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Linear groups saturated by subgroups
of finite central dimension
Presented by Academician of the NAS of Ukraine A.M. Samoilenko
Let F be a field, A be a vector space over F, and G be a subgroup of GL(F, A). We say that G has a dense family of
subgroups having finite central dimension, if, for every pair of subgroups H, K of G such that H  K and H is not
maximal in K, there exists a subgroup L of finite central dimension such that H  L  K (we can note that L can
match with one of the subgroups H or K). We study locally solvable linear groups with a dense family of subgroups
having finite central dimension.
Keywords: linear group, infinite groups, infinite-dimensional linear group, dense family of subgroups, locally soluble
groups, finite central dimension.

We recall that a group G that is isomorphic to a group of automorphisms of a vector space A over
a field F is called a linear group. We denote the group of all such automorphisms by GL(F, A).
If dimF (A), the dimension of A over F, is finite, n, then we say that G is a finite-dimensional linear group. It is well known that GL(F, A) can be identified with the group of n × n matrices with
entries in F. From the outset, finite-dimensional linear groups have played an important role in
group theory. This is partly due to the correspondence mentioned above, but also because of the
rich interplay between geometric and algebraic ideas associated with such groups.
The study of the subgroups of GL(F, A) in the case where A is infinite-dimensional over F
has been much more limited and normally requires some additional restrictions. There is quite a
large array of papers that show the effectiveness of applying various natural limitations for the
study of infinite-dimensional linear groups (see survey articles [1—4]). One area that proved to be
quite effective was the study of linear groups that have a very big family of subgroups having finite
central dimension.
Let G be a subgroup of GL(F, A) and Z = CA(G). It is not hard to see that a subspace Z is G-invariant, and G acts trivially on Z. Therefore, we see that G actually acts on the quotient-space A/Z.
Let G be a subgroup of GL(F, A). Then the central dimension of G is a dimension of the quotient-space A/ζG(A).
© N.N. Semko, L.V. Skaskiv, O.A. Yarovaya, 2019
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In particular, if dimF (A/ζG(A)) is finite, then we will say that G has finite central dimension.
According to the definition, linear groups having finite central dimension are quite close to finite-dimensional linear groups. Therefore, it was obvious to study the infinite-dimensional linear
groups saturated by subgroups of finite central dimension. Among the works on this subject, we
mention [5, 6, 1, 7—10].
Among the restrictions that play a significant role in the study of both finite and infinite
groups, we can highlight the restriction associated with the presence of one or another family of
dense subgroups in a group. Let P be a some property. We say that a group G has a dense family of
subgroups having property P, if, for every pair of subgroups H, K of G such that H  K and H is not
maximal in K, there exists a subgroup L, having property P, such that H  L  K (we note that L
can match with one of the subgroups H or K).
Groups with different natural dense families have been considered by many authors (see, for
example, [11—15]).
In this paper, we will apply this restriction to the study of infinite-dimensional linear
groups.
Let F be a field, A be a vector space over F, and G be subgroup of GL(F, A). We say that G has
a dense family of subgroups, having finite central dimension, if, for every pair of subgroups H, K of
G such that H  K and H is not maximal in K, there exists a subgroup L of finite central dimension
such that H  L  K (we note that L can match with one of the subgroups H or K).
Note that infinite-dimensional linear groups, whose proper subgroups have finite central dimension, have this property. Locally soluble groups, whose proper subgroups have finite central
dimension, were studied in paper [5]. Therefore, in this paper, the study of linear groups with a
dense family of subgroups, having finite central dimension, will be conducted under the additional condition of their local solvability.
Lemma 1. Let F be a field, A be a vector space over F, and G be subgroup of GL(F, A).
(i) If H, K are two subgroups of G such that H  K and a subgroup K has finite central dimension, then the subgroup H has finite central dimension.
(ii) If H, K are two subgroups having finite central dimension, then the both subgroups 〈H, K〉
and H ∩ K have finite central dimension.
(iii) If G has finite central dimension and char(F) = p is a prime, then G includes a normal
elementary Abelian p-subgroup L such that G/L is isomorphic to some subgroup of GL(n, F), where
n = dimF (A/CA(G)).
(iv) If G has finite central dimension and char(F) = 0, then G includes a normal Abelian torsion-free
subgroup L such that G/L is isomorphic to some subgroup of GL(n, F), where n = dimF(A/CA(G)).
Corollary 1. Let F be a field, A be a vector space over F, having infinite dimension, and G be a
subgroup of GL(F, A). If H, K are two subgroups of G such that H  K, and a subgroup H has infinite central dimension, then the subgroup K has infinite central dimension.
Corollary 2. Let F be a field, A be a vector space over F, having infinite dimension, and G be a
subgroup of GL(F, A). If G has a dense family of subgroups having finite central dimension, then
every subgroup of G having infinite central dimension is maximal.
Lemma 2. Let F be a field, A be a vector space over F, having infinite dimension, and G be a
subgroup of GL(F, A). Suppose that G includes the subgroups B, K satisfying the following conditions:

4
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(i) B is an infinite elementary Abelian p-subgroup, and K is a quasicyclic p-subgroup for
some prime p;
(ii) B is K-invariant;
(iii) B ∩ K = 〈1〉.
If G has a dense family of subgroups having finite central dimension, then K has finite central
dimension.
Corollary 3. Let F be a field, A be a vector space over F, having infinite dimension, and G be a subgroup of GL(F, A). Suppose that G includes the subgroups B, K satisfying the following conditions:
(i) B is an infinite elementary Abelian p-subgroup, and K is a quasicyclic p-subgroup for some
prime p;
(ii) B is K-invariant;
(iii) B ∩ K is finite.
If G has a dense family of subgroups having finite central dimension, then K has finite central
dimension.
Lemma 3. Let F be a field, A be a vector space over F, having infinite dimension, and G be a
subgroup of GL(F, A). Suppose that G includes the subgroups B, K satisfying the following conditions:
(i) B is an infinite elementary Abelian p-subgroup, and K is a quasicyclic q-subgroup, where p,
q are primes and p ≠ q;
(ii) B is K-invariant;
If G has a dense family of subgroups having finite central dimension, then either K has finite central
dimension or B is a minimal K-invariant subgroup.
Lemma 4. Let F be a field, A be a vector space over F, having infinite dimension, and G be a locally soluble subgroup of GL(F, A). Suppose that G includes a subgroup K, having infinite central
dimension. If G has a dense family of subgroups having finite central dimension, then K satisfies the
following conditions:
(i) K is a quasicyclic or cyclic p-subgroup for some prime p;
(ii) every proper subgroup of K has finite central dimension;
(iii) K is a maximal subgroup of G.
Theorem. Let F be a field, A be a vector space over F, having infinite dimension, and G be a locally soluble subgroup of GL(F, A). Suppose that G has infinite central dimension. If G has a dense
family of subgroups having finite central dimension, then G is a group of one of following types:
(i) G is a cyclic or quasicyclic p-group for some prime p;
(ii) G = K × L, where K is a cyclic or quasicyclic p-group for some prime p, and L is a group of
prime order;
(iii) G = 〈a, b | |a| = 2n, |b| = 2, ab = at, where t = 1 + 2n – 1, n 3〉;
(iv) G = 〈a, b | |a| = 2n, |b| = 2, ab = at, where t = –1 + 2n – 1, n 3〉;
(v) G = 〈a, b | |a| = 2n, |b| = 2, ab = a –1 〉;
(vi) G = 〈a, b | |a| = 2n, b2 = at, where t = 2n – 1, ab = a–1 〉;
(vii) G = 〈a, b | |a| = pn, |b| = p, ab = at, where t = 1 + pn – 1, n 2, p is an odd prime〉;
(viii) G = 〈a〉 〈b〉, |a| = pn where p is an odd prime, |b| = q, q is a prime, q ≠ p;
(ix) G = B 〈a〉, |a| = pn, B = CG(B) is an elementary Abelian q-subgroup, p and q are primes,
p ≠ q, B is a minimal normal subgroup of G;
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 6
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(x) G = K 〈b〉, where K is a quasicyclic 2-subgroup, |b| = 2 and xb = x–1 for each element x ∈ K;
(xi) G = K〈b〉, where K = 〈an | a1 p = 1, an + 1 p = an, n ∈ N 〉 is a quasicyclic 2-subgroup, b2 = a1
and anb = an–1, n 2.
(xii) G = K 〈b〉, where K is a quasicyclic p-subgroup, p is an odd prime, K = CG(K), |b| = q is
a prime such that p ≠ q;
(xiii) G = Q K, where K is a quasicyclic p-subgroup, Q = CG(Q) is an elementary Abelian qsubgroup, p, q are primes, p ≠ q, Q is a minimal normal subgroup of G.
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ЛІНІЙНІ ГРУПИ З НАСИЧЕНИМИ ПІДГРУПАМИ
СКІНЧЕННОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РОЗМІРНОСТІ
Нехай F – поле, A – векторний простір над F, G — підгрупа GL(F, A). Будемо говорити, що G має щільне
сімейство підгруп, які мають скінченну центральну розмірність, якщо для кожної пари підгруп H, K з G
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такої, що H  K і H немаксимальна в K, існує така підгрупа L скінченної центральної розмірності, що H 
 L K (зазначимо, що L може збігатися з однією з підгруп H або K). У роботі описані локально розв’язні
лінійні групи з щільним сімейством підгруп, що мають скінченну центральну розмірність.
Ключові слова: лінійна група, нескінченна група, нескінченно розмірна лінійна група, щільне сімейство
підгруп, локально розв’язна група, скінченна центральна розмірність.
Н.Н. Семко, Л.В. Скаскив, О.А. Яровая
Университет государственной фискальной службы Украины, Ирпень
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ЛИНЕЙНЫЕ ГРУППЫ С НАСЫЩЕННЫМИ ПОДГРУППАМИ
КОНЕЧНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ
Пусть F — поле, A — векторное пространство над F, G — подгруппа GL(F, A). Будем говорить, что G имеет
плотное семейство подгрупп, имеющих конечную центральную размерность, если для каждой пары
подгрупп H, K из G такой, что H  K и H немаксимальная в K, существует такая подгруппа L конечной
центральной размерности, что H  L  K (отметим, что L может совпадать с одной из подгрупп H или K).
В работе описаны локально разрешимые линейные группы с плотным семейством подгрупп, имеющих
конечную центральную размерность.
Ключевые слова: линейная группа, бесконечная группа, бесконечно размерная линейная группа, плотное
семейство подгрупп, локально разрешимая группа, конечная центральная размерность.
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On induced modules over locally
Abelian-by-polycyclic groups of finite rank
Presented by Corresponding Member of the NAS of Ukraine V.P. Motornyi
We develop some methods for studying the modules over group rings, which are based on properties of induced modules
and on the embedding of these modules in the modules over rings of quotients of group rings. Using these methods, we
have obtained the criteria of primitivity for group algebras of certain classes of locally soluble groups.
Keywords: induced modules, group rings, particle rings, primitive algebras.

Let R be a ring, and let M, X, and Y be R-modules. We say that X and Y are separated by M if X
and Y have no non-zero isomorphic R -sections, which are isomorphic to a submodule of M.
Let A be a normal subgroup of a group H , let k be a field, and let M and W be kA -modules.
Then the subgroup Sep( H , A) (M , W ) of H generated by all elements g ∈ H such that W and Wg
are not separated by M is said to be the separator of W in H .
Let H be a subgroup of the group G. The subgroup H is said to be dense in G, if, for any g ∈G,
there is an integer n ∈¥ such that g n ∈ H . Let G be a locally Abelian-by-polycyclic-by-finite
group of finite rank, and let H be a finitely generated dense subgroup of G . It follows from
Lemma 2.1.3 of [1] that H has an Abelian normal torsion-free subgroup A such that the quotient
group H / A is polycyclic and A has no infinite polycyclic G -sections. The pair (H , A) will be
called an important pair of G .
Let G be a locally Abelian-by-polycyclic-by-finite group of finite rank, let k be a field, and
let M be a kG -module. Let 0 ≠ a ∈ M . Then the subgroup Sep( H , A) (M , akA) generated by
subgroups Sep( H , A) (M , akA) , where (H , A) runs through all important pairs of G , is called the
separator of a in G .
Theorem 1. Let G be a locally Abelian-by-policyclyc-by-finite group of finite rank, let J be a
principal ideal domain of zero characteristic, and let M be a J -torsion-free JG -module. Then
there is an element a ∈ M \ {0} such that:
(i) aJG = aJS ⊗ JS JG, where S = SepG (M ′, a) , M ′ = M ⊗ J k and k is the field of fractions of J;
© A.V. Tushev, 2019
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(ii) either r0 (S ) < r0 (G ) or, for any finitely generated dense subgroup H of S, there is an important pair (H , A) of S such that the quotient group A% = A / C A (aJH ) is torsion-free and aJH is
% -torsion-free.
JA
A group ring RG is said to be locally Noetherian, if, for any finitely generated subgroup H
of G , the group ring RH is Noetherian. Group rings of locally polycyclic-by-finite groups over
a Noetherian ring give us an obvious example of locally Noetherian group rings. “Local approach”
for studying the modules over locally Noetherian group rings was developed in [2—4]. In [5, 6],
we modernized this approach by passing to the rings of quotients of group rings striving to
make it available for studying not only locally Noetherian group rings. The following proposition
shows how we can obtain a Noetherian ring by passing to an appropriate ring of quotients of the
group ring of an Abelian-by-polycyclic-by-finite group.
Proposition 1. Suppose that a group H has an Abelian normal torsion-free subgroup A of
finite rank such that the quotient group H / A is polycyclic-by-finite. Let J be a principal ideal
domain, let σ ∈ J be a prime element, and let Qσ = JA \ σJA . Let M be a JH -module, which is
JA -torsion-free. Then:
(i) the ring of quotients JH (Qσ )−1 exists and is Noetherian;
(ii) M  M ⊗ JA JA (Qσ )−1 = M (Qσ )−1 and M (Qσ )−1 is a JH (Qσ )−1 -module.
In the following proposition, we use the modernized “local approach” for studying the properties of divisibility in modules over group rings of locally Abelian-by-polycyclic-by-finite
groups, which are not locally Noetherian in general.
Proposition 2. Let S be a locally Abelian-by-policyclyc-by-finite group of finite rank, let J
be a principal ideal domain of zero characteristic, and let M = aJS be a J -torsion-free JS -module
such that, for any finitely generated dense subgroup H of S , there is an important pair (H , A) of
% -torsion-free.
S such that the quotient group A% = A / C A (aJH ) is torsion-free and aJH is JA
Suppose that, for some prime element σ ∈ J , the module aJS is σ -divisible (i.e. aJS σ = aJS ). Then,
for any finitely generated dense subgroup H of S , there is an important pair (H , A) of S such that
% -module aJH is JA
% -torsion-free, and:
the quotient group A% = A / C A (aJH ) is torsion-free, the JA
−1
−1
−1
(i) aJH  aJH ⊗ JA JA (Qσ ) = aJH (Qσ ) and aJH (Qσ ) is an σ -divisible JHˆ (Qσ )−1 ˆ \ σJA
ˆ;
module, where Hˆ = H / C A (aJH ) and Qσ = JA
(ii) there exist elements β ∈Qσ and b ∈ JHˆ such that σb − β ∈ Ann JHˆ (a) .
A combination of Theorem 1 and Proposition 2 gives us the following result.
Theorem 2. Let G be a locally Abelian-by-policyclyc-by-finite group of finite rank and let J
be a principal ideal domain of zero characteristic. If M is an irreducible JG -module, then M σ = 0
for some prime element σ ∈ J .
If a group Γ acts on a set A , we say an element is (Γ ) -orbital, if its orbit is finite, and write
∆ Γ ( A) for the subset of such elements. The FC -center of a group G , denoted by ∆ (G ) , is just
∆G (G ) , where the action of G on itself is the conjugation. In [7], Farkas and Pasman proved
that the group algebra kG of a polycyclic-by-finite group G over a field k of zero characteristic is primitive, if and only if the FC -center ∆ (G ) of G is trivial and conjectured that the triviality of ∆ (G ) is also the necessary and sufficient condition for the primitivity of the group algebra
∆ (G ) of a polycyclic-by-finite group G over an arbitrary not locally finite field k . This assertion
was proved by Roseblade in [8]. In [9], Brown conjectured that this result remains true in the case
of a soluble group G of finite rank, and Brookes [10] proved that if G is a soluble group of finite
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 6
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rank such that ∆ (G ) = 1 and a field k is not locally finite, then kG is primitive. However, it is still
unknown whether the triviality of ∆ (G ) is also necessary for the primitivity of kG . Theorem 2
allows us to prove the following.
Theorem 3. Let G be a locally Abelian-by-policyclyc group of finite rank and let k be a field
of characteristics zero. The group algebra kG is primitive, if and only if ∆(G) = 1.
Let G be a group and let k be a field. We say that the Nullstellensatz holds for kG , if
End kG M is algebraic over k for any irreducible kG -module M (see [4]). Various versions of
the Nullstellensatz were proved for group rings of polycyclic, locally finite and locally polycyclic-by-finite groups by Hall [11], McConnell [12], Baer [2], and Brown [4]. Due to Theorem 2,
we can obtain the following result.
Theorem 4. Let G be a locally Abelian-by-policyclyc group of finite rank, let k be a field of
zero characteristic and let M be an irreducible kG -module. Then End kG M is algebraic over k .
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ПРО НДУКОВАН МОДУЛ НАД ГРУПАМИ СК НЧЕННОГО РАНГУ,
СК НЧЕННО ПОРОДЖЕН П ДГРУПИ ЯКИХ Є РОЗШИРЕННЯМИ
АБЕЛЕВИХ ГРУП ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛ ЦИКЛ ЧНИХ
У робот розвиваються методи вивчення модул в над груповими к льцями, як базуються на властивостях
ндукованих модул в на вкладенн цих модул в у модул над к льцями часток групових к лець. За допомогою цих метод в, зокрема, отримано критер ї прим тивност групових алгебр деяких клас в локально
розв’язних груп.
Kлючов слова: ндукован модул , групов к льця, к льця часток, прим тивн алгебри.
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КОНЕЧНО ПОРОЖДЕННЫЕ ПОДГРУППЫ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
РАСШИРЕНИЯМИ АБЕЛЕВЫХ ГРУПП С ПОМОЩЬЮ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ
В работе развиваются методы изучения модулей над групповыми кольцами, которые базируются на индуцированности модулей и на вложении этих модулей в модули над кольцами частных групповых колец.
С помощью этих методов, в частности, получены критерии примитивности групповых алгебр некоторых
классов локально разрешимых групп.
Kлючевые слова: индуцированные модули, групповые кольца, кольца частиц, примитивные алгебры.
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Редукція складності моделей
мережевих структур та систем
Представлено академіком НАН України Р.М. Кушніром
Аналізується проблема складності мережевих структур та систем. Визначаються кількісні показники
складності мережі та їх застосування для вибору ефективної моделі структури системи. Пропонуються методи редукції складності моделей мережевих систем з одночасним відстеженням збереження міри їх адекватності. Ефективність запропонованих підходів ілюструється на прикладах реальних складних систем.
Ключові слова: мережева система, складність, редукція, серцевина, інкапсуляція, адекватність.

Системи різного походження, типу та призначення є чи не найскладнішим об’єктом наукових досліджень. Це пояснюється необхідністю визначення їх складу та структури, пізнання
законів функціонування та особливостей взаємодії між собою та з оточуючим середовищем
великої кількості різнорідних об’єктів, які діють для досягнення спільної і часто не до кінця
зрозумілої досліднику цілі. Вивчаючи реальні складні системи, ми насправді досліджуємо
побудовані на основі спостережень, експериментальних та теоретичних досліджень моделі
цих систем (інформаційні, структурні, функціональні, математичні тощо). Одним із напрямків системних досліджень, який почав бурхливо розвиватися протягом останніх десятиліть, стало вивчення складних мережевих систем (СМС), які є чи не найбільш розповсюдженими у мікро- та макросвіті, біологічних системах, людському соціумі [1, 2] тощо. Серед
основних особливостей СМС можна назвати наявність у структурі системи великої кількості елементів та їх приналежність до категорії так званих конденсованих середовищ, які
можна досліджувати лише в цілому [3]. Визначальною ознакою реально функціонуючих
СМС є рух потоків у них. В одних випадках забезпечення руху потоків є основною ціллю
утворення та функціонування таких систем (транспортні, фінансові, торговельні та соціальні мережі і т. ін.), у інших — процесом, який забезпечує їх життєдіяльність (рух крові, лімфи,
нейроімпульсів у людському тілі тощо). Зупинка руху потоків призводить до припинення
існування таких систем.
© О.Д. Поліщук, 2019
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Показники складності моделей мережевих структур. Структура мережі, тобто сукупність вузлів та поєднуючих їх зв’язків, повністю описується її матрицею суміжності
A = {aij }iN, j =1, у якій для найпростішого випадку бінарних мереж значення aij = 1 , якщо зв'язок між вузлами ni та n j існує, та aij = 0 , i, j = 1, N , якщо такий зв'язок відсутній. Складність
моделі мережевої структури насамперед визначається розмірністю N цієї матриці. Іншим,
не менш важливим показником складності можна вважати кількість зв’язків у СМС. Побудова моделі мережі розмірності 106—1012, тобто заповнення відповідної матриці суміжності, загалом потребує визначення 1012—1024 її елементів, що є надскладною проблемою
навіть для сучасних суперкомп’ютерів [4]. Очевидно, що дві моделі однакової розмірності матимуть різну коннекційну (від англ. connection — зв’язок) складність, якщо кількість
зв’язків між їх вузлами є суттєво різною. Більш того, за кількістю зв’язків модель більшої розмірності може бути простішою, ніж модель меншої розмірності. Це пояснюється
тим, що чим більше зв’язків у структурі, тим більше варіантів взаємодії елементів системи,
а отже тим складнішим може бути процес її функціонування. Очевидно, що збільшення
коннекційної складності структури призводить до підвищення перколяційного порогу, зменшення середньої довжини найкоротшого шляху, збільшення у середньому ступеня кожного вузла мережі та коефіцієнта її кластеризації, тобто наближення топології структури до
так званих мереж “тісного світу”. Це може породжувати як позитивні (збільшення кількості
найкоротших шляхів сприяє більш ефективній організації руху потоків мережею, зменшенню середньої завантаженості кожного ребра, розширенню множини альтернативних шляхів
руху потоків і т. ін.), так і негативні (пришвидшення поширення інфекційних хвороб та
комп’ютерних вірусів тощо) чинники, які впливають на процес функціонування системи.
Коннекційну складність моделі визначатимемо за допомогою параметра ϖ = L / N , де L —
кількість зв’язків мережі (ненульових елементів матриці А). Оскільки для орієнтованих мереж об’єми потоків між суміжними вузлами у різних напрямках є різними, то за відсутності
петель значення L ∈ [2(N − 1), N (N − 1)] та ϖ ∈ [2(N − 1) / N , (N − 1)] . Очевидно, що найскладнішою у сенсі значення ϖ є структура, яка утворює повний граф, а найпростішою –
послідовно поєднані вузли мережі. Загалом параметр ϖ дозволяє насамперед порівнювати
складність моделей СМС однакової розмірності.
Співвідношення між розмірнісною та коннекційною складністю моделі мережі можна
пояснити на наступному прикладі. Мережеві структури часто виникають в задачах обчислювальної математики. Порівняльний аналіз складності моделей цих структур дозволяє
обирати найефективніші методи розв’язання конкретних прикладних проблем. Розглянемо
задачу розрахунку електростатичного поля, яке генерується складним електрофізичним
пристроєм та зводиться до розв’язання тривимірної граничної задачі для рівняння Лапласа
[5]. Чисельний розв’язок цієї задачі можна шукати методами граничних елементів (МГЕ),
скінченних різниць або скінченних елементів (МСЕ). Нехай область пошуку чисельного
розв’язку — одиничний куб. Побудуємо у ньому та на граничній поверхні регулярну прямокутну сітку з кроком h = 10−2 . Тоді у випадку застосування МГЕ необхідно розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) зі щільною матрицею G, яку можна інтерпретувати як матрицю суміжності зваженої мережевої структури, вузлами якої при кусковолінійній апроксимації шуканої густини потенціалу є вузли сітки на поверхні куба [6].
Розмірність NG та кількість ненульових елементів LG матриці G у цьому випадку визнаISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 6
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чаються рівностями NG ≈ 6 ⋅10 та LG ≈ 36 ⋅10 . Застосування МСЕ при такому ж типі
апроксимації шуканого розв’язку призводить до необхідності розв’язання СЛАР із семидіагональною матрицею F розмірності N F ≈ 106 , яку можна інтерпретувати як матрицю
суміжності зваженої мережевої структури, вузлами якої є вузли сітки в кубі. Кількість ненульових елементів цієї матриці LF ≈ 7 ⋅106 . Матриця G є матрицею суміжності зваженої
мережі, яка утворює повний граф, а матриця F — зваженої мережі, у якій зв’язки існують
лише між суміжними вузлами скінченно-елементної сітки в кубі. Користуючись термінами
теорії складних мереж (ТСМ), елементи матриць G та F визначають силу взаємозв’язку між
вузлами відповідних мережевих структур. Коннекційна складність моделей цих структур
відповідно дорівнює ϖG ≈ 6 ⋅104 та ϖ F ≈ 7 . Порівняльний аналіз розмірнісної та коннекційної складності цих моделей дає значення NG / N F ≈ 6 ⋅10−2 та ϖG / ϖ F ≈ 104 . Це означає,
що складність структури сіткової області, отриманої за допомогою МГЕ, приблизно в
600 раз перевищує складність структури, отриманої за допомогою МСЕ. Розв’язання методом Гауса СЛАР із матрицею G потребує виконання приблизно у 20 разів більше арифметичних операцій порівняно з розв’язанням його аналогом СЛАР із матрицею F. Це пояснює значно більшу популярність для моделювання багатьох фізичних процесів саме методу скінченних елементів, оскільки складність мережевих структур, які вибудовуються під
час його застосування є істотно меншою ніж для методу граничних елементів.
Редукція фіктивних елементів СМС. Серед багатомільйонної аудиторії користувачів
соціальних мереж кількість активних не перевищує 10—30 % [7]. Активний словниковий
запас пересічної англомовної людини не перевищує 10 тис. слів, хоча загальна їх кількість
сягає півмільйона [8]. Google за запитом може видавати сотні тисяч або мільйони результатів пошуку, але пересічний користувач зазвичай обмежується переглядом кількох десятків або сотень цих результатів. Можна навести ще чимало прикладів реальних мереж,
більшість вузлів та зв’язків яких насправді не беруть участі у функціонуванні системи.
Водночас, досліджуючи систему та формуючи її модель, ми зацікавлені в чіткій ідентифікації структури СМС. Елементи, що включені до складу мережі, але не задіяні у процесі
функціонування відповідної системи, називатимемо фіктивними.
Введемо потокову матрицю суміжності V = {Vij }iN, j =1 системи, у якій вага Vij ∈ [0, 1] ребра, що поєднує вузли ni та n j , i, j = 1, N , дорівнює нормованому до 1 значенню об’ємів потоків, які проходять через згадане ребро за певний проміжок часу [0, T ] . Визначити наявність фіктивних вузлів у СМС можна, розв’язавши задачу на власні значення для потокової
матриці суміжності мережі. Цей підхід має два недоліки. А саме, розв’язання цієї задачі
потребує виконання порядку О(N3) арифметичних операцій, що для загалом щільних матриць розмірності 106—1012 є практично невирішуваною проблемою. Цей підхід також не
гарантує визначення усіх фіктивних зв’язків мережі. Потокова матриця суміжності дає
можливість визначати у структурі вихідної СМС усі фіктивні елементи та видаляти їх з
моделі структури. Як слідує із наведених вище прикладів, у багатьох випадках це дозволяє суттєво зменшити розмірність моделі системи без втрати її адекватності. Якщо певний
елемент матриці суміжності А є ненульовим, але відповідний елемент матриці V дорівнює
нулю, то це означає фіктивність відповідного ребра. Якщо серед усіх елементів і-го рядка
та стовпця матриці суміжності мережі є ненульові, але всі елементи і-го рядка та стовпця
матриці V є нульовими, то це означає фіктивність вузла ni , i = 1, N . Зменшення розмір-
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Фрагменти залізничної транспортної мережі західного регіону України, відповідної залізничної транспортної системи та їх структурної 4- та
потокової 0,7-серцевин

нісної складності моделі СМС після вилучення фіктивних вузлів визначається параметром η = rang( A) / rang(V ) , а складності за кількістю зв’язків — параметром µ = LA / LV .
Спрощення моделі СМС без втрати її адекватності можна здійснювати не тільки шляхом виключення фіктивних вузлів та зв’язків, які входять до складу мережі, але й так званих
вузлів-транзитерів. Найпростішим прикладом вузла-транзитера є вузол зі ступенем 2, у
якому не відбувається відбір або додавання нових об’ємів потоків. Такими вузлами є проміжні станції у системі вантажних перевезень залізничної транспортної мережі, проксісервери в Інтернеті [9] тощо.
Потокові серцевини СМС. У ТСМ найбільш дієвим способом спрощення моделі бінарної мережі є використання поняття її k -серцевини, тобто найбільшої підмережі вихідної мережі, усі вузли якої мають ступінь не менший за k та вилучені зі структури мережі
вузлів зі ступенем, меншим за k [10]. Потокова матриця суміжності СМС дозволяє ввести
поняття потокової λ -серцевини мережевої системи [11], як найбільшої підмережі вихідної
мережі, для якої усі елементи матриці V мають значення, не менші за λ , де λ ∈ [0, 1] . На рисунку а схематично зображено структуру залізничної транспортної мережі західного регіону України з виключеними вузлами-транзитерами. Рисунок б містить той самий фрагмент з відображенням об’ємів руху потоків, величина яких є пропорційною до товщини ліній. На рисунку в та г зображені 4-серцевина цієї мережі та потокова 0,7-серцевина відповідної СМС. Структури цих серцевин істотно відрізняються, причому потокова λ -серцевина
СМС дає значно важливішу інформацію для системних досліджень, ніж її k -серцевина. Так,
відключення вузла А зі ступенем 3, який лежить на шляху інтенсивного руху потоків, призведе до значно більших проблем у функціонуванні залізничної системи, ніж відключення
вузла В зі ступенем 4 і навіть вузла С зі ступенем 5. Розмірність моделей великих СМС можна зменшити, досліджуючи не всю мережу, а її λ -серцевину. Зображена на рисунку а залізнична транспортна мережа з виключеними вузлами-транзитерами містить 29 вузлів та 62
ребра (загалом до її складу входять 354 вузли та 421 ребро), а її 0,7-серцевина (рисунок г),
яка забезпечує понад 70 % усіх перевезень, нараховує 4 вузли та 12 зв’язків. Тобто, зменшення складності моделі 4-серцевини порівняно з моделлю вихідної мережі визначається параметрами ηk= 4 = 12,2 та µ k= 4 = 6,8 , а моделі потокової 0,7-серцевини — параметрами
η λ= 0,7 = 88,5 та µλ= 0,7 = 35,1 відповідно.
Очевидно, що адекватність моделі потокової серцевини порівняно з моделлю всієї СМС
є пропорційною її питомій вазі σλ в системі. Функціональний підхід до обчислення значенISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 6
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ня σλ полягає в наступному. Введемо потокову матрицю суміжності λ -серцевини за співвідношенням
Vij , якщо Vij λ,
λ ∈ [0, 1] .
V λ = {Vijλ }iN, j =1, Vijλ = 
 0, якщо Vij < λ,
Параметр σλ визначає відношення об’ємів потоків, які проходять λ -серцевиною, до
об’ємів потоків, які проходять мережею загалом за період [0, T ] , а саме σλ = s (V λ ) s (V) , де
s (V) та s (V λ ) — сума усіх елементів матриць V та V λ відповідно. Оскільки основною ціллю більшості мережевих систем є забезпечення руху певного типу потоків, то параметр σλ
кількісно визначає наскільки λ -серцевина забезпечує реалізацію цієї цілі. Якщо замість
моделі всієї системи ми досліджуємо модель її λ -серцевини, то значення σλ можна інтерпретувати як міру функціональної адекватності цієї моделі. У результаті виділення та
дослідження потокової серцевини СМС приводить до аналізу або моделювання її функціонально найпріоритетніших підсистем. Так, поширення епідемій зазвичай відбувається на
шляхах пересування великих мас людей, а розповсюдження комп’ютерних вірусів — на
шляхах інтенсивного інформаційного трафіку. Моделі потокових серцевин таких СМС з
великими значеннями λ визначають найбільш ймовірні шляхи розгортання таких процесів
та дозволяють своєчасно їм протидіяти.
Інкапсуляція підмереж СМС. Серцево-судинна система людського організму включає
в себе як основні, так і периферійні вени та артерії. Розрив однієї із основних судин може
призвести до швидкого летального результату. У великому місті перекриття основних автомагістралей може призвести до колапсу всієї його транспортної системи. Аварії на магістральних лініях електропередач під час стихійних лих часто призводили до відключення від
електроенергії цілих регіонів країни. Однак це зовсім не означає, що зв’язки з малим значенням λ можна повністю ігнорувати. Невеликі населені пункти, кількість яких є переважаючою у будь-якій країні, потрібно забезпечувати продуктами, транспортом, медичними,
освітніми та іншими послугами, незважаючи на незначні об’єми потоків. Якщо довжина
основних судин людського тіла сягає кількох кілометрів, то довжина його капілярної мережі є близькою до 100 тис. км. Однак саме капілярною мережею клітини людського тіла
постачаються всіма необхідними для життєдіяльності організму речовинами та саме капілярами виводяться результати цієї життєдіяльності. Наведені приклади підводять нас до
ще одного способу зменшення розмірності моделей структур СМС без істотної втрати адекватності, який полягає в інкапсуляції окремих її підмереж та їх заміщення так званими мета-вузлами. Для серцево-судинної системи людини це означає зменшення розмірності її
моделі у тисячі разів. Інкапсуляцію доцільно використовувати до спільнот соціальної природи, інфраструктури населених пунктів під час дослідження автотранспортної системи
регіону або країни тощо. Основні ознаки підмережі, яка може бути інкапсульованою, такі:
1) вона є зв’язною підмережею доповнення до відповідної λ -серцевини СМС; 2) кожний із
елементів такої підмережі здійснює незначний вплив на систему, але вплив інкапсульованої
області або заміщуючого її мета-вузла є співмірним із впливом інших елементів λ -серцевини СМС; 3) кількість зв’язків інкапсулюючого мета-вузла не перевищує максимального
ступеня вузлів вихідної СМС. Очевидно, що інкапсуляція підмереж, які входять до допов-
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нення до λ -серцевини СМС та включення мета-вузлів та їх зв’язків у структуру λ -серцевини дозволяє істотно збагатити модель цієї серцевини та посилити достовірність отриманих
на її основі результатів дослідження системи.
Таким чином у статті проаналізовано проблему кількісної складності мережевих систем, яка постає під час побудови їх моделей. Запропоновано низку ефективних підходів до
редукції складності моделей великих СМС з одночасним відстеженням збереження міри їх
адекватності: вилучення фіктивних та транзитних елементів мережі, використання потокових серцевин та інкапсуляція їх доповнень. За допомогою введених в роботі показників розмірнісної та коннекційної складності показано, що пропоновані підходи дозволяють зменшувати кількісну складність моделей мережевих систем на порядки і більше.
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РЕДУКЦИЯ СЛОЖНОСТИ МОДЕЛЕЙ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР И СИСТЕМ
Анализируется проблема сложности сетевых структур и систем. Определяются количественные показатели сложности сети и их использование для выбора эффективной модели структуры системы. Предлагаются методы редукции сложности моделей систем с одновременным отслеживанием сохранения меры их адекватности. Эффективность предложенных подходов иллюстрируется на примерах реальных
сложных систем.
Ключевые слова: сетевая система, сложность, редукция, сердцевина, инкапсуляция, адекватность.
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REDUCTION OF THE COMPLEXITY OF MODELS
OF NETWORK STRUCTURES AND SYSTEMS
The problem of complexity of network structures and systems is analyzed. The quantitative indicators of the
dimensional and connective network complexity are determined, and examples of their application for choosing an effective model of the system structure are given. The methods of reduction of the complexity of models of
network systems are offered, taking into account that such systems can be investigated only in general. The first
of these approaches consists in the identification and exclusion of fictitious elements from the network, i.e. nodes
and edges are formally included in the structure, but not involved in the system operation. This allows us to reduce the complexity of many real system models by dozens. The concepts of flow adjacency matrix and the flow
core of a network system determining the most functionally important components of it are introduced. In the
simplest case, the flow cores allow us to exclude the transit nodes from the system model, i.e. elements which do
not add or remove the part of flows that are moving through the network. The specific weight of the flow core
determines how adequate is its model in comparison with the source network model. A number of examples show
that the flow cores significantly reduce the complexity of system models. The method of encapsulation of the
components of supplements to flow cores is proposed to increase the adequacy of their models. The main features
of subnets that can be encapsulated are determined, and examples of real systems are given, for which the encapsulation method reduces the dimension of their models by dozens and more without significant loss of adequacy.
Keywords: network system, complexity, reduction, core, encapsulation, adequacy.
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До побудови чисельного алгоритму розв’язку
динамічних задач теорії дискретно підкріплених конічних
оболонок в неортогональній системі координат
Представлено членом-кореспондентом НАН України І.С. Чернишенком
Розглянуто побудову чисельного алгоритму розв’язання динамічних задач дискретно підкріплених
конічних оболонок еліптичного поперечного перерізу при розподілених навантаженнях. Наведено рівняння
коливань підкріпленої конічної оболонки в неортогональній системі координат з використанням варіанта
теорії оболонок та стержнів в рамках гіпотез С.П. Тимошенка та відповідний чисельний алгоритм розв’язання задач.
Ключові слова: конічна оболонка, еліптичний переріз, теорія оболонок та стержнів С.П. Тимошенка, чисельний алгоритм.

Постановка задачі. Розглядається постановка задачі динамічного деформування дискретно підкріпленої конічної оболонки еліптичного перерізу при розподіленому внутрішньому навантаженні [1]. Для опису динамічної поведінки конічних оболонок приймається лінійний варіант уточненої теорії тонких оболонок в рамках моделі С.П. Тимошенка
[2, 3]. Поздовжнє i -те ребро розглядається як одновимірна система, яка характеризується
лінією центра ваги поперечного перерізу ребра. Для опису динамічної поведінки i -го поздовжнього ребра приймається лінійний варіант теорії стержнів в рамках моделі С.П. Тимошенка [2]. Тобто, лінія центра ваги поперечного перерізу i -го ребра характеризується двома векторами:
U1i = (u1i , u2i , u3 i , ϕ1i , ϕ2i ) та U i1 = (u1i , u 2i , u 3i , ϕ1i , ϕ2i ) .
В подальшому покладається, що ребро жорстко з’єднане з оболонкою. При цьому, умови
контакту i -те ребро — оболонка приймаються згідно з [2]. В результаті отримаємо дві групи
рівнянь коливань вихідної неоднорідної конструкції в загальному вигляді:
рівняння коливань власно гладкої конічної оболонки
© В.Ф. Мейш, Ю.А. Мейш, Є.Д. Бєлов, 2019
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ρh
ρh

∂2u i
2

∂t

∂ 2u3
∂t 2

= ∇iT ij − bijT i 3 + P i (i, j = 1, 2) ;
= ∇ iT i 3 + bijT ij + P3 ;

ρI

∂ 2 ϕi
∂t 2

(1)
= ∇ i M ij − T i 3 + m i ;

рівняння коливань i -го підкріплюючого ребра
∂Ti1 j
∂x 1

+ [T 2 j ]i = ρi Fi

∂ 2uij

( j = 1, 3),

∂t 2

∂M i1 j
∂x 1

+ [M 2 j ]i − Ti13 δ1 j = ρi I i

∂ 2ϕ ij
∂t 2

( j = 1, 2) .

(2)

В формулах (1) індексами 1, 2 позначені змінні по координатах x 1, x 2 : u1, u 2 , u3 , ϕ1, ϕ2
1 2
, , , ϕ1, ϕ2 — контрваріантні компоненти узагальненого вектора переміщень серединної поверхні
оболонки; T ij , T i 3 , M ij — контрваріантні компоненти тензорів зусиль та моментів; P i , P3 , m i
P i , P , m i — компоненти зусиль на поверхні оболонки; ∇ i — контрваріантна похідна; ρ — густина
матеріалу оболонки; h — товщина оболонки; I = h3 /12 ; δ1 j — символ Кронекера. В формулах (2) позначення типу [T 2 j ]i , [M 2 j ]i відповідають сумарній дії величин зусиль гладкої
оболонки на i -й дискретний елемент.
В розгорнутому вигляді, згідно з [3], рівняння коливань (1) в дивергентній формі записуються [1]
∂

1

( gT 11 ) +

1

( gT 12 ) +
1

1

( gT 13 ) +
1

1

g ∂x 1
∂

1

g ∂x
∂

1

g ∂x
∂

1

g ∂x
∂

1

g ∂x

∂

g ∂x 2
∂

g ∂x
∂

g ∂x

( g M 11 ) +
1

1

( g M 12 ) +
1

1

1 11
( gT 12 ) + Γ11
T + 2 Γ121T 12 + +Γ122T 22 − b11T 13 − b21T 23 = ρh

2 11
2 12
( gT 22 ) + Γ11
T + 2Γ12
T + +Γ 222T 22 − b12T 13 − b22T 23 = ρh
2

( gT 23 ) + b11T 11 + b12T 12 + + b21T 12 + b22T 22 + p3 = ρh
2

∂

g ∂x
∂

g ∂x

( g M 12 ) + Γ111M 11 + 2Γ121M 12 + +Γ 22 M 22 − T 13 = ρ
2
2
2
( g M 22 ) + Γ11
M 11 + 2Γ12
M 12 ++Γ 222 M 22 − T 23 = ρ
2

∂ 2u3
∂t 2

∂ 2u1
∂t 2
∂2u 2
∂t 2
;

;
;

(3)

h3 ∂ 2ϕ1
;
12 ∂t 2

h3 ∂ 2ϕ2
.
12 ∂t 2

Рівняння (2) в розгорнутому вигляді мають вигляд [2]
∂Ti11
∂x 1

+ [T 21]i = ρi Fi

∂M i11
∂x

+ Ti13
1

21

∂ 2u1i
∂t 2

,

+ [M ]i = ρi I1i

∂Ti12
∂x 1
∂ 2ϕ1i
∂t 2

+ [T 22 ]i = ρi Fi
,

∂M i12
∂x 1

∂ 2ui2
∂t 2

22

,

∂Ti13
∂x 1

+ [M ]i = ρi I 2i

+ [T 23 ]i = ρi Fi

∂ 2ϕ2i
∂t 2

∂ 2ui3
∂t 2

,
(4)

.

Чисельний алгоритм розв’язання задачі. Для побудови чисельного алгоритму використовується інтегро-інтерполяційний підхід побудови скінчено-різницевих схем по про-
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1 2
сторових координатах x , x та явній різницевій апроксимації по часовій координаті t [2].
Розглянемо побудову різницевих рівнянь. Рівняння системи (3) інтегруємо по області
2
2
2
Ω1 = { x 1l −1 2  x 1  x 1l +1 2 , x m
−1/2  x  x m +1/2 } при t n −1/2  t  t n +1/2 .

При цьому маємо:
 1

∫ ∫∫ 
t Ω1 

∂

g ∂x

1

( g T 11 ) +

∂

1

g ∂x

1 11
( g T 12 ) + Γ11
T +

2

∂ 2u1
+2Γ121T 12 + Γ122T 22 − b11T 13 − b21T 23  d Ω1dt = ∫ ∫∫ [ρh 2 ]d Ω1dt ;

∂t
tΩ
1

 1

∫ ∫∫ 

∂

t Ω1  g ∂x

1

( gT 12 ) +

∂

1

g ∂x 2

2 11
2 12
T + 2Γ12
T +
( gT 22 ) + Γ11

∂2u 2
+Γ 222T 22 − b12T 13 − b22T 23  d Ω1dt = ∫ ∫∫ ρh 2 d Ω1dt ;

∂t
tΩ
1

 1 ∂
1 ∂
13
23
11
12
∫ ∫∫  g ∂x1 ( gT ) + g ∂x 2 ( gT ) + b11T + b12T +
t Ω1 

(5)

∂2u
+ b21T 12 + b22T 22 + p3  d Ω1dt = ∫ ∫∫ ρh 23 d Ω1dt ;

∂t
tΩ
1

 1

∫ ∫∫ 
t Ω1 

∂

g ∂x

1

( g M 11 ) +

∂

1

g ∂x

2

( g M 12 ) + Γ111M 11 + 2Γ121M 12 +

h3 ∂ 2ϕ1
d Ω1dt ;
+Γ 22 M 22 − T 13  d Ω1dt = ∫ ∫∫ ρ

12 ∂t 2
t Ω1

 1

∫ ∫∫ 

∂

t Ω1  g ∂x

1

( g M 12 ) +

∂

1

g ∂x 2

2
2
( g M 22 ) + Γ11
M 11 + 2Γ12
M 12 +

h3 ∂2ϕ2

d Ω1dt .
+ Γ 222 M 22 T 23  d Ω1dt = ∫ ∫∫ ρ
12 ∂t 2

tΩ
1

Різницевий аналог рівнянь (5) має вигляд:
 1 
1 

( g T 11 )ln+1/2, m ( g T 11 )ln−1/2, m  +


1

 g  l , m ∆x 
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 1 
1 

+
( g T 12 )ln, m +1/2 ( g T 12 )ln, m −1/2  +

2 

 g  l , m ∆x 
+(Γ111T 11 )ln, m + 2(Γ121T 12 )ln, m + (Γ122T 22 )ln, m − (b11T 13 )ln, m − (b21T 23 )ln, m = ρh (u1l , m )tt ;
 1 
1 

( g T 12 )ln+1/2, m ( g T 12 )ln−1/2, m  +


1

 g  l , m ∆x 
 1 
1 

+
( g T 22 )ln, m +1/2 ( g T 22 )ln, m −1/2  +

2 

 g  l , m ∆x 
2 11 n
2 12 n
+(Γ11
T )l , m + 2(Γ12
T )l , m + (Γ 222T 22 )ln, m − (b12T 13 )ln, m − (b22T 23 )ln, m = ρh (ul2, m )tt ;

 1 
1 

( g T 13 )ln+1/2, m ( g T 13 )ln−1/2, m  +


1

 g  l , m ∆x 
 1 
1 

+
( g T 23 ) ln,m +1/2 ( g T 23 ) ln, m −1/2  +

2 

 g  l , m ∆x 

(6)

+(b11T 11 )ln, m + (b12T 11 )ln, m + (b21T 12 )ln, m + (b22T 22 )ln, m + p3nl , m = ρh (ul3, m )tt ;
 1 
1 

( g M 11 ) ln+1/2, m ( g M 11 ) ln−1/2, m  +


1

 g  l , m ∆x 
 1 
1 

+
( g M 12 ) ln, m +1/2 ( g M 12 ) ln, m −1/2  +

2 

 g  l , m ∆x 
+(Γ122 M 11 )ln, m + 2(Γ121M 12 )ln, m + (Γ122 M 22 )ln, m − (T 13 )ln, m = ρ

h3 1
(ϕl , m )tt ;
12

 1 
1 

( g M 12 )ln+1/2, m ( g M 11 )ln−1/2, m  +


1

 g  l , m ∆x 
 1 
1 

+
( g M 22 )ln, m +1/2 ( g M 22 )ln, m −1/2  +

2 

 g  l , m ∆x 
2
2
+(Γ11
M 11 )ln, m + 2(Γ12
M 12 )ln, m + (Γ 222 M 22 )ln, m − (T 23 )ln, m = ρh (ϕl2, m )tt .

У випадку інтегрування по області Ω1i = { x 1i −1 2  x 1  x 1i +1 2 } при t n −1/2  t  t n +1/2 для
i -го підкріплюючого ребра можемо записати:
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 ∂Ti11

∂ 2u1i
21
+
Ω
=
ρ
T
d
dt
F
[
]
1i
i
∫ ∫  ∂x1
∫ ∫ i i ∂ t 2 d Ω1i dt ;


t Ω1i 
t Ω1i
 ∂Ti12

∂ 2ui2
22
∫ ∫  ∂x1 + [T ]i  d Ω1i dt = ∫ ∫ ρi Fi ∂ t 2 d Ω1i dt ;

t Ω1i 
t Ω1i
 ∂Ti13

∂ 2ui3
23
T
d
dt
F
[
]
+
Ω
=
ρ


1i
i
∫ ∫  ∂x1
∫ ∫ i i ∂ t 2 d Ω1i dt ;

t Ω1i 
t Ω1i

(7)

 ∂M i11

∂ 2ϕ1i
13
21
[
]
+
+
Ω
=
ρ
T
M
d
dt
I


1i
i
∫ ∫  ∂x1 i
∫ ∫ i 1i ∂ t 2 d Ω1i dt ;



t Ω1i
t Ω1i
 ∂M i12

∂ 2ϕ2i
22
M
d
dt
I
[
]
+
Ω
=
ρ
i
1i
∫ ∫  ∂x1
∫ ∫ i 2i ∂ t 2 d Ω1i dt .


t Ω1i 
t Ω1i
Різницевий аналог рівнянь (7) має наступний вигляд:
1
∆x

1

[(Ti11 )ln+1/2 − (Ti11 )ln−1/2 ] + [T 21] in, l = ρi Fi [(u1i )ln ] tt ;

1

[(Ti12 )ln+1/2 − (Ti12 )ln−1/2 ] + [T 22 ] in, l = ρi Fi [(ui2 )ln ] tt ;

1

[(Ti13 )ln+1/2 − (Ti13 )ln−1/2 ] + [T 23 ] in, l = ρi Fi [(ui3 )ln ] tt ;

1
∆x
1
∆x

(8)

1

1
[(M i11 )ln+1/2 − (M i11 )ln−1/2 ] + [(Ti13 )ln+1/2 + (Ti13 )ln−1/2 ] + [T 23 ] ni, l = = ρi I1i [(ϕ1i )ln ] tt ;
2
∆x
1

1
∆x

1

[(M i12 )ln+1/2 − (M i12 )ln−1/2 ] + [M 22 ] ni, l = ρi I 2i [(ϕ2i )ln ] tt .

Таким чином, в даній роботі наведено постановку та чисельний алгоритм розв’язку задач динаміки дискретно підкріплених конічних оболонок еліптичного перерізу в неортогональній системі координат.
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К ПОСТРОЕНИЮ ЧИСЛЕННОГО АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ДИСКРЕТНО ПОДКРЕПЛЕННЫХ КОНИЧЕСКИХ
ОБОЛОЧЕК В НЕОРТОГОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
Рассматривается построение численного алгоритма решения динамических задач дискретно подкрепленных конических оболочек эллиптического поперечного сечения при действии на нее распределенной
нагрузки. Приведены уравнения колебаний подкрепленной конической оболочки в неортогональной системе координат и соответствующий численный алгоритм решения задач. Используется вариант теории
оболочек и стержней С.П. Тимошенко.
Ключевые слова: коническая оболочка, эллиптическое сечение, теория оболочек и стержней С.П. Тимошенко,
чисельнний алгоритм.
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TO THE CONSTRUCTION OF A NUMERICAL ALGORITHM FOR SOLVING
THE DYNAMIC PROBLEMS OF THE THEORY OF DISCRETELY REINFORCED
CONIC SHELLS IN А NONORTHOGONAL COORDINATE SYSTEM
The paper deals with the construction of a numerical algorithm for solving the dynamic problems of discretely supported conic shells of an elliptic cross-section under the action of a distributed load on it. The equations of vibrations of a supported conic shell in a nonorthogonal coordinate system and the corresponding numerical algorithm for solving the problems are given. The variant of the theory of shells and rods by the Timoshenko type is used.
Keywords: conic shell, elliptic section, Timoshenko theory of shells and rods, numerical algorithm.
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Крайова тріщина із зоною зчеплення в ортотропному тілі
Представлено членом-кореспондентом НАН України В.М. Назаренком
Побудовані інтегральні рівняння задачі про переміщення берегів крайової тріщини в ортотропному тілі та
запропоновано методологію їх розв’язання. Методологія проілюстрована визначенням коефіцієнта інтенсивності напружень, який порівняно з відомими в літературі результатами. Побудовані інтерполяційні раціональні функції для отриманої залежності коефіцієнта інтенсивності від параметра ортотропії. Задача
про крайову тріщину в ортотропній півплощині також розв’язана в рамках моделі зони зчеплення з нелінійним законом зчеплення—відриву.
Ключові слова: крайова тріщина, тріщина в ортотропному тілі, коефіцієнт інтенсивності напружень,
вплив ортотропії, модель зони зчеплення.

Наявність анізотропії механічних властивостей у композитах, армованих односпрямованими волокнами, призводить до залежності від співвідношення між пружними модулями не
тільки розкриття крайової тріщини, а й коефіцієнта інтенсивності напружень (КІН). Перші
теоретичні дослідження залежності КІН від ортотропії проведено в [1], де встановлено, що
КІН є функцією двох характеристик

k −2 =

E 22
E
, m = 11 − 2ν12 .
E11
G12

В [2] було зроблено висновок про залежність КІН тільки від характеристики ортотропії
ρ=

E11E 22
2G12

− ν12 ν21

(1)

і за результатами [1] побудовано наближену формулу для його визначення:
K I = Y (ρ) σ ∞ πδ , Y (ρ) = 1,12 − 0,011(ρ − 1), ρ < 1 < 8,

де σ∞ — величина зовнішнього навантаження; δ — довжина тріщини. Таким чином, КІН
крайової тріщини в ортотропному тілі не перевищує його значення у випадку ізотропії механічних властивостей.
© М.Ф. Селіванов, 2019
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Рис. 1

В даній роботі за допомогою методології розв’язання задачі, проілюстрованої в [3] для
крайової тріщини в ізотропній напівнескінченній площині, побудовано розв’язок для випадку ортотропії. Результати обчислення КІН порівняно з результатами [1], уточнено залежність КІН від параметра ортотропії, а також на основі методології, запропонованої та проілюстрованої в [4, 6, 5], отримано розв’язки аналогічної задачі в рамках моделі зони зчеплення.
Розглянемо тріщину, розташовану вздовж нормалі до границі напівнескінченної ортотропної площини, одна з осей ортотропії збігається з напрямком цієї нормалі (рис. 1, а).
Виберемо систему координат так, щоб вісь x збігалась з лінією тріщини, а вісь y відповідала границі півплощини. За заданими на відрізку y = 0 , x ∈ (0, δ) напруженнями необхідно знайти розкриття берегів тріщини за умови зв’язаності напружень і розкриття. Розв’язання першої частини задачі (знаходження розкриття за заданими напруженнями) складається з трьох етапів ([3], 155):
1) знаходиться напруження σ y ( x , 0) і τ xy ( x , 0) , що виникають внаслідок прикладання
на границі неушкодженої півплощини напружень σ0y ( y) і τ0xy ( y) ;
2) знаходиться напруження σby (0, y) і τbxy (0, y) , що виникають внаслідок прикладання
дислокації b = (bx , by ) в точці (t , 0) ( 0 < t < δ );
3) у вираз для σ y ( x , 0) і τ xy ( x , 0) замість σ0y ( y) і τ0xy ( y) підставляються −σby (0, y) і
b
−τ xy (0, y) . Отриманий вираз необхідно скласти з виразом для напружень, що виникають
вздовж осі x за умови наявності дислокації b, та прирівняти до заданого напруження на
лінії розташування тріщини.
Таким чином отримуються сингулярні інтегральні рівняння відносно похідної від розкриття; ці рівняння розв’язуються методом колокації [7].
Друга частина задачі (врахування зв’язаності напружень та розкриття) розв’язується
ітеративним методом, запропонованим і проілюстрованим для тріщини у нескінченній ізотропній площині [4, 6] та півплощині [5].
Напруження в ортотропній площині визначаються двома комплексними потенціалами:

σ x = 2Re{µ12Φ1( z1 ) + µ 22Φ 2 ( z2 )}, σ y = 2Re{Φ1( z1 ) + Φ 2 ( z2 )},
τ xy = −2Re{µ1Φ1( z1 ) + µ 2Φ 2 ( z2 )},
де z1 = x + µ1 y , z2 = x + µ2 y . У випадку, коли напрямок осей ортотропії збігається з напрямком координатних осей, зв’язок деформацій з напруженнями має форму

ε x = s11σ x + s12σ y , ε y = s12σ x + s22σ y , γ xy = s66 τ xy ,
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де характеристики піддатливості — s11 = 1/ E11, s12 = −ν12 / E11, s22 = 1/ E 22, s66 = 1/ G12 —
задовольняють характеристичне рівняння

µ4 + mµ2 + k 2 = 0, k 2 =

s22
2s + s
, m = 12 66 ,
s11
s11

причому випадок m > 2k відповідає усім відомим композитам, внаслідок чого корені цього
рівняння є уявними: µ1 = iβ1 і µ2 = iβ2 (вважатиме, що 0 < β1 < β2 ).
Дія зосередженої сили (X, Y), прикладеної до границі півплощини, в точці що відповідає початку координат (рис. 1, б), описується за допомогою потенціалів

Φ1( z1 ) =

− X − µ2Y
X + µ1Y
, Φ 2 ( z2 ) =
.
2πi (µ1 − µ2 ) z1
2πi (µ1 − µ2 ) z2

Напруження в точці ( x , y) півплощини
 x2
σ 
x



n ( Xx + kYy)
2
 y  , n = β1 + β2 = m + 2k .
 σy  = − 2
τ 
π∏( x 2 + β2k y 2 )  xy 
 xy 

(2)

k =1

Підставимо X = σ0x (η)d η та Y = τ0xy (η)d η в (2), обираючи знаки відповідно до рис. 1, в,
та проінтегруємо:
0

0

n ∞ σ x (η) x + kτ xy (η)( y − η)
σ y ( x , y) = ∫
( y − η)2 d η,
2
π −∞
∏( x 2 + β2k ( y − η)2 )
k =1

0

τ xy ( x , y) =

0

n ∞ σ x (η) x + kτ xy (η)( y − η)
x ( y − η)d η.
2
π ∫−∞
2
2
2
∏( x + βk ( y − η) )
k =1

При y = 0 отримаємо
σ y ( x , 0) =

0
0
n ∞ σ x (η) x − kτ xy (η) η 2
η d η,
2
π ∫−∞
2
2 2
∏( x + βk η )
k =1

τ xy ( x , 0) = −

n ∞
π ∫−∞

σ0x (η) x − kτ0xy (η) η
2

∏( x
k =1

2

(3)
x ηd η .

+ β2k η2 )
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Напружений стан, обумовлений наявністю дислокації b = (bx , by ) в точці ( x0 , y0 )
(рис. 1, г), визначається потенціалами

Ak

Φ k ( zk ) =

, zk0 = x0 + µ k y0 , Ak =
0

zk − zk

µ k bx − by
2πis11µ% k

, k = 1,2.

Для обраних напрямків осей ортотропії
µ% 1 = (µ1 − µ2 )(µ1 − µ1 )(µ1 − µ2 ) = −2iβ1(β12 − β22 ),
µ% 2 = (µ2 − µ1 )(µ2 − µ1 )(µ2 − µ2 ) = −2iβ2 (β22 − β12 ).

Напруження, обумовлені дією дислокації
 − ky ′ [(m + k) x ′ 2 + k 2 y ′ 2 ]
σ 
kx ′( x ′ 2 − ky ′ 2 ) 
x


 1
ky ′( x ′ 2 − ky ′ 2 )
x ′( x ′ 2 + (m + k) y ′ 2 )
 σy  = 

τ  ∆ 
kx ′( x ′ 2 − ky ′ 2 )
ky ′( x ′ 2 − ky ′ 2 ) 
 xy 


 bx 
b  ,
 y

2

∆ = πL∏( x ′ 2 + β2k y ′ 2 ), L = 2s11nk,
k =1

x ′ = x − x0 , y ′ = y − y0 .
Напруження вздовж осей y та x , що виникають внаслідок наявності дислокації b = (bx , by )
в точці (t , 0), запишемо у вигляді
2
2 2
2
2
 σ bx (0, y) 
k  y [(m + k)t + k y ] t (t − ky )   bx 
 b
=− 
  ,
∆
− y (t 2 − ky 2 )  by 
t (t 2 − ky 2 )
 τ xy (0, y)

σ y ( x , 0) =

by
πL ( x − t )

, τ xy ( x , 0) =

(4)

kbx
πL ( x − t )

відповідно.
Підставляючи −σbx (0, η) і −τbxy (0, η) замість σ0x (η) і τ0xy (η) в (3) і інтегруючи, отримаємо

σ y ( x , 0) =

by
πL

3

h ( x , t ), τ xy ( x , 0) =

ak
,
h (x, t ) = ∑
k =1 t + bk x

kbx
h ( x , t ),
πL

(5)

β
 1 
a=
(2ς2 , 2, − (1 + ς)2 ), b =  ς, , 1 , ς = 1 .
2
β2
(1 − ς)
 ς 
1

Функцію h також можна подати у формі

h (x, t ) =

28

ς (t 2 − x 2 ) − (1 + ς)2 xt
.
(ςt + x )(t + ςx )(t + x )
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Таким чином, ядро інтегрального рівняння, що дає розв’язок задачі, залежить від єдиного параметра ортотропії ς . Цей параметр можна подати через часто вживану в літературі
характеристику ρ :
ς2 =

ρ − ρ2 − 1
ρ + ρ2 − 1

, ρ=

m n2
=
− 1,
2k 2k

(6)

вираз для ρ через пружні модулі наведено в (1). Зазначимо, що цей модуль не зміниться,
якщо напрямки головних осей ортотропії поміняти місцями.
Складаючи вирази для відповідних напружень в (4) і (5), отримаємо
σ y ( x , 0) = −
K (x, t ) =

1
k
K ( x , t ) by , τ xy ( x ,0) = −
K ( x , t ) bx ,
πL
πL

1
− h ( x , t ).
t−x

(7)
(8)

Замінюючи в (7) by і bx на ϕ (t )dt і ψ (t )dt відповідно, інтегруючи і прирівнюючи
отримані напруження σ y ( x , 0) і τ xy ( x , 0) до напружень на лінії розташування тріщини в
тілі без тріщини σ% ( x ) і τ% ( x ) , взятим зі знаком “ − ”, отримаємо сингулярні інтегральні
рівняння
1 δ
k δ
K ( x , t ) ϕ (t ) dt = σ% ( x ),
K ( x , t ) ψ (t ) dt = τ% ( x ).
∫
πL 0
πL ∫0

(9)

Хід розв’язання рівнянь (9) висвітлимо для першого рівняння.
Вертикальне розкриття берегів тріщини можна визначити у вигляді
δ

∆ ( x ) = ∫ ϕ (t ) dt .
x

Будемо використовувати метод колокації [5]. Невідому функцію ϕ (t ) знайдемо у вигляді добутку вагової функції w (t ), обраної за результатами [8], і кусково-лінійної функції g (t ) :
g (t ) = g k qk (t ) + g k +1[1 − qk (t )], t ∈(t k , t k +1 ),
g k = g (t k ), qk (t ) = (t k +1 − t ) / ∆t k , ∆t k = t k +1 − t k .

Виконаємо в (9) заміну змінних t = δt ′, x = δx ′ (0 t ′, x ′  1), перепозначимо g (δt ′) / (Lσmax ),
ω (δt ′) і σ% (δx ′) / σmax через g (t ′) , ω(t ′) і σ% ( x ′) відповідно, а потім t ′ і x ′ через t і x відповідно. Перше рівняння в (9) набуде вигляду
1 1
K ( x , t ) ω(t ) g (t )dt = σ% ( x ), 0 < x < 1,
π ∫0

(10)

розкриття —
1

∆ ( x ) = Lσmax ∫ ω(t ) g (t )dt .
x
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Ліву частину в (10) подамо у вигляді

1 N
∑gk J k ( x ),
π k =1
де
J1( x ) = T1′ ( x ) − Q1( x ),

J n ( x ) = −TN′ −1( x ),

J k ( x ) = Tk′( x ) − Tk′−1( x ), k = 2, …, N − 1;

T ( x ) − Tk ( x )
Qk ( x ) = Q ( x , t k ), Tk′ ( x ) = k +1
, Tk ( x ) = T ( x , t k );
∆t k

(11)

(
Q ( x , t ) = Qˆ ( x , t ) − Q ( x , t ),
w (t )
w (t ) − w ( x )
,
Qˆ ( x , t ) = ∫
dt = w ( x )ln
t−x
w (t ) + w ( x )

(12)

3
(
Q ( x , t ) = ∫ h ( x , t ) w (t )dt = ∑ aiQˆ (− bi x , t ),
i =1

w (t ) = (1 − t )−12 .
(
T ( x , t ) = Tˆ ( x , t ) − T ( x , t ),
Tˆ ( x , t ) = ∫Qˆ ( x , t ) dt = (t − x )Qˆ ( x , t ) + 2w −1(t ),
3
(
(
T ( x , t ) = ∫Q ( x , t ) dt = ∑ aiTˆ (− bi x , t ).
i =1

Вибір щільності сітки за допомогою параметра N здійснюється згідно з необхідною
точністю обчислень.
Обидві складові (див. (12)) функції Q1( x ) з (11) при x = 0 є сингулярними, але, використовуючи асимптотичні властивості, покладемо

Q1(0) =

1+ ς
ln ς2 .
1− ς

В правій границі інтервалу
(
Q1(1) = −2 + Q (1, 0).
При обчисленні функції T ( x , t ) використано асимптотики
Tˆ(t , t ) = 2w −1(t ), Tˆ(1, t ) = 4w −1(t ).

Обмеженість функцій Q1( x ) та Tk ( x ) забезпечує обмеженість J k ( x ) .
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Рис. 2

Функції Q1( x ) та T ( x , t ) для двох параметрів ортотропії ς = 0,05 (а) та ς = 0,35 (б)
проілюстровані на рис. 2. Для малих значень ς необхідно використовувати щільніше сітку.
У всіх наведених нижче числових прикладах N = 50 .
У функцій h можна розділити пружні та геометричні характеристики, розклавши її
за параметром ортотропії ς ( 0 < ς < 1 ) в околі одиниці, яка відповідає випадку ізотропії
матеріалу:

h (x, t ) =

∞

∑ (1 − ρ)k hk ( x , t ),

k =0

h0 ( x , t ) =
h2 ( x , t ) =

t 2 − 4tx − x 2
(t + x )3
2t 2 x ( x − t )
(t + x )5

,

(13)
, h1( x , t ) = 0,
h3 ( x , t ) =

2t 2 x (t 2 − x 2 )
(t + x )6

.

Такий розклад є важливим, коли необхідно розділити пружні та геометричні параметри
задачі, наприклад, при дослідженні повільного зростання тріщини за рахунок в’язкопружних
властивостей композита [9].
КІН визначається наступним чином
K I = lim

x →1+0

2πδ ( x − 1) σ y ( x ),

де напруження на лінії тріщини
σy (x) = −

σ∞
π

1

∫0K ( x , t ) ω (t ) g (t ) dt .
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Рис. 3

Тільки перший доданок в K ( x , t ) (див. (8)) дає сингулярність після інтегрування. Враховуючи, що
1 ω (t )

∫0 t − x dt = −

2
x −1

arctg

1
x −1

,

отримаємо
K I = Y (ρ)σ∞ πδ ,

де Y = 2 g n , g n = g (1) , функція g — розв’язок рівняння (10) при σ% ( x ) = 1.
Перевіримо результати визначення КІН за допомогою запропонованої методики з відомими в літературі результатами. Суцільна крива на рис. 3, а відповідає КІН, визначеному
методикою даної роботи, квадратики — результати [1]. Зазначимо, що лише 16 з 84 наведених в цій роботі значень характеристики Y відповідають значенням параметра ортотропії ρ
з інтервалу (1, 10). Поряд із аналогічною залежністю від параметра ρ на рис. 3, б наведені
значення Y для декількох композитів з епоксидною матрицею і зазаначеними типами волокон з характеристиками ортотропії із таблиці [10, 11]. Інтерполяційні криві для Y побудуємо у дробово-раціональній формі:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

32

Волокно

E-glass
Aramid
Boron
SM Carbon(PAN)
UHM Carbon(PAN)
UHM Carbon(pitch)
S-glass
Kevlar
HMGraphite

E11

E22

G12

ν12

ς

ρ

κ

κ2

45
76
210
145
310
480
55
80
230

12
5,5
19
10
9
9
16
5,5
6,6

5,5
2,1
4,8
4,1
4,1
4,1
7,6
2,1
4,8

0,28
0,34
0,25
0,25
0,20
0,25
0,26
0,31
0,25

0,2730
0,1059
0,0773
0,1106
0,0785
0,0629
0,3010
0,1028
0,1265

1,968
4,776
6,505
4,578
6,407
7,981
1,811
4,913
4,016

3,502
3,526
4,250
3,423
3,178
3,137
3,438
3,522
2,607

6,781
13,11
14,13
13,04
18,65
22,91
6,458
13,43
15,39
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Рис. 4

Y (ρ) =
Y (ρ) =

1,012ρ + 2,691
,
ρ + 2,304
57,56ς + 10,62
2

ς + 49,29ς + 10,5

1 < ρ < 10,
, 0,05 < ς < 1.

Розв’язок задачі в рамках моделі зони зчеплення дає інтегральне рівняння
1 β
K ( x , t ) ϕ (t )dt = Lσ% ( x ), 0 < x < β,
π ∫0
β

σ% ( x ) = σ ∞ − T [∆ ( x )]H ( x − λ ), ∆ ( x ) = ∫ ϕ (t ) dt ,
x

(15)

∆ ′(β) = 0,

де σ = T (∆) — закон зчеплення–відриву; β — вершина зони зчеплення, що визначається умовою плавності змикання берегів (остання умова в (15)); H — функція Гевісайда. Після переходу до безрозмірних змінних та заміни f (t ) = ϕ (βt ) / (Lσmax ) перепишемо (15) у вигляді
1 1
K ( x , t ) f (t ) dt = σ ∞ − T [∆ ( x )] H ( x − λ / β), 0 < x < 1,
π ∫0
∆ (x) = κ ⋅

δ 1
f (t ) dt ,
l ∫x

де
κ=

σ∞
E ϕ
φ
2n
=
σ
=
c
, l = 22
,
,
,
∞
∆ max σ max
σ max
k
cσ 2max

φ— енергія руйнуванн; σmax — міцність зчепленн; δ — довжина інтервалу, на якому розв’язується задача ( δ > β ); l — характерний розмір зчеплення, стала c визначається форISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 6
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мою закону зчеплення–відриву. Величина κ обчислена для композитів, характеристики
яких наведені в таблиці, проілюстрована в цій самій таблиці разом з κ2, яка відповідає випадку, коли E11 і E 22 міняються місцями.
На рис. 4 проілюстровано розв’язок задачі для трьох значень параметра k. Двома іншими параметрами, в які входять пружні сталі, обрані l і n . Параметр ортотропії ρ , присутній у виразі для ядра K , визначається через n і k згідно з (6). Хоча задача містить два
незалежних пружних параметри, L і ς , введення параметра l дозволяє об’єднати дві характеристики тріщиностійкості σmax і φ. Точні (суцільні криві) та наближені розв’язки
(пунктирні криві), відносні напруження σ , відриви ∆ і відповідні граничні рівні навантаження σ∞, отримані за λ = 0,1 см, δ = 1 см, l = 2,3 см, n = 2 . Для побудови числових розв’язків використано зв’язок між відносними зчепленням та відривом у поліноміальній формі T (∆) = (1 + 2∆)(1 − ∆)2 . Наближений розв’язок відповідає врахуванню лише першого доданку в (13). Таким чином, розбіжність між точним і наближеним розв’язком ілюструє
вплив параметра ς , який є єдиним параметром ортотропії, від якого залежить КІН.
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КРАЕВАЯ ТРЕЩИНА С ЗОНОЙ СЦЕПЛЕНИЯ
В ОРТОТРОПНОМ ТЕЛЕ
В работе построены интегральные уравнения задачи о перемещении берегов краевой трещины в ортотропном теле и предложена методология их решения. Методология проиллюстрирована определением
коэффициента интенсивности напряжений, для которого проведены сравнения с известными в литературе результатами. Построены интерполяционные рациональные функции для полученной зависимости коэффициента интенсивности от параметра ортотропии. Задача о краевой трещине в ортотропной полуплоскости также решена в рамках модели зоны сцепления с нелинейным законом сцепления–отрыва.
Ключевые слова: краевая трещина, трещина в ортотропном теле, коэффициент интенсивности напряжений, влияние ортотропии, модель зоны сцепления.
M.F. Selivanov
S.P. Timoshenko Institute of Mechanics of the NAS of Ukraine, Kiev
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AN EDGE CRACK WITH COHESIVE ZONE
IN THE ORTHOTROPIC BODY
The integral equations for the problem on displacements of an edge crack in the orthotropic body and a technique of their solving are presented. The technique is exemplified by finding the stress intensity factor, which is
compared with the results known from the literature. Fit rational functions are built for the obtained dependence of the stress intensity factor on the parameter of orthotropy. The problem on an edge crack in an orthotropic
half-plane is also solved in the frame of a cohesive zone model with non-uniform traction—separation law.
Keywords: edge crack, crack in the orthotropic body, stress intensity factor, influence of orthotropy, cohesive zone
model.

ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 6

35

ОПОВІДІ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНИ

doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.06.036
УДК 621.762; 538.9; 539.26; 537.621.4; 537.621.5

О.І. Наконечна, Н.М. Білявина,
Р.В. Остапенко, А.М. Курилюк, В.А. Макара
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
E-mail: les@univ.kiev.ua

Магнітні властивості карбіду NiCx
з дефектною структурою типу сфалериту
Представлено членом-кореспондентом НАН України В.А. Макарою
Досліджено магнітну сприйнятливість нанорозмірного карбіду NiCx (x  0,33) із дефектною кубічною структурою типу сфалериту (а = 0,3549 нм), синтезованого методом механохімічного сплавлення суміші порошків нікелю та багатостінних вуглецевих нанотрубок в високоенергетичному кульовому планетарному млині.
Виявлено двостадійний характер експериментальних політерм магнітної сприйнятливості χ(T). Встановлено,
що тривалість розмелювання вихідної шихти Ni-ВНТ в високоенергетичному кульовому млині супроводжується зміною магнітних характеристик, зокрема збільшенням парціального парамагнітного моменту та температури Кюрі досліджуваного матеріалу. Виявлений ефект пояснюється тим, що під час механохімічної активації при утворенні кристалічної ґратки карбіду NiCx атоми вуглецю в ній частково заповнюють тетраедричні
пустоти вихідної нікелевої ґратки, поступово руйнуючи певні зв’язки Ni–Ni, збільшуючи при цьому число
електронів із неспареними спінами, які визначають парамагнітні характеристики одержаного матеріалу.
Ключові слова: карбіди NiCx, механохімічний синтез, магнітна сприйнятливість, температура Кюрі,
магнітний момент

Застосування наночастинок зараз широко увійшло в багато сфер діяльності людини. Так,
здатності наночастинок проникати вглибину тканин та клітин живих організмів істотно
розширило можливість їх застосування в медицині при молекулярній діагностиці (в якості
магнітоактивного маркера) та для прицільної доставки лікарських препаратів [1]. Про нетоксичність та можливість застосування наночастинок нікелю в медицині свідчить й те, що
вони мають виражену антибактеріальну дію при їх концентрації в розчині до 1 мг/мл по відношенню до патогенних штамів Pseudomonas aeruginosa [2]. Окрім цього, нікель у вигляді
високодисперсного нанопорошку (черні) при 400—450 °С використовується в якості каталізатора в процесі крекінгу важкої нафти [3]. Але при промисловому використанні цього
каталізатора в результаті побічних процесів (зокрема за рахунок взаємодії із CO та CO2, що
утворюються в зоні реакції) його каталітична активність може зменшуватися з часом. Зважаючи на зазначене вище, певний інтерес представляє вивчення фізичних властивостей
(зокрема і магнітних) вуглецевих сполук нікелю (карбідів), які при кімнатній температу© О.І. Наконечна, Н.М. Білявина, Р.В. Остапенко, А.М. Курилюк, В.А. Макара, 2019
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рі можуть бути перспективними матеріалами для застосування в медицині, а при високих
температурах можуть погіршувати експлуатаційні характеристики каталізу, уповільнюючи
процес крекінгу нафти.
Відомо, що одним з методів порошкової металургії, спрямованих на отримання сполук
в нанорозмірному стані, є метод механохімічного синтезу (реакційного сплавлення) вихідної суміші порошків у високоенергетичному кульовому млині. Дослідження магнітних
властивостей карбіду ГЦК—Ni3C, отриманого в роботі [4] механохімічною обробкою шихти
Ni-графіт (3:1), виявило що при кімнатній температурі він є феромагнітним матеріалом з
коерцитивною силою біля 560 А/м. Нами ж показано [5], що механохімічна обробка аналогічної за складом шихти Ni-вуглецеві нанотрубки (ВНТ) веде до утворення карбіду NiCx
(x  0,33) зі структурою типу ZnS-сфалерит, когерентною зі структурою вихідного нікелю.
Мета даної роботи — дослідження магнітної сприйнятливості нанорозмірного карбіду NiCx
(x  0,33) зі структурою типу сфалериту, синтезованого методом реакційного сплавлення.
Магнітні властивості досліджено на синтезованих нами в роботі [5] тестових зразках,
відібраних після певного часу обробки в високоенергетичному кульовому млині шихти
Ni—ВНТ складу 75 ат. % Ni (чистота 99,9 ваг. %, розмір частинок < 80 мк) та 25 ат. % ВНТ
(розмір частинок 10—20 нм). Отримані тестові проби атестовані методами рентгенівського
фазового та рентгеноструктурного аналізів (із повним уточненням кристалічної структури
карбіду NiCx, що утворюється). Більш докладно методику синтезу та тестування отриманих
зразків NiCx викладено нами в роботі [5].
Температурні залежності магнітної сприйнятливостi сплавів χ(T) досліджені методом
Фарадея в широкому інтервалі температур (300—900 К) із використанням малих за розміром (вагою) зразкiв, локалізовані в однорiдному магнітному полi, створюваному стандартним електромагнітом ФЛ-1. Для запобiгання похибки, пов’язаної з варiацiями положення
зразка при вимірах, були використані полюснi наконечники, форма яких забезпечує велику
дiлянку iзодинамiчностi. HdH/dx = Const. Величину HdH/dx визначали методом вiдкалiбрування установки за стандартною речовиною, яка має приблизно той самий розмiр й
знаходиться в тiй самій точцi поля, що й дослiджуваний зразок. Градуювання i вимiрювання значення χ проводили з однаковими пiдвiсами зразка. Для вимiрювання сили, що дiє на
зразок у магнiтному полi, застосовували автоматичну вагову головку АВГІ-5г, а для реєстрацiї температури використовували платино-платино-родiєву термопару (10 % Rh), робочий спай якої знаходився безпосередньо бiля зразка. Щоб уникнути окиснення зразка,
вимiри проводили у середовищi очищеного аргону. Відносні похибки у визначенні сприйнятливості ∆χ/χ не перевищували 3 %.
Результати рентгенівських досліджень, виконані нами в [5], свідчать, що тестові зразки,
відібрані після 150 хв обробки суміші Ni—ВНТ (3:1) в високоенергетичному кульовому
млині, є однофазними і містять нанорозмірну (≈ 10—15 нм) фазу NiCx з частково заповненою вуглецем ґраткою типу ZnS-сфалерит. При цьому, як періоди кристалічної ґратки цієї
фази, так й ступінь її заповнення атомами вуглецю (параметр x), із збільшенням тривалості
обробки шихти поступово збільшуються (див. таблицю).
Характер експериментальних політерм магнітної сприйнятливості χ(T) виявився подібним для всіх досліджених фаз NiCx із x  0,33 (рис. 1) і складався з двох стадій, що відповідають різним магнітним станам.
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Рис. 1. Графіки прямих χ(T) та обернених
1/χ(T) температурних залежностей магнітної сприйнятливості карбіду NiCx, отриманого при різній тривалості обробки в
кульовому млині: 1 — 150; 2 — 210; 3 — 270;
4 — 315 та 5 — 360 хв

Початкова стадія температурної
залежності магнітної сприйнятливості (до температури 650—750 К)
характеризується неперервним та
монотонним зменшенням величини
χ залежно від складу фази NiCx. Слід
зазначити, чисельне значення магнітної сприйнятливості одержаного карбіду при кімнатній температурі є близьким до значення χ вихідного порошку нікелю (≈ 7,5⋅105 см3/г). Водночас вигляд залежності χ(T) для
NiCx принципово відрізняється від того, що притаманний крупнозернистому порошку нікелю в феромагнітному стані, для якого характерне стрибкоподібне зменшення величини χ в
околі точки Кюрі ТС (631 К). Монотонне зменшення χ(T), як відомо, спостерігається для
нанокристалічного нікелю (розмір зерна до 10 нм), який у вигляді кластерів капсульований
в немагнітному середовищі [6—8]. Магнітна поведінка таких наночастинок Ni чудово описується в рамках моделі суперпарамагнетизму, тобто магнітного стану, при якому внаслідок
наявних теплових флуктуацій магнітний момент випадково орієнтованих і невзаємодіючих
однодоменних магнітних наночастинок спонтанно й випадково змінює свою орієнтацію.
Отже, виходячи з характеру отриманих нами залежностей χ(T) (див. рис. 1), дослідженій системі нанокристалічних частинок фазі NiCx (розмір кристалітів до 15 нм) в інтервалі
температур 300—650 К також притаманні суперпарамагнітні властивості.
На другій стадії процесу (при температурах вищих за 650 К) політерми магнітної
сприйнятливості добре апроксимуються узагальненим законом Кюрі—Вейса:
χ (T ) = χ0 +

C
,
T −θ

(1)

Магнітні характеристики карбіду NiCx,
синтезованого механохімічною обробкою шихти Ni-ВНТ
Тривалість
розмелювання, хв

Параметр ґратки,
a, нм

Параметр x

Парамагнітний
момент µNi, µB

Температура Кюрі,
ТС, K

01)
150
210
270
315
360

0,35225(3)
0,3546(2)
0,3546(9)
0,35476(9)
0,35488(9)
0,35491(9)

0
0,22(1)
0,27(1)
0,31(1)
0,32(1)
0,33(1)

1,73(2)
2,95(2)
2,97(2)
2,99(2)
3,08(2)
3,18(2)

630(2)
650(5)
687(5)
704(5)
728(5)
745(5)

Примітка:
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1)

Вихідний порошок нікелю
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Рис. 2. Залежності ефективного магнітного моменту карбіду NiCx та ступеня заповнення його кристалічної гратки атомами вуглецю від часу обробки шихти в кульовому млині
Рис. 3. Залежності температури Кюрі TC від часу обробки шихти в кульовому млині

де χ0 — температурно незалежний член парамагнітної сприйнятливості, см3/моль; С — константа Кюрі, см3 K/моль; Т — температура, К; θ — парамагнітна температура Кюрі, К.
Лінійна апроксимація графіків оберненої залежності 1/χ(T) (див. рис. 1), показала, що
для кожного дослідженого зразка χ0 ≈ 0, а також дозволила визначити значення константи
С та парамагнітної температури Кюрі.
Враховуючи те, що
C=

N Aµ 2
,
3kB

(2)

де NA — число Авогадро; kB — стала Больцмана; µNi — магнітний момент на атом нікелю
(µB). Розраховані за формулою (2) значення ефективного магнітного моменту µNi як для
вихідного порошку нікелю, так і для фази NiCx в залежності від вмісту в ній вуглецю
(див. таблицю).
Як було показано нами раніше [5], тривалість розмелювання вихідної шихти Ni-ВНТ в
високоенергетичному кульовому млині веде до поступового заповнення атомами вуглецю
тетраедричних пустот базової кубічної ґратки нікелю (див. таблицю). Цей процес супроводжується зміною магнітних характеристик досліджуваного матеріалу. А саме перетворення
Ni → NiCx веде до стрибкоподібного збільшення магнітного моменту на атом нікелю від
його значення µNi = 1,73(2) µB для вихідного порошку нікелю до значення µNi = 2,95(2) µB
для карбіду NiCx з найменшим зафіксованим значенням параметра заповнення ґратки NiCx
атомами вуглецю (див. таблицю). (Слід також зазначити, що виміряне для вихідного порошку нікелю з розміром часток до 80 мкм значення µNі = 1,73 µB є дещо більшим за те, що
зазвичай притаманне компактному нікелю (1,3 µB)). Збільшення тривалості розмелювання
в кульовому млині шихти Ni-ВНТ зумовлює одночасне збільшення вмісту вуглецю в ґратці
NiCx та значення магнітного моменту µNi (рис. 2).
Величини температури Кюрі для фази NiCx (див. рис. 1, таблицю) були визначені як точка перетину лінійно апроксимованих частин графіків залежностей 1/χ(T) в феромагнітній
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та парамагнітній областях. Отримані значення є дещо більші ніж ті, що притаманні чистому нікелю (631 К), й аналогічно характеру зміни магнітного моменту µNi (див. рис. 2) збільшуються із збільшенням тривалості обробки в кульовому млині шихти Ni-ВНТ (рис. 3), а,
значить, й зі збільшенням кількості вуглецю в ґратці NiCx (див. таблицю).
Аналіз отриманих результатів вказує, що експериментальні значення ефективного магнітного моменту µN для Ni та NiCx фаз добре корелюють із значеннями магнітного моменту
µS, розрахованими в припущенні, що орбітальний магнітний момент нікелю заморожується
полем лігандів. А саме, ефективний спіновий магнітний момент
µ s = g S (S + 1) ,

(3)

де S — сумарний спін парамагнітного центра з n непарних електронів; g — фактор Ланде,
який в даному наближенні дорівнює 2.
Розрахунки, проведені за формулою (3) для різної кількості непарних електронів, дають наступні теоретичні значення ефективного магнітного моменту (µB): 1,73 для n = 1; 2,83
для n = 2 та 3,87 для n = 3. Або, іншими словами, в парамагнітній області χ(T) експериментальне значення магнітного моменту µNі вихідного порошку нікелю збігається із розрахованим µS у припущенні n = 1, а визначений момент µNі фази NiCx в залежності від вмісту в
ній вуглецю поступово змінюється від значення µS, розрахованого для n = 1, в напрямку до
значення µS, розрахованого для n = 3 (2,83 → 3,87 µB) (див. таблицю).
Таким чином, при утворенні ГЦК ґратки нікелю гібридизація його валентних станів
8 2
(3d 4s ) здійснюється таким чином, що нескомпенсованим в результаті залишається лише
один електрон із S = 1/2, який і забезпечує парамагнітні властивості цього матеріалу. При
утворенні кристалічної ґратки карбіду NiCx атоми вуглецю в ній частково заповнюють тетраедричні пустоти вихідної нікелевої ґратки, поступово руйнуючи певні зв’язки Ni—Ni й
збільшуючи при цьому число електронів із неспареними спінами до двох і більше. Саме
наявність цих неспарених електронів і зумовлює посилення парамагнітних властивостей
при переході від NiCx із x = 0,22 до NiCx із максимальним при заданій стехіометрії значенням x = 0,32 (див. рис. 1, таблицю).
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА КАРБИДА NiCx
С ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРОЙ ТИПА СФАЛЕРИТА
Исследовано магнитную восприимчивость наноразмерного карбида NiCx (x  0,33) с дефектной кубической структурой типа сфалерита (а = 0,3549 нм), синтезированного методом механохимического сплавления смеси порошков никеля и многостенных углеродных нанотрубок в высокоэнергетической шаровой
планетарной мельнице. Выявлено двухстадийный характер экспериментальных политерм магнитной восприимчивости χ(T). Установлено, что продолжительность размола исходной шихты Ni-УНТ в высокоэнергетической шаровой мельнице сопровождается изменением магнитных характеристик, в частности,
увеличением парциального парамагнитного момента и температуры Кюри изучаемого материала. Обнаруженный эффект объясняется тем, что во время механохимической активации при образовании кристаллической решетки карбида NiCx атомы углерода в ней частично заполняют тетраэдрические пустоты исходной никелевой решетки, постепенно разрушая связи Ni—Ni, увеличивая при этом число электронов с
неспаренными спинами, которые определяют парамагнитные характеристики полученного материала.
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MAGNETIC FEATURES OF NiCx CARBIDE
WITH THE SPHALERITE-TYPE DEFECT STRUCTURE
Magnetic susceptibility of nanoscaled NiCx carbide (x  0.33) with a defective cubic structure of the sphalerite
type (a = 0.3549 nm) synthesized from elemental nickel powder and multiwalled carbon nanotubes in a highenergy planetary ball mill has been studied. The two-stage character of the experimental polytherms of magnetic
susceptibility χ(T) is found. It is established that the milling time of the initial Ni-CNT charge in a high-energy
ball mill is accompanied by a change in the magnetic characteristics, in particular, by increasing the partial paramagnetic moment and the Curie temperature of the material studied. The revealed effect is explained by the
fact that the formation of a crystalline lattice of NiCx carbide at the reaction milling is defined by the carbon
atoms, which partially fill the tetrahedral voids of the original nickel lattice, by gradually destroying certain
Ni—Ni bonds, thereby increasing the number of electrons with unpaired spins that determine the paramagnetic
characteristics of the material obtained.
Keywords: NiCx carbides, mechanochemical synthesis, magnetic susceptibility, Curie temperature, magnetic moment.
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Соляной диапиризм Днепровско-Донецкой впадины
с позиций флюидодинамических представлений
Представлено академиком НАН Украины В.И. Лялько
Соляной диапиризм как твёрдое течение солей рассмотрен с позиций флюидодинамических представлений.
Высокая пластичность и низкая плотность солей являются причиной конвективной неустойчивости осадочной толщи, что приводит к образованию специфичных соляных структур. Специфика выражается в
пространственной упорядоченности в размещении соляных структур в виде линейных форм или одиночных
куполов (гексагонов), что зависит от критических значений числа Рэлея. На течение солей влияют вибрационные силы, задающие дискретный характер размерам соляных структур и расстояниям между ними.
Оценено влияние факторов, управляющих соляным диапиризмом.
Ключевые слова: Днепровско-Донецкая впадина, соляной диапиризм, конвективная неустойчивость, релаксация, число Рэлея, вибрация, резонанс, геодинамическая сеть.

Пластическая деформация солей, их “текучесть” под воздействием неравномерных нагрузок обусловливает особый тип складчатости нагнетания — соляной диапиризм. Диапировые соляные складки известны во многих осадочных бассейнах мира, в том числе в Днепровско-Донецкой впадине (ДДВ). В ядре большинства складок находится соль, и с такими
складками обычно связаны ловушки нефти и газа с широким диапазоном запасов углеводородов в них. Соляные залежи содержат ценные минеральные ресурсы, используемые в
народном хозяйстве. В соляных массивах строят хранилища горючих материалов, радиоактивных и токсичных отходов. Этим вызван научно-практический интерес к соляному
диапиризму.
Проблемами генезиза галогенных отложений и соляного тектогенеза занимались многие видные геологи Западной Европы и США, а также в пределах бывшего СССР и нынешнего СНГ. Опубликовано огромное количество работ, значительная часть которых посвящена изучению механизма зарождения и развития солянокупольных структур. При изучении
процессов соляного тектогенеза возникают вопросы, касающиeся геодинамических условий формирования соляных структур.
© В.С. Куриленко, 2019
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В настоящей работе рассмотрен соляной диапиризм ДДВ как “твёрдое” течение солей с
позиций флюидодинамики.
Результаты исследования. В ДДВ известны три толщи верхнедевонских (воронежская,
евлано-ливенская и данково-лебедянская) и толща нижнепермских солей [1—3]. Доминирующую роль в диапиризме сыграла евлано-ливенская толща, местами и временами вовлекавшая в галокинез расположенные выше по разрезу данково-лебедянскую и нижнепермскую толщи.
Механизм галокинеза. По современным представлениям [4] процесс галокинеза развивается в три этапа: 1) по мере погружения соляной толщи в зоны диагенеза и протокатагенеза происходят дегазация и дегидратация отложений. Флюиды деформируют слоистость пород и в соляном пласте возникают линзовидные поднятия и “вздутия” — этап соляных “подушек”; 2) при дальнейшем погружении солей в зоны мезо- и апокатагенеза
пласты соли теряют слоистую текстуру и превращаются в полужидкую вязкую массу, которая под высоким давлением взламывает и прорывает перекрывающие отложения, возникают несогласные соотношения соляных и вмещающих пород — этап роста диапиров; 3) происходит “обезвоживание” соляного диапира (обособление жидкой фазы, отток рассолов),
формируются кепроки — конседиментационный этап (по [5]) или этап деградации штоков.
Два основных фактора, управляющих соляным тектогенезом:
1. Гравитационный фактор обусловлен инверсией плотностей: у солей она в среднем
2,2 г/см3, у перекрывающих их даже малоуплотнённых терригенных пород — порядка 2,5—
2,6 г/см3 [1, 3, 6]. Из-за конвективной неустойчивости происходит “всплывание” (выдавливание) относительно легких солей и погружение более плотных пород. Течение солей начинается при толщинах перекрывающих отложений 600—1000 м [3], когда возникают необходимые градиенты и давления.
2. Геотектонический фактор срабатывает при периодической активизации тектогенеза, выражающейся в подвижках блоков фундамента. При этом возникают контрастные силовые поля, инициирующие течение солей в направлении восстановления равновесного
состояния [1, 3, 4, 7]. Движение солей и формирование структурного плана, как правило,
носят цикличный характер, что связано с фазами тектогенеза. В ДДВ различают четыре
уровня подъёма солей: предкаменноугольный, связанный с бретонской фазой тектогенеза,
предтриасовый — с заальской, предпалеогеновый — с ларамийской и предчетвертичный —
с аттической. Развитие подавляющего большинства соляных структур ДДВ ограничилось
этапом “соляных подушек”, часть структур испытала этап диапиризма (некоторые штоки
“растут” и поныне), а часть — третий этап, этап деградации. Из упомянутых в [1] 73 штоков
34 штока имеют предтриасовый уровень подъёма солей, 25 штоков — предпалеогеновый и
14— предчетвертичный.
Кроме двух основых факторов существует ряд других, также влияющих на соляной тектогенез. Это физико-механические свойства самих солей (их высокая пластичность, растворимость и аномальное объёмное тепловое расширение) [1, 4, 5, 8], высокотемпературные глубинные флюиды (газы, гидротермальные воды и рассолы) [4, 5, 8], фактор эрозии
надсолевых отложений при росте штоков [7], космогенные силы, вызванные вращением
Земли и притяжением Солнца и Луны, а также техногенный фактор при разработке залежей солей [9].
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Конвективная флюидодинамика. Реологический подход к геологической среде позволяет считать её “вязкой жидкостью”, так как период релаксации большинства горных пород (особенно солей) несоизмеримо меньше продолжительности тектонических деформаций (108—1011 с против 1012—1014 с) [6]. Динамическая вязкость некоторых веществ такова:
воды — 10–2 П, льда — 1013 П, каменной соли — около 1018 П, вещества верхней мантии —
около 1022 П, кристаллических горных пород — от 1023 до 1027 П [3, 4, 6].
Согласно “Теории нелинейной конвективной устойчивости” [2], структурную форму
конвекции можно определить по формуле Рэлея
R = (∆ρ/ρ) ( gh3 /νX ) .
Здесь первый множитель (∆ρ/ρ) характеризует отношение плотностей в кровле и подошве толщи солей, подогреваемой снизу внутренним теплом Земли, и выражает степень вероятности инверсии. Во втором множителе: g = 9,81 м/с2; h3 — толщина горизонтального
слоя солей в кубе, что отражает объём конвектирующей массы; ν = η / ρ — кинематическая
вязкость, связанная с динамической вязкостью ( η ) и плотностью ( ρ ) солей; Х = χ / ρc —
температуропроводность, зависящая от теплопроводности ( χ ), плотностит( ρ ) и удельной
теплоёмкости ( c ) солей.
3
4
Известны два критических значения числа Рэлея: R1 ~ 10 и R2 ~ 10 [2]. Если расчётное
3
3
4
R меньше 10 , то конвекция не возникает; при значениях R между 10 и 10 конвекция про4
является в форме линейно вытянутых валов и впадин, при R больше 10 — в форме гексагонов (“ячеек Бенара”) [2]. Этот феномен отражается в структурном плане ДДВ – одиночные
купола и валы образуют упорядоченные пространственные “геодинамические сети” [10].
Резонанс. Земля в целом и её составные части, как aвтономные физические тела, обладают собственными частотами колебаний. Если частота внешних воздействий совпадает с
собственной, возникает резонанс, приводящий не только к разрушению целостности физического тела (в нашем случае — к переводу солей из стабильного пластового состояния в
“текучее”), но и к “организации” вещества в новом порядке (образованию соляных структур). Природа внешних сил пока неясна. Вероятным источником их может быть переменное гравитационное притяжение Луны и Солнца, вызванное вращением Земли — лунно5
7
солнечные приливы [11]. Частота пульсации приливов 10 —10 с на фоне тектонических
12
14
процессов 10 —10 с несоизмеримо высока, а размах (амплитуда) значительно меньше характерных размеров системы.
Резонанс определяет дискретный характер размеров линейных форм и гексагонов, а
также расстояний между ними (“шаг геодинамической сети”) [10]. Замечено, что “шаг сети”
определённого иерархического уровня отличается от соседних ниже- и вышестоящих уровней на величину, кратную 2 . В формализованном виде эта закономерность выглядит так:
Ln = 2n Lб = 20,5n Lб,
где Ln — искомый шаг сети на n-уровне; Lб — “базовый” шаг сети, т. е. наиболее распространённый в регионе (по наблюдениям авторa равен 7—8 км). По-видимому, показатель n может принимать целые значения в широких пределах в зависимости от толщины соленосных
слоёв и площади их распространения, но при работе с картографическим материалом масISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 6
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штабов 1 : 105—6 достаточно n = ± 2). Соответственно, в строении осадочного чехла ДДВ
можно выделить “зоны мелкой складчатости”, зоны развития структур средних и крупных
размеров. Несомненно, эти закономерности имеют эвристическое значение.
Таким образом, совокупным действием перечисленных факторов и эффектов можно
объяснить течение солей и упорядоченное расположение соляных структур в ДДВ в виде
регулярных геодинамических систем. Это имеет эвристическое значение при планировании и проведении геолого-разведочных работ.
Требуется дальнейшее углублённое изучение соляного диапиризма во всех его проявлениях. Исследования следует проводить с позиций конвективной флюидодинамики и геодинамики с целью выявления пространственно-временных закономерностей в размещении
соляных тел и структур осадочного чехла.
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СОЛЯНИЙ ДІАПІРИЗМ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
З ПОЗИЦІЙ ФЛЮЇДОДИНАМІЧНИХ УЯВЛЕНЬ
Соляний діапіризм як тверда течія солей розглянуто з позицій флюїдодинамічних уявлень. Висока пластичність і низька щільність солей є причиною конвективної нестійкості осадової товщі, що зумовлює утворення специфічних соляних структур. Специфіка виявляється в просторовій упорядкованості у розміщенні соляних структур у вигляді лінійних форм або одиночних куполів (гексагонів), що залежить від
критичних значень числа Релея. На течію солей впливають вібраційні сили, які задають дискретний характер розмірам соляних структур і відстаням між ними. Оцінено вплив факторів, що керують соляним
діапіризмом.
Ключові слова: Дніпровсько-Донецька западина, соляний діапіризм, конвективна нестійкість, релаксація,
число Релея, вібрація, резонанс, геодинамічна сітка.
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SALT DIAPIRISM OF THE DNIEPER-DONETS DEPRESSION
FROM THE STANDPOINT OF FLUID DYNAMIC REPRESENTATIONS
Salt diapirism is described as a solid flow of salts with regard to fluid-dynamic concepts. High plasticity and
low density of salts are a cause for the convective instability of sedimentary strata, which leads to the formation
of specific salt structures. Specificity is expressed in the spatial periodicity of the placement of salt structures
either in the linear forms or in the form of hexagons (single domes) depending on the critical values of the Rayleigh number. The flow of salts is influenced by the vibration forces that determine the discrete nature of the
sizes of salt structures and the distances between them. The influence of factors controlling the salt diapirism is
estimated.
Keywords: Dnieper-Donets depression, salt diapirism, convective instability, relaxation, Rayleigh number. vibration,
resonance, geodynamical net.
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Нанодисперсні ZnO—MoO3 каталізатори селективного
окиснення етанолу, синтезовані нетрадиційними методами
Представлено членом-кореспондентом НАН України В.О. Зажигаловим
Встановлено основні особливості перетворень в оксидній ZnO—MoO3 = 1 : 1 композиції під дією ультразвукової і механохімічної обробки. У модифікованих зразках виявлено зміну кристалічної структури оксидів, морфології їх поверхні, поруватої структури та розміру частинок (до 13 нм), що стимулює утворення
нових сполук безпосередньо в процесі механохімічної та ульразвукової обробки. Показана можливість простого одержання нанодисперсних α- і β-фаз молібдату цинку ZnMoO4 у вигляді голок і стрижнів у процесі
ультразвукової та механохімічної активації відповідно й ефективність застосування цих нетрадиційних
методів для синтезу високоактивних та селективних цинк-молібденових каталізаторів. Встановлена висока каталітична активність синтезованих зразків у реакції селективного окиснення етанолу до оцтового
альдегіду при 205 °С з максимальним виходом за цим продуктом 94—96 %.
Ключові слова: молібдат цинку, ультразвукова та механохімічна обробка, нанодисперсний композит, етанол, оцтовий альдегід.

На сьогодні спостерігається тенденція широкого використання біоетанолу — відновлюваної
сировини, не тільки як компонента палив, але й синтезу важливих хімікатів, чим обумовлено підвищення уваги до досліджень з вивчення селективних перетворень етанолу до оцтової кислоти, ацетону, оцтового альдегіду, ефірів та інших цінних продуктів. Це зумовлює необхідність пошуку ефективних каталізаторів процесів окиснення спирту з метою
розробки нових “зелених” технологій одержання продуктів, серед яких провідне місце належить ацетальдегіду. Найбільш перспективними каталізаторами окиснення етанолу до
оцтового альдегіду є оксиди перехідних металів, серед яких найкращі результати демонструють MoО3 / TiO2, CeO2 і Ce/Mo—Sn—O каталітичні системи [1—4]. Недоліками даних
каталізаторів є те, що реакції проводять при достатньо високих температурах ( 350 °С),
при цьому не досягається повна конверсія спирту (44—92 %), а максимальна селективність
за оцтовим альдегідом відповідає низьким ступеням перетворення етанолу та не перевищує
70—90 %, що значно знижує вихід продукту і продуктивність за ним.
За мету дослідження ставилося одержання нових більш ефективних каталізаторів селективного окиснення етанолу, які можуть бути альтернативою відомим вищезазначе© О.В. Сачук, 2019
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ним композиціям. Для цього було досліджено оксидні цинк-молібденові композити
(ZnO—MoO3 = 1 : 1), одержані шляхом механохімічної та ультразвукової обробки промислових оксидів цих металів.
Експериментальна частина. Цинк-молібденову композицію з мольним співвідношенням ZnO—MoO3 = 1 : 1 готували шляхом змішування оксидів цинку і молібдену. Синтез
цинк-молібденових нанокомпозитів здійснювали за допомогою механохімічного та ультразвукового методів.
Механохімічну обробку зразків проводили в планетарному кульовому млині Fritsch
Pullverisette-6 з частотою обертання 550 об/хв протягом 8 год у середовищі повітря. Для
модифікування зразків використовували стакан (200 мл) та кулі (d = 5 мм), зроблені з ZrO2.
Співвідношення маси куль до маси зразка становило 10 : 1.
Ультразвукову обробку всіх зразків виконували у водному середовищі протягом 1 год
у диспергаторі УЗДН-2Т, який працює в режимі ефекту акустичної кавітації при частоті
22—40 кГц і навантаженні 3 Вт/см2. Температуру реакційного середовища підтримували на
рівні 80 °С шляхом циркуляції холодної води навколо реактора. Після ультразвукової обробки одержані суспензії були висушені при 110 °С в атмосфері повітря.
Властивості одержаних зразків досліджували за допомогою комплексу сучасних фізико-хімічних методів. Фазовий склад зразків визначали методом рентгенівської дифракції на дифрактометрі Philips PW 1830 з використанням CuKα випромінювання. Структуру
модифікованих зразків визначали за допомогою електронного мікроскопа (ТЕМ). Питому
поверхню зразків вимірювали методом низькотемпературної адсорбції—десорбції азоту
на приладі NOVA-2200е Surface Area and Pore Size Analyzer. Каталітичні властивості зразків у реакції окиснення етанолу досліджували на установці з використанням стального
мікрореактора проточного типу при 110—300 °С. Вихідні реагенти та продукти реакції
аналізували в режимі “on-line” за допомогою двох хроматографів: з детектором по теплопровідності (катарометр) та за допомогою полум’яно-іонізаційного детектора. Швидкість
подачі насиченої реакційної суміші (1,5 об. % пари етанолу в повітрі) до каталізатора становила 20 мл/хв.
Результати та їх обговорення. Дифрактограма вихідної суміші оксидів ZnO—MoO3 = 1 : 1
характеризується наявністю рефлексів компонентів суміші із значним за інтенсивністю домінуванням рефлексу α-МоО3 орторомбічної модифікації від площини [040] (рис. 1, а).
Механохімічна обробка суміші оксидів протягом 8 год спричиняє утворення фази β-ZnМоО4
моноклінної модифікації, про що свідчить наявність характерних рефлексів на дифрактограмі (див. рис. 1, б), при цьому максимальну інтенсивність має рефлекс від площини [—111].
Соноактивація суміші зумовлює появу рефлексів фази α-ZnMoO4 триклінної модифікації з
максимальним за інтенсивністю рефлексом від площини [114] (див. рис. 1, в).
Результати досліджень показали, що застосовуючи механо- та сонохімічну обробку суміші оксидів ZnO—MoO3 = 1 : 1, можна одержати чисті β- і α-фази ZnMoO4 відповідно та
створити нові прості способи синтезу цих сполук, які захищені патентами України [5, 6].
Також, як свідчать дані рентгенофазового аналізу, такі методи обробки дають змогу одержати композити з меншими розмірами частинок, ніж у вихідній суміші оксидів (таблиця) та у
разі застосування традиційного синтезу молібдату цинку. Одночасно дещо зростає значення
питомої поверхні зразків (див. таблицю).
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Рис. 1. Дифрактограми вихідного ZnO—MoO3 = 1 : 1 зразка (а), після 8 год МХО (б) та 1 год УЗО (в)
Таблиця 1. Деякі характеристики ZnO—MoO3 = 1 : 1 композиції
Зразок

Вихідна суміш
Механохімічна обробка, 8 год
Ультразвукова обробка, 1 год
Традиційний синтез ZnMoO4 [7]

L, нм

86
13
33
44

SБЕТ , м2/г

2
9
5
3

Tреакції, °С
X50 %

X100 %

260
177
223
250

317
205
255
282

SAc при X = 100 %, %

61
96
94
81

Примітка. L — розмір кристалітів, розрахований за формулою Шеррерра для найбільш інтенсивних рефлексів; X — конверсія етанолу; SAc — селективність утворення ацетальдегіду.

Згідно з даними, отриманими методом ТЕМ (рис. 2), у результаті обробки суміші оксидів утворюються кристали молібдату цинку специфічної форми. Так, після механохімічної
обробки ці кристали мають форму стрижнів (рис. 2, б) з поперечними розмірами 15—35 нм
та довжиною 200—400 нм. Треба відзначити, що подібні кристали даної фази досі було одержано лише в результаті лазерного синтезу з використанням як вихідної речовини монокристала Мо [8]. За умов сонохімічного синтезу утворені кристали молібдату цинку мають
вигляд голок (див. рис. 2, в) з поперечним розміром 70—130 нм та довжиною 0,5—5 мкм.
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Рис. 2. Мікрофотографії ТЕМ вихідного ZnO—MoO3 = 1 : 1 зразка (а), після 8 год МХО (б), 1 год УЗО (в)
і традиційного синтезу (г)

У випадку застосування традиційного синтезу утворюються нанорозмірні структури невизначеної форми (див. рис. 2, г).
Результати дослідження каталітичної активності зразків наведено в таблиці. Підвишення
каталітичної активності (ступеня перетворення етанолу та зменшення температури реакції
для її досягнення) може бути пов’язано зі збільшенням питомої поверхні зразків. З іншого
боку, спостерігається значна зміна селективності утворення ацетальдегіду. Можна відзначити, що утворення фази молібдату цинку значно підвищує цей показник. Таким чином,
фаза молібдату цинку може бути активним компонентом каталізатора селективного перетворення етанолу до ацетальдегіду. При цьому у випадку зразків, одержаних шляхом механо- або сонохімічного синтезу, після досягнення повного перетворення етанолу це значення
знижується лише незначною мірою (при меншому ступені перетворення (до 90 %) селективність дорівнює 100 %), тоді як для фази, синтезованої традиційним методом, спостерігається зниження селективності вже після 75 % конверсії спирту. Таким чином, можна констатувати, що висока селективність за оцтовим альдегідом, зумовлена окисненням етанолу,
пов’язана з існуванням у каталізаторі нанорозмірної фази молібдату цинку і водночас форма частинок цієї фази відіграє роль у визначенні даного параметра та стабільності високих
каталітичних показників. Зважаючи на низьку температуру реакції на синтезованому каталізаторі і високий вихід продукту — 96 % та продуктивність за ним 1,8 моль/кг·год, можна
зробити висновок, що цей процес на даному каталізаторі може бути перспективною альтернативою відомому Вакер-процесу, в якому оцтовий альдегід одержують шляхом гідратації
етилену в присутності складного PdCl2 + CuCl2 каталізатора.
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НАНОДИСПЕРСНЫЕ ZnO—MoO3 КАТАЛИЗАТОРЫ
СЕЛЕКТИВНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЭТАНОЛА, СИНТЕЗИРОВАННЫЕ
НЕТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
Установлены основные особенности преобразований в оксидной ZnO—MoO3 = 1 : 1 композиции под действием ультразвуковой и механохимической обработки. В модифицированных образцах выявлено изменение кристаллической структуры оксидов, морфологии их поверхности, пористой структуры и размера
частиц (до 13 нм), что стимулирует образование новых соединений непосредственно в процессе механохимической и ультразвуковой обработки. Показана возможность простого получения нанодисперсных α- и
β-фаз молибдата цинка ZnMoO4 в виде игл и стержней в процессе ультразвуковой и механохимической
активации соответственно и эффективность применения этих нетрадиционных методов для синтеза
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высокоактивных и селективных цинк-молибденовых катализаторов. Установлена высокая каталитическая активность синтезированных образцов в реакции селективного окисления этанола в уксусный альдегид при 205 °С с максимальным выходом по этому продукту 94—96 %.
Ключевые слова: молибдат цинка, ультразвуковая и механохимическая обработка, нанодисперсный композит, этанол, уксусный альдегид.
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Institute for Sorption and Problems of Endoecology of the NAS of Ukraine, Kiev
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NANODISPERSED ZnO—MoO3 CATALYSTS OF SELECTIVE ETHANOL
OXIDATION SYNTHESIZED BY NONTRADITIONAL METHODS
The main features of transformations in the oxide ZnO—MoO3 = 1 : 1 composition under the action of ultrasonic (UST) and mechanochemical (MChT) treatments are established. The studies of modified samples demonstrate changes in the crystal structure of oxides, morphology of their surface, porous structure, and particle
size (up to 13 nm), which stimulate the formation of new compounds directly in the processes of MCh and US
treatments. The possibility of a simple formation of nanodispersed α- and β-phases of zinc molybdate ZnMoO4 in
the form of needles and rods under the ultrasonic and mechanochemical activation, respectively, and the effectiveness of using these nontraditional methods to obtain highly active and selective zinc-molybdenum catalysts are shown. The high catalytic activity of the synthesized samples in the reaction of selective oxidation of
ethanol to acetic aldehyde at 205 °C with a maximum yield of 94-96 % for this product is established.
Keywords: zinc molybdate, ultrasonic and mechanochemical treatments, nanodispersed composition, ethanol, acetic
aldehyde.
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Адсорбція барвників різної природи на пористих сорбентах на
основі полівінілформалю
Представлено академіком НАН України М. Т. Картелем
Синтезовано високопористий губчатий полімер на основі полівінілформалю (ПВФ), а також наповнені композитні сорбенти на його основі з добавками вуглецевих нанотрубок, лапоніту та амінопропілаеросилу. Вивчено закономірності сорбції барвників різної природи (катіонного — метиловий фіолетовий, аніонного —
азорубін та неіоногенного — нігрозин) на отриманих сорбентах. Встановлено залежність степеня сорбції
барвників від рН розчину: азорубін вилучається при рН < 4, а метиловий фіолетовий при рН > 4. Час досягнення адсорбційної рівноваги для усіх сорбентів при сорбції барвників становить 15—30 хв. Найвищу сорбційну ємність щодо азорубіну та нігрозину має ПВФ, наповнений амінопропілаеросилом (11,4 та 7,1 мг/г
відповідно), а метилового фіолетового — ненаповнений ПВФ (5,0 мг/г). Кінетика адсорбції описується моделлю псевдодругого порядку. Для опису адсорбції метилового фіолетового на усіх сорбентах найкраще підходить теоретична модель ізотерм Ленгмюра, а у випадку нігрозину — модель Фрейндліха. Моделі Ленгмюра також краще підпорядковується адсорбція азорубіну на чистому ПВФ та ПВФ, наповненому амінопропілаеросилом, моделі Фрейндліха — на ПФВ, наповнених вуглецевими нанотрубками та лапонітом.
Ключові слова: полімер губчатий, сорбція, барвники, полівінілформаль.

Синтетичні барвники широко використовуються в харчовій, фармацевтичній, паперовій та
текстильній промисловості. Однак деякі з них можуть бути небезпечними для здоров’я людини. Для очищення стічних вод виробництв від барвників, а також контролю їх вмісту в
продуктах найбільш поширеними є сорбційні методи вилучення. Найчастіше для очищення
вод від синтетичних барвників використовують вуглецеві сорбенти, які отримують з дешевих натуральних матеріалів, промислових і сільськогосподарських відходів тощо [1]. Однак
значна увага приділяється новим композитним матеріалам, які мають покращені сорбційні
характеристики. Наприклад, у роботі [2] описано адсорбцію барвників різної природи на
полімерному композиті (на основі резорцину та формальдегіду), модифікованому метиламіном та купрум(ІІ) хлоридом, а в роботі [3] — на гідрогелі полівінолового спирту з активо© О.О. Сірик, Ю.М. Самченко, Т.П. Полторацька, С.О. Крикля, А.К. Трохимчук, 2019
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Рис. 1. Мікрофотографії (СЕМ) сорбенту на основі ПВФ при різному збільшенні

ваним вугіллям. У роботі [4] описано синтез гідрогелевого сорбенту на основі поліакриламіду з лапонітом, а також досліджено адсорбційні властивості отриманого нанокомпозита
щодо катіонних барвників.
У роботі [5] показано, що такі високопористі гідрофільні полімери можна отримати на
основі полівінілформалю та акрилового гідрогелю. Такі системи характеризуються не лише
чутливістю до рН середовища, але й покращеними механічними характеристиками, гарними сорбційними властивостями щодо речовин різної природи і можуть бути використані
для очищення води.
У даній роботі розглянуто сорбційну здатність таких композитних матеріалів на основі
полівінілформалю (ПВФ) щодо барвників різного типу: катіонного — метиловий фіолетовий, аніонного — азорубін та неіоногенного — нігрозин.
Експериментальна частина. Отримання пористих губок на основі ПВФ проводили
шляхом обробки полівінілового спирту (ПВС) формальдегідом у присутності сульфатної
кислоти у співвідношенні: ПВС (9,1 % (мас.)), формальдегід (3,5 %), сульфатна кислота
(3,2 %) та дистильована вода (84,2 %). Детально синтез пористих сорбентів на основі ПВФ
описаний у роботі [6].
Крім сорбції з використанням сорбенту на основі ПВФ, також досліджено вилучення
барвників з використанням губок, наповнених багатошаровими вуглецевими нанотрубками із зовнішнім діаметром 15—25 нм (НТ), нанорозмірним глинистим мінералом лапонітом (Laponite RD, Rockwood Additive Limited, 99 %, питома поверхня 370 м2/г, густина
1000 кг/м3, хімічний склад: SiO2 — 59,5 %, MgO — 27,5 %, Li2O — 0,8 %, Na2O 2,8 %) та амінопропілаеросилом (АПА), отриманим шляхом модифікації кремнезему 3-амінопропілдіетоксиметилсиланом (Самін = 0,6 ммоль/г).
Структуру порового простору полімерних систем визначали за результатами аналізу
мікрофотографій, зроблених з використанням сканувального електронного мікроскопа
JSM-6060 LА (JEOL, Японія) з роздільною здатністю 4 нм.
Для регулювання рН використовували 0,1 М розчини хлоридної кислоти або гідроксиду натрію. Для вимірювання рН розчинів використовували рН-метр рН-150 М. Оптичну
густину розчинів вимірювали за допомогою фотоколориметра КФК-2.
У дослідженні використано азорубін (фірми “Ajanta”, вміст основної речовини ≈ 90 %),
метиловий фіолетовий “ч.д.а” (Індія) та нігрозин спирторозчинний “ч”. Вихідні розчини
барвників з певною концентрацією готували шляхом розчинення точної наважки реагенту
в воді (азорубін, метиловий фіолетовий) або етанолі (нігрозин).
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Методика дослідження адсорбційних процесів. Наважку сорбенту (0,1—0,2 г) поміщали
у шприц і витримували протягом певного часу у контакті з розчинами барвників різної
концентрації (Vр-ну = 10 см3) та з різними значеннями рН (1—9). Час контакту фаз варіювали від 1 до 120 хв. Адсорбцію барвників на сорбентах визначали за різницею між вихідною та рівноважною концентрацією у водному розчині.
Результати та їх обговорення. Як видно з електронних мікрофотографій (рис. 1), ПВФ
сорбенти характеризуються добре розвиненою системою з’єднаних пор розміром менше
1 мм, а також наявністю пор з діаметром у декілька сотень мікрометрів. Варто також відзначити, що стінки ПВФ мають пористу структуру з приблизним діаметром пор 10 мкм та товщиною стінок у декілька мікрометрів.
Залежність сорбції від рН розчину. Одним із найважливіших параметрів, який впливає
на адсорбцію барвників, є значення рН розчину. Це обумовлено зміною ступеня іонізації і
форм барвників у розчині залежно від середовища. Як видно з рис. 2, кількісне вилучення
азорубіну (> 99 %) з розчину відбувається при рН < 4, а метилового фіолетового — при рН
> 4. Ймовірно, це обумовлено протонуванням молекул азорубіну в більш кислій області і,
як наслідок, відбувається зменшення негативного заряду та відштовхування молекул в адсорбційному шарі. Навпаки, для метилового фіолетового зниження заряду та, відповідно,
електростатичного відштовхування відбувається в більш лужній області. З іншого боку, зміна рН може впливати на заряд самого адсорбенту [1]. Це призводить до того, що при рН
розчину нижче рН точки нульового заряду спостерігається переважно адсорбція аніонних
барвників, а при рН > рНТНЗ — катіонних.
Кінетика адсорбції барвників. Результати дослідження адсорбції азорубіну, метилового
фіолетового та нігрозину на чистому ПВФ (рис. 3) та ПВФ, наповнених вуглецевими НТ,
лапонітом та АПА, вказують на те, що час встановлення адсорбційної рівноваги для усіх
сорбентів при сорбції барвників становить 15—30 хв. При цьому на початковій стадії сорбції спостерігається швидке вилучення барвників з розчину, завдяки наявності великої кількості вільних адсорбційних центрів [7]. Подальше зниження швидкості сорбції пов’язане зі
зменшення кількості доступних адсорбційних центрів та досягнення стану рівноваги.
Кінетику сорбції досліджували з використанням моделей псевдопершого та псевдодругого порядку [2]. Згідно з отриманими значеннями коефіцієнтів кореляції (табл. 1), для
опису адсорбції в усіх випадках найкраще підходить модель псевдодругого порядку. Крім
того, значення адсорбції, розраховані за цим рівнянням, близькі до експериментальних
результатів, що, з урахуванням даних [7], дозволяє зробити висновок про переважний механізм внутрішньої дифузії та адсорбцію хімічної
природи.
Ізотерми адсорбції барвників. Як свідчать наведені на рис. 4 ізотерми адсорбції, ненаповнений
сорбент на основі ПВФ ефективно сорбує як катіонні (метиловий фіолетовий), так і аніонні (азорубін) барвники. Це свідчить про високу ефективність сорбції та спорідненість до цих барвників.
Найвищу сорбційну ємність (табл. 2) відносно
Рис. 2. Залежність ступеня сорбції барвниазорубіну
показав ПВФ, наповнений АПА, що можків на ПВФ сорбенті від рН розчину
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Рис. 3. Залежність адсорбції азорубіну (1), метилового фіолетового (2) та нігрозину (3) на ПВФ сорбенті
від часу контакту фаз
Рис. 4. Ізотерми адсорбції азорубіну (1), метилового фіолетового (2) та нігрозину (3) на ПВФ сорбенті
Таблиця 1. Параметри кінетичних моделей сорбції барвників
Кінетична модель
псевдопершого порядку

Сорбент
Ap

Кінетична модель
псевдодругого порядку
R2

K1

Ap

K2

R2

2,53
4,45
3,37
7,02

0,259
0,062
0,081
0,018

0,971
0,999
0,998
0,998

1,68
1,45
1,34
1,58

0,861
0,355
0,279
0,291

0,999
0,998
0,999
0,999

0,91
1,65
1,95
1,95

0,083
0,049
0,227
0,132

0,998
0,996
0,995
0,999

Азорубін
ПВФ
ПФВ-НТ
ПВФ-Лапоніт
ПВФ-АПА

0,73
1,72
1,41
2,09

0,135
0,089
0,081
0,041

0,897
0,827
0,974
0,948

ПВФ
ПВФ-НТ
ПВФ-Лапоніт
ПФВ-АПА

0,61
0,94
0,98
0,82

Метиловий фіолетовий
0,123
0,741
0,113
0,814
0,131
0,929
0,113
0,930

ПВФ
ПВФ-НТ
ПВФ-Лапоніт
ПФВ-АПА

0,87
1,16
0,55
1,19

0,023
0,073
0,147
0,071

Нігрозин
0,953
0,954
0,598
0,956

на пов’язати з утворенням додаткових міцних міжіонних зв’язків між негативно зярадженими сульфогрупами барвника та протонованими аміногрупами наповнювача. Водночас
для метилового фіолетового найефективнішим сорбентом виявився ненаповнений ПВФ.
Ефективність сорбції ненаповненим ПВФ нейтрального нігрозину значно нижча і поступається губкам з наповнювачами. Так, сорбційна ємність ПВФ, ПВФ-АПА, ПВФ-лапоніт
та ПВФ-НТ щодо нігрозину становить 2,5; 7,1; 5,4 та 5,4 мг/г відповідно.
Для інтерпретації отриманих ізотерм було використано моделі Ленгмюра та Фрейндліха [2]. Згідно з результатами розрахунку коефіцієнтів кореляції (див. табл. 2), для опису
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Таблиця 2. Сорбційна ємність (Сє) та константи
Ленгмюра і Фрейндліха сорбції барвників
Модель Ленгмюра
Сорбент

Сє, мг/г

А∞

KL

Модель Фрейндліха
R

2

2

1/n

KF

R

Азорубін
ПВФ
ПВФ-НТ
ПВФ-Лапоніт
ПФВ-АПА
ПВФ
ПВФ-НТ
ПВФ-Лапоніт
ПФВ-АПА
ПВФ
ПВФ-НТ
ПВФ-Лапоніт
ПФВ-АПА

6,4
7,4
7,1
11,4

6,95
7,97
7,45
11,98

0,989
0,931
0,903
0,989

0,36
0,38
0,38
0,42

2,678
0,980
0,853
1,838

0,895
0,970
0,976
0,980

5,0
3,8
4,6
3,6

Метиловий фіолетовий
4,88
3,420
0,988
3,74
1,165
0,973
5,87
0,169
0,933
3,74
0,616
0,995

0,29
0,20
0,34
0,25

2,762
1,918
2,804
1,751

0,722
0,947
0,776
0,934

0,68
0,37
0,60
0,58

0,128
1,281
0,715
0,958

0,931
0,978
0,956
0,952

3,6
5,4
5,4
7,1

4,68
5,71
7,35
7,73

0,659
0,033
0,032
0,116

Нігрозин
0,018
0,163
0,077
0,109

0,920
0,884
0,954
0,921

адсорбції метилового фіолетового на усіх сорбентах найкраще підходить модель Ленгмюра, а у випадку нігрозину — модель Фрейндліха. Моделі Ленгмюра також краще підпорядковується адсорбція азорубіну на чистому ПВФ та ПВФ-АПА, моделі Фрейндліха —
на ПФВ-НТ та ПВФ-лапоніт.
Підпорядкування ізотерм моделям Ленгмюра вказує на однорідність адсорбційних
центрів, формування моношару барвника на поверхні, а також на високу спорідненість між
адсорбентом та адсорбатом. Водночас модель Фрейндліха відповідає сорбентам, що мають
гетерогенну поверхню.
Десорбція азорубіну та метилового фіолетового з губок. Для визначення можливості
повторного використання ПВФ губок для вилучення барвників було досліджено десорбцію азорубіну та метилового фіолетового з поверхні ненаповненого сорбенту. Встановлено,
що в інтервалі рН 1—9 не вдається кількісно елюювати барвники з поверхні. Кількісної десорбції азорубіну вдається досягнути етанолом вже за 15 хв, тоді як метиловий фіолетовий
змивається лише на 80 %. Для повної регенерації полімерного сорбенту потрібно повторювати процедуру промивання 2—3 рази.
Таким чином, ненаповнений пористий сорбент на основі ПВФ є ефективним сорбентом
для вилучення як аніонних, так і катіонних водорозчинних барвників. У випадку вилучення
неіоногенного барвника нігрозину для збільшення сорбційної ємності доцільно використовувати ПВФ, наповнений АПА.
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АДСОРБЦИЯ КРАСИТЕЛЕЙ РАЗНОЙ ПРИРОДЫ
НА ПОРИСТЫХ СОРБЕНТАХ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛФОРМАЛЯ
Синтезирован высокопористый губчатый полимер на основе поливинилформаля (ПВФ), а также наполненные композитные сорбенты на его основе с добавками углеродных нанотрубок, лапонита и аминопроISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 6
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О.О. Сірик, Ю.М. Самченко, Т. П. Полторацька, С.О. Крикля, А.К. Трохимчук
пилаэросила. Изучены закономерности сорбции красителей различной природы (катионного — метиловый фиолетовый, анионного — азорубин и неионогенного — нигрозин) на полученных сорбентах.
Установлена зависимость степени сорбции красителей от рН раствора: азорубин извлекается при рН < 4,
а метиловый фиолетовый — при рН > 4. Время установления адсорбционного равновесия для всех сорбентов при сорбции красителей составляет 15—30 мин. Самую высокую сорбционную емкость по отношению к азорубину и нигрозину имеет ПВФ, наполненный аминопропилаэросилом (11,4 и 7,1 мг/г соответственно), а метилового фиолетового — ненаполненный ПВФ (5,0 мг/г). Кинетика адсорбции описывается моделью псевдовторого порядка. Для описания адсорбции метилового фиолетового на всех
сорбентах лучше всего подходит теоретическая модель изотерм Ленгмюра, а в случае нигрозина — модель
Фрейндлиха. Модели Ленгмюра также лучше подчиняется адсорбция азорубина на чистом ПВФ и ПВФ,
наполненном аминопропилаэросилом, модели Фрейндлиха — на ПВФ, наполненных углеродными нанотрубками и лапонитом.
Ключевые слова: полимер губчатый, сорбция, красители, поливинилформаль.
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ADSORPTION OF DYES OF DIFFERENT TYPES
ON POLYVINYLFORMAL-BASED POROUS SORBENTS
This paper deals with the study of the adsorption properties of polyvinylformal (PVF). A highly porous sponge
sorbent based on polyvinylformal, as well as filled sorbents with additives of carbon nanotubes, laponite, and
aminopropyl aerosil (APA), is synthesized. The adsorption patterns on the obtained sorbents for different dyes
(cationic — methyl violet, anionic — azorubine, and non-ionic — nigrosine) are studied. It is established that the
polyvinylformal sorbent removes azorubine at pH < 4 and methyl violet at pH > 4. Аdsorption equilibrium for all
sorbents during the sorption of dyes is reached in 15-30 min. PVF filled with aminopropyl aerosil showed the
highest sorption capacity toward azorubine and nigrosine and amounts to 11.4 and 7.1 mg/g, respectively, for
methyl violet — unfilled PVF (5.0 mg/g). The kinetic measurements for all the composites and dyes indicate that
the adsorption process follows the pseudo-second order kinetics. To describe the obtained adsorption isotherms
of methyl violet on all sorbents and azorubine on pure PVF and PVF-APA, the Langmuir theoretical model fits
better. In the case of nigrosine on all sorbents and azorubine on PVF filled with carbon nanotubes and laponite,
the Freundlich model is preferable.
Keywords: polymer sponge, sorption, dyes, polyvinylformal.
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Influence of solar energy on self-organization
of water molecules. Diurnal, annual, and 11-year variations
Presented by Corresponding member of the NAS of Ukraine O.I. Kolodyazhnyi
Solar energy exerts a strong influence on the ability of water molecules to the self-organization. This influence is manifested on the chemical reactivity of water clusters. The rate of hydrolytic reactions involving water clusters can vary
within very large limits over the course of minutes, hours, days, months, and years. The results of regular 4-year
(2015-2018) investigations of the hydrolysis of triethylphosphite in acetonitrile indicate that the rate of this reaction with all other conditions being equal displays diurnal and annual variations and may be also modulated by
the 11-year cycles of solar activity. The hydrolytic cleavage of a phosphorus-oxygen bond in triethylphosphite can be
considered as a simplified model system of the conversion of adenosine triphosphate (ATP) to adenosine diphosphate
(ADP), which is known to underlie bioenergetics processes in living organisms. The dependence of biochemical processes on the solar activity during the rotation of the Earth around its axis and around the Sun is well known in all
forms of life (in plants, animals, fungi, and bacteria) as circadian and circannual rhythms. For example, owing to
the 11-year cycles of solar activity, the annual growth rings in trees have different thicknesses and are arranged
in 11-year sequences. Taking into account that water is a necessary constituent in all forms of life, one can suppose
that the discovered diurnal and annual variations of the water reactivity may underlie the circadian and circannual rhythms.
Keywords: solar energy, hydrolysis, water clusters, circadian rhythms, circannual rhythms, 11-year cycles.

It has been recently found that, at constant temperature, concentration, and other conditions being equal, the rate of hydrolysis of triethylphosphite in acetonitrile (Fig. 1) is highly dynamic and
varies throughout the year over a very wide range [1]. This was shown by regular measurements
started in 2015 (Fig. 2).
In January, the reaction was very slow and accelerated twice in February. In March, it slowed
down again. In April, it started to grow gradually till the middle of June. At the end of June, a
sharp rise occurred, after which a very high rate was established. It lasted two months till the end
of August and then slowed down rapidly within two weeks back to the April level. From September, after the autumnal equinox till the end of the year, the average reaction rate declined gradually 2 times more. It is remarkable that, in December, the rate did not return to the level of
the beginning of the year and exceeded it about 2-3 times.
© I.V. Shevchenko, 2019
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Fig. 1. Hydrolysis of triethylphosphite 1 into diethylphosphonate 2. 31P-NMR spectrum displays two signals
at +140 ppm and +9 ppm, respectively. Measuring the integral intensities of these signals allows determining
the conversion rate

Thus, the rate of hydrolysis of triethylphosphite in acetonitrile at 80 °C changed in 2015
within a very large range, the difference between single experiments in January and in July
reaching 50 times. Simultaneously, the experiments were also conducted at room temperature.
The character of annual deviations of the reaction rate at 80 °C and at room temperature was
the same. However, the amplitude of changes at the low temperature was even more significant.
For example, the reaction in July was completed in 10-15 minutes, whereas the same reaction
mixture could react 2 days in January.
Such considerable annual alteration of the reaction rate should be connected with the rotation of the Earth around the Sun. This means that the rate of this reaction should be dependent
on the geographic latitude and can considerably differ at the same time in north and south hemispheres, because of different distributions of the solar energy between them.
One more important conclusion is that this reaction is in constant dynamics and also demonstrates diurnal variations because of the rotation of the Earth around its axis. These variations are not chaotic. In the morning, the rate is usually lower and rises in the day time, and then
it slows down again. The range of diurnal changes can reach 4-5 times. However, it is not constant
and varies on different days throughout the year. In the periods of low solar activity, the reaction
rate decreases, and the diurnal variations become insignificant.
Diurnal and annual rate variations of this reaction because of the rotation of the Earth
around its axis and around the Sun unambiguously point to the influence of the solar energy. Solar
irradiance at short wavelengths, like the Extreme Ultraviolet (EUV), is highly dynamic and
varies by as much as an order of magnitude on time scales of minutes to hours (solar flares), days
to months (solar rotation), and years to decades (solar cycle). The space weather impacts are
also highly dependent on the solar wind speed, solar wind density, and the direction of the magnetic field embedded in the solar wind [2].
The annual alterations of the reaction rate were confirmed by further observations. In 2016,
the general character of rate deviations of this reaction was like in the previous year (see Fig. 2).
At the beginning of 2016, the reaction rate was relatively small. Then it accelerated considerably
towards summer and slowed down again by the end of the year. However, noticeable differences manifested themselves as well. A sharp acceleration of the rate occurred almost 4 months
earlier — not at the end of June, but at the beginning of March. The period of high activity lasted
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Fig. 2. Fluctuation of the rate of hydrolysis of triethylphosphite in acetonitrile in 2015, 2016, 2017, and 2018
(conversion after 25 min of the heating at 80 °C)

2 months longer, till the end of July, after which the rate decreased rather sharply. In the second part of September, another acceleration occurred. However, it had a shorter duration and
smaller intensity.
In 2017, a noticeable lowering of the activity of this reaction was observed. The annual difference between the “winter” and “summer” rates became considerably less pronounced. However,
the reaction continued to remain dynamic (see Fig. 2).
In 2018, the slowing down of the reaction became especially strong (see Fig. 2). In the first
half of the year, the reaction continued to remain very dynamic. But, after August, deviations
became insignificant and disappeared by the end of the year. Against the background of a very low
rate, the extremely sharp accelerations of a short duration took place four times in 2018 (June 2,
July 29, November 8, and December 3). During 4-6 days, the rate gradually relaxed to the original value. On November 8 and December 3, this occurred at the moment of conducting measurements, which allowed us to determine that the reaction rate increased (more than 20 times)
within several minutes. Such sharp acceleration with the following relaxation of the rate points
to the fact that it can be caused by external factors only, like, for example a solar flare or the coronal mass ejection.
The dependence of the rate of this reaction on the extraterrestrial influence was confirmed in
September 2018 by conducting simultaneous measurements in Stuttgart and in Kiev. In both
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 6
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places, the diurnal deviations were distinctly observed. The average rate in Stuttgart was constantly approximately 2.5 times higher than in Kiev.
Thus, the regular measurements over 4 years showed that the rate of hydrolysis of triethylphosphite in acetonitrile ceteris paribus can vary within very wide ranges throughout one year.
However, as can be seen from Fig. 2, the picture of rate changes is different every year. Moreover,
from 2016 to 2018, a general deceleration of the reaction took place. This deceleration correlates with a decrease of the solar activity in the course of the current 24-th 11-year cycle which
started in December 2008. The solar activity is evaluated by the number of Sun spots and expressed in Wolf numbers. In 2014, the annual Wolf number reached maximum (121.8) and then
gradually reduced to a minimum (6.5) in 2018.
The hydrolytic cleavage of a phosphorus-oxygen bond in triethylphosphite can be considered
as a simplified model system of the conversion of adenosine triphosphate (ATP) to adenosine diphosphate (ADP), which is known to underlie bioenergetics processes in living organisms [3, 4].
The dependence of biochemical processes on the solar activity during the rotation of the Earth
around the Sun is well known as circannual rhythms, which are also not the same every year [5].
For example, owing to the 11-year cycles of solar activity, the annual growth rings in trees have
different thicknesses and are arranged in 11-year sequences [6]. This proves that the conditions
for biochemical processes are different each year and are modulated be the 11-year cycles of solar
activity.
In all forms of life (in plants, animals, fungi, and bacteria) the so-called circadian rhythms,
which are 24-hour oscillations of biological processes, are also widely observed [5]. Taking into
account that water is a necessary constituent in all forms of life, one can suppose that the diurnal
and annual variations of the water reactivity discovered may underlie the circadian and circannual rhythms.
The change of the rate of hydrolysis of triethylphosphite is well accounted for by the ability
of water molecules to form clusters (H2O)n. In the bulk phase, all water molecules form a common continuous three-dimensional network of hydrogen bonds, in which every molecule has
tetrahedral bonding directions [7, 8]. However, on mixing water with acetonitrile, this network
disintegrates with the formation of clusters [9]. The chemical reactivity of water clusters depends on their size, which may vary in a wide range — from a few water molecules to several
hundreds. Large clusters contain fewer free hydroxyl groups (–OH), which are not involved in
the network of hydrogen bonds, which reduces their chemical reactivity, whereas the clusters of
the size n < 6 are especially reactive, since they are unable to form three-dimensional structures
[7, 8, 10-12].
The size of water clusters and therefore their chemical reactivity are greatly influenced by
various physical factors. For example, with an increase of the temperature the clusters decompose and become more reactive. That is why after cooling the heated reaction solution from
80 °C to 20 °C, the reaction rate decreases only about 5 times rather than 64 times according
to the law of chemical thermodynamics. Light also decomposes clusters and accelerates the
hydrolysis of triethylphosphite in acetonitrile. Particularly strong is the influence of ultraviolet radiation [13]. The rate of hydrolysis of triethylphosphite in acetonitrile is also affected
by the electric field which can both speed up and slow down the reaction at different times of
the year [1].
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Thus, the self-organization of water molecules and their chemical reactivity are extremely
sensitive to the extraterrestrial influence associated with variations of the solar energy. This influence obviously has a complex mediated mechanism and requires detailed study.
Materials and Methods. Triethylphosphite was distilled before use. Acetonitrile was commercial and contained 0.01 % of water. All experiments were conducted in darkness. 31P-NMR
spectra were recorded with Varian Gemini 400 MHz and JEOL FX-90Q spectrometers. The
δ 31P chemical shifts are referenced to 85 % aqueous H3PO4.
In a 20-ml glass vial (diameter 27 mm), triethylphosphite (30 mg) was added under nitrogen
to a freshly prepared solution of water (7 mg) in acetonitrile (400 mg). The vial was sealed and
placed on a hotplate. When water was mixed with acetonitrile and during the reaction, the samples were shielded from light. After 25 min of the heating at 80 °С, the vial was quickly
cooled to 0 °С, the reaction mixture was transferred to a 5mm-NMR tube, and the 31P-NMR
spectrum was recorded. The conversion was determined by measuring the integral intensities
of the signals of triethylphosphite (chemical shift 140 ppm) and diethylphosphonate (9 ppm) in
31
P-NMR spectra.
Experiments were conducted with distilled water and with fresh water and gave the same
results. At room temperature, the reactions were conducted in NMR-tubes. 31P-NMR spectra
were recorded after 2 h. After this time, the degree of conversion was approximately the same as
at 80 °С during 25 min.
The author thanks Professor Dietrich Gudat for the assistance in conducting the experiments in
his laboratory at the University of Stuttgart and is also grateful to the Alexander von Humboldt
Foundation for the financial support.
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ВПЛИВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА САМООРГАНІЗАЦІЮ МОЛЕКУЛ ВОДИ.
ДОБОВІ, РІЧНІ ТА 11-РІЧНІ ВАРІАЦІЇ
Сонячна енергія сильно впливає на здатність молекул води до самоорганізації. Це виявляється в хімічній
активності водних кластерів. Швидкість гідролітичних процесів за участі водних кластерів може змінюватися в дуже широких межах протягом хвилин, годин, днів, місяців та років. Результати регулярних
4-річних (2015—2018) досліджень гідролізу триетилфосфіту вказують на те, що швидкість цієї реакції за
всіх однакових умов має добові і річні варіації, а також модулюється 11-річними циклами сонячної активності. Гідролітичний розрив фосфор-кисневого зв’язку в триетилфосфіті можна розглядати як спрощену модельну систему для перетворення аденозинтрифосфату (АТФ) в аденозиндифосфат (АДФ), який,
як відомо, лежить в основі біоенергетичних процесів у живих організмах. Залежність біохімічних процесів від сонячної активності внаслідок обертання Землі навколо своєї осі та навколо Сонця добре відома у
всіх формах життя (рослинах, тваринах, грибах та бактеріях) як циркадні та циркануальні ритми. Наприклад, внаслідок 11-річних циклів сонячної активності річні кільця в стовбурах дерев мають різну товщину
та упорядковані в 11-річні послідовності. Беручи до уваги те, що вода є необхідною складовою частиною у
всіх формах життя, можна припустити, що знайдені добові та річні варіації активності води можуть лежати в основі циркадних та циркануальних ритмів.
Ключові слова: сонячна енергія, гідроліз, водні кластери, циркадні ритми, циркануальні ритми, 11-річні
цикли.
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ НА САМООРГАНИЗАЦИЮ МОЛЕКУЛ ВОДЫ.
СУТОЧНЫЕ, ГОДИЧНЫЕ И 11-ЛЕТНИЕ ВАРИАЦИИ
Солнечная энергия оказывает сильное влияние на способность молекул воды к самоорганизации. Это проявляется в химической активности водных кластеров. Скорость гидролитических процессов с участием
водных кластеров может изменяться в очень широких пределах в течение минут, часов, дней, месяцев и
лет. Результаты регулярных 4-летних (2015—2018) исследований гидролиза триэтилфосфита указывают
на то, что скорость этой реакции при всех одинаковых условиях имеет суточные и годичные вариации, а
также модулируется 11-летними циклами солнечной активности. Гидролитический разрыв фосфоркислородной связи в триэтилфосфите можно рассматривать как упрощённую модельную систему для
превращения аденозинтрифосфата (АТФ) в аденозиндифосфат (АДФ), который, как известно, лежит в
основе биоэнергетических процессов в живых организмах. Зависимость биохимических процессов от солнечной активности вследствие вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца хорошо известна во
всех формах жизни (растениях, животных, грибах и бактериях) как циркадные и цирканнуальные ритмы.
Например, вследствие 11-летних циклов солнечной активности годичные кольца в стволах деревьев имеют разную толщину и упорядочены в 11-летние последовательности. Принимая во внимание то, что вода
является необходимой составной частью во всех формах жизни, можно предположить, что обнаруженные
суточные и годичные вариации активности воды могут лежать в основе циркадных и цирканнуальных
ритмов.
Ключевые слова: солнечная энергия, гидролиз, водные кластеры, циркадные ритмы, цирканнуальные ритмы, 11-летние циклы.
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Властивості низькомолекулярних каротоворицинів,
виділених з природних ізолятів
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Представлено членом-кореспондентом НАН України Ф.І. Товкачем
Коліциноподібні каротоворицини (CCTV), одержані індукцією налідиксовою кислотою з природних ізолятів
Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum, виявлених у різних областях України, відрізняються за ступенем кілерної дії відносно індикаторних бактерій P. carotovorum та Escherichia coli. ССТV, виділені з сумарних фракцій P. carotovorum J2 та природних ізолятів бактерій з різних областей України, мали однаковий
набір білків з молекулярними масами 18, 20, 24, 30, 46, 54 кДа. В результаті очищення на колонці з ДЕАЕсефарозою отримані фракції каротоворицинів, які складалися з пептидів з молекулярними масами 18, 24,
30, 38 кДа; вони не втрачали кілерної активності. За допомогою імуноблотингу з використанням антисироватки у складі низькомолекулярних каротоворицинів і бактеріофага ZF40 виявлені серологічно споріднені
білкові компоненти з молекулярними масами близько 10, 11, 18 і 20 кДа. Встановлено, що каротоворицини
містять також не ідентичні, але серологічно споріднені з ZF40 білки.
Ключові слова: Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, коліциноподібні каротоворицини (CCTV),
кілерна активність, білки, бактеріофаг ZF40, серологічна спорідненість.

Дослідження бактеріоцинів як кілерних агентів є перспективним з наукової та практичної точки зору в зв’язку з унікальними механізмами їх протибактеріальної дії. Це пов’язано з нагальною потребою збільшити арсенал засобів боротьби з мультирезистентними
до антибіотиків патогенними бактеріями.
Відомо, що фітопатогенна бактерія Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum при лізогенній індукції здатна одночасно синтезувати бактеріоцини двох типів — макромолекулярні (неповні помірні фаги типу хвостових відростків, MCTV) та низькомолекулярні
коліциноподібні каротоворицини (ССТV) [1]. Низькомолекулярні бактеріоцини більш
стійкі до впливу температурного чинника, ніж MCTV. Вони можуть витримувати нагрівання протягом 30 хв при 70 °С без втрати кілерної активності. Низькомолекулярні каротоворицини — це протеазочутливі білки, які не седиментують за умов ультрацентрифугування,
не виявляються в електронному мікроскопі і вільно дифундують в агарі. Утворення біль© Л.О. Максименко, Т.Ю.Горб, 2019
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шості високо- і низькомолекулярних кілерних часток залежить від SOS-системи клітинихазяїна [2]. Дослідження механізмів кілерної дії низькомолекулярних бактеріоцинів показало, що вони здатні блокувати більшість процесів, які відбуваються в бактеріях [2, 3].
Низькомолекулярні каротоворицини також реалізують свій антимікробний потенціал за
рахунок нуклеазної активності, асоційованої з частками [4]. Крім того, каротоворицини
P. carotоvorum можуть являти собою стійкі комплекси, що складаються з білка і ліпіду, в
якому розчинений каротиноїд.
Є дані про спорідненість між бактеріофагами P2, PS17 і R-піоцинами Pseudomonas
aeruginosa. Так, методом імуноблоту показано, що за допомогою сироватки, одержаної до
білків бактеріофага PS17, виявляються фагові білки у складі піоцину R2 P. aeruginosa [5].
Раніше нами була показана серологічна спорідненість білків МСТV P. carotоvorum, виділених з різних географічних регіонів (Японія, Росія, Білорусь та США), зі структурними
білками бактеріофага ZF40 [6].
Мета даного дослідження полягала у вивченні білкового складу, кілерних властивостей
ССТV та серологічної спорідненості низькомолекулярних каротоворицинів з білками бактеріофага ZF40.
Матеріали і методи. У дослідженні використані бактерії, які були виділені в трьох областях України та ідентифіковані нами як P. carotovorum subsp. сarotovorum [5], а також японський штам J2, який занесений до світового банку ервіній (таблиця). Усі бактерії є продуцентами низькомолекулярних бактеріоцинів.
Бактеріальні клітини вирощували в мінімальному середовищі М9 протягом 24 год.
Індукторами бактеріоцинів можуть бути УФ промені, мітоміцин С і налідиксова кислота.
Однак у лізатах, одержаних за допомогою налідиксової кислоти, міститься менша кількість
часток типу фагових хвостових відростків, ніж низькомолекулярних бактеріоцинів [1].
З цієї причини індукцію каротоворицинів P. carotоvorum проводили налідиксовою кислотою [1, 8]. Концентрування каротоворицинів здійснювали методом висолювання 50 % сульфатом амонію, який вносили до лізату за наявності 0,1 М NaCl.
Суміш часток каротоворицинів осаджували центрифугуванням при 10000 об/хв протягом 30 хв. Осад ресуспендували в А-буфері [8] з додаванням 20 мМ MgSO4. Потім суспензію обробляли РНКазою і ДНКазою з
Штами Pectobacterium carotovorum subsp.
розрахунку 1 мкг/мл, 30 хв за температури
сarotovorum, продуценти каротоворицинів
37 °С. Суміш бактеріоцинів розділяли в
роторі SW-40 центрифуги Beckman при
Штами бактерій Рослина-хазяїн Місце виділення
30000 об/хв протягом 4 год у сахарозному
градієнті (5—20 %), який містив 20 % етаноNCPPB 1744 J2 Daucus sativus Японія
Roehl.
лу в 0,01 М трис-HCl буфері, рН 7,2. Після
центрифугування в осаді виявляли високоБ1
Solanum
Україна,
tuberosum L.
Черкаська обл.
молекулярні бактеріоцини типу хвостових
відростків. Цей факт неодноразово було підБ2,Б3,Б4, Б11, Solanum
Україна,
Б12, Б13, Б15
tuberosum L.
Київська обл.,
тверджено електронномікроскопічними доБ16, Б17, Б23
слідженнями. У дослідженні ми використоБ26
Solanum
Україна,
вували “легку” фракцію каротоворицинів, яка
tuberosum L.
Вінницька обл.
сформувалася над сахарозним шаром. Цю
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Рис. 1. Кілерна активність низькомолекулярних каротоворицинів ізолятів Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum щодо P. carotovorum 50 R1, RC 5297 та Escherichia coli BE і E. coli C600
Номер ізоляту продуцента ССТV(Б1—Б26) вказано поруч із ділянкою нанесення відповідного зразка. Позначення: сум. — сумарна фракція каротоворицину, оч. — очищена на ДЕАЕ-сефарозі

фракцію ми відбирали шприцем, концентрували за допомогою сульфату амонію, діалізували і досліджували як сумарну. Додаткове очищення низькомолекулярних каротоворицинів здійснювали методом колончатої хроматографії за допомогою ДЕАЕ-сефарози як
описано раніше [8]. Фракції ССТV, одержані в результаті елюції 0,2 М NaCl, концентрували
і використовували в дослідженні. Кілерну активність каротоворицинів визначали на індикаторних культурах P. carotovorum subsp. сarotovorum (Рсс) 50R1, RC5297, а також Escherichia coli BE і C600. Електрофоретичне розділення білків виконували за методом Laemmli
[9]. Як маркери використовували суміш білків фірми “Pharmacia” (Швеція).
Бактеріофаг ZF40 одержували методом злитного лізису [10]. Імуноблотинг білків здійснювали за Towbin зі співавт. [11]. Після електрофоретичного розділення в ПААГ білкові
смуги переносили на нітроцелюлозний фільтр Schleicher & Schul з розміром пор 0,45 мкм.
Далі нітроцелюлозу обробляли як описано в [12].
Результати досліджень та обговорення. На першому етапі дослідження визначали кілерні властивості отриманих низькомолекулярних каротоворицинів, виділених з бактерій
P. carotovorum J2 та Б1–Б26. Кілерну дію спостерігали на індикаторних культурах P. carotovorum 50R1, RC5297 та E. coli B і C600. Результати антибактеріальної дії одержаних речовин наведено на рис. 1. Зразки ССТV, виділені з фітопатогенних бактерій різних екологічних ніш, нанесені в однаковій дозі, відрізняються ступенем кілерної активності відносно
індикаторних бактерій. Зразки наносили в одному порядку від Б1 до Б26. З рис. 1 видно,
що елюйовані на ДЕАЕ-целюлозі 0,2 М NaCl каротоворицини були більш активними щодо
індикаторних штамів бактерій, ніж сумарна фракція. Діаметри зон лізису коливалися від 3
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Рис. 2. Електрофореграма білків сумарних фракцій
низькомолекулярних каротоворицинів, виділених з
ізолятів P. carotovorum subsp. carotovorum

до 20 мм. Особливо висока кілерна дія каротоворицинів виявлена щодо E. coli BE, а також
ССТV з природних ізолятів Б1, Б2 і Б15 —
відносно E. coli C600. Відомо, що частки ССТV
на індикаторних культурах зумовлюють утворення негативних зон лізису значно більшого
діаметра порівняно з високомолекулярними
бактеріоцинами. Це вказує на їх високу здатність до дифузії у напіврідкому агарі і, очевидно, на низьку молекулярну масу.
Як свідчить аналіз електрофореграми розділення білків препаратів ССТV, виділених із
сумарних фракцій P. carotovorum J2 та природних ізолятів бактерій з різних областей України (Б1–Б26) (рис. 2), вони мали однаковий набір білків з молекулярними масами 18, 20, 24,
30, 46, 54 кДа. Каротоворицини, додатково очищені методом іонообмінної хроматографії на
ДЕАЕ-сефарозі, використовували в подальших дослідженнях. Застосовуючи для почергової елюції різні концентрації NaCl (0,1, 0,2 та 0,3 М), можна розділити CCTV за кілерною
активністю відносно різних ентеробактерій. Таким чином, раніше нами була отримана фракція ССТV/Б4, яка містила лише білок 54 кДа. Цей каротоворицин виявився специфічним
кілерним білком відносно бактерій E. coli штаму BE [8].
Одержані нами низькомолекулярні каротоворицини за молекулярною масою корелюють
з такими, що описані в літературі. Відомо декілька низькомолекулярних каротоворицинів
P. carotovorum. Так, кароцин D кодується геном caroDK, який локалізований на геномній ДНК
разом із геном caroDI, що кодує білок імунності. Кароцин D синтезується як білок-попередник, із якого під час дозрівання видаляються вісім амінокислот на N-кінці. Кароцин D має
два домена транслокації, а N- та C-кінцеві домени є гомологічними до таких у коліцину E3
E. coli і піоцинів S-типу P. aeruginosa відповідно. Кароцин D на C-кінці містить ДНКазний
домен. Цей бактеріоцин характеризується незначною стійкістю до нагрівання і чутливістю до
дії протеази. Гени caroDK виявляються в 5 із 54 штамів P. carotovorum subsp. carotovorum [13].
Кароцин S1 характеризується нуклеазною активністю і має розмір 1,9 kb, caroS1K є кілерним білком і має молекулярну масу 55,5 кДа, а caroS1I характеризували як білок імунності, його молекулярна маса становить 14,8 кДа. Їх гени є гомологічними до генів піоцинів
S3 та AP41 [14]. Кароцин S2 — низькомолекулярний бактеріоцин, він індукується за умов
УФ опромінення, проте на його виділення не впливає мітоміцин С. Молекулярна маса кілерного білка CaroS2K становить 85 кДа, а білка імунності CaroS2I — 10 кДа. Він є бактеріоцином з рибонуклеазним типом активності [4].
Є дані про спорідненість між бактеріофагами P2, PS17 і R-піоцинами P. aeruginosa. Так,
методом імуноблоту показано, що за допомогою сироватки, одержаної до білків бактеріофага PS17, виявляються фагові білки у складі піоцину R2 P. aeruginosa [5].
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Рис. 3. Електрофореграма білків очищених фракцій каротоворицинів на ДЕАЕ-сефарозі (а) та імуноблот білків з використанням сироватки, одержаної до білків бактеріофага ZF40 (б)

З літератури відомо також, що в деяких випадках рецептори є спільними для певних бактеріоцинів і фагів, наприклад таких, як коліцин К та фаг Т6 або коліцин Е та фаг BF23 [15].
Раніше нами була показана серологічна спорідненість білків МСТV P. carotovorum, виділених з різних географічних регіонів (Японія, Росія, Білорусь та США), із структурними
білками бактеріофага ZF40 [6].
Крім того, за допомогою сироватки, одержаної до білків бактеріофага ZF40, у складі
МСТV P. carotovorum методом імуноблоту виявлені споріднені білки з молекулярними масами 72, 66, 39 і 24 кДа. Також нами показано, що адсорбційна здатність фага ZF40 і МСТV/
J2 корелює з наявністю серологічної спорідненості білків у складі їх часток [12].
У зв’язку з цим за допомогою антисироватки, одержаної до бактеріофага ZF40, методом
імуноблоту визначали можливі серологічно споріднені фагові білки у складі низькомолекулярних каротоворицинів. Методом електрофорезу в ПААГ у складі елюйованих на ДЕАЕсефарозі фракцій ССТV P. carotovorum були виявлені такі білки з кілерною активністю: 18,
24, 30, 38 кДа (рис. 3, а). Деяка різниця між сумарними і елюйованими 0,2 М NaCl фракціями каротоворицинів, найімовірніше, може бути обумовлена нестійкими зв,язками між білковими субодиницями, а також дією протеаз.
Описані в літературі низькомолекулярні каротоворицини P. carotovorum кароцин Д
(мол. м. 29 кДа), кароцин S11 (мол. м. 14,8 кДа) та білок імунності Caro S21 (мол. м. 10 кДа)
мають близьку молекуляру масу до таких, що є у складі одержаних нами фракцій. Методом
імуноблоту з використанням сироватки, одержаної до білків бактеріофага ZF40 в низькомолекулярних, очищених на ДЕАЕ-сефарозі каротоворицинах, нами виявлені серологічно
споріднені білки з молекулярними масами близько 10, 11, 18 і 20 кДа (див. рис. 3, б). Очевидно, що імунохімічним методом виявляються білки, які містяться в мінімальній кількості, порівняно з тими, які видимі на електрофореграмі. Можна зробити припущення, що у
каротоворицинів у процесі їх утворення та функціонування відбувається перерозподіл білISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 6
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Рис. 4. Реакція імунопреципітації білків ССТV (1) та бактеріофага ZF40 (2). У центрі нанесена антисироватка до білків бактеріофага ZF40

ків між мажорними, проміжними і мінорними компонентами, які, можливо, впливають на їх кілерну дію. Суть
такого явища ще необхідно досліджувати. Можна припустити, що вони утворюються під дією протеаз.
Методом подвійної імунодифузії в 1 % агарі встановлено також, що каротоворицини мають не ідентичні, але
серологічно споріднені з ZF40 білки. Про це свідчить наявність “шпори” в реакції імунопреципітації (рис. 4).
Таким чином, на підставі даних літератури та отриманих нами результатів вивчення
низькомолекулярних каротоворицинів, індукованих налідиксовою кислотою, можна зробити висновок, що у різних штамів P. carotovorum внаслідок SOS-індукції можуть утворюватися різні низькомолекулярні каротоворицини, які відрізняються між собою за механізмом, ступенем антимікробної дії, білковим складом та серологічною спорідненістю з фаговими білками.
Залишається актуальною необхідність подальшого вивчення властивостей низькомолекулярних каротоворицинів, оскільки вони можуть розглядатися як важливі інструменти
мікробного антагонізму.
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СВОЙСТВА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ КАРОТОВОРИЦИНОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРИРОДНЫХ ИЗОЛЯТОВ
PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM SUBSP. CAROTOVORUM
Колициноподобные каротоворицины (CCTV), полученные индукцией налидиксовой кислотой из природных изолятов Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum в разных областях Украины, отличаются
степенью киллерного действия относительно индикаторных бактерий P. carotovorum и Escherichia coli.
ССТV, выделенные из суммарных фракций P. carotovorum J2 и природных изолятов бактерий с разных областей Украины, имели одинаковый набор белков с молекулярными массами 18, 20, 24, 30, 46, 54 кДа. При
очистке на колонке с ДЕАЕ-сефарозой получены фракции каротоворицинов, состоящие из пептидов с
молекулярными массами 18, 24, 30, 38 кДа; они не теряли киллерной активности. С помощью иммуноблота с использованием антисыворотки в составе низкомолекулярных каротоворицинов и бактериофага
ZF40 выявлены серологически родственные белковые компоненты с молекулярными массами около 10,
11, 18 и 20 кДа. Установлено, что каротоворицины содержат также не идентичные, но серологически родственные с ZF40 белки.
Ключевые слова: Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, колициноподобные каротоворицины (CCTV),
киллерная активность, белки, бактериофаг ZF40, серологическое родство.
L.A. Maksymenko, T.Yu. Gorb
D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of Ukraine, Kiev
E-mail: maksymenko.l.a@gmail.com
PROPERTIES OF THE LOW MOLECULAR WEIGHT
CAROTOVORICINS FROM THE NATURAL ISOLATES
PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM SUBSP. CAROTOVORUM
Colicin-like carotovoricins (CCTV) has been induced by the nalidixic acid treatment of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum natural isolates from the different regions of Ukraine. It has been found that CCTV
exhibit the different level of killer activity against the indicator strain of P. carotovorum and Escherichia coli.
CCTV isolated from total fractions of P. carotovorum J2 and natural bacterial isolates from different regions of
Ukraine had the same set of proteins with molecular masses of 18, 20, 24, 30, 46, and 54 kDa. After the purification carried out at DEAE-sepharose, the active components with molecular masses of 18, 24, 30, and 38 kDa were
isolated. Immunoblot analysis with antiserum revealed serologically related protein components with molecular
masses of 10, 11, 18, and 20 kDa in low molecular weight carotovoricins and bacteriophage ZF 40. It has been
established that cartovoricins also contain proteins that are not identical, but serologically related to ZF40.
Keywords: Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, colicin-like carotovoricins (CCTV), killer activity, proteins, serological similarity.
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π-EЛЕКТРОННА АФІННІСТЬ
АЗОТИСТИХ ОСНОВ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ
Представлено членом-кореспондентом НАН України М.А. Тукалом
Досліджено відносне розташування фронтальних молекулярних орбіталей азотистих основ нуклеїнових
кислот, пов’язане з їх донорно-акцепторними властивостями як фундаментальною характеристикою
спряжених молекул. Для кількісної квантово-хімічної оцінки донорно-акцепторних властивостей пуринових
та піримідинових основ запропоновано індекс ϕ0, за яким визначається зсув енергетичних рівнів відносно
збалансованої системи. Азотисті основи розділені строго на дві групи: переважно донори — пуринові основи
(ϕ0 > 0,5) і переважно акцептори — піримідинові основи (ϕ0 < 0,5). Енергії молекулярних орбіталей оцінені
як експериментально, так і квантово-хімічно. Різниця показників ϕ0 — здатність азотистих основ утворювати стабільні π-елекронні комплекси.
Ключові слова: пуринові та піримідинові основи, π-електронна афінність, топологічний індекс ϕ0, квантово-хімічні розрахунки.

Аденін, тимін, гуанін, цитозин та урацил — широко відомі азотисті основи нуклеїнових кислот ДНК і РНК [1]; відтак оцінка їх електронних характеристик, зокрема донорно-акцепторних, має особливо важливе значення, оскільки вони утворюють надзвичайно стабільні
молекулярні комплекси, стійкі до середовища та інших факторів [1]. Пуринові та піримідинові основи, як типові азотисті спряжені гетероцикли, привертають увагу з точки зору вивчення стабільності π…π-комплексів (π-стекінг), які закономірно утворюються під час
взаємодії фармакофорів та різних біологічних мішеней [2]. Так, π…π-стекінг в біології часто є невід’ємною частиною структури та функції білків, нуклеїнових кислот, кофакторів і
субстратів [3].
Раніше було показано можливість створення противірусного препарату широкого спектра дії за рахунок утворення комплексу тотальної дріжджової РНК та D-манітолу [4]. Виявлено, що така противірусна активність відсутня у вихідних РНК і D-манітолу та з’являється
© Н.В. Оберніхіна, Р.O. Ніколаєв, О.Д. Качковський, З.Ю. Ткачук, 2019
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тільки в утворених комплексах з певним співвідношенням вихідних складових [5]. Більше того, в такому комплексі D-манітол приєднується тільки до аденінової і цитозинової азотистої основи і не приєднується
до гуанінової і уридинової [6].
Отже, можливість оцінити кількісно енергетичні
особливості подібної взаємодії дуже важлива і корисна
в процесі моделювання біологічних явищ, а здатність
ДНК/РНК основ, як і їх хімічних аналогів, утворюваРис. 1. Відносне розташування фрон- ти стабільні π-елекронні комплекси можна трактувати
тальних рівнів у довгому полієні (б), як їх π-електронну афінність. У свою чергу, такі
акцепторній (а) та донорній (в) спряπ-електронні характеристики спряжених молекул, як
жених молекулах
донорність та акцепторність (а отже, їх афінність), залежать насамперед від відносного розташування фронтальних молекулярних орбіталей.
Енергії ж орбіталей можуть бути оцінені як експериментально, наприклад за допомогою
фотоелектронних спектрів, так і шляхом квантово-хімічних розрахунків [7].
Матеріали та методи. Раніше [8] нами було запропоновано оцінювати донорно-акцепторні властивості спряжених гетероциклів за топологічним індексом ϕ0, який безпосередньо
зв’язаний з відносним розташуванням фронтальних молекулярних рівнів, згідно з формулою
ϕ0 = (εНВМО—α)/(εНЗМО—εВЗМО),

(1)

де εНВМО — енергія нижньої вакантної молекулярної орбіталі (НВМО); εВЗМО — енергія
верхньої заповненої молекулярної орбіталі (ВЗМО); α — енергія незв’язуючого рівня (рівня Фермі). Згідно з теоремою парності [9], величина α відповідає середині енергетичної
щілини в нейтральних лінійних чи циклічних спряжених системах (полієнах, аценах, геліценах, поліциклічних системах тощо). У разі такого розташування фронтальних рівнів
донорні та акцепторні властивості взаємно збалансовані, тобто енергетична щілина (віддаль
між верхнім заповненим і нижнім вакантним рівнями) розташована симетрично відносно
рівня Фермі (α) (рис. 1, б).
Згідно з розрахунками (в неемпіричному наближенні HF/6-31(d,p), Gaussian-03 [10])
порівняно довгих полієнів, C12H24, маємо: εНВМО = –1,296 eВ; εВЗMO = –5,747eВ, а отже:
α = –2,589eВ; відповідно, ϕ0 = 0,5.
Якщо ж енергетична щілина зсунута вгору (по енергетичній шкалі) і, відповідно, топологічний індекс зростає (ϕ0 > 0,5), як показано на рис. 1, в, то це вказує на переважно донорний характер спряженої молекули; якщо ж, навпаки, ϕ0 < 0,5, то рівні, відповідно, зсунуті вниз (див. рис. 1, а), що вказує на переважно акцепторні властивості молекули.
Водночас параметр ϕ0 можна пов’язати з експериментальними характеристиками молекули. Так, згідно з теоремою Купманса [11], енергії ВЗМО відповідають потенціалам
іонізації, енергії НВМО — спорідненості до електрона, а різницю між енергетичними рівнями можна отримати зі спектрів поглинання — як енергії електронних переходів. Тоді формулу для обчислення параметра ϕ0 (1) можна записати
ϕ0 = [–(IP1 + ∆E) – α]/∆E,
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Тут IP1 — потенціал іонізації з ВЗМО; ∆E — енергія першого електронного переходу (між
фронтальними рівнями), відповідає довгохвильовій смузі поглинання; енергія НВМО
обчислюється як –(IP1 + ∆E).
Енергію Фермі рівня (α) вдається оцінити, виходячи з теореми парності та експериментальних даних поліядерних альтернантних вуглеводнів, для яких фронтальні рівні розташовані симетрично, а отже:
ϕ0 = 0,5; α ≈ – (IP1 + ∆E/2).

(3)

З використанням виміряних спектральних характеристик для серії геліценів [12] і
α,ω-дифенілзаміщених полієнів [13] знайдено, що з подовженням рядів регулярно зростає
потенціал іонізації, тоді як енергія переходу падає, проте середина енергетичної щілини,
IP1 + ∆E/2, змінюється мало і прямує до постійної величини: ≈ –5,50÷–5,60 eВ. Варто зауважити, що ця величина близька до енергії 2рz-електронів, з яких формується π-система
спряжених молекул.
Таким чином, саме цей параметр, ϕ0, оцінений квантово-хімічно та експериментально
[14, 15], був використаний для визначення донорно-акцепторних властивостей, а отже, й
афінності спряжених пуринових та піримідинових основ. Усі розрахунки виконувалися в
тому ж неемпіричному наближенні HF/6-31(d,p) (пакет Gaussian-03 [10]).
Результати та обговорення. В нуклеїнових кислотах азотисті основи зв’язані із залишками пентози і фосфату і не спряжені між собою; тому в дослідженні залишок пентози і
фосфату моделювалися метильною групою (–CH3), як представлено формулами 1—5:

Обчислені енергії фронтальних рівнів та інші характеристики основ 1—5 наведено в табл. 1.
Для трьох піримідинових основ — У, C, T, індекс ϕ0 < 0,5, незважаючи на донорні екзоциклічні замісники цитозину C та тиміну T. Тобто хоча основи У, C, T є електроноТаблиця 1. Енергії фронтальних рівнів (еВ) пуринових
(1 (Г), 2 (А)) та піримідинових (3 (Ц), 4 (Т), 5 (У)) основ
Молекула

ВЗMO

НВMO

∆

α

ϕ0

1 (Г)
2 (А)
3 (С)
4 (Т)
5 (У)
Полієн, n = 15

–8,209
–8,462
–9,157
–9,514
–9,898
–6,502

3,447
3,568
3,285
3,164
3,009
1,323

11,656
12,030
12,442
12,679
12,907
7,825

–2,381
–2,447
–2,936
–3,175
–3,445
2,589

0,518
0,512
0,472
0,454
0,434
0,500

Примітка. ∆ = (εНВMO – εВЗMO).
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Рис. 2. Індекс ϕ0 для пуринових
(1 (Г), 2 (А)) та піримідинових
(3 (Ц), 4 (Т), 5 (У)) основ: а — обчислений за допомогою квантовохімічної моделі, б — обчислений із
експерименту

надлишковими π-системами, вони принципово є акцепторами внаслідок того, що до їх складу
входять атоми оксигену та гідрогену, які містять вільні пари електронів на останньому
енергетичному рівні. Дві пуринові основи — А і Г, навпаки, містять імідазольний п’ятичленний цикл, тому стабільність електронної оболонки забезпечується неподіленою парою
електронів трикоординованого атома нітрогену імідазолу. Відтак обидві основи є принципово донорними π-системами і для них індекс ϕ0 > 0,5.
Варто відзначити, що до складу РНК входить урацил (У), тоді як ДНК містить тимін
(Т) — заміщений аналог урацилу з донорною метильною групою, що супроводжується
підвищенням донорності такого гетероциклу, як видно з табл. 1 (зростання індексу ϕ0 на
0,02), хоча причина такої модифікації хімічної будови до кінця не з’ясована.
Аналогічно можна оцінити відносні донорно-акцепторні властивості азотистих основ,
використовуючи експериментальні спектральні характеристики, за допомогою формули
(2). Однак, аналізуючи отримані величини індексу ϕ0, необхідно враховувати особливості
подібних вимірювань, зокрема спорідненості до електрона (СЕ), оскільки існує проблема
вибору референтної молекули. Нами використані величини IP1 зі статті [14] і величини
спорідненості (СЕ) — зі статті [15]. Експериментальні характеристики та індекси донорності/акцепторності, обчислені за формулою (2), зведено в табл. 2.
Отримані величини ϕ0 (див. табл. 2) значно вищі, ніж обчислені за допомогою квантово-хімічних моделей. Однак відносні величини для всіх основ виявляють однакову тенденцію в обох підходах: їх π-електронна афінність регулярно зростає в ряді: Г > A > C > T > У.
Наочно це відображено на рис. 2, де наведено квантово-хімічні результати (а) і для порівняння — величини, отримані експериментально (б). Розташування основ на обох графіках
аналогічне, що свідчить про корекТаблиця 2. Експериментальні характеристики пуринових
тність обох підходів (квантово-хі(1 (Г), 2 (А)) та піримідинових (3 (Ц), 4 (Т), 5 (У)) основ
мічного та експериментального) до
оцінки відносної π-афінності азоМолекула
IP1, eВ
СЕ, eВ
∆E, eВ
ϕ0
тистих основ і важливість такої характеристики.
1 (Г)
7,77
1,51
–5,6
0,768
2 (А)
8,26
0,95
–5,6
0,754
Вочевидь, зі зміною індексу ϕ0
3 (C)
8,68
0,80
–5,6
0,706
повинен змінюватися й розподіл
4 (T)
8,87
0,79
–5,6
0,683
електронної густини на атомах у
5 (У)
9,32
0,56
–5,6
0,659
молекулах основ так, щоб різниця
π-електронної афінності була найПримітка. α = –5,60 eВ.
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більш оптимальною для створення стабільного π…π-комплексу між пуриновими чи піримідиновими основами та іншими субстратами, такими як амінокислоти в білках, коферменти тощо.
Таким чином, запропонований підхід до оцінки донорно-акцепторних властивостей, а
отже, й π-афінності пуринових та піримідинових основ може бути успішно застосований
для аналізу біологічних процесів; параметр ϕ0, який дає змогу кількісно оцінити відносне
розташування фронтальних рівнів, обчислюється як за допомогою квантово-хімічних розрахунків, так і на підставі експериментальних вимірювань, що може бути корисним під час
створення нових біологічно активних комплексів на основі олігонуклеотидів та нуклеїнових кислот.
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π-ЭЛЕКТРОННАЯ АФФИННОСТЬ АЗОТИСТЫХ
ОСНОВАНИЙ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Исследовано относительное расположение фронтальных молекулярных орбиталей азотистых оснований
нуклеиновых кислот, связанное с их донорно-акцепторными свойствами как фундаментальной характеристикой сопряженных молекул. Для количественной квантово-химической оценки донорно-акцепторных
свойств пуриновых и пиримидиновых оснований предложен индекс ϕ0, который позволяет определить
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сдвиг энергетических уровней относительно сбалансированной системы. Азотистые основания разделены
строго на две группы: преимущественно доноры — пуриновые основания (ϕ0 > 0,5) и преимущественно
акцепторы — пиримидиновые основания (ϕ0 < 0,5). Энергии молекулярных орбиталей были оценены как
экспериментально, так и квантово-химически. Разница показателей ∆ϕ0 — способность азотистых оснований образовывать стабильные π-электронные комплексы.
Ключевые слова: пуриновые и пиримидиновые основания, π-электронная аффинность, топологический индекс ϕ0, квантово-химические расчеты.
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π-ELECTRON AFFINITY OF THE NITROGENOUS BASES OF NUCLEIC ACIDS
The relative position of the frontier molecular orbitals (MO) of nucleic acid bases is investigated. It allows one to
analyze their donor/acceptor properties in more details, and is a fundamental characteristic of conjugated molecules. Non-covalent interaction specify the spatial constitution of the chains of nucleic acids and their physical
and chemical properties in the ground and excited states. Aromatic π-π stacking interactions are generally defined as the attractive interactions that occur between the π-clouds of aromatic systems in a parallel, face-to-face
orientation, thus, it could be considered as an affinity of the conjugated molecules. They play a fundamental role
in many aspects of chemistry and biochemistry, for example, in the fields molecular recognition self-assembly
supramolecular chemistry, and general host-guest interactions. π-π-stacking in biology is of the integral to the
structure and function of proteins, cofactors and substrates. Although this interaction is comparatively weak,
it leads to large effects; so, DNA (deoxyribonucleic acid) structure being can be considered as an essential example. In such case in tricate scenarios, the π-π interaction is considered very often as some sort of “deus ex machine”, intervening in reactions, provides the additional stabilizing of helix complexes, and influencing the structure. Therefore, the energetic and structural features of these interactions can be estimated, which would be extremely useful in the modeling and understanding of many biological important phenomena. For the quantitative
quantum-chemical evaluation of the donor-acceptor properties of the purine and pyrimidine bases, an index ϕ0,
indicating a shifting of the frontier levels in respect to the balanced system is proposed. The nucleic bases are
strictly divided into two groups: predominantly, donors are purine bases (ϕ0 > 0.5), and, preferably, acceptors are
pyrimidine bases (ϕ0 < 0.5). The energies of the MO were evaluated both experimentally and quantum-chemically. Difference of the indices ∆ϕ0 is the ability of nitrogenous bases to form stable π-electronic complexes.
Keywords: purine and pyrimidine bases, π-electron affinity, topological index ϕ0, quantum-chemical calculations.
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On a possibility of the blocking of DNA specific recognition sites
by hydrogen peroxide molecules during ion beam therapy
Presented by Academician of the NAS of Ukraine A.G. Zagorodny
Ion beam therapy is one of the most effective methods in treatment of cancer diseases. But up to nowadays, the
mechanism of action of heavy ions on cancer cells has not been determined yet. Study of water fragmentation processes during ion beam therapy shows that, among different oxygen species, the significant amount of hydrogen
peroxide molecules (H2O2) occurs in the сell medium. In the present work, the competitive interaction of H2O2 and
H2O molecules with specific DNA recognition sites is studied. Interaction energies of complexes consisting of nucleic
bases (adenine, thymine, guanine, and cytosine) together with hydrogen peroxide and water molecules are calculated, using the method of atom-atom potential functions and density functional theory. The atomic groups of nucleic
bases that are more energetically favorable to be bound by hydrogen peroxide rather than by water molecule are
found. Formation of such complexes can block the process of DNA replication on different stages and can be one of
the mechanisms of ion beam action on cancer cells.
Keywords: DNA nucleic bases, hydrogen peroxide, cancer therapy.

1. Introduction. One of the most important problems of humanity nowadays is the treatment of
cancer diseases. Current statistics shows that, over recent decades, the number of new drugs to
fight cancer has grown rapidly, while the mortality from oncological diseases is almost unchanged.
That is why the different alternatives to pharmacological approaches in the cancer treatment are
widely used. One of the most effective methods is radiation therapy. In this approach, the living
tissue of the patient is exposed to a certain type of ionizing radiation (X-rays, gamma rays, photons), but the effectiveness of these approaches remains still insufficient. During the recent time,
the more and more attention is paid to ion beam therapy. In contrast to other types of ionizing
radiation, heavy ions almost do not interact with the molecules of the medium and transfer the
most amount of their energy at the end of their track, where the tumor is localized. This effect has
been known in nuclear physics for many years (Bragg’s peak [1]), but began to be used in medicine only in the last decades. The main advantage of heavy-ions therapy over other types of radiation is the accurate and targeted tumor treatment without significant damage to the rest of the
patient’s body.
© O.O. Zdorevskyi, D.V. Piatnytskyi, S. N. Volkov, 2019
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When ionizing radiation passes through the living tissue, different chemical reactions take place.
As a result, a variety of species occurs in the water medium. Among them are free radicals, secondary
electrons, ions, as well as molecular products (H2 and H2O2). According to the multiscale approach of ion beam therapy [2], the main factor that deactivates cancer cells is the damages to the
structure of their DNA called DNA strand breaks. However, due to the DNA reparation mechanisms, the living cell can effectively treat the lesions of its double helix. So, the question about the
biological mechanism of deactivation of cancer cells in ion beam therapy still remains open [3].
Simulations of the water radiolysis process [4] shows that, on the scale of biological lifetimes
(∼1 µsec), the largest concentration among all the products is revealed by hydrogen peroxide
molecules (H2O2), but their role in the ion therapy of cells remains unexplained yet. In our paper [5], it was proposed a hypothesis that hydrogen peroxide can create stable complexes with
DNA active sites and block, in this way, the DNA replication processes. Under physiological
conditions, these sites are surrounded by water molecules. But, due to an increase of the concentration of H2O2, these molecules should compete with water molecules for the binding with
DNA sites. Therefore, it is important to understand whether hydrogen peroxide molecules can
interact with active DNA recognition sites stronger than water molecules, thus blocking the processes of genetic information transfer.
In work [5], the interaction of hydrogen peroxide molecules with centers of non-specific protein-nucleic recognition, DNA phosphate groups (PO4), was studied. It was shown that H2O2
molecule can form sufficiently stable complexes with DNA PO4 groups and counterions, and
block the protein-nucleic recognition process. In the present paper, we consider the interaction
of H2O2 and H2O molecules with specific DNA recognition sites — atomic groups of adenine,
thymine, guanine, and cytosine (A, T, G, and C) nucleic bases — to determine if they can form
stable complexes.
The next section will describe our calculation methods. In Sec. 3, a comparative analysis of
the stability of the complexes consisting of H2O2 and H2O molecules with nucleic base (adenine,
thymine, guanine, or cytosine) will be performed. In Sec. 4, it will be discussed how our results
can lead to the understanding of the mechanism of blocking of the genetic information transfer
processes.
2. Materials and methods. For the analysis of the interaction energy and structure of the
investigated molecular complexes, two computational approaches are used — the method of classical atom-atom potential functions (AAPF) and the method of quantum-chemical calculations
based on density functional theory with B3LYP functional. In this section, we will briefly describe these two approaches.
2.1. Atom-atom potential function method. The atom-atom potential function method is described in details in work [6]. In addition, when considering the hydrogen bond interaction between atoms i and j situated on a distance rij between each other,

E HB (rij ) = [−

Aij(10)
rij10

+

Bij(10)
rij12

]cos ϕ,

(1)

we take angle ϕ into account — the angle of the hydrogen bond. For example, when the hydrogen bond is O—H . . . N, then ϕ is an angle between the lines of covalent bond (O—H) and the
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hydrogen bond (H . . . N). In (1), cosϕ means that the more the hydrogen bond is bent, the less
the interaction energy is.
The Coulomb interaction is described by the electrostatic potential:

ECoul (rij ) =

qi q j
1
,
4πε0 ε (rij ) rij

(2)

where qi and qj are the charges of the atoms i and j located at a distance rij, ε0 is the vacuum permittivity, and ε(r) is the dielectric permittivity of the medium.
The charges qi, qj for nucleic bases were taken from works [7, 8]. The charges of H2O and
H2O2 molecules were calculated from the condition that the dipole moment of a water molecule
should be equal to dH O = 1.86 D, and that of a hydrogen peroxide molecule dH O = 2.10 D [5].
2
2 2
Hence, for an H2O molecule, we obtain the charges qH = 0.33e, qO = –0.66e, and, accordingly, for
H2O2, qH = 0.41e; qO = –0.41e. The values of charges on the atoms of an H2O2 molecule are in
good agreement with charges obtained in work [9]. Since DNA in a living cell is situated in a
water-ion solution, the interacting atoms are screened by water molecules. This leads to a weakening of the Coulomb interaction. Thus, the more effective accounting of the Coulomb interaction can be achieved using the dependence of the dielectric permittivity upon the distance
(ε(r)), developed by Hingerty et al. [10] in the explicit form:
ε (r ) = 78 − 77(r p )2

e
(e

rp

rp
2

,

(3)

− 1)

where rp = r/2.5. Below, AAPF with the use of expression (3) will be called AAPFh.
2.2. Quantum chemistry approach. In the quantum-chemical calculations, the B3LYP/6311+G(d,p) method with a supermolecular approach is used. Calculations are made within the
Gaussian software [11]. The interaction energy is considered as a difference between the energy
of the molecular complex XY and the energies of its components X and Y:
∆E XY = E XY ( XY ) − E X ( X ) − EY (Y ).

(4)

The basis sets of the molecular complex XY (dimer-centered basis set) and of the isolated
molecules X and Y (monomer-centered basis sets) are shown in parentheses. The counterpoise
correction (CP) is made to avoid the basis set superposition error, as following:
∆E CP
XY = E XY ( XY ) − E X ( XY ) − EY ( XY ).

(5)

In the framework of this approach, the deformation energies for hydrogen peroxide and water
molecules are calculated. It is assumed that nucleic bases are the rigid structures. The deformation
energy is calculated to involve the possible differences between the isolated states of the molecules and of those within complexes:
E

84

def =

E complex − E isolated

(6)
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Fig. 1. The scheme of the sites of adenine (a), thymine (b), guanine (c) and cytosine (d), where the solvent molecule (H2O or H2O2) can form a complex with a corresponding nucleic base with two hydrogen bonds. Roman
numerals denote the number of the site

Thus, the complete interaction energy in a complex is presented by the formula
E

complete =

∆E CP + E def .

(7)

In addition, in the framework of the present method, to get an electrostatically neutral structure, the atoms C1′ that form glycosidic bonds of the nucleic base with the DNA backbone are
changed to H atoms for adenine and thymine and to CH3 group for guanine and cytosine.
3. Calculation results. The interaction of nucleic bases with water molecules has been considered in the set of works [12, 13], but the interaction with hydrogen peroxide molecules has not
been studied sufficiently yet. Up to now, only the work [14] is known. In the present work, the
stable complexes of hydrogen peroxide molecules with nucleic bases A, T, G, and C are found
and compared to the same complexes with the water molecule.
It is clear that hydrogen peroxide, as well as water, can form hydrogen bonds with nucleic
bases. As known [15], for the recognition of specific DNA sites by an enzyme, it is necessary to
interact through at least two hydrogen bonds. Moreover, due to the structures of a hydrogen peroxide molecule and a nucleic base, it is much more favorable for peroxide to form two hydrogen
bonds with base atomic groups, where two different oxygen atoms of the H2O2 molecule are involved in the formation of hydrogen bonds. Unlike a complex with one hydrogen bond, in a complex with two hydrogen bonds, the peroxide molecule should be more stable. It has no possibility
to rotate around hydrogen bonds. Therefore, in accordance with all the mentioned facts, we consider only the complexes with two hydrogen bonds, not taking complexes with one hydrogen
bond into account. It also should be mentioned that the tautomeric forms of nucleic bases have
not been considered in the present work.
For each nucleic base, a few binding sites for the interaction with hydrogen peroxide exist.
These binding sites are schematically shown in Fig. 1. For each site, the length of the hydrogen
bond and the energy minima are calculated. Binding sites from the backbone side are not considered.
The results of our calculations are presented in Fig. 2 and Table. One can see that, for the
adenine base at sites A-I and A-II, a hydrogen peroxide molecule interacts with this nucleic base
stronger than water molecule (see Table). For sites A-I and A-II, interaction energies are close to
the values obtained in work [14]. The AAPFh method shows that, at site A-III, there is a weak
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Fig. 2. Complexes of nucleic bases with hydrogen peroxide molecules:
a — adenine; b — thymine; c — guanine; d — cytosine. Numbers are given for
the corresponding hydrogen bond distances between heavy atoms. Upper
number corresponds to the value obtained in AAPFh method, and bottom
number is obtained from B3LYP approach. Distances are given in Å
Interaction energies of complexes of adenine, thymine, guanine, and cytosine with solvent
molecules (H2O or H2O2), as well as the differences between these energies (∆E = |EH O |–|EH O|)
2 2
2
calculated by AAPFh and B3LYP methods. Energies are given in kcal/mol. “—” means
that there is no minimum with two hydrogen bonds in this site
H2O2

Nucleic
bases

H2O

∆E

AAPFh

(B3LYP)

AAPFh

(B3LYP)

AAPFh

(B3LYP)

Adenine

I
II
III

10.71
–9.22
–6.76

(–10.81)
(–11.19)
(—)

–7.95
–5.65
—

(–9.65)
(–9.00)
(—)

2.76
3.57
—

(1.16)
(2.19)
(—)

Thymine

I
II

–9.26
–8.63

(–10.39)
(–11.17)

–5.54
–5.26

(–8.64)
(–9.29)

3.72
3.37

(1.75)
(1.88)

Guanine

I
II
III
IV

–9.67
–9.56
–10.36
–9.02

(–10.98)
(–13.43)
(—)
(–9.83)

–9.06
–5.99
–6.35
—

(–8.45)
(–11.62)
(—)
(–7.83)

0.61
3.57
4.01
—

(2.53)
(1.81)
(—)
(2.00)

Cytosine

I
II
III

–11.22
—
–7.62

(–12.92)
(–10.39)
(—)

–6.82
–7.40
—

(–11.11)
(—)
(—)

4.40
—
—

(1.81)
(—)
(—)
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binding of the H2O2 molecule with bent hydrogen bonds. At the same time, B3LYP method
shows no binding at this site. It should also be mentioned that, in the case of B3LYP method,
water and hydrogen peroxide molecules change their shape insignificantly — deformation energies do not exceed 0.5 kcal/mol.
Our calculations show that, in the case of thymine, there are two binding sites T-I and T-II
(see Fig. 1, b). The corresponding complexes with a hydrogen peroxide molecule are shown in
Fig. 2, b. For water molecules and hydrogen peroxide, the binding takes place at the same sites of
thymine, but with a significant difference in the interaction energy (see Table). Both our approaches (AAPFh and B3LYP) give dominance in the interaction energy to a complex with peroxide as compared with the same complex with a water molecule. In the case of B3LYP method, the
deformation energy of peroxide and water molecules plays an insignificant role (< 0.3 kcal/mol).
Complexes with the binding of hydrogen peroxide molecules to guanine (G-I, G-II, G-III,
G-IV) are also shown in Fig. 1, c. Differences in the interaction energies are given in Table. Studying these complexes by B3LYP method shows that, in position I, a hydrogen peroxide molecule is significantly deformed (2.5 kcal/mol), what is the reason for the differences between hydrogen bond distances in AAPFh and B3LYP methods (see Fig. 2, c).
Cytosine has two binding sites (see Fig. 2, d). At site C-I, there is the binding of both of
the water and hydrogen peroxide molecules. In addition, hydrogen peroxide is more energetically favorable to bind (see Table). At site C-III, there is the binding only of hydrogen peroxide.
For site C-II, there is no binding of hydrogen peroxide in the framework of AAPFh method due
to the geometric features of an H2O2 molecule, which is rigid. As it can be seen from the structure
of the complex, for B3LYP method in position II, hydrogen peroxide dramatically changes its dihedral angle (deformation energy is 4.2 kcal/mol) to form two hydrogen bonds with cytosine.
This allows an H2O2 molecule to make a stable complex with cytosine at this cite.
Summarizing the results of our calculations by both methods used in the present work, it
can be seen that, for adenine, thymine, guanine, and cytosine nucleic bases, there are places
which are more favorable for the binding by a hydrogen peroxide molecule rather than by a
water molecule.
4. Conclusions. In the present work, we have obtained the stable configurations of hydrogen
peroxide with DNA specific recognition sites by two methods: the method of atom-atom potential functions and density functional theory. Both methods show similar results. It can be seen
(see Fig. 2) that it is most probable for hydrogen peroxide to bind to thymine from the side of
atomic groups responsible for the formation of complementary hydrogen bonds. To adenine and
guanine — from the side of major and minor grooves, as well as complementary hydrogen bonds.
To cytosine — from the side of the major groove and the complementary hydrogen bonds.
It should be noted that the protein recognition of a DNA macromolecule can take place as
from the major and minor grooves, depending on the type of an enzyme and on the form of a
double helix. Therefore, the formation of a complex of a nucleic acid with a hydrogen peroxide
molecule, which binds to the bases from the major (see Fig. 1, A-I, C-III, G-I) or minor groove
(see Fig. 1, A-III, G-IV), can prevent the recognition of this base by the enzyme and to block
the DNA replication. On the final stage of the DNA replication, when the double-stranded DNA
is already unzipped up to two single strands, the formation of the complexes of H2O2 molecules
with nucleic bases from the side of complementary hydrogen bonds (TI, T-II, A-II, CI, C-II, G-II,
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G-III) can take place. It should lead to the mistakes in the copying of the genetic information during the synthesis of complementary strands.
To sum up, there are definite sites of nucleic bases, where the binding by hydrogen peroxide is
much more advantageous than that by a water molecule. As can be seen from our calculations (see
Table), the energy of the blocking of nucleic bases by a hydrogen peroxide molecule at these sites
is comparable to the energy of the formation of complementary pairs [6]. Consequently, the formation of such complexes is sufficiently probable in cells during the ion beam treatment. In this
way, the processes of genetic information transfer should be blocked in cancer cells.
The present work was partially supported by the National Academy of Sciences of Ukraine
[projects 0118U000662 and 0116U003192].
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ БЛОКУВАННЯ ЦЕНТРІВ СПЕЦИФІЧНОГО ВПІЗНАВАННЯ
ДНК МОЛЕКУЛАМИ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ ПІД ЧАС ІОННОЇ ТЕРАПІЇ
Іонна терапія є одним з найефективніших методів лікування ракових захворювань. Але до цього часу механізм дії важких іонів на ракові клітини не визначений. Вивчення процесів фрагментації води під час
іонної терапії показує, що серед великої кількості різних фрагментів у середовищі клітини утворюється
значна концентрація молекул пероксиду водню (H2O2). У роботі наведено результати дослідження конкурентної взаємодії молекул Н2О2 та Н2О із центрами специфічного розпізнавання ДНК. Енергії взаємодії
комплексів, що складаються з нуклеїнових основ (аденін, тимін, гуанін і цитозин) разом з молекулами
пероксиду водню і води, обчислені із застосуванням методу атом-атомних потенціальних функцій і теорії
функціонала густини. Знайдено атомні групи нуклеїнових основ, які є більш енергетично вигідними для
зв’язування з молекулами пероксиду водню, ніж з молекулами води. Утворення таких комплексів може
блокувати процес реплікації ДНК на різних етапах і може бути одним з механізмів дії високоенергетичних
іонів на ракові клітини.
Ключові слова: нуклеїнові основи ДНК, пероксид водню, ракова терапія.
А.А. Здоревский, Д.В. Пятницкий, С.Н. Волков
Институт теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова НАН Украины, Киев
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О ВОЗМОЖНОСТИ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ СПЕЦИФИЧЕСКОГО УЗНАВАНИЯ
ДНК МОЛЕКУЛАМИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА В ХОДЕ ИОННОЙ ТЕРАПИИ
Ионная терапия является одним из наиболее эффективных методов лечения раковых заболеваний. Но до
настоящего времени механизм действия тяжелых ионов на раковые клетки не установлен. Изучение процессов фрагментации воды при ионной терапии показывает, что среди большого количества различных
фрагментов в клеточной среде образуется значительная концентрация молекул пероксида водорода
(H2O2). В работе приведены результаты изучения конкурентного взаимодействия молекул H2O2 и H2O с
центрами специфического узнавания ДНК. Энергии взаимодействия комплексов, состоящих из нуклеиновых оснований (аденин, тимин, гуанин и цитозин) вместе с молекулами пероксида водорода и воды,
рассчитаны с использованием метода атом-атомных потенциальных функций и теории функционала
плотности. Найдены атомные группы нуклеиновых оснований, с которыми молекула пероксида водорода
связывается значительно энергетически выгоднее, чем молекула воды. Образование таких комплексов может блокировать процесс репликации ДНК на разных стадиях и может быть одним из механизмов воздействия высокоэнергетических ионов на раковые клетки.
Ключевые слова: нуклеиновые основания ДНК, пероксид водорода, терапия рака.
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