислотою Mошера, а абсолютну конфігурацію встановлено за методом 
Казлаускаса. Згідно з правилом Казлаускаса, біокаталітичне ацетилювання 2-фторциклопентанолів пови-
нно бути (R)-селективним. Таким чином, енантіоселективність на рівні ee > 98 % і вихід на рівні 90 % 
отримано для всіх субстратів.

Ключові слова: стереохімія, біокаталіз, ліпаза Burkholderia cepacia, фторциклоалканоли, амінофторцикло-
алкани, правило Казлаускаса.
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ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ СИНТЕЗ ЭНАНТИОМЕРНО ЧИСТЫХ 
1,2-ФТОРЦИКЛОАЛКАНОЛОВ И 1,2-АМИНОФТОРЦИКЛОАЛКАНОВ

Вицинальные фтороциклопентанолы являются ценными хиральными синтетическими блоками для по-
лучения ряда природных и синтетических биологически активных веществ. Эти соединения использу-
ются в синтезе различных биологически активных соединений, в частности простагландинов и прекур-
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соров лейкотриенов. Для разделения рацемических 2-фторгидринов были использованы несколько высо-
коэффективных липаз, которые в предыдущих исследованиях показали высокую эффективность на 
многих реакциях переэтерификации в органических растворителях. Винилацетат или изопропилиден 
ацетат использовали в качестве ацилирующих агентов. Рацемические цис-2-фторциклоалканолы были 
разделены на энантиомеры в результате кинетически контролируемой переэтерификации винилацета-
том в присутствии биокатализаторов. Высокая энантиоселективность (ee > 98 %) и хороший выход полу-
чены для всех субстратов с использованием липазы Burkholderia cepacia. Фторциклоалканолы превратили 
в энантиомерно чистые 1,2-аминофторциклоалканы с использованием реакции Mицунобу. Реакция про-
текала с инверсией абсолютной конфигурации на атоме углерода, содержащего гидроксильную группу. 
Энантиомерная чистота соединений определена методом дериватизации кислотой Mошера, а абсолютная 
конфигурация установлена по методу Казлаускаса. Согласно правилу Казлаускаса, биокаталитическое 
ацетилирование 2-фторциклопентанолов 1,4 должно быть (R)-селективным. Таким образом, энантиосе-
лективность на уровне ee > 98 % и выход соединений на уровне 90 % получены для всех субстратов.

Ключевые слова: стереохимия, биокатализ, липаза Burkholderia cepacia, фторциклоалканолы, амино ф тор-
циклоалканы, правило Казлаускаса.
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N-(2,2-Dichloro-1-cyanoethenyl)carboxamides 1 are known to be highly reactive electrophilic 
reagents suitable for the synthesis of heterocyclic compounds. Two research groups headed by K. 
Matsumura and B. Drach began independently in the 1970s studying the cyclocondensation of 
these reagents with N-nucleophiles. It was found that the reaction of 1 with ammonia, high basi-
city amines, and hydrazine leads to the oxazole ring formation that has become a common method 
for the production of 5-amino-4-cyanooxazoles 2 (Scheme 1) [1—3]. A quite unusual cycload-
dition of benzamidine to compounds 1 reported by Drach and co-workers was featured by the 
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It is found that N-(2,2-dichloro-1-cyanoethenyl)carboxamides react with 1H-pyrazol-5-amines in the presence of 
triethylamine to give 2-(dichloromethyl)pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazines. Apparently, this cyclocondensation con sists of 
the following steps: a) the addition of an NH2 group to the activated C=C bond to form the first amide intermediate, 
b) the elimination of HCN promoted by triethylamine to give the second amide intermediate, c) the intramolecular cy-
clization of the latter into the final product with H2O elimination. 2 (Dichloromethyl)-4,7-diphenylpyrazolo[1,5-a]
[1,3,5]triazine was stable to boiling MeONa/MeOH, AcONa/AcOH, and Na2S/H2O/EtOH solutions, but cleaved 
with hydrochloric or sulfuric acid.

Five 2-(dichloromethyl)pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazines are tested against i) Dengue virus 2 (strain New Guinea 
C, cell line Huh7), ii) Tacaribe virus (strain TRVL 11573, cell line Vero), iii) Zika virus (strain MR766, cell line Vero 
76), iv) Human cytomegalovirus (strain AD169, cell line HFF), v) Herpes simplex virus 1 (strain E-377, cell line 
HFF), vi) Varicella-Zoster virus (strain Ellen, cell line HFF). The viral-induced cytopathic effect inhibition, as well 
as the compound toxicity in host cells, is evaluated. In primary assays (i-iii), the compounds have no sufficient an-
tiviral activity that would exceed their cytotoxicity level at concentrations within 0.1-100 μg/mL, but assays (iv-vi) 
gave acceptable results. All compounds showed rather a low activity with the exception of 2-(dichloromethyl)-4,7-
diphenylpyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine, which, however, had a comparatively high toxicity. In terms of selectivity, 
the interaction 2-(dichloromethyl)-4,7-bis(4-methylphenyl)pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine—AD169—HFF (assay iv) 
with SI50 > 6 is noteworthy.

Keywords: N-(2,2-dichloro-1-cyanoethenyl)carboxamide, 1H-pyrazol-5-amine, pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine, 
antiviral activity. 



76 ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 7

Ye.S. Velihina, S.G. Pil'o, V.S. Zyabrev, V.S. Brovarets

participation of a cyano group to provide imidazole derivatives 3 [4]. Surprisingly, both an acy-
lamino and a dichloromethylene group do not react herein.

It would be of interest to examine other amidine-like species for such a cyclization. Aminoazoles 
seemed to be quite suitable for this purpose. Among all these, we chose aminopyrazoles, which are 
frequently used as building blocks for the syntheses of fused ring systems, especially in bioorganic 
and medicinal chemistry. They can be readily prepared by the condensation of 1,3-difunctional 
nitrile compounds with hydrazines [5-7].

The aim of this work was to study the interaction of N-(2,2-dichloro-1-cyanoethenyl)car-
boxamides 1 with some 1H-pyrazol-5-amines 4 under various conditions. The most interesting 
result was achieved, when these reagents were heated in tetrahydrofuran in the presence of tri-
ethylamine (Scheme 2). New pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine derivatives 7 were unexpectedly ob-
tained therewith in good yield.

Apparently, cyclocondensation 1 → 7 consists of the following steps: i) the addition of an 
NH2 group to the activated C=C bond to form intermediates 5; ii) the elimination of hydrogen 
cyanide promoted by triethylamine to give 6; iii) the intramolecular condensation of the latter 
into the final products 7.

Compounds 7 are tan solids, melting in the interval 150-190 °C. Their structure was estab-
lished with the help of IR, NMR spectroscopy, and mass spectrometry. 1H NMR of CHCl2 and 
pyrazole CH group occurs in the region 6.7-7.8 ppm. In the spectrum of 7e, for example, there are 
two distinguished one-proton singlets at 6.75 and 7.33 ppm. For other samples, one or both of 
these signals are overlapped with those of ArH multiplets. X-ray crystal analysis of 7b was also 
performed to exclude the isomeric 4-(dichloromethyl)pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine structure, 
which can be realized because of the initial pyrazole endocyclic NH addition to the C=C bond.

To judge the possibility of converting a CHCl2 group into a CHO, product 7a was acted by 
boiling MeONa/MeOH, AcONa/AcOH, and Na2S/H2O/EtOH solutions. But, in all cases, only 
the starting material was quantitatively recovered. On the other hand, the heating of 7a with 

 

+

Scheme 2. The new heterocyclization pathway resulting in pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine derivatives 7

Scheme 1. The known heterocyclizations of compounds 1 with N-nuc-
leo philes
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hydrochloric or sulfuric acid leads to the 1,3,5-triazine ring cleavage to yield a salt of 3-phenyl-1-
H-pyrazol-5-amine 4a.

General preparation procedure for pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazines 7. To a solution of 
amide 1a [8] or 1b [9] (0.01 mol) in THF (10 mL), one of pyrazolamines 4a [10], 4b [11], 4c [12] 
(0.01 mol) followed by triethylamine (0.01 mol) were added. The mixture was stirred at room 
temperature during 24 h and then heated at 55—60 °C for 2 h. After evaporating the solvent in 
vacuum, the residue was triturated with water to give a crude product, which was separated and 
recrystallized for the analysis.

2-(Dichloromethyl)-4,7-diphenylpyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine (7a). Yield 2.66 g (75 %), 
light yellow solid, mp 154—156 °C (EtOH+MeCN, 2:1). 1H NMR spectrum (400 MHz, 
DMSO-d6), δ, ppm ( J, Hz): 7.47 (1H, s), 7.52—7.59 (4H, m), 7.72—7.82 (3H, m), 8.16 (2H, d, 
J = 7.2), 8.84 (2H, d, J = 7.2). 13C NMR spectrum (101 MHz, DMSO-d6), δ, ppm: 71.5, 95.4, 
127.4, 129.1, 129.6, 130.0, 130.7, 131.7, 134.2, 151.2, 154.9, 157.0, 158.1, 158.9. Mass spectrum, 
m/z: 355 [M+H]+. Found, %: C 60.83; H 3.39; Cl 20.04; N 15.82. C18H12Cl2N4. Calculated, %: 
C 60.86; H 3.41; Cl 19.96; N 15.77.

2-(Dichloromethyl)-7-(4-methyl-
phenyl)-4-phenylpyrazolo[1,5-a][1,3,5]
triazine (7b). Yield 2.58 g (70 %), dark yel-
low solid, mp 190—192 °C (MeCN). 1H NMR 
spectrum (400 MHz, DMSO-d6), δ, ppm: 
2.40 (3H, s), 7.39-7.52 (4H, m), 7.76-7.81 
(3H, m), 8.07 (2H, s), 8.85 (2H, s). 13C NMR 
spectrum (101 MHz, DMSO-d6), δ, ppm: 
21.5, 71.5, 95.1, 127.2, 128.9, 129.1, 130.0, 
130.1, 131.7, 134.1, 140.5, 151.2, 154.7, 158.1, 
159.0. Mass spectrum, m/z: 369 [M+H]+. 
Found, %: C 61.78; H 3.80; Cl 19.11; N 15.10. 
C19H14Cl2N4. Calculated, %: C 61.80; H 3.82; 
Cl 19.20; N 15.17.

2-(Dichloromethyl)-4-(4-methyl-
phenyl)-7-phenylpyrazolo[1,5-a][1,3,5]
triazine (7c). Yield 2.87 g (78 %), dark yel-
low solid, mp 163—165 °C (MeCN). 1H NMR 
spectrum (400 MHz, DMSO-d6), δ, ppm 
( J, Hz): 2.46 (3H, s), 7.43 (1H, s), 7.43-7.56 
(6H, m), 8.13 (2H, d, J = 8.0), 8.77 (2H, d, 
J = 8.4). 13C NMR spectrum (101 MHz, 
DMSO-d6), δ, ppm: 21.9, 71.5, 95.2, 127.1, 
127.3, 129.5 , 129.7, 130.7, 131.7, 131.8, 144.9, 
151.2, 154.6, 158.1, 158.8. Mass spectrum, 
m/z: 369 [M+H]+. Found, %: C 61.75; H 3.80; 
Cl 19.06; N 15.22. C19H14Cl2N4. Calcula -
ted, %: C 61.80; H 3.82; Cl 19.20; N 15.17.

Antiviral activity and cytotoxicity of compounds 7a-e

Compd EC50 EC90 CC50 SI50 SI90

Assay iv (Human cytomegalovirus)
7a >1.20 >1.20 3.86 <3 <3
7b >6.00 >6.00 19.48 <3 <3
7c >6.00 >6.00 14.69 <2 <2
7d 24.32 >150.00 >150.00 >6 1
7e >30.00 >30.00 70.63 <2 <2

Ganciclovir 4.65 15.80 >100.00 >21 >6

Assay v (Herpes simplex virus 1)
7a >1.20 >1.20 4.04 <3 <3
7b >30.00 >30.00 31.37 <1 <1
7c >6.00 >6.00 15.70 <3 <3
7d >150.00 >150.00 >150.00 1 1
7e >6.00 >6.00 22.18 <4 <4

Acyclovir 0.78 13.55 >150.00 >192 >11

Assay vi (Varicella-Zoster virus)
7a >1.20 >1.20 4.15 <3 <3
7b >6.00 >6.00 17.19 <3 <3
7c >6.00 >6.00 15.88 <3 <3
7d >150.00 >150.00 >150.00 1 1
7e >6.00 >6.00 19.24 <3 <3

Acyclovir 3.28 22.29 >150.00 >46 >7

Note. EC50 and EC90 — compound concentration (μM) 
that reduces the viral replication by 50 % and 90 %; 
CC50 — compound concentration (μM) that reduces 
the cell viability by 50 %; SI50 = CC50/EC50; SI90 = 
= CC50/EC90.
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2-(Dichloromethyl)-4,7-bis(4-methylphenyl)pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine (7d). Yield 
2.59 g (70 %), yellow solid, mp 188—190 °C (MeCN). 1H NMR spectrum (302 МHz, DMSO-d6), 
δ, ppm (J, Hz): 2.38 (3H, s), 2.46 (3H, s), 7.34 (2H, d, J = 8.0), 7.43 (1H, s), 7.45 (1H, s), 7.51 (2H, 
d, J = 8.2), 8.02 (2H, d, J = 8.0), 8.77 (2H, d, J = 8.3). 13C NMR spectrum (101 MHz, DMSO-d6), 
δ, ppm: 21.0, 21.4, 71.0, 94.4 , 126.6 , 126.7 , 128.5, 129.2, 129.6, 131.3, 139.9, 144.4, 150.7, 154.0, 
157.6, 158.4. Mass spectrum, m/z: 383 [M+H]+. Found, %: C 62.64; H 4.19; Cl 18.41; N 14.54. 
C20H16Cl2N4. Calculated, %: C 62.68; H 4.21; Cl 18.50; N 14.62.

2-(Dichloromethyl)-7-methyl-4-(4-methylphenyl)pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine (7e). 
Yield 2.14 g (70 %), dark yellow solid, mp 155—157 °C (MeCN). 1H NMR spectrum (400 МHz, 
DMSO-d6), δ, ppm (J, Hz): 2.43 (3H, s), 2.52 (3H, s), 6.75 (1H, s), 7.33 (1H, s), 7.44 (2H, d, 
J = 7.8), 8.67 (2H, d, J = 7.9). 13C NMR spectrum (101 MHz, DMSO-d6), δ, ppm: 14.6, 21.4, 71.0, 
97.4 , 126.6, 129.0, 131.2, 144.3, 150.0, 153.7, 157.4, 158.6. Mass spectrum, m/z: 307 [M+H]+. 
Found, %: C 54.71; H 3.93; Cl 23.16; N 18.16. C14H12Cl2N4. Calculated, %: C 54.74; H 3.94; 
Cl 23.08; N 18.24.

Being isosteres of purine, pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazines attract much attention of chemists 
and biologists, and their synthesis and bioactivity have been thoroughly reviewed [13, 14]. In 
this contribution, we would like to report the in vitro antiviral activity of compounds 7a-e, which 
were tested against: i) Dengue virus 2 (strain New Guinea C, cell line Huh7); ii) Tacaribe virus 
(strain TRVL 11573, cell line Vero); iii) Zika virus (strain MR766, cell line Vero 76) at Institute 
for Antiviral Research, Utah State University; iv) Human cytomegalovirus (strain AD169, cell 
line HFF); v) Herpes simplex virus 1 (strain E-377, cell line HFF); vi) Varicella-Zoster virus 
(strain Ellen, cell line HFF) at University of Alabama at Birmingham.

The viral-induced cytopathic effect inhibition, as well as compound toxicity in host cells, was 
evaluated. In primary assays i-iii, compounds 7 did not have a sufficient antiviral activity that 
exceeded their cytotoxicity level at concentrations within 0.1-100 μg/mL, but assays iv-vi gave 
acceptable results presented in the Table. As can be seen from it, the compounds activities are 
rather low with the exception of 7a, which, however, has comparatively high toxicity. In terms of 
selectivity, the interaction 7d – AD169 – HFF (assay iv) with SI50 > 6 is noteworthy.

It should be noted in conclusion that the N-(2,2-dichloro-1-cyanoethenyl)carboxamides 1 
with N-nucleophiles reaction mode is dictated by not only the nucleophile nature, but some other 
critical factors that will be considered in a further publication.

The authors are grateful to the Enamine company (Kiev) for the technical support of the chemi-
cal experiment. Antiviral research was funded from the Virology Branch, DMID, NIAID, NIH (USA) 
by contract HHSN272201100019I. 
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СИНТЕЗ І ПРОТИВІРУСНІ ВЛАСТИВОСТІ 
2-(ДИХЛОРОМЕТИЛ)ПІРАЗОЛО[1,5-a][1,3,5]ТРИАЗИНІВ

Знайдено, що N-(2,2-дихлоро-1-ціаноетеніл)карбоксаміди реагують з 1H-піразол-5-амінами в присутності 
триетиламіну з утворенням 2-(дихлорометил)піразоло[1,5-a][1,3,5]триазинів. Циклоконденсація скла-
дається з таких ймовірних стадій: а) приєднання групи NH2 до активованого зв’язку С=С, що зумовлює 
перший амідний інтермедіат; б) елімінування HCN під дією триетиламіну з утворенням другого амідного 
інтермедіату; в) внутрішньомолекулярна циклізація останнього в кінцевий продукт з відщепленням H2O. 
2-(Дихлорометил)-4,7-дифенілпіразоло[1,5-a][1,3,5]триазин виявився цілком стійким щодо киплячих 
розчинів MeONa/MeOH, AcONa/AcOH, а також Na2S/H2O/EtOH, однак розщеплювався під дією со-
ляної або сірчаної кислот.

П’ять синтезованих 2-(дихлорометил)піразоло[1,5-a][1,3,5]триазинів були протестовані проти: i) Den-
gue virus 2 (штам New Guinea C, клітинна лінія Huh7); ii) Tacaribe virus (штам TRVL 11573, клітинна 
лінія Vero); iii) Zika virus (штам MR766, клітинна лінія Vero 76); iv) Human cytomegalovirus (штам AD169, 
клітинна лінія HFF); v) Herpes simplex virus 1 (штам E-377, клітинна лінія HFF); vi) Varicella-Zoster virus 
(штам Ellen, клітинна лінія HFF). Визначено ступінь інгібування цитопатичного ефекту, спричиненого 
вірусами, а також токсичність сполук у клітинах хазяїна. У первинних випробуваннях (i—iii) сполуки не 
мали достатньої противірусної активності, яка перевищувала б їх рівень цитотоксичності при кон-
центрації в межах 0,1—100 мкг/мл, але випробування iv—vi дали прийнятні результати. Всі сполуки по-
казали досить низьку активність, за винятком 2-(дихлорометил)-4,7-дифенілпіразоло[1,5-a][1,3,5]триа-
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зину, який, однак, мав порівняно високу токсичність. Що стосується селективності, то заслуговує на увагу 
2-(дихлорометил)-4,7-біс(4-метилфеніл)піразоло[1,5-a][1,3,5]триазин—AD169—HFF (випробування iv) 
з SI50 > 6.

Ключові слова: N-(2,2-дихлоро-1-ціаноетеніл)карбоксамід, 1H-піразол-5-амін, піразоло[1,5-a][1,3,5]три-
азин, противірусна активність.

Е.С. Велигина, С.Г. Пильо, 
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СИНТЕЗ И ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СВОЙСТВА 
2-(ДИХЛОРМЕТИЛ)ПИРАЗОЛО[1,5-a][1,3,5]ТРИАЗИНОВ

Найдено, что N-(2,2-дихлор-1-цианоэтенил)карбоксамиды реагируют с 1H-пиразол-5-аминами в присут-
ствии триэтиламина с образованием 2-(дихлорметил)пиразоло[1,5-a][1,3,5]триазинов. Циклоконденсация 
состоит из следующих вероятных стадий: а) присоединение группы NH2 к активированной связи С=С, что 
приводит к первому амидному интермедиату; б) элиминирование HCN под действием триэтиламина с об-
разованием второго амидного интермедиата; в) внутримолекулярная циклизация последнего в конечный 
продукт с отщеплением H2O. 2-(Дихлорметил)-4,7-дифенилпиразоло[1,5-a][1,3,5]триазин оказался впол-
не устойчивым по отношению к кипящим растворам MeONa/MeOH, AcONa/AcOH, а также Na2S/H2O/
EtOH, однако расщеплялся при действии соляной или серной кислот.

Пять синтезированных 2-(дихлорметил)пиразоло[1,5-a][1,3,5]триазинов были протестированы про-
тив: i) Dengue virus 2 (штамм New Guinea C, клеточная линия Huh7); ii) Tacaribe virus (штамм TRVL 
11573, клеточная линия Vero); iii) Zika virus (штамм MR766, клеточная линия Vero 76); iv) Human cyto-
megalovirus (штамм AD169, клеточная линия HFF); v) Herpes simplex virus 1 (штамм E-377, клеточная 
линия HFF); vi) Varicella-Zoster virus (штамм Ellen, клеточная линия HFF). Определена степень инги-
бирования цитопатического эффекта, вызванного вирусами, а также токсичность соединений в клетках 
хозяина. В первичных испытаниях (i—iii) соединения не проявили достаточной противовирусной актив-
ности, которая превышала бы их уровень цитотоксичности при концентрации в пределах 0,1—100 мкг/мл, 
но испытания iv—vi дали приемлемые результаты. Все соединения показали довольно низкую активность, 
за исключением 2-(дихлорметил)-4,7-дифенилпиразоло[1,5-a][1,3,5]триазина, который, однако, имел 
срав нительно высокую токсичность. Что касается селективности, то заслуживает внимания 2-(дихлор-
метил)-4,7-бис(4-метилфенил)пиразоло[1,5-a][1,3,5]триазин—AD169—HFF (испытание iv) с SI50 > 6.

Ключевые слова: N-(2,2-дихлор-1-цианоэтенил)карбоксамид, 1H-пиразол-5-амин, пиразоло[1,5-a][1,3,5]-
триазин, противовирусная активность.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

Останнім часом, виконуючи радіобіологічні дослідження, ми багато уваги приділяли оцін-
ці індивідуальної радіаційної чутливості (ІРЧ) умовно здорових осіб [1], онкологічних 
хворих [2] та професіоналів, що зазнають впливу малих доз іонізуючих випромінювань [3], 
з використанням тест-системи культури лімфоцитів периферичної крові (ЛПК) та хромо-
сомного G2-тесту [4]. Це дало можливість виокремити групи підвищеного канцерогенного 
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Оцінка індивідуальної радіочутливості людини 
на основі диференційного забарвлення 
хромосом лімфоцитів периферичної крові
Представлено академіком НАН України В.Ф. Чехуном

Визначення та прогноз індивідуальної радіаційної чутливості (ІРЧ) людини залишається актуальною проб-
лемою в галузі радіобіології. Хромосомні аберації стабільного типу, які визнані індикаторами опромінення, 
можуть брати участь у злоякісній трансформації клітин. На основі класичного цитогенетичного аналізу 
(рівномірного забарвлення клітин) стабільні аберації вдається виявити лише у 20 % випадків. Викорис-
тання диференційного забарвлення клітин дає змогу виявляти найбільш повний спектр радіаційно-інду-
кованих аберацій хромосом, у тому числі стабільні, як загрозу підвищеного канцерогенного ризику. Мета 
дослідження — визначити частоту та спектр радіаційно-індукованих аберацій хромосом у лімфоцитах 
крові осіб з високою ІРЧ. Проведено цитогенетичне обстеження осіб з високою індивідуальною радіочут-
ливістю (коефіцієнтірч 1,2—1,7), які працюють у сфері дії іонізуючого випромінювання, на основі дифе-
ренційного забарвлення хромосомних препаратів лімфоцитів периферичної крові. Висока індивідуальна 
чутливість до опромінення поєднується з абераціями стабільного типу хромосом 3, 5, 9 та 14. Це вказує на 
підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань. Також показано, що хромосоми залучаються до пе-
ребудов з різною частотою, що свідчить про їх міжіндивідуальну чутливість до опромінення. У рамках ви-
конаного цитогенетичного дослідження найбільшу чутливість до опромінення виявлено у хромосоми 5. Хро-
мосома Y не була залучена до жодної перебудови. Рекомендовано впровадження розробленого “Паспорту 
індивідуальної радіочутливості людини за цитогенетичними показниками” з метою підвищення якості дис-
пансеризації професіоналів, зайнятих у сфері дії іонізуючої радіації.

Ключові слова: індивідуальна радіочутливість, хромосомні перебудови, диференційне забарвлення, лім фо-
цити крові, канцерогенний ризик.
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ризику з метою первинної індивідуальної профілактики виникнення радіогенного раку, а 
також зниження частоти променевих ускладнень після терапевтичного опромінення онко-
логічних хворих. Відомо, що хромосомні аберації стабільного типу, які визнані індикато-
рами опромінення, можуть брати участь у злоякісній трансформації клітин. Класичний ци-
тогенетичний аналіз дає змогу виявити симетричні реципрокні транслокації лише у 20 % 
випадків, коли обмін відбувається ділянками, що розрізняються за величиною. Перицент-
ричні інверсії реєструються в тому випадку, коли розриви сталися на різних відстанях від-
носно центромери. Якщо ж розриви внаслідок опромінення виникли з одного боку центро-
мери у короткому або довгому плечі, то шляхом традиційного (рівномірного) забарвлення 
хромосом їх виявити не вдається. Тому доцільним є більш поглиблене вивчення ІРЧ люди-
ни за допомогою диференційного забарвлення хромосом радіочутливих клітин організму 
людини, що дасть змогу виявляти найбільш повний спектр радіаційно-індукованих абера-
цій хромосом, як  загрозу підвищеного канцерогенного ризику.

За мету дослідження ставилося визначити частоту та спектр радіаційно-індукованих 
аберацій хромосом у лімфоцитах крові осіб з високою ІРЧ (диференційне забарвлення ци-
то генетичних препаратів).

Матеріали і методи. Для цитогенетичного обстеження використовували цільну веноз-
ну кров осіб, які професійно зазнають впливу надфонових доз опромінення (вісім радіо-
логів з високою ІРЧ за G2-тестом, коефіцієнтірч яких становив 1,2—1,7). При цьому керу-
валися положенням Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації (2008), яка пе-
редбачає інформовану згоду донорів на участь у дослідженні. Тестуюче опромінення зразків 
крові виконували на рентгенівському апараті РУМ-17 Національного інституту раку. Умо ви 
опромінення: потужність дози становила 0,89 Гр/хв, сила струму — 10 мA, напруга — 180 кВ, 
фільтр 0,5 Cu + 1 Al в G0-періоді клітинного циклу ЛПК. Доза опромінення стано вила 1,0 Гр. 
Культивування клітин здійснювали напівмікрометодом відповідно до стан дартного про-
токолу з деякими модифікаціями протягом 70 год при 37 °С, після чого для накопичення 
метафаз додавали колцемід [5].

Для аналізу частоти і спектра аберацій хромосом нестабільного та стабільного типів ви-
конували диференційне забарвлення хромосомних препаратів методом GTG [6]. Для кож-
ного зразка проаналізовано 15 метафазних пластинок з кількістю сегментів на гаплоїдний 
набір мінімум 550. Статистичну обробку одержаних даних проводили методом χ2 .

Результати та їх обговорення. Дані диференційного аналізу хромосом лімфоцитів кро-
ві професіоналів (сім жіночих каріотипів та один чоловічий каріотип), коефіцієнт ІРЧ яких 
за G2-тестом становив 1,2—1,7, наведені на рис. 1. Хромосомні порушення зареєстровані в 45 
метафазах (37,5 % загальної кількості метафаз), причому 36 метафаз мали структурні по-
рушення (80,0 %), а 9 метафаз – кількісні порушення хромосомного набору (20,0 %). 
Зареєстровано такі хромосомні перебудови:

транслокації — 23 випадки, з них 4 незбалансованих варіанти та 19 збалансованих 
хромосомних перебудов (див. рис. 1, а, г);

дицентричні хромосоми — 8 випадків (див. рис. 1, б);
делеції — 8 випадків (див. рис. 1, в);
ацентричні фрагменти — 6 випадків;
маркерні хромосоми — 3 випадки;
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центромерні розриви — 3 випадки;
інверсії — 2 випадки.
Також в одній метафазній пластинці могли комбінуватися структурні та кількісні хро-

мосомні порушення, як зображено на рис. 1, г, на якому проілюстрована тетрасомія Х та 
моносомія 12, а також транслокація між хромосомами 9 та 13 і наявність парного фрагмента.

Розподіл загальної кількості хромосомних аберацій серед досліджуваних зразків був 
нерівномірним, що свідчить про міжіндивідуальну варіабельність радіочутливості обсте-
жених професіоналів (табл. 1).

Найбільша частота хромосомних перебудов зареєстрована в професіонала з високою ІРЧ 
(коефіцієнт ІРЧ становить 1,7; зразок 2.7), причому були представлені як кількісні відхилен-
ня від норми (три випадки), так і структурні, а саме п’ять транслокацій, чотири дицентричних 
хромосоми, по одному випадку — делеції, інверсії, маркерна хромосома та ацент ричні фраг-
менти. Приклад однієї з метафаз зображено на рис. 2. Каріотип, що описує склад даної мета-

Рис. 1. Типи структурних та кількісних хромосомних порушень, що були виявлені у ЛПК професіоналів 
із підвищеною ІРЧ
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фази за номенклатурою ISCN 2016, відпо-
відає такому запису: 44,XX,dic(1;2)(p36.1;
p11.2),t(1;17)(q42.1;q25),inv(5)(p13.3q22),
dic(16;18)(q24;q12.2),2ace. Він представ ле-
ний двома дицентричними хромосомами, 
що утворилися з 1- та 2-ї і 16- та 18-ї хро-
мосоми, і, як наслідок, двома утвореними 
ацентричними фрагмен тами; зареєстрова-
на перицентрична інверсія хромосоми 5.

Заслуговує на увагу той факт, що хро-
мосоми залучаються до перебудов з різ-

ною частотою, що свідчить про їх міжіндивідуальну чутливість до опромінення. У рамках 
виконаного цитогенетичного дослідження найбільшу чутливість до опромінення виявлено 
в хромосомі 5 (дев’ять випадків), хромосомі 3 (сім випадків), хромосомах 9 та 14 (по шість 
випадків кожна). Хромосома Y не була залучена до жодної перебудови (табл. 2).

Встановлено, що транслокації, які включають хромосому 5, беруть участь у виникнен-
ні PDGFRB-асоційованого хронічного еозинофільного лейкозу, який характеризується 
збільшенням кількості еозинофілів. Білок, що кодується геном ETV6 / PDGFRβ, функ-
ціонує інакше, ніж білки, які звичайно продукуються з незмінених генів. Такий тип генетич-
ної мутації не успадковується [7].

Втрати ДНК з довгого (q) плеча хромосоми 5 є ознакою 5q мінус (5q–) синдрому. Да-
на делеція нами також була виявлена (див. рис.1, в). Ця делеція, зазвичай, відбувається в 
незрілих кров’яних клітинах протягом життя людини і впливає на одну копію хромосоми 5 
у кожній клітині. 5q-синдром — це тип розладу кісткового мозку, що називається мієло-
диспластичним синдромом (МДС), при якому незрілі клітини крові не розвиваються нор-

Таблиця 1. Кількість метафазних 
пластинок з виявленими порушеннями 
серед досліджуваних зразків

Зразок
Кількість метафаз

з абераціями, n
Частка метафаз
з абераціями, %

2.1 7 46,7
2.2 6 40,0
2.3 7 46,7
2.4 5 33,3
2.5 4 26,7
2.6 6 40,0
2.7 8 53,3
2.8 3 20,0

Таблиця 2. Частота залучення 
хромосом у структурні перебудови

Кількість залучень Хромосоми

0 Y
1 Х, 6, 7
2 4, 8, 10, 12, 13, 18, 21, 22
3 11, 15, 17, 19, 20
4 2
5 1, 16
6 9, 14
7 3
8 —
9 5

Рис. 2. Приклад каріограми, що включає транс-
локацію, дицентричні хромосоми, ацентричні 
фрагменти та інверсію
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мально. У осіб з 5q-синдромом часто виникає дефіцит еритроцитів (анемії) та аномалій в 
клітинах крові, які називаються мегакаріоцитами. Вони продукують тромбоцити, які беруть 
участь у зсіданні крові. Професіонали з такою аномалією хромосом також мають підвище-
ний ризик розвитку гострої мієлоїдної лейкемії (ГМЛ) [8, 9].

Делеції довгого плеча хромосоми 5 часто спостерігаються у хворих на ГМЛ та МДС. 
Хоча делеції в певному сегменті хромосоми 5 асоціюються з формою МДС (так званого 5q 
мінус синдрому, описаного вище), інші делеції пов’язані з іншими формами порушень клі-
тин крові. Ці зміни, як правило, соматичні, тобто вони накопичуються впродовж життя лю-
дини і присутні тільки в пухлинних клітинах. Дослідження свідчать про те, що деякі гени 
(хромосома 5) відіграють важливу роль у зростанні та поділі клітин. Коли сегменти хро-
мосоми втрачаються, як і в деяких випадках ГМЛ та МДС, ці важливі гени відсутні. За та-
ких втрат поділ клітин може відбуватися надто швидко і неконтрольовано. Дослідники й 
надалі працюють над ідентифікацією специфічних генів на хромосомі 5, які пов’язані з ГМЛ 
та МДС [10].

Cтруктурні перебудови хромосоми 3 асоціюються з ризиком виникнення карциноми 
нирки у випадках, коли відсутня одна копія хромосоми 3 або частина цієї хромосоми деле-
тується. Також встановлено, що карцинома нирки може бути асоційована з транслокацією 
між хромосомою 3 та іншою [11].

Аберації хромосоми 9 можуть брати участь у розвитку канцерогенезу. Так, делеція дов-
гого плеча цієї хромосоми була виявлена при деяких формах злоякісних новоутворень го-
ловного мозку. Також у хворих на гострий лейкоз були зареєстровані хромосомні перебудо-
ви, які сполучають ген ABL1 з іншими генами. На даний час механізми цих генетичних змін 
остаточно не з’ясовані [12].

Cтруктурні перебудови хромосоми 14 також задіяні у розвитку канцерогенезу [13]. 
Транслокація хромосом 14 із залученням сегмента 14q32 та будь-якої іншої хромосоми, ви-
никає у 20—60 % випадків множинної мієломи. Не виключено, що дана транслокація впли-
ває на гени, які відіграють важливу роль у регулюванні поділу клітин. Розрив цих генів 
може перешкоджати регуляції росту клітин і проліферації, що призводить до надмірного 
поділу плазматичних клітин, які характеризують розвиток множинної мієломи. 

Транслокації хромосоми 14 були виявлені при лейкемії, лімфомах та деяких супутніх 
захворюваннях [14].

Таким чином, одержані результати вказують на зв’язок підвищеної чутливості орга-
нізму людини до опромінення, що визначається за хромосомним G2-тестом [4], із високим 
канцерогенним ризиком. Насамперед це стосується професіоналів, які задіяні у сфері вп ли-
ву іонізуючого випромінювання, а також, з урахуванням радіоекологічної кризи в Україні 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, критичних груп населення, що мешкають на радіа-
ційно-забруднених територіях.

Різна частота індукованих хромосомних перебудов при тестуючому опроміненні ЛПК в 
одній і тій же дозі (див. “матеріали і методи”) свідчить про міжіндивідуальну варіабельність 
радіочутливості професіоналів, які працюють у сфері дії іонізуючого випромінювання. Це 
потребує паспортизації професіоналів на основі розробленого нами “Паспорту індивідуаль-
ної радіочутливості людини за цитогенетичними показниками” [15], що сприятиме підви-
щенню якості диспансерного обстеження та зниженню канцерогенного ризику.
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОКРАСКЕ 
ХРОМОСОМ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

Определение и прогноз индивидуальной радиационной чувствительности (ИРЧ) человека остается акту-
альной проблемой в области радиобиологии. Хромосомные аберрации стабильного типа, которые призна-
ны индикаторами облучения, могут принимать участие в злокачественной трансформации клеток. При 
классическом цитогенетическом анализе (равномерном окрашивании клеток) стабильные аберрации про-
являются только в 20 % случаев. Использование дифференциальной окраски клеток дает возможность 
выявлять наиболее полный спектр радиационно-индуцированных аберраций хромосом, в том числе ста-
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бильного типа, как угрозу повышенного канцерогенного риска. Цель исследования — определить частоту 
и спектр радиационно-индуцированных аберраций хромосом в лимфоцитах крови лиц с высокой ИРЧ. 
Выполнено цитогенетическое обследование лиц с высокой индивидуальной радиочувствительностью 
(коэффициентирч 1,2—1,7), которые работают в сфере действия ионизирующего излучения, на основе диф-
ференцированной окраски хромосомных препаратов лимфоцитов периферической крови. Высокая ин-
дивидуальная чувствительность к облучению сочетается с аберрациями  стабильного типа хромосом 3, 5, 
9 и 14. Это указывает на повышенный риск развития онкологических заболеваний. Также показано, что 
хромосомы участвуют в перестройках с разной частотой, что свидетельствует об их межиндивидуальной 
чувствительности к облучению. В рамках выполненного цитогенетического исследования наибольшую 
чувствительность к облучению обнаружено у хромосомы 5. Хромосома Y не участвовала в образовании 
перестроек. Рекомендовано внедрение разработанного “Паспорта индивидуальной радиочувствительно-
сти человека по цитогенетическим показателям” с целью повышения качества диспансеризации профес-
сионалов, занятых в сфере действия ионизирующей радиации. 

Ключевые слова: индивидуальная радиочувствительность, хромосомные перестройки, дифференциро-
ванная окраска, лимфоциты крови, канцерогенный риск.
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EVALUATION OF THE INDIVIDUAL RADIOSENSITIVITY 
OF A PERSON ON THE BASIS OF THE DIFFERENTIATED COLORING 
OF CHROMOSOMES IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES

A determination and a prediction of the individual radiation sensitivity (IRS) of a person remains an actual prob-
lem in the field of radiobiology. The chromosomal aberrations of a stable type, which are recognized as radia-
tion in dicators, may be involved in the malignant cell transformation. Under the classical cytogenetic analysis 
(a uniform staining of cells), stable aberrations appear only in 20 % of cases. The use of differential cell coloration 
makes it possible to identify the most complete spectrum of radiation-induced chromosome aberrations, includ-
ing stable types, which act as the threat of an increased carcinogenic risk. The aim is to determine the frequency 
and spectrum of radiation-induced chromosome aberrations in blood lymphocytes of persons with a high IRS.
A cytogenetic examination of persons with a high individual radiosensitivity (coefficientirs 1.2—1.7) was carried 
out on the basis of the differentiated coloring of chromosomal preparations in blood lymphocytes. A high 
individual radiosensitivity to a radiation is combined with the stable-type aberrations of chromosomes 3, 5, 9, 
and 14. This indicates an increased risk of developing a cancer. It has also been shown that the chromosomes 
participate in the rearrangements with different frequencies, which indicates their interindividual sensitivity to 
radiation. Within the framework of the performed cytogenetic study, the highest sensitivity to the irradiation 
was found in chromosome 5. Chromosome Y was not involved in the formation of the rearrangements. The intro-
duction of the developed “Passport of individual radiosensitivity of a person according to the cytogenetic param-
eters” is recommended in order to improve the quality of the clinical examination of professionals working in 
the field of ionizing radiation.

Keywords: individual radiosensitivity, chromosomal rearrangements, differentiated color, blood lymphocytes, car-
cinogenic risk.
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Флуктуації водного балансу ґрунту в біотопах, зокрема затоплення чи ґрунтова посуха, ви-
кликають зміни в структурно-функціональній організації рослин, що спричиняють актива-
цію адаптаційних механізмів у відповідь на дію стресора [1, 2]. Кремній у рослині знахо-
диться у вигляді монокремнієвої кислоти або ж у вигляді аморфної чи кристалізованої фор-
ми [3]. Встановлено, що іони кремнію певним чином пов’язані зі стійкістю рослин до зміни 
водного балансу рослин, зокрема, кремній посилює лігніфікацію та суберинізацію  коренів, 
що супроводжується активацією генів, зв’язаних із ферментами біосинтезу осмопротекто-
рів, лігніну та суберину [4—6]. Кремній також задіяний у збільшенні вмісту хлорофілів та 
каротиноїдів у надземних органах і потовщенні клітинних стінок листків [7].
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Участь іонів кремнію в стійкості рослин 
Phragmites australis до зниження вологості в ґрунті
Представлено членом-кореспондентом НАН України Є.Л. Кордюм

Наведено результати дослідження локалізації та вмісту кремнію в листках повітряно-водних та сухо-
дільних рослин Phragmites australis, які зростали в природних умовах на березі р. Дніпро (в зоні Києва). Для 
визначення вмісту кремнію в листках використовували цитохімічні та ультраструктурні  методи. Для 
аналізу вмісту води в зразках та визначення вологості ґрунту, на якому зростали рослини очерету, ви-
користовували класичні біохімічні методи. Для дослідження брали листкові пластинки у фазі вегетатив ного 
росту. Наявність та субклітинну локалізацію іонів кремнію вивчали з використанням лазерного кон-
фокального мікроскопа (LSM 5, “Zeiss”, Німеччина) та сканувального електронного мікроскопа (із рентге-
нівською установкою EX-S4175GMU, “JEOL”, Японія). Методом конфокальної мікроскопії встановлено на-
явність кремнієвих аморфних та кристалічних включень у периклінальних клітинних стінках основних клі-
тин епідермісу, трихом, замикальних клітин продихів та над жилками листків повітряно-водних та 
суходільних рослин очерету. Вперше виявлено значне підвищення вмісту аморфного та кристалічного крем-
нію в епідермісі листків  суходільних рослин цього виду методами мікроскопії та рентгенівського аналізу. 
Встановлено, що клітини абаксіального епідермісу, зокрема клітини навколо продихів та трихом, трихоми 
та клітини над жилками, є головними акумуляторами кремнію в листках. Припускається, що такі локалі-
зація та підвищений вміст кремнію оптимізують водний баланс наземних рослин і сприяють підвищенню 
їх стійкості до ґрунтової посухи. Пропонується посилити увагу до вивчення ролі кремнію в адаптації рослин 
до несприятливих змін абіотичних факторів довкілля.

Ключові слова: Phragmites australis, епідерміс листків, іони кремнію, ґрунтова посуха. 
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Враховуючи, що вода є одним із основних чинників, що забезпечують ріст, розвиток та 
продуктивність рослин, а епідерміс листків — це головна тканина надземних органів, що 
регулює водний баланс рослини [8], ми поставили за мету дослідити локалізацію і вміст 
іонів кремнію в листках повітряно-водних та суходільних рослин Phragmites australis.

Матеріали та методи досліджень. Об’єктом дослідження були листки повітряно-вод ного 
очерету звичайного Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud, які зростали на глибині до 50 см 
на лівому березі р. Дніпро (у зоні Києва) на піщаному ґрунті на віддалі 12—15 м від берега. 
Матеріал збирали на початку червня у фазі вегетативного росту. Для визначення відносного 
вмісту води в ґрунті та листках використовували стандартні біохімічні методи [9]. Для ци-
тохімічних досліджень локалізації та вмісту кремнію відбирали вирізки із серединної части ни 
зрілих листків, між другою та сьомою жилками від краю листка. Препарати готували за про-
токолом Дебні із співавт. [10] та досліджували у конфокальному мікроскопі LSM 5 (“Zeiss”, 
Німеччина) при довжині хвилі збудження 480 нм та емісії 500—530 нм. Інтенсивність флу-
оресценції кремнію визначали за програмою Pascal (“Zeiss”, Німеччина). Рентгеноструктур-
ний аналіз листків проводили за методом Бакінга та Хейзера [11] у сканувальному електро-
нному мікроскопі JSM 6060 LA із рентгенівською установкою EX-S4175GMU (“JEOL”, 
Японія). Для стандартного кількісного аналізу хімічних елементів використовували про-
граму ZAF, вміст кремнію визначали у відсотках сканованої маси листкових пластинок.

Результати та обговорення. Методом конфокальної мікроскопії визначено наявність 
кремнієвих дрібних (менших за 10 нм) аморфних і кристалічних включень, які називають 
фітолітами, різних за розмірами та формою в основних клітинах епідермісу, трихомах, за-
микальних клітинах продихів та над жилками в епідермісі листків повітряно-водних і сухо-
дільних рослин очерету (рис. 1). Так, у зоні трихом кремнієві фітоліти мали сідлоподібну 
форму, у клітинах над жилками — дволопатеву або гантелеподібну. Встановлено, що віднос-
на інтенсивність флуоресценції кремнієвих тілець та аморфних включень кремнію залежа-
ла від типу клітин та поверхні листка (таблиця). Інтенсивність флуоресценції кремнію в 
клітинах абаксіального епідермісу була достовірно більшою порівняно з такою адаксіально-
го епідермісу. У листках суходільних рослин відносна інтенсивність флуоресценції кремнію 
була удвічі вищою порівняно із листками повітряно-водних рослин, особливо в клітинах 
абаксіального епідермісу.

Наявність кремнію в клітинах адаксіального та абаксіального епідермісу досліджува-
них екотипів очерету незалежно від місця зростання також втановлено за допомогою рент-
геноструктурного аналізу (рис. 2).

Кремній виявлено в основних клітинах епідермісу, трихомах, замикальних клітинах 
продихів і клітинах над жилками. Відносний вміст кремнію в клітинах адаксіального епі-
дермісу варіював від 0,49 % у замикальних клітинах продихів до 27,69 % у клітинах над жил-
ками, в клітинах абаксіального епідермісу він був значно підвищений (рис. 3). Наприклад, в 
замикальних клітинах продихів абаксіального епідермісу відносний вміст кремнію збіль-
шувався в 1,6 раза, у трихомах — у 2,5 раза. У листках суходільних рослин відносний вміст 
кремнію достовірно перевищував такий у листках повітряно-водних рослин (див. рис. 3).

Проведені раніше порівняльні дослідження листків повітряно-водних і суходільних 
рослин очерету показали подібність морфології та анатомії листків [12]. Відносний вміст 
води в листках повітряно-водних рослин становив 62,8 ± 0,5 % при вологості ґрунту 77,4 ± 2,1 %, 
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Рис. 1. Мікрофотографії флуоресценції кремнію (зеленого кольору) у клітинах епідермісу листків 
по вітряно-водного (а) та суходільного (б, в) екотипів Phragmites australis у фазі вегетативного росту. 
На рисунку в — гістограма інтенсиності флуоресценції кремнію (зелена лінія): по осі ординат — інтен-
сивність флоресценціїї (відн. од.), по осі абсцис — віддаль, яка була просканована на верхній частині 
цього рисунка

Інтенсивність флуоресценції аморфного і кристалічного кремнію 
в клітинах епідермісу листків Phragmites australis, які зростали у воді 
та на суходолі (відн. од.). Дані отримані з використанням програми Паскаль 
при вивченні на лазерному конфокальному мікроскопі

Екотип
очерету

Поверхня
листка

Основа 
трихом, 

кристалічний 
Si 

Клітини між 
трихомами,
аморфний

Si 

Клітини 
продихів, 
аморфний

Si 

Клітини 
навколо 

продихів,
аморфний

Si 

Клітини 
над жилками,
кристалічний 

Si 

Максимальна 
інтенсивність 

флуоресценції, 
пікселі

Водний Верхня 82 ± 7,9 47 ± 3,9 60 ± 4,1 61 ± 5,2 155 ± 12 290106

Нижня 131 ± 10,1 45 ± 3,7 57 ± 5,7 63 ± 4,7 170 ± 13 334108
Сухо-
дільний

Верхня 135 ± 12,7 50 ± 4,3 100 ± 9,6 77 ± 6,6 223 ± 31 524904

Нижня 250 ± 19,1 57 ± 3,4 150 ± 11 70 ± 3,7 250 ± 21 749834
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Рис. 2. Мікрофотографії фрагментів епідермісу листків повітряно-водного (а, б) та суходільного (в) 
екотипів Phragmites australis із спектром іонів кремнію та інших хімічних елементів, отриманих за 
допомогою рентгеноструктурного аналізу. На верхній частині рисунка зеленим кольором позначена 
клітина епідермісу, що була просканована. На нижній частині кожного рисунку — діаграма вмісту хімічних 
елементів, включаючи кремній: по осі ординат — вміст іонів у вигляді імпульсів (еВ/с), по осі абсцис — 
енергія (кеВ)
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у суходільних рослин — 57,2 ± 0,7 % при вологості ґрунту 55,6 ± 0,9 %. Ми припускаємо, що 
у збереженні оптимального водного балансу в клітинах суходільних рослин істотну роль 
відіграє підвищення вмісту в епідермісі листків цих рослин кремнію, який, як відомо, ут-
ворює в клітинах епідермісу листків, стебел та коренів кутикулярно-кремнієву стінку, що 
захищає рослини від надмірних втрат вологи та регулює поглинання води [13]. У клітинних 
стінках кремній входить до складу гідрофільних силікатно-галактозних комплексів, які 
зв’я зують вільну воду і тим самим посилюють водоутримуючу здатність клітин, що істотно 
підвищує стійкість рослин до посухи [14]. Кремній також може активувати транспорт во-
ди від кореневої системи до листків, регулюючи роботу аквапоринів — білків водних ка-
налів у цитоплазматичній мембрані та мембранах органел, а також впливати на осмотич-
ний потенціал клітин. Встановлено дію кремнію на експресію генів, що кодують дегідрини, 
під час зневоднення рослин Oryza sativa за умов посухи та осмотичного стресу [15]. На під-
ставі аналізу літературних і власних даних локалізації та вмісту кремнію в листках повітря-
но-водних і суходільних рослин очерету можна припустити, що саме підвищена акумуля-
ція кремнію в клітинах епідермісу суходільних рослин сприяє збереженню оптимального 
водного статусу рослин при зниженні вологості ґрунту і є одним із факторів, які обумовлю-
ють широке поширення очерету в різноманітних за екологічними умовами районах земної 
кулі. Отже, одержані дані вказують на перспективність подальших досліджень участі крем-
нію в адаптації рослин до несприятливих змін екологічних факторів у природних угрупо-
ваннях та агроценозах у сучасних умовах збільшення антропогенного навантаження та про-
гнозу глобальних змін клімату. 
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УЧАСТИЕ ИОНОВ КРЕМНИЯ В ТОЛЕРАНТНОСТИ 
И ПЛАСТИЧНОСТИ РАСТЕНИЙ PHRAGMITES AUSTRALIS 
К СНИЖЕНИЮ ВЛАЖНОСТИ В ПОЧВЕ

Приведены результаты исследования локализации и содержания кремния в листьях воздушно-водных и 
суходольных растений Phragmites australis, которые росли в естественных условиях на берегу р. Днепр (в 
зоне Киева). Для определения содержания кремния в листьях использовали цитохимические и ультра-
структурные методы. Для анализа содержания воды в образцах и определения влажности почвы, на кото-
рой росли растения тростника, использовали классические биохимические методы. Для исследования 
брали листовые пластинки в фазе вегетативного роста. Наличие и субклеточную локализацию ионов 
кремния изучали с использованием лазерного конфокального микроскопа (LSM 5, “Zeiss”, Германия) и 
сканирующего электронного микроскопа (с рентгеновской установкой EX-S4175GMU, “JEOL”, Япония). 
Методом конфокальной микроскопии установлено наличие кремниевых аморфных и кристаллических 
включений в периклинальных клеточных стенках основных клеток эпидермиса, трихом, замыкающих 
клеток устьиц и над жилками листьев воздушно-водных и суходольных растений тростника. Впервые вы-
явлено значительное повышение содержания аморфного и кристаллического кремния в эпидермисе ли-
стьев сухо дольных растений этого вида методами микроскопии и рентгеновского анализа. Установлено, 
что клетки абаксиального эпидермиса, в частности клетки вокруг устьиц и трихом, трихомы и клетки над 
жилками, являются главными аккумуляторами кремния в листьях тростника. Предполагается, что такие 
локали зация и повышенное содержание кремния оптимизируют водный баланс наземных растений и спо-
собствуют повышению их устойчивости к почвенной засухе. Предлагается усилить внимание к изучению 
роли кремния в адаптации растений к неблагоприятным изменениям абиотических факторов окружаю-
щей среды.

Ключевые слова: Phragmites australis, эпидермис листьев, ионы кремния, почвенная засуха.
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PARTICIPATION OF SILICON IONS IN THE TOLERANCE 
AND PLASTICITY OF PLANTS PHRAGMITES AUSTRALIS 
TO A SOIL MOISTURE REDUCTION

The results of studies of the localization and the silicon content in the leaves of air-water and terrestrial plants 
Phragmites australis, which grew on the banks of the Dnipro River (in the zone of Kiev) are presented. For the 
study of the Si content in leaves, cytochemical and structural methods are used. Classical biochemical methods 
are used to analyze the water content of the samples and the moisture content of the soil, on which the reed plants 
grew. For the analysis, we took leaves in the vegetative growth phase. The presence and subcellular localization 
of silicon ions are studied with the use of a laser confocal microscope (LSM 5, Zeiss, Germany) and a scanning 
electron microscope (with X-ray unit EX-S4175GMU, JEOL, Japan). The presence of silicon amorphous and 
crystalline inclusions in the periclinal cell walls of main epidermal cells, trichomes, stomatal cells, and over the 
leaf veins of air-water and terrestrial reed plants is shown by confocal microscopy. For the first time, a significant 
increase in the content of amorphous and crystalline silicon in the epidermis of leaves of this species of terrestrial 
plants by microscopy and X-ray analysis is revealed. It has been established that the cells of abaxial epidermis, in 
particular, cells around stomata and trichomes, trichomes and cells above veins, are the main accumulators of 
silicon in the leaves.  It is assumed that such localization and increased content of silicon optimize the water bal-
ance of terrestrial plants and thus increase their resistance to soil drought. It is proposed to strengthen attention 
to the role of silicon in the adaptation of plants to adverse changes in abiotic environmental factors.

Keywords: Phragmites australis, leaf epidermis, silicon ions, soil drought.
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Поглибленому розумінню глобальної проблеми стресостійкості сприяє аналіз багатьох 
фізіолого-біохімічних процесів рослин, серед яких заслуговує на увагу один із його су часних 
напрямків, пов’язаний із дослідженням іоному, який допомагає розумінню складних функ-
ціональних зв’язків між генами, білками, метаболітами та неорганічними іонами, що вхо-
дять до складу іоному.

Іоном, згідно з D.E. Salt та співавт. [1], визначається як склад неорганічних елементів, 
переважно зольних, що наявні в організмі чи в його компартментах. Склад іоному в зер-
нівках кукурудзи досліджується на усіх стадіях розвитку та визначається реалізацією ге-
нетичних програм розвитку і взаємодії організму з оточуючим середовищем [2].
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Зміни іоному генетично модифікованих 
рослин кукурудзи з дволанцюговим 
РНК-супресором гена проліндегідрогенази
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Досліджено іоном трансгенних рослин кукурудзи з дволанцюговим (ds)РНК-супресором гена проліндегідро-
генази, отриманих шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta рослин інбредної лінії 
370 селекції Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Аналіз насіннєвого Т3-покоління рослин 
кукурудзи з частковою супресією активності проліндегідрогенази та підвищеною стійкістю до осмотичних 
стресів показав диференційні зміни окремих компонентів іоному: підвищення вмісту елементів Mg, Mn, Fe, 
Cu і Mo на фоні зниження вмісту Са, К та Na й істотне зниження рівня іонів важких металів: Ni, Ba, Cd, Sr. 
Зростання вмісту неорганічних складових редокс-компонентів — Mn, Cu, Fe, за винятком Zn, є важливим 
для формування підвищеної осморезистентності. Можна передбачити, що кількісні зміни неорганічних ком-
понентів редокс-систем у генетично модифікованих рослин можуть бути складовою підвищеної стійкості 
до осмотичного стресу. Підвищення осморезистентності кукурудзи уможливить впровадження систем мі-
нерального живлення з високим рівнем засвоєння окремих іонів, які побудовані на зростанні локальних кон-
центрацій окремих елементів та відрізняються підвищеним рівнем резистентності до нестачі вологи. За-
вдяки зниженню вмісту ряду важких металів стане можливим більш широко використовувати у системах 
живлення фосфорні добрива, які можуть бути небезпечними щодо забруднення ґрунтів та рослин важкими 
металами.

Ключові слова: іоном, кукурудза, siРНК, осмотолерантність, трансгенез.



98 ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 7

В.В. Швартау, С.І. Михальська, Л.М. Михальська

На даний час у світі ідентифіковано 118 елементів, 17 з яких визнано важливими для 
рослинного організму. Макроелементи необхідні у відносно значних кількостях (>0,1 % су-
хої маси), вони включають C, H, O, N, S, Cl, P, Ca, K, Mg, B, Fe. Мікроелементи представлені 
в значно менших кількостях (<0,01 % сухої маси), до них належать Mo, Cu, Zn, Mn, Ni [2, 3].

Відомо, що ріст та розвиток рослин пов’язаний зі збалансованим постачанням біоло-
гічно важливих неорганічних елементів. У деяких таксонах суттєвими для процесів росту 
можуть бути Na, Co, Se та Si. Ряд елементів, зокрема Cd та As, не мають біологічного зна-
чення для рослин, більш того, вони є токсичними для їх переважної більшості. Важливо, що 
контролювання елементного складу може бути критичним не тільки для процесів росту та 
розвитку рослин, але й для харчування людини. В останні роки був досягнутий значний 
прогрес у розумінні ролі іоному та окремих його компонентів у результаті дослідження при-
родних варіацій неорганічного елементного складу [2].

Підсумовуючи наведені вище дані зазначимо, що переважна більшість досліджень іоно-
му виконана на модельному об’єкті Arabidopsis thaliana L. При цьому ряд елементів, як по-
казників біологічної цінності харчових та кормових продуктів, досліджено і в культурних 
рослинах, зокрема зернових. Це насамперед стосується популяції рекомбінантних інбред-
них ліній кукурудзи В73 × Мо17 (IBM). Автори описали локуси кількісних ознак для ха-
рактеристики іоному зернівок інбредних ліній Zea mays L., які культивували в різних регіо-
нах США. Було встановлено 27 локусів QTL для 10 кількісних ознак [4].

Зміни у вмісті мікроелементів – складових редокс-гомеостазу рослин, розглядаються 
як фактор формування резистентності до дії ряду стресових чинників. Встановлено, що 
присутність гена Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides у пшениці м’якої озимої зумов-
лює підвищення рівня накопичення важливих біологічно значущих елементів живлення — 
Fe, Zn, Mn, Cu, Se, а також Mg. Зважаючи на значення Fe, Zn, Mn, Cu та Se у редокс-гомеостазі, 
можна передбачити вищі посівні якості насіння зернових, які містять даний ген, а також під-
вищення резистентності рослин до збудників шкодочинних хвороб — Fusarium spp. тощо. 
Збагачення іонами Cu може сприяти формуванню сходів культур з підвищеним рівнем 
ефективності використання азоту [5].

Проте дані, що стосуються трансгенезу у кукурудзи, є обмеженими щодо його перебігу 
та ролі окремих неорганічних елементів. Відносно біотехнологічних рослин, то ми очікува-
ли, що за умов їх отримання шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації можуть 
відбуватися зміни компонентів іоному, як результат дії самого обеззброєного агробактері-
ального штаму та/або рекомбінантних молекул ДНК, що переважно інтегрують у тран-
скрипційно активні області геному. Передбачається можливість впливу на вміст компонен-
тів іоному і безпосередньо продукту експресії інтегрованих генів.

У зв’язку з вищесказаним ми ставили за мету проаналізувати іоном насіннєвого Т3-
покоління біотехнологічних рослин кукурудзи з дволанцюговим РНК-супресором гена про-
ліндегідрогенази.

Матеріали та методи. Об’єктом дослідження була інбредна лінія кукурудзи 370 селек-
ції Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Agrobacterium-опосередковану трансформацію проводили in planta частково модифіко-
ваним методом Чумакова [6]. Для генетичної трансформації використовували обеззброє-
ний агробактеріальний штам LBA4404, який містить бінарний вектор pBi2E з длРНК-суп-
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ресором гена проліндегідрогенази. Дволанцюго вий 
РНК-супресор отриманий на основі фрагмента пер-
шого екзона гена арабідопсису, який розміщений як 
обернений повтор та включає фрагмент першого ін-
трона цього ж гена. Векторна конструкція люб’язно 
надана д-ром біол. наук А.В. Кочетовим (Інститут ци-
тології і генетики Сибірського відділення РАН, Ново-
сибірськ) та детально описана [7].

Інтеграцію рекомбінантних молекул ДНК аналі-
зували ПЛР-методом за наявності фрагментів екзона 
та інтрона гена ProDH1 арабідопсису і селективного 
гена неоміцинфосфотрансферази — nptII. Відсутність 
агробактеріальних домішок після генетичної транс-
формації визначали по гену virD1 [8].

Вміст елементів у рослинному матеріалі визначали на мас-спектрометрі з індуктивно 
зв’язаною плазмою ICP-MS 7700х (“Agilent Technologies”, США) та ICP-MS Mass Hunter 
WorkStation після озолення зразків (0,400 г) в азотній кислоті кваліфікації ICP-grade у мі-
крохвильовій системі пробопідготовки Milestone Start D. Усі розчини готували на воді 1-го 
класу (18 МОм), підготовленій у системі очищення Scholar-UV Nex Up 1000 (“Human 
Corporation”, Корея).

Розчини IV-ICPMS-71A для ICP-MS використані як зовнішні калібрувальні стандар-
ти; внутрішній стандарт — 1 ppm Sc (обидва — “Inorganic Ventures”, США).

Аналізи проводили у режимі продування гелієм для блокування утворення хибних пі-
ків за інтерференції елементів. Наприклад, 86 % Fe іонізується в аргоновій плазмі й не може 
бути коректно визначено звичайною мас-спектрометрією, тому що усі чотири ізотопи мас-
куються ізобаричною або поліатомною інтерференцією, наприклад 56Fe — 40Ar16O, 40Ca16O, 
57Fe — 40Ar16OH, 40Ca16OH. Типовий калібрувальний графік у режимі продування гелієм 
наведено на рисунку. DL Fe (рівень детектування) становив 0,3 ppt.

Результати мас-спектрометрії оброблялися за допомогою ICP-MS Mass Hunter Software. 
Статистичний аналіз проводили у MS Excel 2019.

Результати та їх обговорення. Основою сучасного сільськогосподарського виробниц-
тва у світі та Україні є створення високопродуктивних сортів зернових культур з підвище-
ним рівнем стійкості до стресів, пов’язаних із водним дефіцитом. У вирішенні даного за-
вдання значна увага приділяється сучасним біотехнологіям, які пов’язані з генетичним рів-
нем регуляції стійкості [9, 10].

На сьогодні відпрацьований механізм створення генетично модифікованих рослин, де 
генетична конструкція не містить трансгенів, які кодують білок. У такому випадку викорис-
товується феномен РНК-інтерференції, що дає змогу відключити або знизити активність 
одного з власних генів рослин. Для цього необхідний фрагмент ДНК поміщають у генетич-
ну конструкцію в антисенсовій орієнтації або у формі оберненого повтору. Така конструкція 
синтезує РНК, яка нічого не кодує, але зв’язується  з мРНК гена “мішені” і по механізму 
РНК-інтерференції запускає ряд реакцій, які зумовлюють зниження або повну зупинку екс-
пресії даного гена [11, 12].

Калібрувальна крива на 56Fe за визна-
чення на ICP-MS Agilent 7700x у режи-
мі продування гелієм
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Слід зазначити, що даний напрям досліджень став можливим після відкриття A.J. Ha-
milton і D.C. Baulcombe коротких інтерферуючих РНК [13]. Вони формуються з більш про-
тяжних попередників РНК, які створюють структуру паліндромів або обернених повто-
рів. На даний час siРНК підрозділяють на декілька типів, зокрема ra-siRNAs, nat-siRNAs, 
tasiRNA, hc-siRNAs. Відзначимо, що біогенез коротких РНК складний та недостатньо до-
сліджений, але доцільність цього напряму робіт у генетично-інженерних техноло гіях дове-
дена рядом авторів [7—12].

Отримані шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta біотехно ло-
гічні рослини, які містять елементи дволанцюгового РНК-супресора гена проліндегідроге-
нази арабідопсису, характеризуються зниженою активністю ферменту проліндегідрогенази, 
збільшеним рівнем вільного L-проліну та підвищеною стійкістю рослин до осмотичних 
стресів. Передбачається, що у разі використання даної конструкції часткова супресія ендо-
генних генів проліндегідрогенази трансгенних рослин відбувається шляхом посттран-
скрипційного сайленсингу РНК за рахунок утворення коротких інтерферуючих siРНК.

За даними літератури, microRNAs (miRNA) можуть брати участь у регуляції процесів 
живлення в рослинах арабідопсису, пов’язаних, зокрема, з іонами Cu, P, S [2, 3]. Можна пе-
редбачити, що й в трансгенних рослинах кукурудзи з дволанцюговим РНК-супресором гена 
проліндегідрогенази, в яких формувалися короткі РНК (siRNA), окремі елементи іоному 
можуть бути їх складовими, задіяними в цих процесах. На користь такого припущення свід-
чать встановлені нами зміни вмісту ряду елементів (таблиця).

Вміст неорганічних елементів у насінні кукурудзи 
генетично модифікованих рослин лінії 370, мкг/кг

Елемент Ізотоп
Режим 

визначення
Час 

утримання, с
Контроль Л370 Л370 3М

Na 23 Гелій 0,3 1648,6±5,1 1499,5±4,9
Mg 24 Гелій 0,3 258357,0 ± 3,8 275636,2±4,4
Al 27 Гелій 0,3 621,4 ± 7,4 425,2±2,0
K 39 Гелій 0,3 1193059,5 ± 4,8 856702,7 ± 5,9
Ca 43 Гелій 1,0 16590,8 ± 2,8 6290,2 ±2,7
V 51 Гелій 0,3 0,9 ±0,1 0,9 ±0,2
Cr 52 Гелій 0,3 14,1 ± 7,6 13,9 ± 5,3
Mn 55 Гелій 0,3 1439,7 ± 3,7 1504,6 ± 3,1
Fe 56 Гелій 0,3 6116,9 ±1,1 8222,4 ±1,7
Co 59 Гелій 0,3 2,4 ±0,7 1,7 ±0,6
Ni 60 Гелій 0,3 438,9± 3,6 288,2 ± 4,6
Cu 63 Гелій 0,3 487,7 ± 1,4 968,9 ±1,8
Zn 66 Гелій 0,3 9447,3 ± 7,3 9447,2 ± 4,9
Sr 88 Без газу 0,3 100,8 ±4,4 68,3 ± 1,7
Mo 97 Без газу 0,3 56,8 ± 4,5 76,5 ± 5,9
Ba 135 Без газу 0,3 57,7 ± 8,6 27,6 ± 5,4
Cd 111 Без газу 1,0 52,04 ± 2,02 11,6 ± 1,2
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Для стійкості рослин до засолення та водного дефіциту важливе значення має взаємо-
відношення іонів К+ і Na+. Різке порушення іонного гомеостазу неорганічних елементів, що 
визначають осмотичний тиск у клітинах рослин та водного режиму, може спричинити руй-
нування клітинних компартментів. У природних умовах стійкі генотипи реалізують по-
тенціал, що забезпечує збереження оптимального статусу. У разі використання в біотехно-
логічних маніпуляціях генів вакуолярного Na+/H+ антипортера спостерігається підвищен-
ня стійкості рослин до засолення при взаємозв’язку іонів  Са2+, Na+ та К+ [14].

ICP-MS аналіз за широким переліком неорганічних елементів показав, що у гене-
тично змінених рослин простежується зниження вмісту фізіологічно необхідних іонів 
Са2+ та К+, відмічені зміни вмісту іонів Na+ зі статистично достовірним зростанням рів-
ня Fe, Mn, Cu і Mo.

Важливим є те, що у проаналізованому нами насінні генетично зміненої кукурудзи спо-
стерігалося зниження рівня Al та важких металів, а саме: Ni2+, Ba2+, Cd2+, Sr2+. При цьому, як 
вже говорилося вище, знижувався вміст інших двовалентних катіонів, зокрема Ca2+. Ймо-
вірно, це пов’язано з системами іонного транспорту, оскільки відомо, що катіони Ca2+ та 
Cd2+ мають загальні системи поглинання і перенесення через рівності їх іонних радіусів. 
Серед важких металів, які були нами досліджені, відзначимо також іон Ni, для якого було 
характерним зниження його концентрації в насінні кукурудзи з (ds)РНК-супресором гена 
проліндегідрогенази майже в 1,5 раза. Відомо, що з восьми нікелезалежних ферментів 
усі, крім гліоксилази І, задіяні в глобальному обміні вуглецю, азоту та кисню. Вірогідно, 
біологічна активність нікелю обумовлена його пластичністю в координаційній та редокс-
хімії завдяки здатності проходити крізь три редокс-стани (1+, 2+, 3+) та каталізувати реак-
ції в межах ∼1,5 В.

Відзначимо також іон Zn2+, який є мікроелементом, що бере участь у різноманітних фі зі о-
логічних процесах рослин. Надлишок цього елемента викликає прояви фітотоксичності в 
рослинах, які пов’язані, зокрема, зі зменшенням біомаси [15]. Встановлено, що вміст цинку, 
важливої складової редокс-гомеостазу зернових культур, у наших дослідах не змінювався.

Таким чином, аналіз насіннєвого Т3-покоління рослин кукурудзи з дволанцюговим 
(ds)РНК-супресором гена проліндегідрогенази, отриманих шляхом Agrobacterium-опосе-
ред ко ваної трансформації in planta рослин інбредної ліній 370 селекції Інституту фізіології 
рослин і генетики НАН України, яким була властива  підвищена осмостійкість, показав ди-
ференційні зміни окремих компонентів іоному, а саме: підвищення вмісту елементів Mg, 
Mn, Fe, Cu та Mo на фоні зниження вмісту Са, К і Na й істотне зниження рівня накопичення 
іонів важких металів, а саме: Ni, Ba, Cd, Sr. Зростання вмісту неорганічних складових редокс-
компонентів — Mn, Cu, Fe, за винятком Zn, є важливим для формування підвищеної осмо-
резистентності.

Експериментальні дані свідчать про складні  взаємопов’язані процеси формування іоно-
му в генетично змінених рослин кукурудзи. Можна передбачити, що кількісні зміни неор-
ганічних компонентів редокс-систем у генетично модифікованих рослин можуть бути скла-
довою підвищеної осмотолерантності.

Підвищення осморезистентності кукурудзи уможливить впровадження систем міне-
рального живлення з високим рівнем засвоєння окремих іонів, які побудовані на зростанні ло-
кальних концентрацій окремих елементів та відрізняються підвищеним рівнем резистент-
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ності до нестачі вологи. При цьому зниження вмісту ряду важких металів дасть змогу більш 
широко використовувати в системах живлення фосфорні добрива, які можуть бути небез-
печними щодо забруднення ґрунтів та рослин важкими металами.
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ИЗМЕНЕНИЯ ИОНОМА ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ С ДВУХЦЕПОЧЕЧНЫМ 
РНК-СУПРЕССОРОМ ГЕНА ПРОЛИНДЕГИДРОГЕНАЗЫ

Исследован ионом трансгенных растений кукурузы с двухцепочечным (ds)РНК-супрессором гена про-
линдегидрогеназы, полученных путем Agrobacterium-опосредованной трансформации in planta растений 
инбредной линии 370 селекции Института физиологии растений и генетики НАН Украины. Анализ се-
менного Т3-поколения растений кукурузы с частичной супрессией активности пролиндегидрогеназы и 
повышенной устойчивостью к осмотическим стрессам показал дифференциальные изменения отдельных 
компонентов ионома: повышение содержания элементов Mg, Mn, Fe, Cu и Mo на фоне снижения содер-
жания Са, К, Na и значительное снижение уровня ионов тяжелых металлов: Ni, Ba, Cd, Sr. Повышение 
со держания неорганических составляющих редокс-компонентов — Mn, Cu, Fe, за исключением Zn, 
являет ся важным для формирования повышенной осморезистентности. Можно прогнозировать, что ко-
личест венные изменения неорганических компонентов редокс-систем в генетически модифицированных 
рас тениях могут быть составляющей повышенной устойчивости к осмотическому стрессу. Повышение 
осморезистентности кукурузы позволит внедрять системы минерального питания с высоким уровнем 
усвоения отдельных ионов, которые построены на повышении локальных концентраций отдельных эле-
ментов и отличаются повышенным уровнем резистентности к дефициту влаги. Снижение содержания 
ряда тяжелых металлов позволит более широко использовать в системах питания фосфорные удобрения, 
которые могут быть небезопасными при загрязнении почв и растений тяжелыми металлами.

Ключевые слова: ионом, кукуруза, siРНК, осмотолерантность, трансгенез.
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CHANGES IN THE IONOME OF GENETICALLY MODIFIED 
CORN PLANTS WITH DOUBLE-STRANDED RNA-SUPPRESSOR 
OF PROLINE DEHYDROGENASE GENE 

The corn transgenic plant ionome with double-stranded (ds) RNA suppressor of the proline dehydrogenase 
ge ne obtained by the Agrobacterium-mediated transformation in planta plants of inbred line 370 of the Institute 
of Plant Physiology and Genetics NAS of Ukraine selection is studied. The analysis of seed T3 generation of 
corn plants with partial suppression of the activity of proline dehydrogenase and an increased resistance to the 
osmotic stress has shown differential changes of individual components of the ionome, namely: an increase in 
the content of Mg, Mn, Fe, Cu, and Mo, decreasing the content of Ca, K, and Na, and a significant reduction in 
the level of heavy metal ions: Ni, Ba, Cd, Sr. The growth of the content of the inorganic components of redox 
components, Mn, Cu, Fe, with the exception of Zn, is important for the formation of increased plant’s osmoresis-
tance.  It can be predicted that quantitative changes in the inorganic components of redox systems in genetically 
modified plants may be part of the increased resistance to osmotic stress. Increasing the resistance of corn will 
allow the introduction of mineral nutrition systems with high levels of assimilation of individual ions, which are 
based on the growth in local concentrations of individual elements and are characterized by increased levels of 
resistance to a moisture deficit. Reducing the content of a number of heavy metals in plants will allow the more 
extensive use of phosphorus fertilizers in the systems of nutrition that can be dangerous for soils and plants 
through the contamination by heavy metals.

Keywords: ionome, corn, siRNA, osmotolerance, transgenesis.
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