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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНІ ВЗАЄМОДІЇ В СУМІШАХ 
ГІДРОФОБНОГО ТА ГІДРОФІЛЬНОГО 

ПІРОГЕННИХ КРЕМНЕЗЕМІВ
В.В. Туров, Т.В Крупська, В.М. Гунько, М.Т. Картель

Дослідження останніх років [1—3] показали, що гідрофобні кремнезе-
ми при їх контакті з клітинними об’єктами і насінням сільськогосподар-
ських рослин здатні чинити на них стимулюючий вплив, що приводить до 
активного розмноження клітин або прискореної вегетації рослин. Хоча ме-
ханізм такого впливу до кінця не з’ясовано, розроблено технологічні схе-
ми використання гідрофобних кремнеземів та їх сумішей з гідрофільними 
кремнеземами в деяких біотехнологічних процесах, таких як ремедіація 
забруднених вуглеводнями вод і ґрунтів, створення захисно-стимулюючих 
сумішей для «опудрювання» насіння [4, 5]. При цьому зазвичай виникає 
проблема, пов’язана зі змочуванням водою гідрофобних порошкоподібних 
матеріалів, яку було вирішено зволоженням порошків водою в умовах до-
зованих механічних навантажень [6—8].

Вода належить до сильно асоційованих рідин. Кожна її молекула містить 
два поляризовані протони і дві неподілені електронні пари атома кисню, які 
можуть брати участь у формуванні водневих зв’язків [9]. Їх максимальна 
кількість дорівнює чотирьом, причому у двох молекула води бере участь як 
протонодонор, а в інших двох — як електронодонор. Тому в конденсованих 
середовищах молекули води формують сітку водневих зв’язків, яка і визначає 
структуру рідкої води [10—12]. У порах або міжчастинкових зазорах адсор-
бентів вода прагне сформувати кластерні структури з мінімальною вільною 
енергією, розмір яких залежить від спорідненості поверхні до молекул води 
і морфології пустот. Первинна адсорбція води відбувається на адсорбційних 
центрах, роль яких можуть відігравати заряджені атоми або групи. Адсор-
буючись на поверхні, молекула води створює центр вторинної адсорбції, на 
якому можуть сорбуватися інші молекули води. В результаті формується 
система кластерів адсорбованої води, які при високій гідратованості можуть 
займати весь поровий або міжчастинковий простір [13—17]. Якщо в порах 
крім води знаходяться інші речовини, вони здатні чинити на адсорбовану 
воду розупорядковуючий (хаотропний) або впорядковуючий (космотроп-
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ний) вплив [18—21]. Середнє число водневих зв’язків, у яких бере участь 
кожна молекула води, прямо пов’язане з величиною хімічного зсуву прото-
нів у спектрах ядерного магнітного резонансу [22—25]. Для мономерних мо-
лекул характерні хімічні зсуви в області δН = 0,5—1,5 м.ч., тоді як для тетра-
координованої води в гексагональному льоді — δН = 7 м.ч. [26, 27]. 

Гідрофобні частинки з водним середовищем або кластерами адсорбова-
ної води взаємодіють завдяки ван-дер-ваальсовим силам [28—31], причому 
стан колоїдної системи залежить від концентрації дисперсійного середо-
вища. Якщо об’єм води не перевищує сумарного об’єму міжчастинкових 
зазорів в агрегатах, то вода може локалізуватися тільки в пористій системі 
кремнезему, а повітряна фаза лише незначною мірою впливає на взаємне 
розташування частинок. Зростання кількості води і формування об’ємної 
фази води, не пов’язаної з кремнеземом, збільшує ймовірність диспергу-
вання твердих частинок у воді. Оскільки складна гетерогенна система праг-
не до мінімуму вільної енергії, то залежно від кількості води може відбува-
тися формування стабільних колоїдів або колоїдів, що містять адсорбовані 
мікропухирці повітря (які піднімаються у верхню частину посудини). Ме-
тою цієї роботи було визначення енергії взаємодії води з поверхнею компо-
зитної системи, що містить рівні кількості гідрофільного та гідрофобного 
кремнеземів у широкому діапазоні зміни концентрації води, в області від 
гідратованих порошків до концентрованих гелів.

Методом досліджень обрано низькотемпературну 1Н  ЯМР-спектро-
скопію за результатами якої на основі температурних залежностей зміни 
інтенсивності сигналу води (T < 273 K) можна розрахувати зміни вільної 
енергії Гіббса і розподіли за радіусами кластерів зв’язаної води, а за величи-
ною хімічного зсуву води оцінити здатність її молекул брати участь у фор-
муванні сітки водневих зв’язків [32—35].

Експериментальна частина
Для виконання експериментів використовували пірогенний кремне-

зем марки А-300 і його метильований аналог АМ-1-300 виробництва Ка-
луського дослідно-експериментального заводу Інституту хімії поверхні 
ім. О.О. Чуйка НАН України. Насипна густина обох кремнеземів станови-
ла 45—50  мг/см3. Для приготування композитної системи рівні кількості 
кремнеземів перемішувалися шляхом їх перетирання в порцеляновій ступ-
ці протягом 10 хв. Потім до композиту додавали необхідну кількість води 
і продовжували перетирання до формування однорідного порошку або 
гелеподібної пасти. 

Спектри ЯМР знімали на ЯМР-спектрометрі з високою роздільною 
здатністю (Varian “Mercury”) з робочою частотою 400 МГц. Використову-
вали вісім 60˚ зондуючих імпульсів тривалістю 1  мкс при ширині смуги 
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20 кГц. Температура в датчику регулювалася з точністю ±1 град. Інтенсив-
ності сигналів визначали вимірюванням площі піків з використанням про-
цедури розкладання сигналу на його складові в припущенні гауссівської 
форми сигналу і оптимізації нульової лінії і фази з точністю ±10  %. Для 
запобігання переохолодженню води в досліджуваних об’єктах вимірюван-
ня концентрації незамерзаючої води проводили при нагріванні зразків, по-
передньо охолоджених до температури 210 К. Температурні залежності ін-
тенсивності сигналів ЯМР проводили в автоматизованому циклі, коли час 
витримування зразка за постійної температури становив 9 хв, а час вимі-
рювання — 1 хв. ЯМР-вимірювання проводили в повітряному середовищі.

Результати та обговорення
ТЕМ-мікрофотографії суміші гідрофільного (А-300) та гідрофобного 

(АМ-1) кремнеземів наведено на рис. 1. Первинні частинки мають розмір 
10—20 нм. З’єднуючись одна з одною, вони формують агрегати, в яких між-
частинкові зазори відіграють роль пористої системи, здатної сорбувати 
воду, компоненти повітря (кисень і азот) та інші речовини.

Зовнішній вигляд композитів, що різняться кількістю води, наведено 
на рис. 2. Композитні системи, які містять h = 0,5 або 1 г/г Н2О мали вигляд 
вологих порошків. При h = 2 г/г Н2О спостерігається комкування агрега-
тів, а в разі великих концентрацій води утворюється гелеподібна система, 
в’язкість якої зменшується зі зростанням величини h.

Зняті за різних температур спектри 1Н  ЯМР протонів у композитах 
А-300/АМ-1, що відрізняються вмістом води наведені на рис. 3. 

Вода у спектрах проявляється у вигляді широкого одиночного сигналу, 
хімічний зсув якого збільшується від δН = 4,5 м.ч. при Т = 280 К до 6 м.ч. 
при Т = 203—230 К. Інтенсивність сигналу води зі зниженням температури 
зменшується внаслідок її часткового замерзання.

Оскільки концентрація води в зразках відома, то за інтенсивностями 
сигналу води (I) можна розрахувати значення концентрації незамерзаючої 
води (Cuw) за будь-якої температури: Cuw = IT/IT> 273 h (мг/г). 

Відповідні залежності для композитних систем А-300/АМ-1, що від-
різняються вмістом води, наведено на рис. 4а. Процес замерзання (танен-
ня) міжфазної води, локалізованої в твердій пористій матриці, проходить 
відповідно до змін вільної енергії Гіббса, зумовлених впливом поверхні. 
Вони тим менші, чим далі від поверхні знаходиться досліджуваний шар 
води. При Т = 273 К замерзає вода, властивості якої не відрізняються від 
об’ємних, а з подальшим зниженням температури (без урахування ефекту 
переохолодження) замерзають шари води, все ближче розташовані до по-
верхні. Причому для міжфазної води справедливе співвідношення:

                                      ΔGice = −0,036 (273,15 − Т),  (1)
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де числовий коефіцієнт являє собою параметр, пов’язаний з температур-
ним коефіцієнтом зміни вільної енергії Гіббса для льоду [36]. Тоді відповід-
но до методики, детально описаної в [32—35], можна розрахувати кількості 
сильно- і слабкозв’язаної води (SBW і WBW відповідно), а також термоди-
намічні характеристики цих шарів. На рис. 4б наведено залежності зміни 
вільної енергії Гіббса від концентрації незамерзаючої води ΔG (Сuw). 

Якщо в колоїдній системі загальний вміст води істотно перевищує су-
марний об’єм пор (міжчастинкових зазорів), то частина води може знаходи-
тися у вільному стані, коли молекули води не відчувають збурюючого впливу 

Рис. 2. Зовнішній вигляд композитних систем 1/1 А-300/
АМ-1, що відрізняються концентрацією води і насип-
ною густиною: h = 0,5 г/г Н2О, Cd = 0,11 см3/г (а); h = 1 г/г 
Н2О, Cd = 0,5 см3/г (б); h = 2 г/г Н2О, Cd = 0,1 см3/г (в); 

h = 3 г/г Н2О, Cd = 1,2 см3/г (г)

a

г

б в

а б
50 nm 20 nm

Рис. 1. ТЕМ-мікрофотографії композитної системи А-300/АМ-1
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з боку поверхні частинок. Точно визначити кількість «об’ємної» води склад-
но, тому вважатимемо об’ємною ту частину води, яка відповідає h > 1,5 г/г.

Міжфазну енергію твердих тіл або біополімерів визначали як модуль 
сумарного зниження вільної енергії адсорбованої води, зумовленого наяв-
ністю внутрішньої межі поділу фаз вода—полімер за формулою:

   (2)

де         = 1,5 г/г.
Величина міжфазної енергії є зручним параметром, який дозволяє 

порівнювати енергію зв’язування води в різних системах, особливо якщо 
кількість води в них однакова. 

Для визначення геометричних розмірів обмежених твердою поверхнею 
нанорозмірних агрегатів рідини може бути використана формула Гіббса—
Томсона [37, 38], яка пов’язує радіус сферичних або циліндричних пор (R) з 
величиною депресії температури замерзання: 

    (3)

Рис. 3. Зняті за різних температур спектри 1Н ЯМР протонів у композитах А-300/АМ-1, 
що відрізняються вмістом води

 S

C

K G C dC   ( ) ,
max

uw uw

uw

0
Cuw

max

   


T T R T
T

H Rm m m
sl m

f

( ) ,,
,2





98

РОЗДІЛ 2. Функціональні неорганічні матеріали для сучасної техніки

де Tm (R) — температура плавлення льоду, локалізованого в порах радіу-
сом R, Tm,∞ — температура плавлення об’ємного льоду, ρ — густина твердої 
фази, σsl — енергія взаємодії твердого тіла з рідиною, а ΔHf — об’ємна ен-
тальпія плавлення. 

Сильнозв’язаною вважали ту частину міжфазної води, для якої зни-
ження вільної енергії Гіббса ΔG < 0,5 кДж/моль [33—35]. 

В табл.  1 наведено характеристики шарів зв’язаної води в композит-
них системах А-300/АМ-1. При цьому вимірювали концентрації сильно- і 
слабкозв’язаної води (Cuw

S і Cuw
W відповідно), а максимальне зниження вільної 

Рис. 4. Температурні залежності концентрації незамерзаючої води (а) і побудовані на їх 
основі залежності зміни вільної енергії Гіббса від концентрації незамерзаючої води (б)

Рис. 5. Залежність величини між-
фазної енергії від концентрації 
води в зразку (а) та вплив кіль-
кості води на розподіл по радіу-
сах кластерів адсорбованої води
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енергії у шарі сильнозв’язаної води (ΔGS) знаходили як точку перетину за-
лежності ΔG (Сuw) за її екстраполяцією до осі ординат. Розподіли по радіусах 
кластерів адсорбованої води розраховували відповідно до формули (3). Для 
наочності їх наведено на рис. 5 разом із залежністю γS (h). Насипну густину 
можна було визначити лише для зразків, що містять h ≤ 3,0 г/г H2O.

Можна вважати, що в процесі утворення композитів в умовах, коли 
h = 0,500—1,0 г/г, під впливом механічних навантажень відбувається пере-
будова агрегатів композитної системи А-300/АМ-1, що супроводжується за-
міщенням водою повітря в міжчастинкових зазорах як гідрофільного, так і 
гідрофобного компонентів. Уся вода зосереджена переважно у внутрішніх 
порожнинах агрегатів. При цьому реєструються мінімальні значення радіу-
сів кластерів адсорбованої води, але відносно невеликі величини міжфазної 
енергії (табл. 1, рис. 5а). Ймовірно, зі збільшенням концентрації адсорбова-
ної води відбувається значна перебудова взаємного розташування гідрофоб-
них і гідрофільних частинок у композиті відносно дисперсійного середовища 
і змінюється можливість заповнення водою міжчастинкових зазорів. 

Зі зростанням кількості води все більша її частина локалізується в за-
зорах між агрегатами — формуються прошарки об’ємної води, що є для 
частинок кремнезему дисперсійним середовищем. Окремі агрегати компо-
зиту, які входять до його складу — гідрофільні і гідрофобні частинки — 
стають більш рухливими під впливом механічного навантаження і можуть 
розташовуватися так, щоб забезпечити мінімальне значення вільної енергії 
колоїдної системи (явище нанокоагуляції), що відповідає максимальному 
зв’язуванню міжфазної води і, відповідно, максимальному значенню між-
фазної енергії (рис. 5а).

При переході в область концентрованих водних суспензій (h  =  4,0—
5,0 г/г) завдяки контакту суспензії з повітрям може відбуватися часткове 
заміщення повітрям води в гідрофобних порожнинах частинок композиту. 
Цей процес супроводжується зменшенням зони контакту твердої поверх-

Т а б л и ц я 1
Характеристики шарів незамерзаючої води 

в композитній системі А-300/АМ-1 з різною гідратованістю

h, г/г Сd , мг/см3 Cuw
S , мг/г Cuw

W, мг/г ΔGS, кДж/моль γS , Дж/г

0,5 120 100 400 –3 11,4
1,0 500 75 825 –2 11,7
2,0 1 125 1275 –2 16,1
3,0 1,2 135 1375 –1,7 18,8
4,0 — 75 1425 –1,5 10,7
5,0 — 70 1430 –1,5   9,4
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ні композиту з водою, а отже, приводить до зменшення міжфазної енергії 
частинки—вода, що проявляється у зменшенні вимірюваних величин γS 
(рис. 5а, табл. 1).

При додаванні до концентрованих суспензій, приготовлених на основі 
сумішей гідрофобного та гідрофільного кремнеземів, слабополярних або 
неполярних вуглеводнів з’являється можливість для дифузії останніх по 
поверхні частинок композиту. При цьому може відбуватися часткове витіс-
нення з міжчастинкових зазорів адсорбованої води [32—35], що зазвичай 
спричиняє зменшення вимірюваних величин її міжфазної енергії, зумов-
лене укрупненням кластерів води. Однак слід зазначити, що в багатоком-
понентних гетерогенних системах подібні процеси можуть супроводжу-
ватися перебудовою взаємного розташування гідрофобних і гідрофільних 
частинок колоїдної системи, що може впливати на механізми формування 
адсорбційних комплексів води в міжчастинкових зазорах.

У спектрах реєструються сигнали гідроксильних груп води (δН = 5—6 м.ч.) 
і злитий пік метильних і метиленових груп н-декана (δН = 2 м.ч.). Зі знижен-
ням температури рідкі компоненти частково замерзають, що призводить 
до зменшення інтенсивності відповідних сигналів. Знаючи кількість ком-
понентів до заморожування, за інтенсивністю сигналів незамерзаючої води 

Рис. 6. Зняті за різних температур спектри 1Н ЯМР гідратованих порошків (h = 1 г/г) 
суміші А-300/АМ-1 в присутності н-декану та CDCl3 з насипною густиною 250 мг/см3 
(а—г) і 500 мг/см3 (д, е) з добавками 0,5 г/г (б, г), 1 г/г (д, е) і 1,4 г/г (в) н-декану, а також 

хлороформу (г, е)
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і декана можна побудувати залежності концентрацій незамерзаючих речо-
вин від температури (рис. 6). 

Розморожування основної частини води відбувається поблизу 273 К. 
Вода, яка замерзає за нижчих температур, знаходиться у вузьких міжчас-
тинкових зазорах і її температура замерзання знижена адсорбційними 
взаємодіями. Водночас розморожування значної частини н-декана відбу-
вається за температур, значно вищих, ніж температура об’ємного танен-
ня (Tf = 245 K). Тобто гідратована поверхня композитної системи А-300/
АМ-1 здатна стабілізувати тверду фазу декану за температур, на кілька 
десятків градусів вищих, ніж об’ємна температура замерзання. Раніше 
подібний ефект спостерігався нами при вивченні процесів замерзання-
розмерзання полідиметилсилоксану і н-декану в деяких гетерогенних 
системах [39, 40].

Як випливає з даних, наведених на рис. 7в, для композиту з насипною гус-
тиною Cd = 250 мг/см3, максимальне зростання температури танення декану 
спостерігається для зразка, що містить 0,5 г/г адсорбованого н-декану. Зрос-

Рис. 7. Температурні залежності концентрацій незамерзаючої води (а, б) і декану (в, г) 
для композитної системи з гідратованої суміші (h = 1 г/г) 1/1 А-300/АМ-1 при різній 

кількості н-декану та CDCl3
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тання кількості декану супроводжується відносним зниженням його темпе-
ратури танення. У разі, якщо до композиту додавали надлишок хлорофор-
му, який має значно нижчу температуру замерзання (Tf = 210 K), у твердий 
стан переходило не більш як 15 % від загального вмісту н-декана. На рис. 7г 
представлено результати вивчення впливу добавки невеликої кількості хло-
роформу на температуру танення декану в зразку з насипною густиною Cd =
= 500 мг/см3, що містить 1 г/г адсорбованого н-декану. За низьких темпера-
тур кількість незамерзаючого н-декану збільшується, тоді як за високих  — 
зменшується. 

Отримані результати можна трактувати з точки зору формування в ге-
терогенних композитах, створених на основі гідратованих порошків гідро-
фільного і гідрофобного кремнеземів, супрамолекулярних систем за учас-
тю поверхні твердих тіл і адсорбованих на них молекул декану і води.

Рис. 8. Залежності зміни вільної енергії Гіббса від концентрації незамерзаючої води в 
композитних системах А-300/АМ-1 з насипною густиною 250 мг/г (а) і 500 мг/г (б) за 

участю н-декана та CDCl3

Т а б л и ц я 2 
Характеристики шарів незамерзаючої води в композитній системі 

А-300/АМ-1, що містить добавки н-декана та хлороформу

Середовище Сd , мг/см3 Cuw
S, мг/г Cuw

W, мг/г ΔGS, 
кДж/моль γS , Дж/г

Повітря 250 133 867 –2,5 16,3
+0,5 г/г декан 250 160 840 –2,5 17,3
+0,5 г/г декан в CDCl3 250 70 930 — —
+1,4 г/г декан 250 200 800 –2,0 20,3
Повітря 500 75 925 –2,0 11,7
+1 г/г декан 500 13 987 –0,9 5,3
+1 г/г декан +
+1 г/г CDCl3 500 53 947 –1,0 3,7
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На підставі отриманих залежностей зміни вільної енергії Гіббса від кон-
центрації незамерзаючої води для води, зв’язаної композитними системами 
А-300/АМ-1 за участю н-декану та CDCl3 (рис. 8) можна розрахувати термо-
динамічні параметри шарів міжфазної води (табл. 2). Вплив слабополярних 
органічних добавок виявився чутливим до насипної густини композитної 
системи. При Cd = 250 мг/см3 добавки декана приводять до деякого зрос-
тання міжфазної енергії води. У разі, якщо Cd = 500 мг/см3, реєструється 
зворотна залежність.

На рис. 9 наведено розподіли по радіусах кластерів адсорбованої води, 
які в умовах високої гідратованості близькі до розподілів по радіусах між-
часткових зазорів.

Рис. 9. Розподіли по радіусах класте-
рів адсорбованої води для композит-
ної системи А-300/АМ-1 (h  =  1  г/г), 
що відрізняються насипною густиною: 

Cd = 250 мг/см3 (а); Cd = 500 мг/см3 (б)
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При відносно малій величині Cd діапазон розмірів кластерів адсорбо-
ваної води з добавкою органічних речовин зростає (рис.  9а), але значно 
меншою мірою, ніж для більш щільних зразків (рис. 9б). Звідси випливає, 
що у щільних зразках вода легше витісняється з вузьких міжчастинкових 
зазорів, формуючи кластери більшого радіусу. Ймовірно, при малій насип-
ній густині додавання органічної фази впливає на міжчастинкові взаємодії 
гідрофобної та гідрофиільної складових композиту, що приводить до такої 
їх перебудові, яка забезпечує більше зв’язування води. Складний характер 
впливу рідких гідрофобних речовин на зв’язування води і формування в 
міжчастинкових зазорах кластерів води різного розміру може бути також 
пов’язане з утворенням гідратів комплексів вода—н-декан з різним співвід-
ношенням концентрацій компонентів.

Отже, встановлено, що залежність енергії взаємодії води з поверхнею 
частинок композитної системи, створеної на основі гідрофільного і гідро-
фобного кремнеземів, взятих у пропорції 1:1 має дзвоноподібний вигляд з 
максимумом при h = 3 г/г. Вид залежності зумовлений складними процеса-
ми, що відбуваються при формуванні композитної системи за участю води. 
Під впливом механічного навантаження на початкових стадіях гідратації 
(h ≤ 1 г/г) повітря в міжчастинкових зазорах як гідрофільного, так і гідро-
фобного компонентів композиту заміщається водою. При великих значеннях 
h можлива перебудова взаємного розташування гідрофобних і гідрофільних 
частинок (явище нанокоагуляціі), яке супроводжується зростанням енергії 
взаємодії з водним середовищем. Подальше зростання гідратованості приво-
дить до часткового заміщення води в міжчастинкових зазорах гідрофобного 
компонента повітрям, що тягне за собою зменшення величини γS.

Неполярний н-декан і слабополярний хлороформ можуть істотно 
впливати на зв’язування води композитної системою А-300/АМ-1. При 
цьому величина ефекту залежить від насипної густини композиту. Ймовір-
но, в нещільних зразках під впливом органічної фази можлива просторова 
перебудова гідрофобної та гідрофільної складових твердого композиту.

Поверхня композитної системи А-300/АМ-1 здатна здійснювати на 
адсорбований в міжчастинкових зазорах н-декан впорядковуючу дію, яка 
проявляється в стабілізації твердого декану за температур, значно вищих 
від його об’ємної температури замерзання, що може бути пов’язано з фор-
муванням гідратів вода—декан.
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