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Розділ 1
ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ НА НЕНАСИЧЕНІ СПОЛУКИ
Якісні реакції на олефіни
Наявність подвійного зв’язку легко

встановити

за допомогою

характерних для нього хімічних реакцій.
Реакції з розчином брому в тетрахлориді карбону
Розчин брому в тетрахлориді карбону широко використовується для
виявлення подвійного і потрійного зв’язку.
C

+Br2

C

C
Br

C
Br

Методика виявлення
Проведення аналізу. 0,1 г твердої або 0,2 г рідкої сполуки змішують з 2
мл тетрахлориду карбону. До цієї суміші за перемішування додають
краплями 5%-ний розчин брому в тетрахлориді карбону до того часу, поки не
перестане зникати забарвлення брому.
Тетрахлорид карбону – хороший розчинник для брому і багатьох
органічних сполук, але від не розчиняє гідроґенбромід, який виділяється під
час реакції. Тому виділення гідроґенброміду вказує на те, що має місце
реакція заміщення. Використання цього реагента для виявлення ненасичених
зв’язків може привести до помилкових висновків за двома причинами. Поперше, не всі олефінові сполуки здатні приєднувати бром. По-друге,
присутність негативно заряджених груп біля атомів карбону подвійного
зв’язку суттєво зменшує швидкість реакції приєднання, а в деяких випадках
навіть перешкоджає цій реакції. Це можна проілюструвати наступними
прикладами:
C6H5CH=CH2 + Br2
C6H5CH=CHCOOH + Br2

ø âèäêî

ï î â³ëüí î

C6H5CHBr-CH2Br
C6H5CHBr-CHBrCOOH

Позитивною пробою на присутність ненасичених зв’язків можна
вважати тільки зникнення забарвлення брому без виділення гідроґенброміду.
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Зникнення забарвлення брому, яке супроводжується виділенням
гідроґенброміду, тобто протікання реакції заміщення, характерне для
багатьох сполук. До них відносяться феноли, більшість фенолів і сполуки
здатні до енолізації. Метилкетони більш активні в цій реакції, ніж інші
кетони, але, як це характерно і для інших карбонільних сполук, під час їх
бромування спостерігається індукційний ефект. Це пов’язано з тим, що
реакційний гідроґенбромід діє як каталізатор процесу енолізації.
Естери простого складу не дають цієї реакції. Ацетооцтовий естер
швидко знебарвлює розчин, тоді як для малонового естеру необхідно більше
1 хв. Ряд сполук з активною метиленовою групою, які не знебарвлюють
розчин брому за кімнатної температури, швидко реагують за 70ºС. До таких
сполук відносяться пропіоновий альдегід і циклопентанон. Аналогічним
чином ведуть себе і ароматичні естери. Для реакції бензилціаніду навіть за
70ºС необхідно кілька хвилин.
Ароматичні аміни являють собою виключення, так як перший моль
утвореного гідроґенброміду не виділяється, а реагує з аміном, утворюючи
сіль. Цю реакцію часто розглядають як процес приєднання.
NH2

+ Br2

Br

+

_

NH3 Br

Незвичною сполукою є бензиламін, який легко реагує з бромом. У
цьому випадку бром, ймовірно, спочатку заміщує атоми гідроґену в
аміногрупі, після чого відбувається розпад бром аміну з утворенням
бензонітрилу:
3C6H5CH2NH2 + 2Br2

+

_

[C6H5CH2NBr2] + 2C6H5CH2NH3 Br

C6H5CN + 2HBr

Деякі третинні аміни, наприклад піридин, під час бромування утворює
N-бромпохідні:
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N

+ Br2

N

+

_

Br Br

Подібним чином усі аліфатичні аміни також знебарвлюють розчин
брому.
Взаємодія з розчином перманганату калію
2KMnO4 + H2O
C

C

2KOH + 2MnO2 + 3(O)

+ (O) + H2O

C

(O)

C

HO

C

O + O

C

OH

Методика виявлення А (Реакція Байєра у водному розчині)
Проведення аналізу. До 2 мл води або етанолу додають 0,1 г (або 0,2
мл) речовини, яку аналізують. Суміш струшують, додають краплями 2%-ний
розчин перманганату калію, доки не перестане зникати пурпурове
забарвлення розчину перманганату.
Хоча ацетон частіше, ніж етанол, використовують як розчинник для
нерозчинних у воді сполук, але виявилося, що деякі ретельно очищені
олефіни не знебарвлюють перманганат в ацетоні, але реагують з ним в
етанолі. Етанол за 20ºС не реагує з нейтральним розбавленим розчином
перманганату щонайменше протягом 5 хв.
Водний оцтовокислий розчин перманганату калію використовують для
того, щоб відрізнити первинні і вторинні спирти від третинних. У випадку
проведення реакції за описаною методикою первинні і вторинні спирти
реагують з даним реактивом, а третинні – не взаємодіють. Тому третбутиловий спирт можна використовувати як додатковий розчинник у реакції
Байєра замість етанолу або ацетону.
Розчин перманганату калію знебарвлює сполуки, які містять подвійні
або

потрійні

зв’язки.

Цю

реакцію

називають

пробою

Байєра

на

ненасиченість. У холодному розбавленому розчині перманганату калію
основним продуктом реакції олефінів є відповідні гліколіз. Якщо реакційну
суміш нагріти, то проходить подальше окиснення, яке призводить до розриву
ланцюга атомів карбону.
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RCH=CHR'

RCH CHR'
HO

R C O + O C R'
OH

OH

HO

Методика виявлення Б (використання четвертинних амонієвих солей як
каталізаторів між фазного переносу. Реактив «пурпурний бензен».
Реактив. У ділильну лійку на 125 мл поміщають розчин 10 г хлориду
натрію і 0,05 г перманганату калію в 50 мл дистильованої води і додають 50
мл бензену. Суміш злегка перемішують і залишають для розділення шарів.
Бензеновий шар залишається безбарвним, а водний має пурпуровий колір.
Додають до суміші 0,1 г тетраетиламоній броміду, перемішують і залишають
для розділення шарів. Бензеновий шар забарвлюється в глибокий пурпурний
колір в результаті перенесення аніона перманганат-аніону з водного шару в
бензеновий у формі іонної пари з катіоном тетрабутиламонію. Перенесення
відбувається не повністю, і встановлюється певна рівновага. Після
розділення шарів спостерігають за зміною забарвлення пурпурного бензену
протягом 5 хв. Поява бурого забарвлення свідчить про присутність домішок в
четвертинній

амонійній

солі.

У

цьому

випадку

розчин

не

слід

використовувати, а перед використанням нової порції четвертинну амонійну
сіль необхідно перекристалізуваьт. Бензен не окиснюється розбавленим
розчином перманганату за 20ºС, оскільки він не містить ізольованих
подвійних зв’язків.
Окрім тетрабутиламоній броміду можна використовувати доступні в
чистому вигляді хлорид або бромід тетрагексиламонію. Використовують й
інші гідроґенгалогенідні солі четвертинних амонієвих основ з довгим
ланцюгом атомів карбону.
Проведення аналізу. Для перевірки проби на присутність ненасичених
груп 5 мл пурпурного бензену поміщають у пробівку, додають одну краплю
дистильованої води і 0,1 г невідомої сполуки. Закривають пробівку корком і
струшують, після чого перевертають пробівку вверх і вниз, а на фоні білого
паперу слідкують за зміною забарвлення від пурпурового до коричневого.
Для цього необхідно від 30 с до 5-15 хв.
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Техніка між фазного переносу з використанням довголанцюгових
четвертинних амонійних основ або краун-етерів є зручним методом
проведення багатьох типів реакцій.
Ацетиленові зв’язки звичайно під час окиснення також розщеплюються
з утворенням кислот:
R-C≡C-R′ + H2O + 3[O]

RCOOH + R′COOH

ШвидкістьЄ з якою ненасичені сполуки знебарвлюють перманганат,
залежить від розчинності органічної сполуки. Якщо сполука погано розчинна
у воді, її або необхідно розтерти в порошок і сильно струшувати кілька
хвилин, або розчинити в такому розчиннику, який не взаємодіє з
перманганатом. Деякі тетразаміщені олефіни, наприклад C6H5CBr-CBrC6H5 і
(C6H5)2C-C(C6H5)2 не дають позитивної реакції ні з розчином брому в CCl4, ні
з розчином перманганату, як описано вище.
З рівняння слідує, що під час протікання реакції розчин стає все більш
лужним. Але слід запобігати використання сильнолужного середовища, так
як у цьому випадку змінюється характер реакції відновлення перманганату.
Наприклад, у розчині карбонату натрію навіть ацетон дає з перманганатом
позитивну реакцію. Випадіння осаду диоксиду мангану в багатьох випадках
не спостерігається, а пурпурове забарвлення розчину поступово переходить в
червонувато-буре.
Проба Байєра є більш вдалою хімічною реакцією на ненасичені
сполуки, ніж реакція з бромом, хоча під час її використання спостерігаються
деякі ускладнення. Цю реакцію дають усі сполуки, які легко окиснюються,
карбонільні сполуки, які знебарвлюють розчин брому, звичайно не вступають
в реакцію Байєра. Хорошим прикладом служить ацетон, хоча він швидко
знебарвлює розчин брому, його можна використовувати як розчинник під час
проведення проби Байєра. Альдегіди дають позитивну реакцію Байєра, але
багато з них, наприклад бензальдегід і формальдегід, не знебарвлює розчин
брому. Мурашина кислота і її естери ткож відновлюють перманганат, так як
вони містять групу О=СН–.
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Іншим

важливим

класом

сполук,

які

знебарвлюють

розчин

перманганату, але не реагують з бромом, є спирти. У чистому вигляді спирти
неохоче вступають в реакцію, але вони часто містять домішки, які легко
окиснюються. Інші сполуки також можуть містити невелику кількості
домішок, які можуть знебарвлювати перманганат. Саме тому знебарвлення
одної або двох крапель перманганатного розчину не може розглядатися як
позитивна проба.
Феноли і арил аміни також відновлюють розчин перманганату,
утворюючи хінони. Під дією надлишку реактиву ці сполуки можуть
зазнавати подальше окиснення, перетворюючись в суміш продуктів
окиснення, серед яких знайдені малеїнова і щавлева кислоти і карбон
діоксид.
OH

O
(O)

(O)

CHCOOH

(O)

CHCOOH

CHCOOH

(O)

CHCOOH

CO2

O

Реакція з тетранітрометаном

C

C

+ C(NO2)4

CHCl3

C
C

C(NO2)4

Методика виявлення
Проведення аналізу. У маленькому фарфоровому тиглі до 1-2 крапель
тетранітрометану додають кілька міліграмів проби речовини і перемішують
скляною паличкою. У присутності ненасичених сполук суміш зазнає
забарвлення від жовтого до оранжевого або жовто-коричневе.
Реакція зі стибій(ІІІ) хлоридом
Методика виявлення
Проведення аналізу. Під дією на пробу речовини яка містить ненасичені
зв’язки, 30%-ного розчину стибій(ІІІ) хлориду в хлороформі з’являється
жовте, червоне або коричневе забарвлення.
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Реакції з концентрованою сульфатною кислотою
Ненасичені сполуки під час розчинення в концентрованій
сульфатній кислоті, дають інтенсивне забарвлення (галохромія). Під час
розведення водою розчин знебарвлюється.
Якісна реакція на етилен
У разі пропускання етилену через концентрований розчин HgI2·2KI +
NaOH утворюється жовта муть, потім жовтий осад, який зникає під час
приливання розчину йоду.

Якісні реакції на похідні ацетилену
Оскільки реакції, в які вступає потрійний зв’язок, значною мірою схожі
з реакціями по подвійному зв’язку, не дивно, що якісні реакції на алкени
можна використати для визначення алкінів.
Окрім реакцій приєднання галогенів для виявлення потрійного зв’язку
частіше

всього

використовуються

реакції

приєднання

водню,

гідрогенгалогенідів, спирту, діазо метану або діазо оцтового естеру і
діазобензеніміду. З цією метою також з успіхом можна використовувати
методики гідрування і визначення йодного числа. Для виявлення потрійного
зв’язку можна також використовувати амоніачні розчини солей купруму(І) і
аргентуму. Під час їх взаємодії з ацетиленом і його моно заміщеними
гомологами, які містять хоча б один кислий ацетиленовий атом гідроґену,
осаджуються кристалічні ацетиленіди. Дизаміщені похідні ацетилену не
дають цієї реакції.
Моно заміщені алкіни утворюють з лужним розчином йодиду або
ціаніду меркурію сполуки формули (RC≡C)2Hg.
RC≡C-H + HgІ2/KІ

KOH

(RC≡C)2Hg

Ці речовини утворюються в результаті змішування спиртового розчину
алкіну з лужним розчином йодиду меркурію. Осад випадає негайно, його
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відфільтровують, промивають спиртом, перекристалізовують зі спирту або
бензену і ідентифікують за температурою топлення. Наприклад, меркурій
похідне 1-пентину має tтопл. 119ºC, а 1-гептину – 61ºС.
Дизаміщені і деякі моноалкільовані похідні ацетилену (наприклад, 1гексин, 1-гептин або 1-октин) можна шляхом каталітичної гідратації
перевести у відповідні кетони. Для цього пробу енергійно струшують з
каталізатором – сульфатним спиртовим або водно-спиртовим розчином
сульфату меркурію, деякий час нагрівають і після охолодження додають
воду. Отриманий таким чином кетон відділяється за охолодження в
кристалічному стані або у вигляді масла і екстрагується ефіром. Кетони
аналізують відомими методами.
Якісна реакція на ацетилен
Методика виявлення
Реактив. 1 г сульфату або нітрату купруму (з 5Н2О) розчиняють у
невеликій кількості води в колбі на 50 мл, додають 4 мл амоніаку (20-21%
NH3) і 3 г гідроксиламіну гідрохлориду. Струшують і доводять водою до 50
мл. Рідина швидко знебарвлюється.
Проведення аналізу. Кілька мілілітрів реактиву наливають в колбу на
500 мл з корком. В колбу набирають або пропускають газ до появи червоного
осаду.
Для збільшення чутливості методу газ пропускають через трубку, яку
заповнено фільтрувальним папаром змоченим в реактиві.
Для розділення суміші ацетилену і етилену її пропускають через
розчин 10 г нітрату аргентуму в 500 мл води. Цей розчин попередньо
підкислюють хлоридної кислотою, а потім підлужнюють розчином амоніаку.
Ацетилен поглинається легко, а етилен дуже важко. Але струшування не
повинно перевищувати 1 хв., оскільки етилен все ж трохи розчиняється.
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Розділ 2
КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НЕНАСИЧЕНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
КАРБОН-КАРБОН
Для

визначення

ненасичених

карбон-карбонових

зв’язків

використовують наступні реакції: бромування, приєднання моногалогенідів
йоду (визначення йодного числа), каталітичне гідрування, озонування і
епоксидування. Специфічною реакцією для визначення ацетиленового
ненасиченого зв’язку є гідратація сполук з перегрупуванням у відповідні
кетони і визначення цих кетонів. Специфічність гідрування ацетиленового
зв’язку досягають застосуванням спеціальних каталізаторів. Відомі також
специфічні реакції для етиленових сполук, в яких подвійний зв’язок
розташований в α,β-положенні до якої-небудь функціональної групи,
зазвичай типу карбоксилу.
Реакція бромування має такі властивості, як швидкість і простота
виконання. Недоліком її є схильність брому заміщати деякі атоми гідроґену у
гідрокарбонатному ланцюзі одночасно з приєднанням до подвійного зв’язку.
Це нерідко призводить до завищених результатів аналізу. Інший недолік
проявляється в тому, що бром може окиснювати деякі компоненти в пробі чи
окисняючи групи у речовині, що також призводить до завищених
результатів. Бромування протікає наступним чином:
RCH=CHŔ′ + Br2

RCHBrCHBrR′

Моногалогеніди йоду взаємодіють з ненасиченими сполуками більш
вибірково, ніж бром, оскільки вони не так легко вступають в реакції
заміщення, як бром:
RCH=CHR′ + IX

RCHICHXR'

де X — хлор або бром.
Проте заміщення не виключається повністю, особливо в разі
реакції з ароматичними сполуками. Крім того, моногалогеніди йоду —
чудові окисники. Отже, як і з бромом, будь-яка група, що окиснюється,
реагуватиме, що обумовлює завищені результати аналізу.
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Гідрування є реакцією приєднання, дуже специфічною для
подвійних і потрійних карбон-карбонових зв’язків:
RCH=CHR' + H 2

RCH 2 CH 2 R'

Цю реакцію можна використани для визначення практично всіх
ненасичених сполук. Проте виконання цієї реакції доволі важке і
вимагає значних витрат часу; крім того, потрібна спеціальна апаратура.
Проте, коли в деяких випадках інші методи за тими або іншими
причинах непридатні, реакція гідрування виявляється єдинопридатною,
наприклад, для аналізу слідів ненасичених сполук в органічному
матеріалі, коли через великі перешкоди реакцію приєднання галогенів
не можна застосувати. Реакція гідрування використовується також для
аналізу просторово затруднених сполук, наприклад, RCC1=CC1R'. В
цьому випадку галоген приєднується до подвійного зв’язку важко, тоді
як для водню це не грає ролі.
Метод аналізу, який ґрунтується на озонуванні, позбавлений
таких недоліків, як схильність до реакцій заміщення або залежність від
просторових перешкод у структурі сполуки, проте він не зручний тим,
що в деяких випадках утворюються вельми вибухонебезпечні озоніди.
Крім того, генератори озону дорогі.
Завдяки тому, що недавно став доступним такий порівняно
стійкий

реактив,

як

м-хлорнадбензойна

кислота,

тепер

широко

застосовується метод епоксидування, який особливо корисний під час
визначення ненасиченості полімерів.
Солі меркурію(II) також приєднуються до подвійного зв’язку. В
якості

реактиву

найширше

використовується

ацетат

меркурію,

ймовірно, завдяки його розчинності в органічних середовищах:
RCH=CHR' + Hg(OCOCH 3 ) 2 + R"OH
RCH(OR")CH(HgOCOCH3)R' + CH3COOH,
де R" може бути також атомом гідроґену.
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Методи бромування
Для

визначення

ненасичених

карбон-карбонових

зв’язків

бромуванням застосовують наступні бромуючі агенти: вільний бром в
якому-небудь розчиннику, бром, що виділяється в кислому середовищі
з розчину бромід-бромату, дибромід-сульфат пірідинію і, нарешті,
бром, що генерується електролітично.
Бромування в органічних розчинниках
Бромування вільним бромом в розчиннику було першим методом
визначення ненасиченості. Цей метод має суттєвий недолік —
концентрація брому в реактиві не залишається постійною, унаслідок
випаровування його під час роботи і зберігання. Як розчинник
найбільш
карбону,

часто

використовують:

пропіленкарбонат

і

оцтову

водні

кислоту,

розчини

тетрахлорид

бромідів

(у

яких

утворюється комплексний йон Вr 3 ‾). Бром не діє на ці розчинники ні за
реакціями заміщення, ні окисняючим чином. Він добре розчинний в
них, хоча, якщо не застосовувати спеціальних запобіжних засобів,
втрати в результаті його випаровування неминучі. Найчастіше з цих
розчинників використовують тетрахлорид карбону СCl 4 і розчин
броміду.
Метод фірми «Шелл»
Метод фірми Шелл полягає у дії відомого надлишку брому в
тетрахлориді

карбону на

пробу в

темноті

за

0°C

і

подальшому

йодометричному визначенні брому, що не вступив у реакцію. Під час
виконання цього методу зазвичай проводять ще 1-2 додаткових визначення зі
зростаючим часом реакції і, якщо кількість поглиненого брому залежить від
тривалості реакції, результат екстраполюють до нульового часу. Така
екстраполяція виявляється необхідною, головним чином, при аналізі
продуктів крекінгу нафти. Вважають, що реакція приєднання брому протікає
спочатку швидко, потім поступово сповільнюється, і в міру того, як
досягається насичення подвійних зв’язків, починається реакція заміщення.
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Якщо приєднання брому закінчується в межах першого визначення, а
швидкість побічних реакцій залишається постійною, екстраполяція до
нульового часу повинна давати дійсне значення ненасиченості.
Випробування цього методу з використанням великого числа чистих
олефінів виявило дуже хороший збіг результатів з розрахунковими даними.
Взагалі екстрапольовані значення злегка відрізняються від розрахункових у
бік зменшення.
Методика визначення
Реактив: На кожен 1 л розчину в тетрахлориді карбону беруть 17,2 г
(5,5 мл) брому. Титр цього (0,2 н) розчину встановлюють щодня наступним
чином. У колбу з притертим корком вносять 25 мл тетрахлориду вуглецю і
100 мл води, суміш охолоджують в льодяній ванні 10 хв., додають 15 мл
реактиву і залишають колбу в темноті на 10 хв. Потім вводять 15 мл 20%-го
розчину йодиду калію і йод, що виділився, титрують 0,1 н розчином
тіосульфату в присутності крохмалю.
Проведення визначення: Пробу, поміщену в колбу з притертим корком,
розчиняють в 25 мл тетрахлориді карбону, додають 100 мл води і суміш
охолоджують в льодяній ванні протягом 10 хв. Потім, захищаючи від світла,
додають реактив (65-70% надлишку) і витримують в темноті точно 10 хв. в
льодяній ванні. Додають 15 мл 20%-го розчину йодиду калію і титрують йод,
що виділився, 0,1 н розчином тіосульфату в присутності крохмалю.
Повторюють визначення, витримуючи пробу з реактивом в темноті 20 хв.
Якщо обидва результати відрізняються на 2% або більш, проводять третє
визначення

з

витримкою

реакційної

суміші

30 хв.

і

результати

екстраполюють до нульового часу.
Бромування розчином брому в пропіленкарбонаті
Метод полягає в прямому потенціометричному титруванні олефінів
розчином брому в пропіленкарбонаті. Титрант, хід визначення і прилад — ті
ж, що і при титруванні фенолів.
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Бромування розчином брому у водному броміді калію
Водний реактив, що містить бром і надлишок броміду калію, легко
готувати, і він достатньо задовільно зберігається. Оскільки в розчині є
надлишок броміду калію, передбачається, що весь бром міститься в лабільно
зв’язаній формі Br3‾. Цей бромуючий агент особливо зручний для аналізу
оксиґеновмісних олефінових сполук, які зазвичай реагують не повністю в
інших методах галогенування. Феноли реагують з цим реактивом кількісно,
утворюючи трибромфеноли, більшість же насичених спиртів, кетонів,
альдегідів, естерів і кислот не заважають визначенню
помітним чином.
Мал. 1. Прилад для бромування ненасичених сполук.
1 – кран з просвітом 2 мм; 2 – склянка ємністю 300 мл.
Звичайний спосіб виконання методу полягає в
збовтуванні проби з льодом і 65- 70%-вим надлишком
реактиву

протягом

20 хв.

і

зворотному

титруванні

непрореагованого брому йодометрично тіосульфатом.
Щоб уникнути втрат брому реакцію ведуть у вакуумній
посудині (спосіб А). Якщо ж проба реагує важко, реакцію проводять
протягом 1 год. при кімнатній температурі (спосіб Б)
Методика визначення
Реактив: Для отримання 1 л розчину реактиву розчиняють 35,8 г
броміду калію приблизно в 100 мл води і додають 17,2 г (5,5 мл) брому.
Розчин збовтують до повного розчинення брому, потім розбавляють водою
до 1 л.
Титр отриманого розчину встановлюють щодня. Визначення проводять
у вакуумній посудині для бромування (мал. 1). Через відрізок каучукової
трубки засмоктують 15 мл реактиву, 15 мл 20%-ного розчину йодиду калію і
близько 100 мл води. Потім знімають вакуум і розчин титрують 0,1 н
розчином тіосульфату в присутності крохмалю.
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Проведення визначення
Спосіб А. Посудину для бромування наповнюють на 2/3 товченим
льодом, закривають його корком і вакуумують. Вводять аліквотну частину
досліджуваної проби (розбавлену ацетоном або етиловим спиртом) і реактив
(75-70% надлишку), розчин перемішують на приладі для струшування
протягом 20 хв. Потім додають 15 мл 20%-ного розчину йодиду, знімають
вакуум і титрують суміш 0,1 н розчином тіосульфату в присутності
крохмалю.
Якщо результат повторного визначення з 90%-ним надлишком
реактиву відрізняється більш ніж на 1%, слід вважати, що для цієї речовини
цей метод аналізу непридатний.
Спосіб Б. При виконанні аналізу за цим способом у реакційну посудину
не вводять лід, реактив беруть у 80%-вому надлишку, а збовтування ведуть 1
год. В іншому аналіз проводять так само, як за способом А.
Бромід-броматні методи
Щоб уникнути ускладнень, пов’язаних із випарвуванням брому з
реактиву, деякі дослідники для аналізу ненасичених сполук використовували
розчин бромід-бромату. Цей реактив дуже стійкий, бром з нього генерується
при додаванні кислоти в ході аналізу.
Бромід-броматний реактив можна застосовувати самостійно або у
присутності ртутного каталізатора для прискорення бромування. Проте, якщо
побічна реакція заміщення при цьому протікає занадто швидко, каталізатор
не слід застосовувати. Можна також під час розрахунків скористатися
способом екстраполяції до нульового часу, як описано вище.
Методика визначення
Мал. 7.2. Прилад для визначення ненасичених сполук
бромід-броматним методом : 1 - патрубок для приєднання до
водоструйного насоса; 2-лійка.
Реактиви:

розчин

бромід-бромату,

0,1 н

(для

отримання. 1 л водного розчину необхідно 2,78 г бромату

16

калію і 15 г броміду калію); сульфат меркурію(ІІ), 0,2 н розчин (у 950 мл
води розчиняють 30 г HgSO4 і 28 мл концентрованої сульфатної кислоти);
тетрахлорид карбону, хч.; оцтова кислота, льодяна, хч.; йодид калію, 2% -ний
розчин; сульфатна кислота, 6 н; тіосульфат натрію, 0,05 н. розчин; крохмаль,
розчин; хлорид натрію, 2 н розчин.
Проведення визначення. Водорозчинні проби розбавляють водою до
отримання 0,08 н розчину (за ненасиченістю) і беруть аліквотну частину
25 мл (0,002 екв. подвійного зв’язку).
Проби, розчинні у вуглеводнях, розчиняють в тетрахлориді карбону.
Якщо речовина летка, пробу відважують в запаяній ампулі. Ампулу
вносять до мірної колби такої місткості, щоб для отримання 0,08 н розчину у
воді або тетрахлориді карбону було потрібно таку кількість розчинника, яка
покрила б ампулу. Колбу з вмістом охолоджують крижаною водою,
роздавлюють

ампулу

скляною

паличкою,

паличку

обполіскують

охолодженою водою або тетрахлоридом карбону і доводять об’єм розчину до
мітки тим же охолодженим розчинником. Колбу закривають гумовим корком
пробкою з двома отворами, в одне з яких вставляють піпетку, а в інше скляну трубку. Під дією стислого повітря наповнюють через трубку піпетку.
У колбу Ерленмейєра ємністю 250-300 мл з притертим корком, яка
споряджена триходовим краном (мал. 2) вносять 0,1 н розчин бромід-бромату
в надлишку 10-15% для цієї проби (близько 25 мл). Якщо ненасиченість
речовини невідома, проводять попереднє визначення з великим надлишком
бромід-бромату і розраховують необхідний надлишок реактиву. Не слід
допускати

занадто

великого

надлишку,

щоб

зменшити

можливість

протікання реакції заміщення, яке може привести до завищених результатів.
Якщо ж надлишок складає менше 10-15%, приєднання у кінці бромування
протікає так повільно, що бромування може і не закінчитися в заданий
проміжок часу.
Після введення розчину бромід-бромату колбу вакуумують за
допомогою водоструйного насоса, приєднуваного до патрубку 1, через лійку
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2 приливають 5 мл 6 н сульфатної кислоти, суміш витримують 2-3 хв. до
повного вивільнення брому. Потім додають 10-20 мл 0,2 н розчину сульфату
меркурію і розчин проби (25 мл, якщо його концентрація складає 0,08 н з
розрахунку на подвійний зв’язок). Лійку обполіскують тим розчинником, в
якому розчинена проба (тричі по 5 мл), зливаючи промивні води в колбу. До
розчинів проб в тетрахлориді карбону приливають 20 мл льодяної оцтової
кислоти (до водорозчинних проб оцтову кислоту не додають). Колбу
обгортають шматком темної тканини і збовтують розчин протягом 7 хв. (час
може варіюватися в залежності від природи проби). Додають 15 мл 2 н
розчину хлориду натрію і 15 мл 20%-ного розчину йодиду калію і збовтують
близько 30 с. Знімають вакуум і йод, що виділився, титрують 0,05 н розчином
тіосульфату у присутності крохмалю. Аналогічно проводять холостий дослід;
розчин бромід-бромату беруть приблизно у кількості 1/3 від кількості, узятої
для аналізу проби. Вміст ненасиченої сполуки (у %) обчислюють за
формулою:
w=

(V õî ë. - Vï ð.) .N .K.M .100
m .2000.n

де Vхол. і Vпр. - об'єм розчину тіосульфату натрію, що пішов на титрування в
холостому досліді і титрування проби відповідно, мл; N - нормальність
розчину тіосульфату натрію; К – коефіцієнт розчину тіосульфату натрію; M молярна маса досліджуваної речовини, г/моль; m - наважка проби, г; n число молів брому, що приєднується до 1 моля речовини.
Під час аналізу за наведеною вище методикою мольне співвідношення
йонів меркурію до йонів броміду в реакційній суміші повинно бути більше
одиниці, щоб сіль меркурію могла надати достатній каталітичний вплив.
Хлорид натрію необхідний для виділення вільного брому з його комплексу із
сульфатом меркурію. Оцтова кислота вводиться для поліпшення умов
розчинності ненасиченої сполуки у водному розчині.
Для більшості проб збовтування протягом 7 хв. достатньо, але для
деяких речовин потрібна велика тривалість перемішування реакційної суміші
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(табл. 1). Так, для завершення реакції малеїнової і фумарової кислот у
водному розчині у присутності сульфату меркурію необхідно 30 хв.
Таблиця 1
Вплив умов реакції на результати аналізу ненасичених сполук бромідброматним методом
Мольне
Сполука

Гептин-2

Фенілацетилен
Гексин-1

Пентин-1

Гептин-1

Фенілацетилен

Об’єм

співвідношення CH3COOH,

Надлишок

Час

KBrO3,

реакції,

Похибка
,%

HgSO4 : Br‾

мл

%

хв..

2,4

29

20

7

-3,2

1,2

20

20

7

-4,1

0,0

20

20

7

-23,0

1,1

25

10

7

-3,0

1,1

0

10

7

-23,0

1,1

25

10

5

-0,9

1,1

0

20

5

-10,0

1,0

0

25

20

+12,0

1,7

0

12

20

+7,5

1,7

0

5

20

+5,5

1,5

15

15

60

-2,1

1,5

15

15

30

+2,7

1,5

15

15

15

+2,7

1,1

20

10

30

+3,7

1,1

20

10

5

9,0

Для отримання кількісного результату в разі аналізу коричної кислоти
сульфат меркурію не слід вводити, оскільки він допомагає реакції заміщення.
Бром

діє

як

замісник

на

пропіолову

кислоту,

диметилбутадієн

і

пропаргіловий спирт, що призводить до завищених результатів. Через різну
схильності до заміщення для різних сполук точність методу важко оцінити.
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Поглинання кисню розчинами алкінів і дія прямого сонячного світла
значно впливають на результати аналізу.
Метод був випробуваний на фенілацетилені, 1-гептині, 1-пентині, 1гексині, циклогексені, 1-гексені, дихлоретилені, малеїновій і фумаровій
кислотах, 2-бутин-1,4-діолі і анетолі. Аналізу заважають феноли і аміни, які
вступають в реакцію заміщення з бромом, а також гідразини, деякі альдегіди
та інші сполуки, які окисняються бромом.
Бромування бромом, який генерується електролітично
В

описуваному

методі

визначення

ненасичених

сполук

бром

електролітично генерується з постійною швидкістю. Завдяки цьому у будьякий момент у системі не створюється великий надлишок брому. Оскільки
приєднання брому до ненасиченого зв’язку взагалі протікає значно швидше,
ніж реакції заміщення або окиснення, запропонований метод забезпечує
точніші результати, ніж описані вище методи. Вживання цього методу
доцільне в випадку аналізів великого числа проб.
Оскільки бромування не відбувається миттєво, бром використовується
не відразу після його генерування. Тому електрометричне визначення
кінцевої точки титрування неможливе. Зазвичай за реакцією стежать за
зміною забарвлення розчину з допомогою спектрофотометра. У початковій
стадії реакції бром реагує швидко і забарвлення розчину досить слабке. У
ході реакції, коли ненасичені зв’язки насичуються, концентрація брому в
розчині поступово зростає і забарвлення посилюється. Коли досягне повне
насичення, концентрація брому в розчині різко зросте, оскільки побічна
реакція заміщення протікає повільно. На мал. 3 показана залежність оптичної
щільності розчину від тривалості реакції. Екстраполяцією знаходять кількість
брому, що пішла на реакцію приєднання по
ненасичених зв'язках.
Мал.

3.

Криві

спектрофотометричного

титрування олефінів бромом, який генерується
електролітично: 1 – 2-метил-1-гексен; 2 – 1-
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гексен; 3 – 2,5-диметил-1,5-гексадієн; 4 – 1,5-гексадієн.
Методика визначення
Прилад:

Реєструючий спектрофотометр, що дозволяє працювати в

області 360 нм. Прилад забезпечує реєстрацію кривих залежності поглинання
від часу.
Штатив вічка (мал. 4). Плиту розміром 10,0×11,5 см виготовляли з
пластини алюмінію завтовшки 12,5 мм. Її вирізували так, щоб основа нового
тримача (див. нижче) точно помістилася на штифтах спектрофотометра. На
верхній стороні основи просвердлено чотири отвори по кутах на відстані 12
мм від кожного канту на глибину 3—4 мм і нарізано різьблення МЗ. З латуні
були виготовлені чотири стержні завдовжки 100 мм, на кожному кінці
нарізано таке ж різьблення, і стержні були вкручені в отвори плити.
Тримач склянки виготовлений розміром 10,5×11,5 см з пластини
бакеліту завтовшки 3 мм. В центрі тримача вирізаний отвір для склянки, а по
боках чотири отвори для зміцнення латунних стержнів. На кожен стержень
насаджений відрізок латунної трубки завдовжки 70 мм, призначений для
утримування бакелітової пластинки із склянкою. Зверху тримача на стержні
насаджені коротші відрізки трубок, які закріплені чотирма гайками. Весь
пристрій забарвлений в матовий чорний колір. Користуючись тримачами з
центральними отворами відповідного діаметру, можна встановлювати
склянки різної ємкості.
Кришка вічка. Використана така ж кришка, як і стандартна кришка
спектрофотометра Кері, за винятком того, що в ній біля центру зроблено три
отвори.

Через

центральний

отвір

проходить

вал

мотора

мішалки,

змонтованого на кришці, а два інших призначені для введення у вічко
електродів. Скляний стержень мішалки сполучений з мотором гумовим
корком. Мішалка має бути такої довжини, аби вона доходила до місця
попадання світлового променя у вічко. Щільно присуваючи короку до
кришки, запобігають попаданню сонячного світла у вічко. На моторі
встановлений невеликий реостат для регулювання швидкості обертання
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мішалки. У приладі в кришці було просвердлено отвір, що дозволяв вводити
пробу, не знімаючи кришки. Цей отвір закривали гумовим корком.
Джерело постійного

струму. Як

джерело

постійного струму використовували Kay-Lab Meter
Calibrator, модель М10А10. Прилад забезпечував
силу струму від 0,1 до 100 мА з точністю 0,0005.
Електроди.

Анодом

служив

електрод

з

платинової фольги (1,0×1,4 см); катод виготовляли з
платинового

дроту

і

поміщали

в

спеціальне

відділення, ізолювання від розчину кружком з
пористого скла товщиною 1 см.
Мал. 4. Прилад для спектрофотометричного титрування ненасичених
сполук бромом, що генерується електролітично.
Реактиви: Реактиви, що застосовувалися, мали кваліфікацію хч.
Еталонні розчини олефінів готували розчиненням точних наважок в
тетрахлориді карбону в мірних колбах і доведенням об’єму розчину до мітки.
Концентрацію розчинів підбирали так, щоб на 0,500 мл розчину проби
витрачалося до 13 мг брому.
Генеруючий електроліт був неводною сумішшю, подібною тій, якою
користувалися для спектрофотометрії титрування олефінів розчином бромідбромата. Запасний розчин генеруючого електроліту готували, змішуючи 646
мл льодяної оцтової кислоти, 256 мл метанолу, 16 мл концентрованої
хлоридної кислоти і 30 мл 40%-ного (мас.) водного розчину броміду калію.
Як

каталізатор

застосовували

15%-вий

(мас.)

розчин

хлориду

меркурію(II) в метанолі. Проби арсеніту, які застосовували для перевірки
ефективності генерування брому, були аліквотними частинами еталонних
розчинів, приготовлених звичайним способом з триоксиду арсену.
Хід визначення: Спектрофотометр і джерело постійного струму
включають до початку титрування за 15—20 хв. Якщо як каталізатор
використовують хлорид меркурію(II), то розчин фотометрують за 360 нм. Це
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найменша довжина хвилі, якою можна користуватися у присутності даної
солі, оскільки вона має сильне поглинання в ультрафіолетовій області.
Швидкість генерування брому вибирають так, щоб повний час генерування
складав не менше 250 с. Якщо еталонні розчини готують, як описано вище,
процес генерування брому проводять при силі струму 50,00 мА.
Штатив для склянки розміщують у приладі, сполучають мотор з
мішалкою і в склянку вставляють електроди. Катодне відділення заповнюють
1 н. хлоридною кислотою (неводні розчини витікають дуже швидко).
Стандартну кварцову кювету для порівняння наповнюють дистильованою
водою і ставлять на шляху променя порівняння. У склянку для електролізу
наливають 95 мл генеруючого електроліту і 8 мл розчину хлориду меркурію.
Стінки склянки висушують і протирають льняною тканиною. Потім в
склянку з генеруючим електролітом вводять за допомогою мікропіпетки
пробу олефіну і укріплюють склянку в штативі. Кришку приладу ставлять на
місце і сполучають електроди з джерелом струму.
При включеній мішалці регулюють гвинтом положення склянки так,
щоб покази поглинання були мінімальними. Це вказує на те, що склянка
центрована відносно світлового променя.
Коли система відрегульована, на електроди подають струм і одночасно
включають електричний таймер. Приблизно за 100 с до очікуваного кінця
титрування включають привід стрічки для запису. Титрування продовжують
до тих пір, поки перо не проведе лінію завдовжки декілька сантиметрів після
досягнення кінцевої точки титрування (типові криві титрування показані на
мал. 3).
Перед кожною серією титрування проводять холостий дослід з
електролітом. За кінцеву точку титрування приймають точку пересічення
двох лінійних відрізків кривою титрування. Сумарний час, показаний на осі
часу стрічки для запису і вказаний таймером, складає час (у секундах),
потрібний для титрування. Для визначення часу, витраченого на чисте
титрування проби, необхідно відняти з сумарного часу час, що пішов на
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титрування в холостому досліді. Число міліграм брому, що генерується,
розраховують за рівнянню
B=

(τ/I).79,904
96,6

де: τ – час титрування, с; І – сила струму, А; 79,904 – атомна маса брому.
Бромне число обчислюють за формулою:
Áðî ì í å ÷èñëî =

B.100
m

де: m-наважка проби , мг.
Чіткість стрибка кривої фотометричного титрування визначається
трьома факторами: швидкістю генерування брому, довжиною хвилі, за якої
проводиться вимірювання поглинання і швидкістю, з якою реагує олефін.
Чим більша швидкість генерування брому, тим вищий стрибок. Різкість
стрибка підсилюється також у разі аналізу в районі коротких хвиль. Якщо
два ці фактори підтримувати сталими, форма кривої буде визначатися тільки
швидкістю приєднання брому до олефінів.
Криві титрування нерозгалужених олефінів з кінцевим подвійним
зв’язком, наприклад, 1-гексен і 1,5-гексадієн поблизу кінцевої точки мають
доволі великий радіус заокруглення. Точні положення кінцевої точки
знаходять, продовжуючи обидва прямолінійні відрізки кривої до пересічення.
Заокруглення кривої титрування слід приписати повільності реакції
приєднання за прийнятних умов. Наявність замінника в положенні 2 у
термінальних

олефінів

обумовлює

різкий

перегин

кривої

з

малим

заокругленням. Це можна побачити на прикладі 2,5-диметил-1,5-гексадієна і
2-метил-1-гексена. Сильні електронодонорні властивості алкільних груп
обумовлює збільшення густини негативного заряду в місцях подвійного
зв’язку, що полегшує атаку двозарядного комплексного меркурійбромідйона. Це мабуть, стадія, що визначає швидкість реакції. Подальше
розгалуження біля кінцевих подвійних зв’язках чи внутрішнє положення
подвійного зв’язку, немає впливу на форму кривої титрування.
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Хоча усі результати, отримані кулонометричним методом, нижче
вичислених значень бромного числа, ця похибка аналізу уявна. Дані, що
здаються заниженими, показують лише, що чистота досліджених проб
нижче 100%. Те, що реакція приєднання протікає повністю, а побічні
процеси протікають в малій мірі, а також та обставина, що олефіни під час
зберігання в звичайних умовах утворюють пероксиди, доводить, що
кулонометричний метод показує дійсний зміст олефінів у пробі.

Методи визначення йодного числа
Йодне число - загальноприйнятий спосіб вираження ненасиченості,
яку визначають за допомогою моногалогенідів йоду. Зазвичай застосовують
два моногалогеніди - монохлорид йоду і монобромід йоду. Обидва реактиви
придатні для визначення приблизно одних і тих же ненасичених сполук,
проте у кожного з них є свої переваги. Метод з використанням монохлориду
йоду відрізняється швидкістю, монобромід йоду більш стійкий, ніж перший
реактив. В той же час прихильників монохлоридного методу стільки ж,
скільки і супротивників. Досить сказати лише, що обидва методи придатні і
широко поширені.
Методи визначення за допомогою монохлориду йоду
Методика визначення
Реактиви: Біхромат калію, 0,1 н розчин. Розчиняють 4,903 г біхромату
калію у воді і розбавляють розчин до 1 л за температури титрування.
Іноді біхромат калію містить домішки біхромату натрію. Якщо чистота
біхромату калію невідома, рекомендується перевірити її, титруючи його
розчином свіжоперегнаного йоду. Проте, як правило, це не потрібно.
Йодид калію. Розчиняють 150 г йодиду калію у воді і розбавляють
розчин до 1 л.
Тіосульфат натрію, 0,1 н розчин. Розчиняють 24,8 г Na2S2O2·5H2O у
свіжопрокип’яченій воді і розбавляють розчин до 1 л за температури, за якої
буде проводитися титрування. Титр встановлюють наступними чином. У
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колбу з притертим корком вносять 40 мл розчину біхромату калію і 10 мл
розчину йодиду калію, підливають 5 мл концентрованої хлоридної кислоти
(щільність 1,19 г/см3), розбавляють 100 мл води і повільно титрують
розчином тіосульфату натрію до майже повного зникнення жовтого
забарвлення йоду. Додають декілька крапель крохмального клейстеру і за
постійного збовтування продовжують титрування точно до зникнення
блакитного забарвлення.
Крохмальний клейстер. Кип’ятять 1 г крохмалю в 2 л води протягом 10
хв і охолоджують до кімнатної температури. Поліпшений розчин крохмалю
можна приготувати, нагріваючи 2 г крохмалю і 6 г борної кислоти в 200 мл
води в автоклаві за підвищеного тиску 0,5 ати протягом 15 хв. Цей розчин
зберігається дуже добре.
Розчин монохлориду йоду. Розчиняють 13,0 г очищеного сублімацією
йоду в 1 л льодяної оцтової кислоти і через розчин пропускають промитий і
висушений газоподібний хлор. Хлор пропускають до того часу, поки
титрування проби розчину гіпосульфітом не покаже майже подвоєний по
порівнянню з первинним результат. У розчині має бути лише мізерний
надлишок йоду, але ні в якому разі не хлору. Для приготування розчину
користуються льодяною оцтовою кислотою із вмістом 99-99,5%. Якщо вміст
її

нижче,

рекомендується

піддати

кислоту

виморожуванню

і

центрифугуванню або осушенню. Розчин зберігають в темному бутлі з
притертим

корком,

залитим

парафіном.

На

бутлі

записують

дату

приготування; не слід користуватися розчином, що зберігався більше 30 днів.
У розчині не повинне бути значного надлишку йоду і хлору. Цю умову
краще всього виконати таким чином. Потрібну кількість йоду розчиняють в
усьому необхідному об’ємі оцтової кислоти, злегка підігріваючи, якщо
потрібно, для повного розчинення. Невелику порцію цього розчину
відбирають, а через частину, що залишилася, пропускають чистий сухий хлор
точно до зникнення характерного забарвлення вільного йоду. У отриманому
розчині буде невеликий надлишок хлору; до нього підливають необхідну
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кількість нехлорованого розчину для зняття вільного хлору. Невеликий
надлишок йоду майже або зовсім не завдає шкоди, надлишку хлору слід
уникати.
Проведення визначення: У чисту суху склянку місткістю 450 мл,
обладнану притертим корком, наливають 15-20 мл тетрахлориду карбону.
Потім в ній точно відважують 0,10-0,5 г проби (залежно від очікуваного
йодного числа). Піпеткою вносять 25 мл розчину йоду (надлишок йоду
повинний складати 50-60% від доданої кількості або 100-150% від
поглиненої). Склянку ставлять в темне місце на 30 хв. за 25±2°С, потім
приливають 20 мл розчину йодиду калію і 100 мл води. Йод, що виділився,
титрують 0,1 н розчином тіосульфату натрію за постійного збовтування
майже до повного зникнення жовтого забарвлення. Потім додають декілька
крапель крохмального клейстеру і продовжують титрувати до зникнення
синього забарвлення. Поблизу кінця титрування склянку закривають корком і
енергійно збовтують, щоб весь йод, розчинений в тетрахлориді карбону,
перейшов в розчин йодиду калію.
Таким самим чином проводять два холостих титрування (без наважки
проби). Невеликі коливання температури досить помітно впливають на титр
розчину йоду, оскільки оцтова кислота має високий коефіцієнт об’ємного
розширення. Тому істотно, щоб і визначення проби, і холості титрування
проводилися одночасно.
Йодне число (число міліграм йоду, що поглинає 1 г проби, або %
поглиненого йоду) обчислюють за формулою:
É î äí å ÷èñëî =

(Võî ë. - Vï ð.).N .K.12,69
m

де: Vпр. і Vхол. - об’єм розчину тіосульфату, що пішов на титрування проби і
на титрування в холостому досвіді відповідно, мл; N - нормальність розчину
тіосульфату; m - наважка проби, г.
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Визначення за допомогою моноброміду йоду
Реактиви: Розчин моноброміду йоду. Розчиняють 13,6 г йоду (хч) за
нагрівання і перемішування в 825 мл льодяної оцтової кислоти. Розчин
охолоджують, відбирають піпеткою 25 мл і титрують 0,1 н розчином
тіосульфату.
До 200 мл льодяної оцтової кислоти додають з бюретки 3 мл брому (хч)
і добре перемішують. Піпеткою відбирають 5 мл розчину, розбавляють
приблизно до 150 мл водою, додають 10 мл 15%-вого розчину йодиду калію і
титрують йод, що виділився, 0,1 н розчином тіосульфату. На титрування 5 мл
розчину брому повинне витрачатися близько 80% об’єму розчину
тіосульфату, що пішов на титрування 25 мл розчину йоду.
Об’єм розчину брому, який необхідно додати до тих, що залишилися
800 мл розчину йоду, обчислюють таким чином:

V1/25 .
800
V2/5
де: V1 і V2 - об’єм розчину тіосульфату, що пішов на титрування розчину
йоду і брому відповідно.
Змішують 800 мл розчину йоду і розраховану кількість розчину брому,
доливають оцтової кислоти до об’єму 1 л. Приготований розчин моноброміду
йоду зберігають в бутлі з темного скла з притертим корком. Перед кожним
визначенням необхідно проводити холосте титрування.
Тіосульфат натрію, 0,1 н розчин; йодид калію, 15%-ний розчин; розчин
крохмалю.
Проведення визначення: Наважку проби вибирають так, щоб на її
титрування було потрібно не менше 60% витрати на холосте титрування.
Якщо витрата титранта складе менше 60%, це означає, що кількість реактиву
в розчині недостатня для повноти реакції, і визначення слід повторити з
меншою наважкою проби.
Наважку розчиняють в хлороформі або тетрахлориді карбону в колбі
місткістю 250 мл; якщо розчинення проводили за нагрівання, то перед
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приливанням реактиву розчин проби слід охолодити. У окрему колбу
наливають таку ж кількість розчинника. У кожну колбу піпеткою вносять по
25 мл розчину моноброміду йоду і перемішують до отримання однорідного
розчину. Колби з розчинами залишають точно на 30 хв., періодично
збовтуючи розчин, потім додають 50-100 мл води і 10 мл 15%-ного розчину
йодиду калію. Йод, що виділився, титрують 0,1 н розчином тіосульфату до
майже повного зникнення забарвлення йоду, потім додають 1 мл розчину
крохмалю і продовжують титрувати до зникнення синього забарвлення
розчину. Поблизу кінця титрування розчин необхідно енергійно збовтувати,
щоб повністю екстрагувати йод з органічного шару.
Йодне

число

обчислюють

за

формулою,

приведеною

вище.

Ненасиченість за цією формулою виражається в довільних одиницях,
оскільки цей метод застосовується переважно для аналізу сумішей
вуглеводнів, жирних кислот, естерів, з яких не можна виділити яку-небудь
певну сполуку. Якщо ж досліджують певну сполуку, то в розрахунковій
формулі 126,9 (атомна маса йоду) слід замінити на молекулярну масу цієї
сполуки, розділивши його на 2 (кожен подвійний зв’язок вимагає два
еквіваленти йоду). Таким чином знаходять відсотковий вміст речовини в
пробі.
Описаний

вище

метод

виявився

придатним

для

визначення

ненасичених вуглеводнів, жирних кислот, їх естерів, вінілових естерів і
деяких ненасичених спиртів. Проте не з усіма ненасиченими речовинами цей
метод дає задовільний результат. Іноді важко визначити кінець титрування
через непостійність зникнення забарвлення. Окрім впливу побічної реакції
заміщення для усіх сполук, що легко окиснюються, також будуть виходити
помилкові результати.
Незважаючи на вказані недоліки, цей метод визначення йодного числа
широко застосовується, оскільки за відсутності домішок, що заважають,
точність його досить висока (±1-2%).
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Рекомендується кожну нову порцію розчину моноброміду йоду
перевіряти за яком-небудь еталоном, щоб забезпечити правильне його
приготування. Дослідники користувалися кукурудзяним маслом, зважаючи
на його стійкість і зручність аналізу цим методом.

Методи, які ґрунтуються на гідруванні
Розроблено багато приладів для визначення ненасичених сполук
гідруванням.
Простий швидкісний метод кількісного визначення (метод Сігіа)
Метод цілком задовільний, якщо достатня точність аналізу ±5%.
Головна перевага методу полягає в простоті його виконання.
Методика визначення
Проведення визначення: У посудину для гідрування 1 (мал. 5) вносять
близько 3 мл розчинника і близько 0,5 г каталізатора. Кількість каталізатора
не є вирішальною для реакції. Якщо брати більше каталізатора, гідрування
сполуки протікає швидше, проте час, необхідний для насичення каталізатора
воднем, значно збільшується. У разі меншої кількості каталізатора
гідрування протікає повільніше, але зменшується час для насичення
каталізатора.
Потім в посудину 1 вносять таку наважку проби речовини, на
гідрування якої повинно піти близько 0,0002 моль водню. Якщо речовина
тверда, пробу зважують в алюмінієвому човнику або в пакетику. Човник
поміщають в посудину 1. Пробу рідкої речовини зважують в маленькій
скляній склянці або в желатиновій капсулі. (У разі використання капсули як
розчинник слід застосовувати воду.)
Щоб уникнути витоку водню усі крани і з’єднання приладу слід
змастити. Систему продувають воднем 3-5 хв. Водень вводять через кран 2
(при цьому кран має бути в положенні, вказаному на малюнку); рівень ртуті в
газовій бюретці повинен знаходитися наскільки можливо ближче до крану.
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Водень випускають через кран 3. Після закінчення продувки системи
кран 3 закривають і рівень ртуті спускають нижче за ділення бюретки. Потім
кран 2 повертають в положення А і припиняють
продування воднем.
Мал. 5. Прилад для визначення ненасичених сполук
гідруванням: 1 - реакційна посудина; 2, 3 - крани; 4мішалка; 5 - магніт.
За допомогою зрівняльної груші встановлюють в
системі тиск близько 30 мм рт. ст. і приводять в дію
мішалку. Мішалка 4 є маленький запаяний в скляну оболонку залізний
стержень, що опускається в реакційну посудину і приводитися в обертання
зовнішнім магнітом 5, що обертається. Такі магнітні мішалки легко
виготовити в лабораторії. Чим інтенсивніше перемішування, тим швидше
станеться насичення каталізатора і тим швидше буде гідруватися проба.
Коли рівень ртуті перестане підніматися, це означає, що каталізатор
насичений воднем. Піднімають зрівняльну грушу, повільно відкривають кран
3 і пропускають струм водню через прилад до тих пір, поки ртуть не
підніметься в межі шкали газової бюретки. Знову закривають кран і для
встановлення рівноваги залишають систему на 5-10 хв. Знімають дані на
бюретці і на термометрі. Потім, повертаючи посудину, перевертають пробу в
розчинник. Встановлюють в системі тиск 30 мм рт. ст. і продовжують
перемішування до тих пір, поки ртуть в газовій бюретці не перестане
підніматися. Відмічають покази на бюретці і знову встановлюють на 10 хв.
тиск
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мм рт. ст.,

щоб

забезпечити

повноту

реакції.

Відмічають

температуру.
Якщо температура у кінці визначення відрізняється від початкової, для
отримання точних результатів необхідно в об’єм витраченого водню внести
поправку. Якщо це не зробити, значення об’єму поглиненого водню буде
помилковим через розширення або стискування газу у вільному об’ємі
приладу. Об’єм приладу вимірюють, заповнюючи його (до верхньої риски
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шкали) водою і зважуючи воду. Поправку визначають, підсумовуючи об’єм
приладу і об’єм між верхньою рискою шкали бюретки і рівнем ртуті у кінці
гідрування і відраховують об’єм розчинника. Таким чином отримують
вільний об’єм у кінці гідрування. У цей об’єм вносять поправку, обумовлену
температурними змінами під час вимірювання:
V1
=
T1

V2
T2

де: T - абсолютна температура.
Різниця між невиправленим і виправленим об’ємами - зміна об’єму,
викликана розширенням або стискуванням газу в приладі. Його слід додати
до об’єму витраченого водню, відміченого за шкалою газової бюретки, або
відняти від нього показ від того, чи була кінцева температура нижче або
вище за початкову.
Слід уникати застосування низькокиплячих розчинників, оскільки
температура сильно впливає на тиск пари розчинника. Цей тиск зазнає сильні
коливання в інтервалі робочих температур, що може привести до значних
похибок у показах об’єму.
У пропонованій методиці користуються газовою бюреткою місткістю 7
мл, результати отримують з точністю ±5%. Якщо застосовувати бюретку
місткістю 50 мл і в 5-8 разів більше наважки проби (усі інші розміри приладу
залишаються без змін), то можна досягнути точності ±1-2%.
Кисень варто заздалегідь, перед початком аналізу, повністю вилучити з
приладу, інакше він реагуватиме з воднем. Зрозуміло, заважають усі
речовини, які в умовах аналізу відновлюються воднем.
Вміст досліджуваної речовини обчислюють, користуючись наступними
рівняннями:
V1
V0
t + 273 = 273

V0
=
22,414 m M

N H2
N
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де: V1 - об’єм поглиненого водню (виправлений); V0 - об’єм водню,
приведений до 00C;
t - робоча температура, °С; M - молярна маса досліджуваної сполуки; m –
наважка проби; NН2 - число моль поглиненого водню; N - число моль
сполуки.
Нікель Ренея слід завжди зберігати під шаром спирту (краще
висококиплячого). Висохлий нікель Ренея реагує з киснем повітря,
розкидаючи іскри, які можуть запалити навколишні горючі матеріали. Не
можна залишати каталізатор в приладі, на кришці столу або на інструменті,
що служить для внесення каталізатора в прилад.
Метод Клаусона - Kaaca
Цей метод має значно більшу точність, ніж попередній, до ±1%.
Коливання температури не впливають на результати аналізу, оскільки
прилад термостатуєтся. Недолік методу полягає в тому, що водень подається
під невеликим тиском, тому гідрування протікає порівняно повільно.
Гідрування відбувається в кулястій посудині 1 (мал. 6), яка через
манометр сполучена з компенсатором 2. Зниження тиску в посудині 1 у ході
гідрування компенсують приливанням ртуті з бюретки, і рівень рідини в
манометрі утримується на нулі. Об’єм водню (у мл) за 00C і 760 мм рт. ст.
(101 кПа), який поглинула проба, розраховується за формулою:
273 .
(P - p) . V
T
760

де: Р - атмосферний тиск, мм рт. ст.; р - тиск пари розчинника, мм рт. ст. за
температури Т; V - об’єм доданої ртуті, мл;
T - абсолютна температура.
Мал. 6. Схема приладу для визначення ненасичених
сполук за Клаусоном - Kaacом : I - посудина для
гідрування; 2 - компенсатор.
Каталізатор Адамса в сухому стані у присутності
водню або кисню розжарюється. Водень поглинається каталізатором і реагує
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з киснем, виділяючи значну кількість тепла. Після введення каталізатора в
прилад його слід повністю покрити рідиною. Щонайменша суха частка
каталізатора в потоці водню розжариться і може викликати займання парів
розчинника або вибух суміші водню з повітрям.
У наведеній нижче методиці використовується модифікований прилад
Брейтшнейдера і Бургера. Повітря видувається з приладу воднем без
евакуації усієї системи, це дозволяє обійтися без приладу для видалення
манометричної рідини. Такий прилад простіший і зручніший, а точність, що
досягається, залишається такою ж.
Прилад: На мал. 7 дане детальне креслення приладу. Повний об’єм
частин з кожного боку манометра складає близько 70 мл, і вони мають бути
однаковими з точністю до 2-3 мл.
Градуювати манометр необов’язково дуже точно, оскільки він
служити тільки для доведення різниці тисків до нуля. Але градуювання
шкали в міліметрах на довжині 2 см буде корисним.
Мал.

Модифікований

7.

Брейтшнейдера

-

Бургера

для

прилад
визначення

ненасичених сполук гідруванням: 1 - ртутний
резервуар; 2-платинова чашка; 3, 4, 5, 6, 7 крани; 8 - компенсатор; 9 - залізний стержень.
Довжина бюретки складає 40 см, місткість
5

мл.

Кожний

мілілітр

шкали

бюретки

розділений на 50 частин. Зрозуміло, можна
користуватися і довшою і точнішою бюреткою.
Кінчик бюретки має бути таким, щоб 1 мл ртуті
витікав з неї приблизно протягом 1 хв. Тому
немає необхідності регулювати потік ртуті краном 4.
Платинова чашка 2 прикріплена до залізного стержня 9 завдовжки 25
мм так, що її можна за допомогою магніту зняти з гачка і перевернути в
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розчинник. Стержень завернутий у платинову фольгу, спаяну золотом, щоб
уникнути корозії заліза під дією розчинника.
Весь прилад підтримується затискачем, який закріплюється нижче за
кран 4, і занурений в термостатуючу водяну ванну, вода в якій енергійно
перемішується для забезпечення однакової температури в усій системі.
Реакційна рідина в посудині для гідрування перемішується за допомогою
залізного стержня в тефлоновій оболонці, що приводитися в обертання
магнітом. Магніт розміщений внизу у скляній ванні термостата.
Перед роботою прилад слід ретельно вимити: усі шліфи змащують.
Ртуть наливають в посудину 1 і, відсмоктуючи повітря, засмоктують її в
бюретку за допомогою насоса, що підключається до крану 5. Коли ртуть
досягне верхньої відмітки шкали бюретки, кран 4 закривають і насос
відключають. У посудині 1 повинна залишатися лише така кількість ртуті,
щоб вона закривала тільки кінчик бюретки.
Проведення визначення:

Розчинник (близько 2 мл) вводять в

компенсатор 8 і в манометр, відкривши кран 6. У посудину для гідрування
вносять каталізатор і наливають 2 мл розчинника. У платиновій чашці
зважують речовину і підвішують її на скляний гачок. Посудину для
гідрування сполучають з іншою частиною приладу і за відкритих кранах 6 і
3, пропускаючи водень через кран 7, витісняють повітря з приладу.
Коли все повітря з приладу буде видалено, закривають кран 3 і потім
відразу - кран 7. При цьому тиск в приладі стає дещо вищий за атмосферний.
Приводять в дію магнітну мішалку. Одночасно з насиченням воднем
каталізатор насичується парами розчинника. Коли каталізатор повністю
насичений, покази манометра при закритому крані 6 відповідають нулю.
Відкриваючи на мить кран 3 (за відкритого крану 6), зрівнюють тиск в
приладі з атмосферним. Записують атмосферний тиск і температуру.
Закривають кран 6, перевертають платинову чашку з речовиною в розчинник
і проводять гідрування.
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Поглинання водню викликає підйом манометричної рідини в лівому
коліні манометра Якщо необхідно зняти дані об’єму поглиненого водню,
мішалку зупиняють і дають ртуті стекти в посудину до тих пір, поки рівень
рідини в манометрі не встановиться на нуль
Для перевірки приладу користувалися сорбіновою кислотою (молярна
маса 112,06). Кислоту для очищення двічі переганяли у вакуумі і тричі
перекристалізовували з води. Похибка залишається меншою 0,2% навіть за
гідрування протягом 40 год.
Метод Гульда і Дрейка
Перевага цього методу полягає в застосуванні водню під порівняно
високим тиском - до 5 ат (≈ 3,5·104 Па), отже, реакції протікають швидко.
Точність методу складає ±0,1%. Недолік методу полягає в тому, що
необхідний для визначення прилад досить складний. Для отримання
оптимальних результатів необхідно 0,5-12,0 ммоль водню.
Мал. 8. Схема приладу для гідрування: 1манометр Бурдону; 2-шприц ємністю 75 мл з
діленнями 0,1 мл; 3-чашечка з пробою; 4-посудина
для гідрування.
Прилад: На мал. 8 зображений прилад для
проведення гідрування, подібний з описаним
раніше, за винятком того, що подвійний манометр
і ртутна зрівняльна груша замінені металевим шприцом 2, а для виміру
тиску служить чутливий манометр Бурдону 1. Реакційна посудина 4
сполучена з вимірювальною системою довгим капіляром з нержавіючої
сталі.
Усі сполуки зроблені із звичайного фітингу із стандартною трубною
різьбою 1/8 дюйма. Для запобігання витоку водню в сполучних вузлах
встановлені клапани Лункенгеймера з голкою з нержавіючої сталі.
Регулювання температури. Вода з термостата (температура води
регулюється ртутним регулювальником з точністю до 0,1 °С) за допомогою
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відцентрового насоса подається в сорочку шприца; витрата води 2,3 л/хв. У
цей же термостат, наскільки дозволяє затиск, занурена посудина для
гідрування.
Проведення визначення: У реакційну посудину наливають 40 мл
розчинника і вносять водну суспензію приблизно 1,3 г свіжоприготовленого
нікелю Ренея. Чашку, що містить наважку проби, яка еквівалентна 0,5-12,0
ммоль водню, підвішують на гачок на кінці трубки, що підводиться.
Закривають вихідний клапан і в прилад повільно впускають водень до
встановлення абсолютного тиску в системі 5 ат (≈ 3,5·104 Па). Вакуумування
і заповнення воднем системи повторюють ще двічі, щоб повністю видалити
повітря з приладу. При останній операції заповнення, коли водень вже
введений і тиск починає зростати, повільно повертають гвинт шприца до
ділення біля 0,0. Цим досягають того, що пари розчинника не потрапляють з
реакційної посудини в шприц і манометр.
Приводять в дію циркуляційний насос, встановлюють температуру
термостата і включають прилад для струшування.
Відкривають вентиль подачі

водню настільки, щоб

манометр

показував 5,00 ат (чи будь-який інший робочий тиск, що перевищує
атмосферний). Вміст реакційної посудини перемішують 5 хв., щоб
каталізатор і розчинник наситилися воднем; при цьому підтримують заданий
тиск, регулюючи клапаном пуску. Струшування продовжують ще 5 хв.,
перевіряючи в цей час відсутність витоку водню і постійність температури
ванни.
Відмічають температуру ванни і положення поршня на шкалі у той
момент, коли робочий тиск досягає точно заданого значення. Припиняють
перемішування, звільняють посудину для гідрування із затискача і
нахиляють її так, щоб чашка з пробою впала в суспензію каталізатора в
розчиннику. Потім знову вставляють посудину в затискач і приводять в дію
прилад для струшування.
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У міру поглинання водню повертають гвинт шприца, щоб підтримати
початковий тиск в системі. За необхідності шприц знову наповнюють
воднем, при цьому прилад для струшування зупиняють, щоб водень
витрачався повільно.
У кінці гідрування знову звільняють реакційну посудину із затискача і
нахиляють її, щоб змити і частки речовини. Потім поновлюють струшування.
Коли тиск в системі перестане змінюватися (без подальшого руху
поршня) і температура утримується на початковому рівні, відмічають
положення поршня за шкалою. Кількість поглиненого водню (у ммоль)
обчислюють за формулою:

p .(V2 - V1)
0,08206 .T
де: р - тиск, відмічений за манометром, ат (з поправкою на зміну тиски); V2 і
V1 - початковий і кінцевий показ положення поршня; T - абсолютна
температура води в термостаті.
Речовини перед проведенням аналізу додатково очищали. Коричну
кислоту

(фармакопейної

чистоти)

перекристалізовували

з

метанолу,

температура топлення 134ºC. Зразки барвників хроматографували до повної
однорідності,

потім

перекристалізовували

з

метанолу

або

етанолу.

Розчинники булі звичайної чистоти. Чистота водню складала 99,5%.
Ніякої кореляції між похибкою і температурою або природою
розчинника не спостерігається. Наприклад, похибка аналізу коричної
кислоти практично не залежала від того, чи використовували як розчинника
метанол або бутанол. Якщо нехтувати поправкою на тиск пари розчинника,
викликана цим похибка має бути - 3,2 і - 0,17% Для метанолу і бутанолу
відповідно (відновлення за 250C і 5 ат (≈3,5·104 Па).
Метод Міллера і Де Форда
У методі Міллера і Де Форда застосовують електролітично
генерований водень. Прилад нескладний, і його перевага полягає в
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тому, що він до деякої міри автоматизований. Точність аналізу за
методом Міллера і Де Форда складає близько ±2-3%.
Прилад включає комірку для електролітичного генерування
водню, газовий кулонометр для визначення кількості витраченої на
електроліз електроенергії і реакційну посудину. У цьому приладі
вимірюється і швидкість реакції, на яку вказує сила струму, і загальна
кількість поглиненого газу за даними кулонометра. Сила струму
регулюється вручну в ході процесу так, щоб швидкість генерування
водню дорівнювала швидкості його споживання. Прилад розрахований
на отримання великих об’ємів газу (у літрах) і конструктивно
складний.
Відмічених недоліків не має прилад, в якому здійснюється
автоматичний електроліз, при цьому регулюється тиск, а сила струму
міняється так, щоб швидкість генерування і споживання водню були
рівними.
Схема приладу для електролітичного генерування водню і
гідрування представлена на мал. 9. Наважка проби, розчинник і
каталізатор вносять в реакційну посудину 1, яка сполучена з Uподібною

електролітичною

коміркою

8

через

хлоркальцієву

осушувальну трубку 7. Уся система ізольована від атмосферного
повітря.
Спочатку каталізатор відновлюють генерованим воднем. Після
закінчення відновлення підвищення тиску водню в системі викликає
пониження

рівня

електроліту,

контакт

електрода

і

електроліту

переривається, і електроліз автоматично припиняється. Тиск в системі
вище атмосферного на тиск, відповідний різниці рівнів рідини в обох
колінах комірки.
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Мал. 9. Прилад Міллера і Де Форда для гідрування: 1 - реакційна
посудина: 2-патрубок; 3 - сферичний шліф; 4. 5 - триходові крани; 6резервуар для Нg; 7-хлоркальцієва трубка; 8 – електролітична комірка; 9чашечка для проби.
Після введення проби в розчинник починається реакція і тиск водню в
системі знижується, причому контакт рідини з електродом поновлюється.
Швидкість генерування водню встановлюють рівній початковою швидкості
його споживання, після цього процес гідрування протікає автоматично.
Регулювання сили струму під час електролізу деякою мірою
досягається зміною глибини занурення конічного електроду. У міру
протікання процесу гідрування швидкість споживання водню зменшується,
рівень рідини в комірці знижується і генерування водню сповільнюється.
Якщо швидкість генерування буде більша швидкості споживання водню
через повільність реакції

гідрування, електричний ланцюг приладу

автоматично розмикається і замикається. Під час розмикання тиск в системі
повільно знижуватиметься, поки електрод знову не увійде до зіткнення з
електролітом. Якщо водень перестає генеруватися, це означає, що реакція
закінчилася.
У ланцюг кулонометра включений реєструючий прилад з самописцем,
який фіксує кількість (у мекв) поглиненого водню. Після початкового
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регулювання гідрування до кінця протікає автоматично і не вимагає
спостереження.
Прилад: Реакційна посудина 1 виготовлена з колби Ерленмейєра
ємністю 25 мл з нормальним шліфом 14/20. Для введення проби до колби
припаюють бічний патрубок діаметром 6 мм. В горло вставлянь капіляр
діаметром 1 мм і довжиною 75 мм, який сполучає реакційну посудину з
іншою системою. Для надання гнучкості капіляр сполучений з водневою
лінією сферичним шліфом 3. Триходовий кран 4 дозволяє під’єднувати
реакційну посудину до вакуумної системи перед гідруванням. Для
вакуумування посудини досить простого водяного аспіратора.
Резервуар для водню 6, виготовлений з ділильної воронки місткістю
500 мл і сполучений з системою триходовим краном з просвітом 2 мм,
служить джерелом водню. Ним користуються для продування системи перед
гідруванням. Водень осушується перед вступом в реакційну посудину в
поглинальній трубці 7, наповнену хлоридом кальцію. Електролітична
комірка 8 є U - подібною трубкою, ліве горло якої закрите гумовим корком зі
вставленим в неї платиновим катодом (1,0×1.4 см). Катод конічний, ширина
його нижньої частини складає половину від ширини верхньої частини.
Анодом служить паличка чистого цинку. Частини систем сполучені одна з
одною капілярними трубками (2 мм) з тайгоновими торцями. Така
конструкція приладу дозволяє легко мити його. Загальний об’єм газу в
приладі, включаючи електролітичний осередок, осушувальну трубку,
сполуки і порожню реакційну колбу, складає 51,5 мл Для зменшення
похибок, що обумовлюються змінами температури або тиску, об’єм газу в
приладі має бути мінімальним.
Бічний відросток реакційної посудини закривають м’яким гумовим
корком. Рідкі проби вводять за допомогою шприца, який можна зважувати
разом з пробою. Для твердих проб служить алюмінієва чашка, виготовлена з
прутка діаметром близько 6 мм. В центрі її на глибину 9 мм просвердлено
заглиблення діаметром 4,8 мм. Вверху чашки просвердлено одна проти одної
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дві дірки малого діаметру; у них вставлена дужка з хромелевого дроту.
Чашку підвішують на дротяному гачку, вставленому в пробку відростка. Для
внесення проби в суміш розчинника і каталізатора чашку перевертають
поворотом корка. Суміш, що гідрується, перемішують магнітною мішалкою.
Реактиви:

Сульфатна

кислота,

6 н,

отримували

розбавленням

концентрованої сульфатної кислоти (хч).
Каталізатори: діоксид платини і паладій на вугіллі.
Коричну кислоту, ацетофенон і фенілпропілкетон застосовували в тому
виді, як вони були отримані. Низькі результати, отримані під час аналізу цих
речовин, поза сумнівом, обумовлені недостатньою їх чистотою. Бензен (ч)
перед аналізом сушили над натрієвим дротом. Нафтален спочатку очищали
чотирикратною перекристалізацією з наступних розчинників: льодяної
оцтової кислоти, ацетону, і етанолу, потім протягом 39 год. кип’ятили в
етанолі над нікелем Ренея. п-Нитрофенол очищали перекристалізацією з 1 н
сульфатної кислоти (tтопл. 112-113 0C).
Проведення

визначення:

Водень

отримують

електролізом

6н

сульфатної кислоти. Відкривши для контакту з атмосферою усі крани, водень
пропускають через систему протягом 20 хв. перед тим, як почати гідрування.
Під

час

продування

і

наповнення

системи

воднем

встановлюють

максимальне значення сили струму (1 А), підвищуючи до максимуму
прикладену

напругу.

Потім

резервуар

наповнюють

електролітично

отриманим воднем. Під час продування приладу в реакційну посудину
вводять каталізатор і 5 мл розчинника. В алюмінієву чашку поміщають таку
кількість проби, для гідрування якої потрібно 2-22 мл водню. Чашку з
пробою підвішують на гачок. Висококиплячі рідини також можна зважувати
в чашці без втрат за вакуумування реакційної посудини. З проб легколетких
рідин готують розчини в тому розчиннику, в якому проводять гідрування, з
таким розрахунком, щоб 1 мл розчину споживав задану кількість водню.
Шприц місткістю 1 мл наповнюють до мітки "1 мл" і зважують. Після
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введення точно 1 мл розчину проби в колбу шприц знову зважують і за
різницею визначають масу проби.
У реакційну колбу з каталізатором і розчинником опускають
магнітний стержень і приєднують її до іншої частини приладу. Кран 5
встановлюють так, щоб з реакційною колбою був сполучений тільки
резервуар 6, і наповнюють колбу воднем за відповідного положення
крану

4.

Після

п’ятикратного

продування

колбу

сполучають

безпосередньо з електролітичною коміркою. Включають магнітну
мішалку; швидкість перемішування має бути такою, щоб сприяти
швидкому проходу водню через межу газ - рідина. Каталізатор піддають
відновленню до тихий пір, поки кулонометр не покаже протягом 10 хв.
відсутності витрати водню. Встановлюють самописець кулонометра на нуль.
Потім вводять пробу або

перекиданням чашки

з наважкою, або

вприскуванням зі шприца 1 мл розчину проби. Відмічають температуру і
атмосферний тиск.
Для гідрування сполук ароматного ряду користуються льодяною
оцтовою кислотою як розчинником і діоксидом платини як каталізатором.
Більшість реакцій відновлення можна проводити в 95%-ному етанолі над
10%-ним паладієм на вугіллі. Кількість каталізатора зазвичай повинна
складати 10-20% (мас.) проби. Така кількість достатня для завершення
реакції протягом 1 год.
Для розрахунку результатів аналізу знімають покази кулонометра.
Оскільки

кулонометри

калібрують

в

міліеквівалентах,

то

число

міліеквівалентів генерованого водню є добутком числа відліків за
кулонометром на ціну відліку. Отримане число порівнюють з розрахунковим
числом міліеквівалентів водню. Зазвичай результати аналізу виражають
через водневе число:

n.201,6
M
де: n - число подвійних зв’язків; M - молярна маса речовини.
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Знайдене з досліду водневе число обчислюють за формулою:

N.100,8
m
де: N - кількість водню, мекв; m - наважка проби, мг.
Якщо пробу вводять у вигляді розчину, число міліеквівалентів
генерованого водню не є фактичною його витратою. При введенні 1 мл
розчину рівень рідини в генеруючій комірці відповідно знижується. Навіть
коли проба споживає водень, покази кулонометра не реєструють до тих пір,
поки не поглинеться дещо більше за 1 мл водню. Тому до числа
міліеквівалентів, відлічених за кулонометром, необхідно додавати число
міліеквівалентів водню, що відповідає об’єму введеного розчину проби. До
об’єму вводять поправку, приводячи його до нормальної температури і тиску.
Стандартне відхилення в усіх випадках, за деяким винятком, складає
менше 2%.
Типові криві швидкості гідрування деяких ненасичених сполук
приведені на мал. 10.
Мал. 10. Кінетичні криві гідрування
деяких сполук : 1 - олеїнова кислота; 2 - nнітрофенол;

3

-корична

кислота;

4

-

ацетофенон; 5 - нафтален.
Крива

n-

нітрофенолу

має

яскраво

виражений перелом. Це пояснюється тим, що,
коли відновлення нітрогрупи вже закінчене,
поглинання

водню

триває

з

невеликою

швидкістю. Відмінність в швидкості основної
реакції відновлення і повільної реакції досить
велика, так що кінець реакції можна визначити
графічно, продовжуючи обидва прямолінійні відрізки кривої до перетину.
Кінець

гідрування

обох

ароматичних

кетонів,

ацетофенону

і

фенілпропілкетону, також був визначений екстраполяцією. Криві після
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перелому виходили прямолінійними лише за оптимального співвідношення
кількостей каталізатора і проби, а саме за 5%; у разі вищого співвідношення
виходять закруглені криві, непридатні для екстраполяції. У таких випадках
рекомендується визначити оптимальну кількість каталізатора.
Виявилося можливим швидко відновити ацетофенон в етилбензен;
отримана крива гідрування не має перелому, відповідного проміжного
спирту, за співвідношення кількості проби і каталізатора 3:1. Поглинання
водню різко припиняється після закінчення цієї реакції.
Низькі результати, отримані при аналізі нафталену, пояснюються
повільністю його гідрування. Причина

низьких результатів для п-

нітрофенолу не відома.
На точність гідрування впливають три головні чинники: температура,
тиск і поверхневий натяг рідини в комірці електрометрії. У разі мертвого
об’єму 46,5 мл, коли в реакційну посудину вводять 5 мл розчинника, зміна
температури під час гідрування на 1ºC еквівалентна 0,16 мл газу. Остаточний
результат може бути високим або низьким залежно від напряму зміни
температури. Для порівняно великих проб, що вимагають близько 15 мл
водню, похибка аналізу, обумовлена зміною температури, складає лише 1%,
для малих проб вона може досягати 20%. У літній час коливання кімнатної
температури можуть досягати протягом дня 10°C, але під час виміру
коливання мають бути малими. У деяких випадках доводиться користуватися
спеціальними методами регулювання температури.
Вплив коливань температури можна понизити, зменшуючи мертвий
об’єм приладу, використовуючи меншу реакційну колбу і не користуючись
осушувальною трубкою, об’єм якої складає більше половини мертвого
об’єму. Можна застосовувати 85% сульфатну кислоту і усунути осушувальну
трубку, оскільки тиском насиченої водяної пари над такою кислотою можна
знехтувати. Проте за малої електропровідності 85%-ної кислоти, яка обмежує
силу струму декількома міліамперми, можна аналізувати лише малі проби.
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Зміна атмосферного тиску також може викликати похибки аналізу,
оскільки один кінець електролітичної комірки сполучається з атмосферою.
Зміна тиску на 1 мм рт. ст. (1,33·102 Па) еквівалентні приблизно 0,06 мл
водню. Можливо, що збільшення тиску може компенсуватися підвищенням
температури. Взагалі мало вірогідно, щоб протягом 0,5 год. тиск міг
змінитися на 1 мм рт. ст., отже, похибка цього джерела мала.
Вплив

поверхневого

натягу рідини

в

електролітичній

комірці

виявляється таким чином, що рівень рідини в катодному просторі комірки в
момент розмикання приблизно на 1 мм нижче, ніж рівень у разі відновлення
контакту між електродом і електролітом. За об’єму поглинутого водню
близько 15 мл ця мертва зона відповідає можливій похибці 1%. Похибка
зростає в разі зменшення об'єму водню, що поглинається. За необхідності
розміри мертвої зони можна істотно знизити, зменшуючи поперечний переріз
катодного рукава або користуючись складним маностатом.
Прилад дуже корисний при дослідженні швидкості гідрування,
оскільки криві швидкості записуються автоматично. За цими кривими легко
помітити щонайменшу зміну швидкості. На кривій гідрування нафталену
спостерігається перелом після того, як реакція пройде на 40%; це обумовлено
відмінністю швидкостей гідрування нафталену і тетраліну. Кінець гідрування
можна визначити за різким обривом кривої. Проте приладом можна
користуватися для виміру швидкості лише тоді, коли швидкість реакції
менше швидкості перенесення водню через межу між газовою і рідкою
фазами. Було показано, що швидкість перенесення водню залежить від
швидкості

перемішування.

Оскільки

криві

швидкості

гідрування

застосовувалися тільки для визначення кінця гідрування, надійність їх не
вивчалася. Криві, отримані в окремих дослідах для таких сполук, як,
наприклад, нафтален, дещо відрізняються, що, поза сумнівом, обумовлено
різною швидкістю перемішування реакційного розчину.
Систематичні похибки в методі відсутні. Можна вважати, що
термостатування приладу усуне одне зі значних джерел похибок.
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Визначення за допомогою боргідриду натрію
Під час розробки зручного методу визначення ненасиченості шляхом
кількісного гідрування було запропоновано об’єднати процес приготування
високоактивного каталізатора гідрування in situ з генеруванням водню з
боргідриду натрію в автоматичному приладі.
У цьому методі для вимірювання кількості поглинутого водню
застосовується титрований розчин боргідриду натрію. Єдиними вимогами
для забезпечення точності визначення є термостатування гідрогенератора з
допомогою невеликої ванни, а також рівність тисків на початку і в кінці
реакції. Метод застосовували для гідрування від 0,2 до 2,0 ммоль речовини,
точність визначення 1%. Аналіз триває 3 хв. Для виконання трьох визначень
достатні 20 хв., включаючи приготування каталізатора.
Методика визначення
Мал. 11. Аналітичний гідрогенератор за Браном.
Прилад: Гідрогенератор (мал. 11) складається з
колби ємністю 65 мл з нормальним шліфом 24/40 і
гідрогенераторної лампи з таким же шліфом, яку
споряджено резервуаром для ртуті і патрубком. Лампа
сполучена з ртутним лічильником бульбашок. Точна
мікробюретка ємністю 5 мл з резервуаром і триходовим
краном встановлена на лампі за допомогою шліфа 12/30.
Ртуть в центральному резервуарі служить як затвор і регулююча рідина.
Зниження тиску в приладі нижче атмосферного викликає всмоктування
розчину боргідриду з бюретки через ртуть і дірку під шліфом 12/30 в колбу.
Під час реакції боргідриду з кислотою, що наливається в колбу, виділяється
водень; з підвищенням тиску водню витікання розчину боргідриду з бюретки
припиняється. У
такий спосіб здійснюється плавне введення розчину боргідриду в колбу
автоматично до завершення гідрування. Каталізатор утворюється in situ за
реакцією боргідриду натрію і металевої платини у присутності активного
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вугілля. Виходить надзвичайно активний каталізатор - такий же, як і за
насичення платини воднем. З однією порцією каталізатора можна провести
до 12 аналізів.
Реактиви: Розчиняють 3,95 г 98%-ного боргідриду натрію в 100 мл
дигліма або тригліма (диметилового етеру ди- або триметиленгліколю).
Можна використовувати технічний диглім або триглім зі свіжовідкоркораної
склянки. Проте, якщо розчинник зберігався протягом деякого часу на повітрі,
його слід зневоднити додаванням малої кількості алюмогідрида літію і
перегонкою в вакуумі [tкип. дигліма 62-63 ºC за 15 мм рт. ст. (2 - 103 Па), п20=
1,4078; tкип тригліма 108°С за 15 мм рт. ст., п20 = 1,4233].
Приготовлений розчин фільтрують від можливих твердих часток. Для
визначення його концентрації вводять 10,0 мл розчину в 30 мл 50%-вій
оцтовій кислоті і вимірюють об’єм газу, що виділився, рідинним
евдіометром. Молярність розчину розраховують за формулою:
M=

V1 - V2 . p - 25 . 273
896
760
t + 273

де: V 1 - об’єм газу, що виділився, мл; V 2 - об’єм введеного розчину
боргідриду натрію, мл; р - атмосферний тиск, мм рт. ст.; t температура, ºC.
Можна також встановити титр розчину ацидиметричним титруванням.
Змішують в колбі 10,0 мл титрованої 0,15 M хлоридної кислоти і 5 мл води і
додають 1,00 мл розчину боргідриду натрію (близько 1,0 М). Колбу нещільно
закривають і розчин збовтують 1 хв. Потім титрують вміст 0,1 н розчином
їдкого натру. Після витрати приблизно 4 мл розчину їдкого натру додають 12 краплі насиченого розчину метилового червоного в етанолі і титрують до
кінця. Молярність розчину боргідриду натрію розраховують за формулою:
M=

VANA - VBNB
V

де: VА і VВ - об’єми розчинів кислоти і лугу, мл; V - об’єм розчину
боргідриду натрію, мл;
NА і NВ - нормальність розчинів кислоти і лугу.
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Стандартний

розчин

боргідриду

натрію

(1,0 М)

розбавляють

ізопропанолом (який не містить кислот або ацетону) щоб отримати 0,1 або
0,05 M розчин Титр цих розчинів можна встановити титруванням, описаним
вище (беруть 10,0 мл замість 1,0 мл 1 M розчину) або гідруванням 1,0 ммоль
1-октена за методикою, описаною нижче. Молярність розчину боргідриду
натрію розраховують по формулою:
M=

0,0160 .V0.(p - 40)
1 .
1,00 4V
t + 273

де: V - об’єм розчину боргідриду, мл; Vо = V + об'єм введеного розчину 1октена, мл; р- атмосферний тиск, мм рт. ст.; t - температура водяної ванни,
ºC.
Розчини дуже стійкі і не змінюються помітно протягом декількох
тижнів.
Платинохлоридна кислота, 0,05 M розчин [40% (мас.) платини] в
ізопропанолі. Розчиняють 1 г кислоти в 40 мл ізопропанолу.
Проби олефінів точно зважують у мірних колбах і розбавляють
ізопропанолом, готуючи точно 1,00 M розчини. Дуже леткі речовини,
наприклад ізопрен, охолоджують до 0°С, розбавляють охолодженими
ізопропанолом, дають нагрітися до кімнатної температури, потім доводять
об’єм розчину до мітки. Масла (2-5 г проби) зважують в мірних колбах
місткістю 25 мл і приливають до мітки ізопропанол або етилацетат.
Проведення визначення: У колбу гідрогенератора вносять магнітний
стержень (у тефлоновій оболонці), 0,25 г активного вугілля і 1,0 мл 0,05 M
розчину платинохлоридної кислоти. Лампу гідрогенератора заповнюють
ртуттю до мітки. Приєднують колбу до системи і занурюють її у водяну
ванну, встановлену на магнітній мішалці. Бюретку і резервуар заповнюють
0,10 M (або 0,05 М) розчином боргідриду натрію і ставлять на лампу
гідрогенератора.
Приводять в дію магнітну мішалку і в колбу впорскують зі шприца 15
мл 0,1 M розчину боргідриду натрію; кінчик голки шприца повинен
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знаходитися проти центрального резервуару. Через декілька хвилин
упорскують 1,0 мл 12 н хлоридної кислоти (шприц обполіскують негайно,
інакше продукти корозії голки і циліндра будуть отруювати каталізатор за
наступного гідрування). Після встановлення температурної рівноваги
системи з водяною ванною (протягом 5 хв.) уприскують в колбу 1,0 мл
1,00 М розчину олефіна і зразу відкривають кран бюретки. Швидкість
перемішування встановлюють так, щоб в 1 хв. витрачалось не більше 2,0 мл
розчину боргідриду. Після закінчення гідрування подача розчину боргідриду
із бюретки припиняється автоматично.
Це визначення вважається попереднім (якщо ж використовують лише
невелику кількість проби, попереднє гідрування проводять з розчином 1октену). Для попереднього визначення необхідно брати таку кількість проби,
щоб кількість водню приблизно прирівнювалась до його кількості в
фактичних визначеннях.
Після

закінчення

попереднього

аналізу

мішалку

зупиняють

і

наповнюють бюретку реагентом – система готова до проведення аналізів.
Необхідний об’єм розчину олефіну вприскують в колбу, приводять в дію
мішалку і відкривають кран бюретки. Відмічають об’єм витраченого розчину
боргідриду натрію. Мішалку зупиняють і закривають кран. Такий процес
вприскування проб можна повторювати до тих пір, доки колба не
наповниться розчином. Взагалі досить трьох послідовних визначень. Якщо
для аналізу взято 0,5-2,0 ммоль олефіну, використовують 0,10 М розчину
боргідриду натрію, для наважок відповідно менше 0,2 ммоль, користуються
0,05 М розчином реагенту.
Кількість поглинутого водню (в ммоль) вираховують за формулою:
n = 4·V/M + F
де: V – об’єм використаного розчину боргідриду натрію, мл; М – молярність
розчину боргідриду натрію; F – число ммоль водню у вільному об’ємі
гідрогенератора, що витісняється введеним розчином олефіну і розчином
боргідриду:

50

F=

0,0160 .V0.(p - 40)
t + 273

де: - V0 – об’єм олефіна або його розчину і розчину боргідриду; р – тиск,
мм. рт. ст.; t – температура ванни, ºС.
Йодне число проби можна розрахувати за формулою:
Йодне число = 25,38·n/m
де: m - наважка проби, г.
Точність аналізу складає ±1,0 – 1,5%.

Методи, які ґрунтуються на приєднанні солей меркурію
Ацетат меркурію приєднується до подвійного олефінового зв’язку
наступним чином:
C C

+ Hg(CH3COO)2 + ROH

C C

+ CH3COOH

RO HgOCOCH3

де: R – гідроґен чи алкіл.
Марквардт і Люс вперше провели цю реакцію в 40%-ному водному
діоксані. Надлишок ацетату меркурію під дією їдкого натру перетворюється
в оксид меркурію, який в свою чергу відновлюється до металічної ртуті дією
киплячого гідроґенпероксиду. Розчин підкислюють азотною кислотою і
титрують розчином роданіду. Роданід відщеплює меркурій із продукту
приєднання з утворенням роданіду меркурію і регенерацією вихідної
ненасиченої сполуки. Щоб уникнути занижених результатів, Марквардт і
Люс проводили реакцію в метанолі. Надлишок ацетату меркурію визначали,
приливаючи ацетон і в надлишку відому кількість розчину лугу. Останній
нейтралізує оцтову кислоту, яка виділяється в результаті приєднання ацетату,
а також приймає участь в утворенні розчинного комплексу меркурію і
ацетону:
3Hg(CH3COO)2 + 2CH3COCH3 + 6NaOH
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Hg
CHHgOH
HOHgHC
OH
HO
+ 6CH3COONa + 3H2O
C
C
CH3
CH3
O

Тоді додавали йодид калію для розщеплення комплексу меркурію з
ацетоном:
Hg
CHHgOH
HOHgHC
OH
HO
C
C
CH3
CH3
O

+ 12KI + 3H2O

6KOH + K2[HgI4] + 2CH3COCH3

Виділений луг титрували в присутності фенолфталеїну.
Зі всіма реактивами проводять холостий дослід. Різниця результатів,
отриманих під час титрування в холостому досліді і титрування проби,
служить мірою кількості оцтової кислоти, що виділяється у разі утворення
аддукта меркурію і олефіна.
Мартин запропонував зруйнувати залишок ацетату меркурію хлоридом
натрію. Хлорид комплексно зв’язує іон меркурію, що дозволяє безпосередньо
титрувати виділену оцтову кислоту розчином лугу. Джонсон і Флетчер
використовували замість хлориду натрію бромід.
Дас вводив в реакцію відому кількість ацетату меркурію і визначав її
надлишок титруванням хлоридною кислотою. При цьому варто брати до
уваги те, що ацетат меркурію потребує 2 моля кислоти:
Hg(CH3COOH)2 + 2HCl

HgCl2 + 2CH3COOH

Тоді як аддукт – тільки 1 моль:
C C

C C

+ HCl

CH3O HgOCOCH3

+ CH3COOH

CH3O HgCl

Метод Мартіна
Методика визначення
Реактиви: ацетат меркурію, хч, з дуже низьким вмістом вільної оцтової
кислоти; метанол синтетичний (Не повинен містити кислот і альдегідів);
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хлорид натрію (Готують насичений водний розчин солі, фільтрують його і
нейтралізують за фенолфталеїном); гідроксид натрію, 0,1 н. розчин (Не
повинен містити карбонатів. Титр установлюють за бензойною кислотою);
нітрат натрію, насичений розчин в метанолі.
Вінільні мономери. У більшості випадків очищені речовини переганяли
в межах 1ºС і в будь-якому випадку не більше 3ºС.
Проведення визначення: У маленькій склянці беруть точну наважку
проби, яка відповідає приблизно 4 мекв сполуки, переносять її в колбу
Ерленмеєра, ємкістю 500 мл, що містить 20-25 мл тетрахлориду карбону і
виливають вміст склянки в розчинник. Приливають 4,00 г ацетату меркурію
і 30 мл метанолу. Якщо сполука реагує дуже повільно, то реакцію можна
прискорити, добавляючи замість чистого метанолу 30 мл насиченого розчину
нітрату натрію в метанолі. Колбу закривають, розчин перемішують, злегка
підігріваючи, якщо необхідно, щоб розчинити меркурій ацетат. Отриманий
розчин витримують 10-15 хв., тоді приливають 75 мл нейтрального розчину
насиченого хлориду натрію і 50-100 мл води. Приливають 20 крапель
розчину фенолфталеїну і титрують 0,1 н розчином гідроксиду натрію до
появи рожевого кольору. Під час титрування розчин енергійно збовтують,
щоби повністю вилучити оцтову кислоту із шару тетрахлориду карбону.
Аналогічним чином проводять холостий дослід, змішуючи всі
реактиви, за виключенням сполуки, яку аналізують. Варто мати на увазі, що в
разі довготривалого перебування розчину в холостому досліді титр його
зросте. Кожний міліеквівалент лугу, що пішов на титрування, за мінусом
кількості лугу, що пішов на холосте титрування, відповідає одному
міліеквіваленту етиленової групи.
Підвищення температури, як і додавання нітрату натрію, пришвидшує
реакцію. Надлишок ацетату меркурію не тільки пришвидшує реакцію, але і
сприяє повному його протіканню, до того ж оптимальний розмір цього
надлишку залежить від природи етиленової сполуки. Практично на 1 мекв
етиленової сполуки беруть 1 г ацетату меркурію. Якщо така кількість солі
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меркурію виявляється недостатньою для завершення реакції на протязі 15
хв., значить цей метод для аналізу даної сполуки не придатний.
Швидкість, а також повнота реакції етиленової сполуки з ацетатом
меркурію в метанолі вирішальним чином визначаються будовою сполуки.
Спочатку цей метод застосовували для аналізу стиролу і його
похідних. Метод дає задовільні результати під час аналізу алілового і
кротилового спиртів, деяких естерів і етерів алілових спиртів і
вінілкарбазолу. Незадовільні результати були отримані для акрилату,
метакрилату, ітаконату і малеїнату, а також для акрилонітрилу і
вінілпіридину. Вінілацетат і вінілбензоат дають результат, приблизно
вдвічі більше очікуваного.
Головну роль в цьому методі відіграє якість ацетату меркурію.
Цей реактив не лише повинен мати дуже низьку кислотність, але і
кожна партія його має бути абсолютно однорідною, щоб порції
реактиву, узяті для аналізу, мали одну і ту ж кислотність. Якщо ацетат
меркурію містить значну кількість кислоти, рекомендується помістити
його на 2-3 год у вакуумексикатор, а перед застосуванням ретельно
перемішати. Склянку з реактивом слід зберігати щільно закритою.
Під час визначення кінцевої точки титрування можливі деякі
труднощі. Проте збільшенням кількості фенолфталеїну цю трудність
вдається здолати.
Метод Даса
Дас встановив, що ацетат меркурію можна точно визначити
гліколевим

титруванням

за

методом

Палита

у

середовищі

пропіленгліколя і хлороформу (1:1) в присутності тимолового синього
як індикатора. Для титрування користуються розчином хлоридної
кислоти в тій же суміші розчинників. Кінцева точка титрування
(перехід від жовтого забарвлення до рожевого) надзвичайно різка. В
ході титрування може випадати хлорид меркурію(II), але він не заважає
визначенню кінцевої точки. Перхлоратною кислотою для титрування
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ацетату

меркурію

користуватися

не

можна,

слід

застосовувати

хлоридну кислоту.
У випадку титрування хлоридною кислотою буде реагувати не
лише надлишок ацетату меркурію, але і продукт приєднання до
олефіну, на який витрачається 1 еквівалент кислоти. Отже, різниця між
числом міліеквівалентів узятого ацетату і числом міліеквівалентів
кислоти, що пішли на титрування, безпосередньо показує кількість
ненасичених груп (у міліеквівалентах).
Методика визначення
Реактиви: Ацетат меркурію, приблизно 0,25 н, розчин в метанолі
(Розчиняють близько 20 г ацетату меркурію в 500 мл метанолу, додають 1 мл
льодяної оцтової кислоти і фільтрують. Титр розчину встановлюють
титруванням в середовищі пропіленгліколю і хлороформу (1:1) 0,1 н
гліколевим розчином хлоридної кислоти у присутності тимолового синього,
як індикатора; хлоридна кислота, 0,1 н розчин в суміші пропіленгліколю і
хлороформу (1: 1) (Для приготування 8-9 мл концентрованої хлоридної
кислоти вносять в 1 л суміші розчинників. Титр кислоти встановлюють таким
чином. Точно відважену наважку близько 0,2 г оксиду меркурію(ІІ)
розчиняють в 5 мл льодяної оцтової кислоти за слабкого нагрівання, тоді
упарюють

майже

насухо.

Залишок

розчиняють

в

25

мл

суміші

пропіленгліколю і хлороформу, і титрують хлоридною кислотою у
присутності тимолового синього (1 мл 0,1 н кислоти відповідає 0,01083 г
оксиду

меркурію);

змішаний

розчинник

(Змішують

рівні

об’єми

пропіленгліколю і хлороформу. Суміш має бути нейтральною за тимоловим
синім); тимоловий синій, 0,2% -ний розчин в етанолі.
Проведення визначення: У склянці або колбі Ерленмейєра з притертим
корком обробляють наважку, яка відповідає близько 2 ммоль ненасиченої
сполуки, 20-25 мл розчину ацетату меркурію і залишають на 10-30 хв. за
кімнатної температури (близько 30°С). Потім реакційну суміш розбавляють
приблизно 25 мл суміші пропіленгліколю і хлороформу і титрують 0,1 н.
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гліколевим розчином хлоридної кислоти у присутності тимолового синього.
Кінцеву точку титрування фіксують за різкою зміною забарвлення розчину
від жовтої до рожевого.
Аналогічним чином, але без наважки аналізованої сполуки проводять
холостий дослід.
Кількість ненасиченої сполуки обчислюють за формулою:

(Võî ë. - Vï ð.).N .M
1000
де: Vxoл. і Vnp. – об’єм хлоридної кислоти, що пішов на титрування в
холостому досліді і на титрування проби відповідно, мл; N – нормальність
розчину кислоти; М – молярна маса етиленової сполуки.
Метод Даса, мабуть, особливо зручний для аналізу деяких
ненасичених естерів, наприклад вінілацетату і алілацетату. Для аналізу
цих сполук методи Марквардта і Люса, а також Мартіна не придатні,
оскільки в умовах цих методів естери можуть піддаватися гідролізу, що
призводить до помилкових результатів. Під час аналізу вінілацетату і
вінілбензоату Мартін отримав майже подвоєння проти очікуваних
значень. Це обумовлено тією обставиною, що в умовах вказаних вище
методів оцтова кислота виділяється не лише в результаті приєднання
ацетату меркурію до олефіну, але і внаслідок виділення 1 еквіваленту її
за гідролізу вінілових естерів. З цієї ж причини алкаліметричний метод
Марквардта і Люса для вінілацетату і алілацетату дає низькі помилкові
результати. В той же час метилакрилат і метилметакрилат не можна
аналізувати цими методами через те, що в умовах цих методів вони не
реагують з ацетатом меркурію кількісно.
Аддукти

ацетату

меркурію

взагалі

нестійкі

до

дії

гідроґенгалогенідних кислот. У ряді випадків вони виявляються такими
чутливими до кислоти, що титрування хлоридною кислотою стає
неможливим. Це спостерігали під час аналізу α-метилстирола, коричної
кислоти і діізобутилену, аддукти яких зазнають швидкий розклад у ході
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титрування хлоридною кислотою. Розкладання ж аддуктів інших
ненасичених

сполук

відбувається

дуже

повільно,

і

перехідне

забарвлення індикатора зберігається протягом декількох хвилин, так
що визначення кінцевої точки не має утруднень.
Метод Марквардта і Люса
Метод Мартіна був досліджений і модифікований з метою
спрощення і підвищення точності аналізу.
Методика визначення
Реактиви: Ацетат меркурію, приблизно 0,20 М розчин в метанолі (У
мірній колбі місткістю 1 л розчиняють 65,0 г ацетату меркурію(ІІ) і 1,0 мл
льодяної оцтової кислоти приблизно в 800 мл метанолу. Легке нагрівання на
водяній ванни сприяє розчиненню ацетату меркурію. Розчин охолоджують
до кімнатної температури і доводять об’єм до мітки метанолом. Фільтрують
від твердих часток, якщо необхідно. Розчин зберігають в бутлі з темного
скла); хлорид натрію, нейтральний насичений водний розчин.
Проведення визначення: У колбу Ерленмейєра місткістю 500 мл
вносять піпеткою 50,0 мл 0,20 М розчину ацетату меркурію. Точно зважують
наважку проби, що містить менше 4,0 мэкв ненасиченої сполуки, і змішують
її з розчином ацетату меркурію. Розчин витримують 10 хв. або більше, якщо
необхідно, для кількісного приєднання ацетату меркурію до олефіну. Потім
приливають 25 мл тетрахлориду карбону і 150 мл води, колбу закривають і
розчин енергійно перемішують.
Додають 20 крапель або більше розчину фенолфталеїну і 50 мл
насиченого розчину хлориду натрію, швидко і енергійно збовтують розчин 35 с. і титрують 0,1 н. розчином гідроксиду натрію. Закривають колбу і знову
енергійно збовтують, щоб остаточно вилучити кислоту з органічного шару.
Дають відстоятися і продовжують титрувати верхній водний шар до появи
стійкого рожевого забарвлення. Утретє збовтують рідину і потім після
відстоювання дотитровують остаточно.
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Віднімаючи об’єм 0,1 н розчину лугу, що пішов на титрування в
холостому досліді (див. нижче), від об'єму розчину лугу, витраченого на
титрування

проби, отримують

об’єм

розчину лугу,

що

пішов на

нейтралізацію кислоти, що утворилася під час приєднання ацетату меркурію
до проби; звідси легко розрахувати вміст ненасиченої сполуки.
Холостий досвід проводять таким чином. У колбу Ерленмейєра
ємкістю 500 мл піпеткою вносять 50,0 мл 0,20 М розчину ацетату меркурію.
Додають 50 мл насиченого розчину хлориду натрію, 25 мл тетрахлориду
карбоню і 150 мл води. Розчин добре перемішують. Додають 20 крапель або
більше розчину фенолфталеїну і титрують розчином лугу таким же чином, як
описано вище. Не слід допускати перетитрування.
Модифікація методу для визначення алілового і металілового спиртів
Цей метод виконується так само, як і описаний вище, але замість 150
мл води беруть 100 мл, а замість 50 мл насиченого розчину хлориду натрію 100 мл.
Вміст ненасиченої сполуки (у %) обчислюють за формулою:
(Vï ð. - Võî ë.).F.100
w =
m

де: F = M/(10000·n); М - молярна маса сполуки, г/моль; n - число подвійних
зв’язків.
Розчин ацетату меркурію в метанолі чутливий до денного
освітлення, що викликає утворення нерозчинного ацетату меркурію(І).
При зберіганні в темному посуді і в темряві початковий розчин
реактиву стійкий. Якщо під час тривалого зберігання випав осад
ацетату меркурію(І), його слід відфільтрувати перед застосуванням
розчину.
Не слід підливати тетрахлорид карбону до розчину, поки
повністю не закінчиться реакція приєднання ацетату меркурію до
олефіну. Ефективність реакції, найвища в метанолі, знижується у
присутності тетрахлориду карбону.
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Надлишок хлориду натрію повільно розкладає в кислому розчині
аддукт ацетату меркурію. Тетрахлорид карбону додають для того, щоб
розчинити велику частину хлориду аддукта, захищаючи його таким
чином від дії надлишку хлориду натрію.
Як випливає з визначення кислотності в холостому досліді, вона
досить

низька,

щоб

викликати

появу

оксиду

меркурію,

якщо

тетрахлорид карбону і воду додати перед додаванням насиченного
розчину

хлориду

натрію.

Кислота,

що

утворюється,

доповнює

кислотність реактивів, тому в холостому досліді слід спочатку вводити
хлорид натрію, а потім тетрахлорид карбону і воду.
На результат титрування кислоти за наявності надлишку ацетату
меркурію можна впливати, варіюючи кількість хлориду натрію в
розчині. При використанні методу, розробленого для аналізу стиролу,
для визначення ненасиченості алілового і металілового спиртів і,
ймовірно, інших вінілових сполук цього типу, виходять занадто
завищені результати. Кількість 0,1 н розчину гідроксиду натрію, що
витрачається на титрування, можна понизити, додаючи більший об’єм
насиченого розчину хлориду натрію, як це і рекомендується в
модифікованому методі визначення, у цьому випадку виходять точніші
результати аналізу.
Під час аналізу вінілацетату і аналогічних естерів титрується
також кислота, що виділяється за гідролізу, тому в разі розрахунку
враховують тільки половину молярної маси сполуки.
Якщо проба містить вільну кислоту, її слід визначити окремо і
внести поправку під час розрахунку вмісту ненасиченої сполуки.

Методи, які ґрунтуються на озонуванні
Озонування лежить в основі методів, які є універсальними для
визначення подвійних зв’язків. Озон приєднується за подвійними зв’язками
утворюючи озоніди:
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C

O

+ O3

C

C

C

O O

Озоніди розкладаються до карбонільних, карбоксильних і інших
оксиґеновмісних похідних.
Суть методів, які ґрунтуються на озонуванні для визначення
ненасичених зв’язків полягає в тому, що замісники і стеричні фактори не
впливають на аналіз. Недоліками цих методів є утворення в деяких випадках
вибухонебезпечних

озонідів,

а

також

висока

ціна

електролітичних

генераторів озону.
Бур і Койман розробили метод визначення ненасиченості, який
ґрунтується на поглинанні озону. Потік кисню з постійною концентрацією
озону пропускають через розчин проби і фіксують час, який необхідний для
повного озонування, або за зникненням кольору індикатора, або за
виділенням йоду із розчину калій йодиду під дією озону у вихідному газі.
Цей метод вдалось значно покращити завдяки використанню готових
установок, які генерують озон.
Розроблений метод, в якому вирішена проблема регулювання потоку
озону і визначення закінчення реакції без утрати точності визначення. Нижче
слідує опис цього методу.
Метод Гюнтера, Сосновського і Брюньє
Озон, який виділяється із озонатора розділяється на два рівних потоки.
Один потік пропускають через пробу олефіну і дальше в розчин калій
йодиду. Другий потік озону подають прямо в розчин калій йодиду. Кількість
поглинутого озону розраховують за різницею результатів титрування йоду в
обох розчинах калій йодиду.
Методика визначення
Прилад. Потік озону із озонатору подають з витратою близько 3,4 мг/хв
у прилад. У приладі потік озону ділиться на дві рівні частини А1 і А2 з
допомогою

двох

прецізіонних

вентилів.

Швидкість

двох

потоків

контролюється двома каліброваними ротаметрами. Потік А1 проходить
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спочатку через посудину, яка містить розчин проби в 18 мл хлороформу, і
потім в посудину, яка містить 50 мл 2%-ного нейтрального водного розчину
калій йодиду. Потік А2 поступає в пусту посудину. Об’єм цієї посудини
рівний об’єму повітря в посудині над рідиною. Далі потік А2 поступає в
посудину, яка також містить 50 мл 2%-ного нейтрального розчину калій
йодиду. Загальні об’єми повітря над рідиною в обох потоках А1 і А2
приблизно однакові.
Проведення визначення. Пробу олефіну 5 ммоль поміщають в мірну
колбу ємністю 50 мл і доводять об’єм до мітки хлороформом. Аліквотну
частину (5 мл) піпеткою вносять в посудину і розбавляють хлороформом до
об’єму 18 мл. Посудину охолоджують до 30ºС, поміщаючи його в посудину
Дьюара із сумішшю ацетону і твердого діоксиду карбону. В дві посудини
наливають по 50 мл 2%-ного нейтрального водного розчину калій йодиду.
Через головний вентиль пропускають потік озону приблизно 50 мл/хв. В
одній з посудин відразу виділяється йод. Озонування закінчується за появи
жовтого забарвлення йоду в другій посудині.
Вміст двох склянок підкислюють 15 мл розбавленої сульфатної
кислоти і титрують 0,1 н розчином тіосульфату, у присутності крохмалю.
Витрати озону (в мл) обчислюють за формулою:
[(V2 – V1)2,4] – F
де: V1 і V2 – об’єм розчину тіосульфату, витрачений на титрування розчинів в
посудинах,мл; F – емпіричний поправочний коефіцієнт, враховуючи
розчинність озону в хлороформі, яка в умовах досліду становить 0,25 мл.
У даному методі на відміну від звичайних аналітичних методів зміна
концентрації озону в ході аналізу не впливає на результати і немає
необхідності знати точну концентрацію озону. Іншими достоїнствами цього
методу є те, що не потрібний час на розігрівання озонатора і не потрібно
визначати кінець реакції.
Олефіни можна озонувати в інтервалі температур від кімнатної до
температури суміші сухого льоду з ацетоном. Звичайно реакцію проводять за
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-20ºС. За кімнатної температури розчинністю озону в хлороформі можна
знехтувати. Для припинення бурхливого розкладу деяких олефінів і
розчинника в даній методиці запропонована температура -30ºС. Цю
температуру підтримують з точністю ±2ºС. Встановлено, що розчинність
озону становить 0,25 мг, і це враховують при розрахунках.
Метод Смітса і Хурмана
Запропонований метод кількісного визначення олефінів шляхом
вимірювання часу поглинання озону дає нам те, що аналіз проводиться
швидше і більш комфортно, ніж в інших озонометричних методах.
Через пробу речовини з постійною швидкістю пропускають суміш
кисню і озону постійного складу; а в пробу попередньо вносять кольоровий
індикатор. Відразу після закінчення озонування відбувається зміна кольору
індикатора, що вказує на закінчення реакції. Вміст олефіна у пробі
розраховують, порівнюючи час його озонування з часом озонування
еталонної структури, вибраної для калібрування. Потік газової суміші
регулюють

прецезіонним

клапаном

і

вимірюють

ротаметром.

Озон

отримують із сухого озонатора з дуже постійною продуктивністю. Зміна
кольору індикатора фіксується фотометричним приладом, який споряджено
самописцем. Під час зміни кольору індикатора поглинання розчину різко
зменшується, визиваючи зміни опору фотокомірки, яка реєструється
безперервно. Із отриманої кривої легко визначити точно час озонолізу.
Даним методом успішно були проаналізовані різні види олефінів, а
також низько- і високомолекулярні технічні продукти. Для всіх дослідних
олефінів в тому числі і термінально заміщених, істинних відхилень
результатів від обчислених значень не виявили. Для спряжених дієнів і
ненасичених альдегідів також були отримані точні результати.
Абсолютна похибка визначення озонових чисел менше 0,5 мекв/г,
отриманих за різної маси проби становить ±0,02 мекв/г, відносна похибка для
озонових чисел, які перевищують 0,5 мекв/г, рівна ±5%. Межа визначення
становить приблизно 0,01мекв/г.
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Деякі нітроґено- і сульфуровмісні сполуки, а також ароматичні сполуки
можуть поглинати озон в різних кількостях в залежності від їх будови, що
необхідно враховувати.

Метод, який ґрунтується на епоксидуванні
м-хлорпербензойною кислотою
Метод Дрейфуса і Кеннеді
Епоксидування олефінів протікає наступним чином:
O ...H
C

C

+

R

C

C

O
O

Пербензойна

кислота

через

C
O

свою

нестійкість

не

отримала

розповсюдження як загальний аналітичний реактив. Реакція епоксидування
набула практичного значення в якості основи аналітичного визначення
олефінів і ненасиченості в полімерах, лиш тоді стала доступна стійка мхлорпербензойна кислота.
Методика визначення
Реактиви: Хлорпербензойну кислота, 0,6 М розчин в хлористому
метилені (м-Хлорпербензойна кислота, технічна. Очищають промивкою
фосфорним буферним розчином (67,1 г Na2HPO4·7H2O і 34,0 г KH2PO4 в л
дистильованої води) і дистильованою водою. Сушать протягом доби у
вакуумі за кімнатної температури, потім досушують до постійної маси у
вакуум-ексикаторі. Вихід чистої кислоти становить 85 %. Готовий розчин
зберігають у холодильнику.)
Проведення визначення олефінів: У колбі Ерленмейєра ємністю 250 мл
розчиняють наважку олефіну (0,2 - 0,6 мл, 0,8 – 3 ммоль) в 10 мл хлористого
метилену, додають 5 мл 0,6 М розчину м-хлорпербензойної кислоти в
хлористому метилені і витримують за кімнатної температури до завершення
реакції (0,08 – 20 год.), періодично перемішуючи розчин. Потім приливають
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10 мл 10%-ного розчину калій йодиду, 7 мл льодяної оцтової кислоти і 40 мл
дистильованої води. Йод, який виділився титрують 0,1 н розчином
тіосульфату в присутності крохмалю.
Проведення визначення полімерів: У колбі Ерленмейєра ємністю 250 мл
змішують наважку полімеру від 0,2 до 0,5 г з 5 мл гептану. Туго обертають
колбу алюмінієвою фольгою і перемішують розчин до повного розчинення
полімеру (іноді протягом доби). Додають 20 мл хлористого метилену і 5 мл
0,6 М розчину м-хлорпербензойної кислоти в хлористому метилені і
перемішують з допомогою магнітної мішалки до закінчення епоксидування.
Титрування проводять аналогічно як і для олефінів.
Швидкість епоксидування модельних олефінів м-хлорпербензойною
кислотою висока, реакція протікає кількісно. Швидкість тим більша, чим
вища діелектрична проникливість розчинника. За реакційною здатністю
відносно епоксидування деякі олефіни можна поставити в наступний ряд:
2,4,4-триметил-2-пентен ≥ 2-гексен > 2,4,4-триметил-1-пентен > 1-децен
Зростання числа замісників біля атомів карбону, зв’язаних подвійним
зв’язком, приводять до підвищення реакційної здатності, причому заміщення
в положенні 1,2 ефективніше, ніж в положенні 1,1. Швидкість реакції
епоксидування особливо велика і для 2-гексену, і для 2,2,4-триметил-2пентану. Епоксидування цих сполук закінчується повністю протягом 5 – 10
хв. Середнє відхилення в разі повторних аналізів олефінів становило 0,003.
Коливання в результатах обумовлені як звичайними, так і випадковим
розподілом ненасиченості в молекулі полімерів. Як і модельні сполуки,
полімери

дуже

швидко

реагують

з

м-хлорпербензойною

кислотою.

Ненасиченість визначена за 5-хвилинного епоксидування, далі не змінюється,
якщо реакцію продовжують більше 2 год. Тим не менше рекомендують
проводити реакцію для полімерів протягом 1 год.
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Визначення α, β-ненасичених зв’язків
α,β-ненасичені зв’язки можна визначити будь-яким із описаних вище
методів. Крім того, їх краще визначати методами, які ґрунтуються на
реакціях приєднання із гідросульфітом натрію і морфоліном. Ці реакції більш
характерна для α,β-ненасичених зв’язків і нечасто протікають швидше, ніж
описані вище. Гідросульфітний метод більш точний.
Гідросульфітний метод
(Модифікований метод Кричфілда і Джонсона)
У результаті реакції приєднання гідросульфіту натрію до подвійного
зв’язку утворюється заміщений сульфонат натрію за рівнянням:
NaHSO3 + CH2=CHX

NaO3S-CH2CH2X

де: X – будь-яка сильна електроноакцепторна група.
У промисловості цю реакцію використовують в процесі отримання
аніонних поверхнево-активних речовин.
Згідно методики до реакційної суміші, яка містить сульфіт натрію,
додають

сульфатну

кислоту.

Зменшення

кислотності

визначають

титруванням розчином їдкого натру в присутності змішаного індикатора –
алізаринового жовтого R і ксиленціанола FF; зміна кислотності є
безпосередньою мірою вмісту ненасиченої сполуки. У цих умовах сульфіт
натрію нейтральний, і для реакції можна брати великий надлишок. Для
отримання максимальної реакційної здатності цього реактиву потрібно
ненасичений або близький до нього розчин.
Методика визначення
Реактиви: ізопропанол, ч.; сульфатна кислота, 1 н (Розчиняють 49 г
сульфатної кислоти в 1 л води); сульфіт натрію, 2 М розчин (розчиняють
252 г безводного сульфіту натрію в 1 л дистильованої води. Цей розчин слід
готувати кожного тижня); змішаний індикатор алізариновий жовтий R –
ксиленціанол FF (Розчиняють 0,1 г алізаринового жовтого і 0,06 г
ксиленціанол в 100 г дистильованої води).
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Проведення визначення. Для дворазового проведення кожного визначення, в
тому числі і холостого, в кожну пробу Ерленмейєра мірним циліндром
наливають по 25 мл розчину сульфіту натрію. Якщо реакцію необхідно
проводити за 98ºС, користуються термостійким посудом для роботи під
тиском. Потім у кожну колбу приливають за допомогою піпетки точно по
25,0 мл 1 н. сульфатної кислоти і ізопропанол (об’єм його для кожної
сполуки вказаний у табл. 6.).
Повітря із склянок витісняють азотом і закривають пробкою. Дві колби
призначені для холостих проб. В кожну із залишених склянок вносять
наважку проби, яка містить не більше 15,0 мекв ненасиченої сполуки. Якщо
аналізують

розбавлені

розчини,

проби

можна

відміряти

піпеткою,

розраховуючи наважку за густиною розчину. Розчини витримують в умовах
вказаних у табл. 6. Якщо реакцію проводять за 98ºС, то перед відкриванням
склянкам дають охолонути до кімнатної температури. Потім добавляють 5-6
крапель змішаного індикатора і титрують 0,5 н. розчином їдкого натру, до
появи зеленого забарвлення.
Під час аналізу ненасичених кислот необхідно окремо визначати їх
кислотність, титруванням розчином гідроксиду натрію в присутності
фенолфталеїну. Хід визначення ненасиченості цих кислот такий же, як
описаний вище.
Таблиця 6
Умови аналізу α,β-ненасичених зв’язків гідросульфітним методом
Сполука

Температура, º С

Час реакції, хв.

Акрилова кислота

98а

15 – 50

Акрилонітрил

25

5 – 30

Кротонова кислота

98а

60 – 120

Діетилфумарат

25а,б

15 – 90

Діетилмалеат

25б,в

60 – 90

Етилакрилат

25б

30 – 60

Малеїнова кислота

98а

15 – 90
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25б

Метилакрилат
а
б

15 – 60

Додають 15,0 мл ізопропанолу.
Колби з корками і з розчином для холостої проби перед титруванням

поміщають у ванну за 10 º С на 10 хв.
в

Колбу з реакційною сумішшю ставлять на прилад для перемішування на 15

хв.
На швидкість приєднання гідросульфіту натрію до α,β-ненасичених
зв’язків впливає рН реактиву. Для досягнення максимальної реакційної
здатності гідросульфіту оптимальним є рН в інтервалі від 5,5 до 6,5. Для
реакції етилкротонату за кімнатної температури кожна конверсія в цьому
інтервалі рН перевищує 100 %, що вказує на протікання вторинних процесів.
Приблизно це дві такі реакції:
NaHSO3
ÑH2 CHX

+

NaOH + SO2
to

SO2

H2C

CHX
O

[•SO3]‾ + окисник‾

SO32‾ + окисник

СH2=CHX + [•SO3]‾
‾O3SCH2C•HX + HSO3‾

‾O3SCH2C•HX
‾O3SCH2CH2X + [SO3•]–

де: Х – будь-яка сильна електроноакцепторна група.
Перебіг першої реакції ненасичених зв’язків з SO2 призводить до
завищених результатів, оскільки метод ґрунтується на ацидиметричному
визначенні. Чистий ефект реакції – в кожному пониженні кислотності на два
еквіваленти. За рН = 5,3 і кімнатній температурі приєднання сульфіту натрію
до етилкротонату становить 130%. За 100ºС ця реакція не йде, можливо
внаслідок термічної стабільності циклічного сульфону. Крім того, сполуки,
які помітно розчинні в реактиві не вступають в реакцію з SO2, тому що вона
протікає на поверхні розділу фаз газ-рідина. Цій реакції властиві низькі
значення рН, можливо тому, що при цьому підвищується вміст вільного SO2 в
газовій фазі. В деяких випадках цю реакцію вдається звести до мінімуму,
вводячи

додатковий

розчинник,

наприклад

ізопропанол.

За

взятих
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співвідношеннях реактивів можна брати до 20 мл ізопропанолу, перед тим як
утвориться двохфазна система. В літературі немає даних, які підтверджують
реакцію SO2 з α, β-ненасиченими зв’язками. Однак є повідомлення про те, що
реакція SO2 з бутадієнами приводить до утворення циклічних сульфонів.
Друга побічна реакція подібна з основною нуклеофільною реакцією
тим, що продукти реакції однакові. Однак ця реакція протікає за
вільнорадикальним

механізмом.

Тому

неможливо

користуватися

гідросульфітом для визначення α, β-ненасиченості в присутності іншого
олефінового зв’язку. Як і слід очікувати, цю реакцію інгібірують гідрохінон і
відсутність пероксидів і молекулярного кисню.
Відомо також, що з гідросульфітом протікають і інші реакції без участі
подвійного карбон-карбонового зв’язку. До них відносяться реакції
заміщення, які зачіпають зв’язок карбон-галоген, приєднання до карбонільної
групи і омилення естерів. Якщо користуватися вказаним реактивом за рН =
6,2, то за кімнатної температури омилення не відбувається. Однак за 100ºС
вона іде достатньо відчутно. Для етилкротонату за 100ºС ступінь протікання
становить 95%. Естери, які з гідросульфітом не реагують кількісно за
кімнатної температури, взагалі не можуть бути визначені цим методом.
Інші реакції відомі для гідросульфіту – приєднання до епоксидів,
реакції з сильними окисниками і відновниками і реакція з альдегідами. Так як
метод ґрунтується на вимірюванні зменшення кислотності, необхідно
вводити поправку за наявності в зразку неорганічних і органічних кислот.
Табл. 8 дозволяє вибрати найбільш придатний метод визначення α, βненасичених зв’язків в залежності від їх будови.
Таблиця 8
Методи визначення ненасичених зв’язків типу R′CH=CRX
Х
-CN

R

Метод

R′

H

Н

Морфоліновий, гідросульфітний

Алкіл

Н

Морфоліновий

H

Алкіл

Те ж саме
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Алкіл

Алкіл

Бромування за Кауфманом

H

Н

Морфоліновий, гідросульфітний

Алкіл

Н

Те ж саме а)

Н

Алкіл

»

Алкіл

Алкіл

Бромування за Кауфманом

Н

-COOH

Гідросульфітний

-COONa

-

-

Бромування за Кауфманом б)

-COOR’’

Н

Н

Морфоліновий, гідросульфітний в)

Алкіл

Н

Морфоліновий

Н

Алкіл

Те ж саме

Алкіл

Алкіл

Бромування за Кауфманом

Н

-COOR’’

Морфоліновий б, гідросульфітний в

Н

Н

Морфоліновий

Н

Алкіл

Те ж саме а)

Алкіл

Н

»

Алкіл

Алкіл

Бромування по Кауфману

-CHO

-

-

Те ж саме б)

-COR’’

-

-

» г)

-COOH

-CONH2

а)

Експериментальних даних немає. Рекомендація приблизна.

б)

Незалежно від природи R і R′.

в)

Тільки якщо R″ – метил або етил.

г)

Кондуктометричне визначення кінцевої точки титрування.
Морфоліновий метод
(Модифікований метод Кричфільда, Функа і Джонсона)
Морфолін (вторинний амін) у присутності оцтової кислоти, як

каталізатора, реагує з ненасиченими зв’язками з утворенням третинного
аміну:
H2C CH2
O
NH + RCH CHX
H2C CH2

CH3COOH

H2C CH2
O
N CHRCH2X
H2C CH2
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Після закінчення реакції залишок морфоліну ацетилюють оцтовим
ангідридом в ацетонітрилі до отримання відповідного аміду і оцтової
кислоти. Утворений третинний амін титрують спиртовою хлоридною
кислотою в присутності змішаного індикатора метилового оранжевого і
ксиленціанола. В цих умовах амід і оцтова кислота нейтральні і кількість
третинного аміну є мірилом кількості α,β-ненасичених зв’язків.
Методика визначення
Прилад: Потенціометричне титрування проводили з допомогою pHметра зі скляним і каломельним електродами. Для кондуктометричних
вимірювань використовували мостик з прямим відрахуванням показників,
модель RCM 15.
Реактиви: ацетонітрил; оцтова кислота (Змішують 1 частину оцтової
кислоти з 1 частиною дистильованої води); оцтовий ангідрид; метанол
безводний; хлоридна кислота, 0,5 н розчин в метанолі (У мірну колбу
ємністю 1 л вносять 85 мл 6 н хлоридної кислоти і доводять об’єм до мітки
метанолом. Титр отриманого розчину визначають, титруючи 40,0 мл розчину
в присутності фенолфталеїну, 0,5 н розчином їдкого натру. Цей розчин краще
використовувати із автоматичної бюретки і кожного дня встановлювати його
титр. Для внесення поправки на зміну нормальності за зміни температури
користуються коефіцієнтом – 0,0005 на 1ºС); змішаний індикатор метиловий
оранжевий – ксиленціанол FF (Розчиняють 0,15 г метилового оранжевого і
0,08 г ксиленціанолу в 100 мл дистильованої води).
Проведення визначення: У дві колби Ерленмейєра ємністю 250 мл, з
притертими корками, приливають за допомогою мірного циліндра або із
бюретки по 10 мл морфоліну. Якщо реакцію проводять за 98±2ºС,
користуються термостійкими склянками для роботи під тиском. Одна колба
призначена для холостого досліду. У другу колбу вносять наважку, яка
містить не більше 23 мекв ненасиченого зв’язку; для аналізу чистих речовин
беруть наважку приблизно 0,1 мг. Розбавленні розчини проб можна вводити
піпеткою, розраховуючи наважку за густиною розчину. Потім у дві колби
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додають по 7,0 мл розчину оцтової кислоти і розчинник (об’єм його вказаний
в табл. 9). Дві колби з розчинами витримують в умовах, вказаних у тій же
таблиці.
Таблиця 9
Умови аналізу α, β-ненасичених зв’язків морфоліновим методом
Темпе-

Час

ратура,

реакції,

ºС

хв.

Акриламід

25

5 – 120

Акрилова кислота

98

Акрилонітрил
Аллілціанід (3-

Сполука

Темпе-

Час

ратура,

реакції,

ºС

хв.

Діетилмалеїнат

25

30 – 90в)

15–120а)

Етилакрилат

25

5 – 60

25

5– 60

2-Етилбутил-

25

5 – 30

98

30 – 60

Етилкротонат

98

15 – 60

2-етилгексил-

25

5 – 60

98

120 -24

бутенонітрил)

Сполука

акрилат

Бутилакрилат

25

5–60

Діетилфумарат

25

30–90б)

акрилат

Метилакрилат

25

5 – 60

Метакрилонітрил

Метилметакрилат

98

40 – 800

Якщо реакцію проводили за підвищеної температури, розчинам дають
охолонути до кімнатної температури. Потім з допомогою мірного циліндра в
кожну колбу приливають по 50 мл ацетонітрилу і колбу закривають. Після
того як вони приймуть кімнатну температуру додають по 5–6 крапель
змішаного індикатора і титрують 0,5 н метанольною хлоридною кислотою до
зникнення зеленого забарвлення.
Кондуктометричний метод: Аналіз проводять так само, як описано
вище, але проби повинні містити не більше 10,0 мекв сполуки. Вміст
реакційної колби кількісно переносять у високу склянку ємністю 250 мл. У
розчин загружають кондуктометричну комірку і доливають метанолу
стільки, щоб покрити розчином електроди. Титрують 0,5 н метанольною
хлоридною кислотою, вимірюючи провідність в трьох або чотирьох точках
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по обидві сторони від так званої кінцевої точки. Останню визначають
побудувавши криву кондуктометричного титрування.
Естери акрилової кислоти так легко реагують з морфоліном, що їх
вдається визначити без додавання каталізаторів. З етилкротонатом реакція
протікає повільно і тільки за підвищенної температури. У присутності
хлоридної кислоти як каталізатора ця реакція протікає кількісно за 98ºС за 60
хв. Оцтова кислота ще більш ефективніша і не має перешкод за послідовного
визначення третинного аміну.
У разі додавання 3 мл 50%-ної оцтової кислоти до реакційної суміші
швидкість реакції збільшується в три рази. За концентрації кислоти більше
55% осаджується ацетат морфоліну, що веде до виснаження реактиву.
Оптимальною кількістю вважається 7,0 мл 50%-ної оцтової кислоти; у
більшості випадків при цьому досягається максимальна швидкість реакції.
Із даних отриманих під час дослідження ненасичених зв’язків з
морфоліном, можна зробити деякі узагальнюючі висновки про зв’язок
структури сполук і їх реакційної здатності відносно морфоліну. Взагалі
найбільш легко реагує з морфоліном зв’язок акрилового типу H2C=CHX, де
X

–

будь-яка

сильна

електроноакцепторна

група

(мета-орієнтант).

Дослідження зв’язків за їх реакційною здатністю з морфоліном, як функції
електронегативності можна розмістити у наступний ряд:
–CN ≥ –COOR >> –COOH > –COR′ ≥ COONa
де: R – алкіл, а R′ – алкіл або гідроґен.
Спроби визначити цим методом калієві або натрієві солі α,βненасичених кислот і α,β-ненасичені альдегіди і кетони не були успішні. Ці
зв’язки, порівняно малореакційно здатні з морфоліном, реагують легко з
бромними реактивами, наприклад з модифікованим реактивом Кауфмана.
Заміщення біля α- або β-атомах карбону акрилових зв’язків на алкільні
групи помітно зменшує реакцію з морфоліном. Для визначення таких зв’язків
потрібна підвищена температура. Вплив алкільних груп слід відзначити
їхніми електронодонорними властивостями. Чистий ефект α- або β-алкільної
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групи – підвищення електронної густини біля β-атома карбону, зменшення
можливості атаки нуклеофілами. За тією ж причиною підвищується
можливість до атаки такими електрофільними агентами, як бром. За
збільшенням уповільнюючого впливу на реакцію з морфоліном алкільні
замісники α, β-ненасичених зв’язків розташовуються у наступному порядку:
Із усіх досліджених зв’язків, які містять і α-, і β-замісники, жодне з них
помітно не вступало в реакцію з морфоліном, навіть за підвищеної
температури. Як вже вказувалось вище, ці зв’язки краще реагують з
бромними агентами.
Деякі β,γ-ненасичені зв’язки, наприклад аллілціанід легко ізомеруються
у відповідні α,β-ненасичені зв’язки в умовах реакції, і тому можуть бути
визначені морфоліновим методом. Аллілціанід є єдиною сполукою, яку
можна визначити як бромними агентами, так і морфоліновим методом.
Так

як

морфоліновий

метод

визначення

ненасичених

зв’язків

ґрунтується на неводному титруванні утвореного третинного аміну, на нього
будуть впливати всі кислотні і основні домішки, які є в пробі. Кислоти з
константою дисоціації у воді 2·10-2, третинні аміни і неорганічні основи в цих
умовах титруються кількісно, так що на їх присутність можна ввести
поправку.
Більшість епоксидів кількісно реагують з реактивом, утворюючи
третинні аміни, які в умовах титрування проявляють основні властивості.
Альдегіди, кетони і ангідриди в значній кількості зважають визначенню
ненасичених зв’язків. Органічні галогеніди реагують з морфоліном,
виділяючи гідроґенгалогенідні кислоти, тому їх присутність недопустима.
Більшість сполук, в яких ненасичені зв’язки не є спряженими з
сильною електронегативною групою (ізольовані подвійні зв’язки) і більша
частина α,β-ненасичених сполук із замісниками в α- і β-положені, в реакцію з
морфоліном не вступають.
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Визначення сполук ряду ацетилену
Сполуки ряду ацетилену, як і етилену можна визначати бромуванням,
за йодним числом і гідруванням, з тією різницею, що на 1 моль сполуки з
потрійним зв’язком потрібно 2 моля реагенту. У випадку галогенування
друга молекула галогену приєднується значно повільніше першої, що може
викликати затруднення під час аналізу. Така поведінка пояснюється тим, що
атоми галогену займають порівняно більший об’єм, тому молекула галогену,
яка вже приєдналася до потрійного зв’язку, виявняє просторові перепони для
наступного приєднання інших атомів галогену до подвійного зв’язку. У разі
аналізу ацетиленових сполук галогенуванням слід враховувати фактор часу.
Під час гідрування також спостерігається зменшення швидкості
приєднання другої молекули водню. Однак в описаних вище методах
відмінність у швидкості приєднання першої і другої молекули водню
настільки низька, що не викликає утруднення в проведенні реакції до кінця.
Тим не менше було показано, що у випадку використання спеціального
каталізатора цинк–дезактивований паладій–карбонат кальцію, гідрування
може зупинятись після приєднання одної молекули водню. Таке селективне
гідрування лежить в основі методу кількісного визначення ацетиленового
зв’язку.
Є ще один специфічний метод аналізу ацетиленових сполук. Він дає
можливість визначати ацетиленові зв’язки в присутності етиленових. Цей
метод полягає в каталітичному приєднанні до ацетиленових зв’язків у
присутності ртутного каталізатора води або спиртів з утворенням відповідно
кетона або кеталя.
Метод гідратації Сиггія, Шталя і Рейнгарда
Вагнер описав метод визначення моно- і діалкілацетиленів з чотирма
або п’ятьма атомами карбону за реакцією з метанолом у присутності оксиду
меркурію і трифториду бору в якості каталізаторів. У цьому випадку цьому
ацетиленова сполука перетворюється в кеталь; останній переганяють у

74

розчин гідрохлориду гідроксиламіну, в якому кеталь гідролізується в кетон, а
гідроксиламін утворює з кетоном оксим:
HgO, BF3

RC≡CR' + 2CH3OH

RC(OCH3)2CH2R' + H2O
RC(=O)CH2R' + NH2OH·HCl

RC(OCH3)2CH2R'

RC(=O)CH2R' + 2CH3OH
RC(=NOH)CH2R' + H2O + HCl

Хлоридну кислоту, яка утворилася в результаті реакції, відтитровують.
Результати отримані цим методом складають близько 92% від теоретичного
значення. Однак цим методом не можна визначати деякі ацетиленові сполуки
через

високу

температуру

кипіння

утворених

кеталей,

що

робить

неможливим їх відгонку, а також через низьку точність методу. В методі,
описаному нижче виключена стадія відгонки.
Кулькес використав реакцію ацетиленового потрійного зв’язку із
ацетатом меркурію для визначення деяких дизаміщених ацетиленових
сполук. Ацетат меркурію приєднується до потрійного зв’язку, і залишок
ацетату визначають додаючи натрій хлорид і титруючи вивільнену оцтову
кислоту. Цей метод достатньо швидкий, однак аналізу заважають домішки,
які реагують з ацетатом меркурію: етиленові зв’язки і неорганічні і деякі
органічні галогеніди, які комплексно зв’язують іон меркурію.
У наведеному вище методі використовується реакція гідратації в
сильно кислому середовищі в присутності меркурієвого каталізатора:
RC≡CR' + H2O

HgSO4, H2SO4

RC(O)CH2R'

Утворений кетон є мірилом кількості вихідного ацетиленової сполуки.
Метод, який ґрунтується на цій реакції, менше підлягає впливу домішок, ніж
аналіз за приєднанням ацетату меркурію, так як гідратація відбувається і тоді
коли частина каталізатора використовується іншими компонентами. Точність
методу складає 100±2%; цим методом можна визначити різноманітні
ацетиленові сполуки.
Кислотні і основні домішки не заважають визначенню, так як перед
оксоімінуванням розчин нейтралізують. Етиленові зв’язки також не
першкоджають аналізу, так як в умовах визначення вони не утворують
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карбонільних сполук. Єдиними речовинами, які заважають аналізу, можуть
бути самі карбонільні сполуки або такі речовини, які утворують карбонільні
зв’язки, наприклад ацеталі або вінілові етери. Однак їх можна визначити в
окремій пробі без попередньої гідратації. Аналіз з гідратацією дає загальний
вміст карбонільних і ацетиленових сполук. За різницею результатів цих двох
аналізів знаходять вміст ацетиленових зв’язків. Деякі альдегіди нестійкі і
окиснюються іоном меркурію. Тому проби, які містять значну кількість
альдегідів або ацеталей, необхідно добре дослідити, щоб можна було ввести
поправку на їх вміст.
Для

визначення

хлоридної

кислоти,

яка

виділяється

під

час

оксоімінуванні, користуються потенціометричним титруванням. Кінцева
точка титрування не дуже чітка; точність визначення складає ±2%, інколи
досягає ±1%.
Ацетиленові сполуки із замісниками біля атомів карбону, сусідніх з
ацетиленовою

групою

типу

RR'CHC≡CCHR''R''',

гідратуються

важко

внаслідок стеричних перешкод викликаних замісниками. Була зроблена
спроба визначити цим методом C2H5(CH3)C(OH)C≡C(OH)(CH3)C2H5, але в
описаних умовах конверсія склала лише 50%; у разі збільшення тривалості
гідратації вдвоє конверсія доходила до 79%. На жаль сполуки такого типу
недостатньо досліджені, щоб можна було прослідкувати вплив природи
замісників на швидкість гідратації.
Перевірялась

можливість

аналізу

бромування

ацетиленів

типу

RC≡CCH2Br. Однак атом брому в цих сполуках зв’язаний настільки лабільно,
що відщеплюється під дією меркурієвого каталізатора з утворенням бромномеркурієвого комплексу, чим сильно зменшує каталітичну дія іонів
меркурію. Тому сполуки такого типу цим методом визначити неможливо.
Фенілацетилен у разі гідратації утворює ацетофенон. Це один із дуже
невеликого числа кетонів, який не вдається визначити оксиімінуванням у
водному або частково водному середовищі через те, що оксиімінуюча
система рівномірна. Продуктом реакції оксиімінування є вода і наявність
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води в системі не дозволяє реакції пройти до кінця. У випадку аналізу
фенілацетилену після його гідратації залишок іонів меркурію видаляють, для
цього

через

реакційний

розчин

пропускають

карбондсульфід

і

відфільтровують сульфід меркурію. У фільтраті визначають ацетофенон
динітрофенілгідразиновим методом. Цей же метод можна використовувати
для аналізу інших ацетиленових сполук, які утворюють кетони і не можуть
бути визначені оксиімінуванням. Метод застосовують до проб, які містять
невелику кількість ацетиленових сполук, так як динітрофенілгідразиновим
методом можна визначити біля 4·10-4 моль кетона. Разом з тим цей метод
осадження менше придатний для аналізу гідроксиацетиленових сполук через
солюбілізуючий вплив гідроксильних груп.
У випадку аналізу ацетиленових сполук динітрофенілгідразиновим
методом необхідно провести холосту пробу з включенням всіх стадій аналізу.
Необхідно підтвердити, що у разі введеня динітрофенілгідразину не буде
випадати осад сторонніх речовин, які можуть змінити результат аналізу. Для
знаходження умов за яких забезпечується повнота визначення кетона,
проводять аналіз відомих зразків ацетофенону.
Методика визначення
Реактиви і прилад: гідроксиламін гідрохлорид, 0,5 н. розчин у суміші
рівних об’ємів води і метанолу; каталізатор (Готують із 0,5 г сульфату
меркурію(ΙΙ), 2 мл сульфатної кислоти і 63,4 мл води); гідроксид натрію,
спиртовий 0,1 н розчин (Гідроксид натрію розчиняють в мінімальній
кількості води, відфільтровують карбонат натрію і розбавляють розчин
метанолом до потрібного об’єму. Титр розчину встановлювати не потрібно);
гідроксид натрію, 0,5 н водний розчин (титрований); pH-метр Бекмана,
модель Н-2, із скляним і каломельним електродами.
Проведення визначення: Пробу, яка містить 0,05 – 0,20 моль
ацетиленової сполуки розчиняють у метанолі в мірній колбі і доводять об’єм
розчину до 100 мл. У трьохгорлу колбу ємністю 200 мл, з’єднану зі зворотнім
холодильником, вносять 20 мл каталізатора і аліквотну частину розчину
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проби 10 мл. Колбу закривають притертим корком і суміш кип’ятять 1 год.,
потім охолоджують льодом не від’єднуючи від холодильника. Після
охолодженя холодильник ополіскують 10 мл водного метанолу (1:1) і сушать.
Колбу від’єднують від холодильника, через бокові горла вставляють скляний
і каломельний електроди і точно нейтралізують розчин (до pH = 7,0) 1,0 н
метанольним розчином гідроксиду натрію.
Додають 50 мл розчину гідрохлориду гідроксиламіну і кип’ятять суміш
1 год. зі зворотним холодильником, потім колбу охолоджують льодом,
промивають холодильник рівними об’ємами метанолу і води і суміш
переносять у стакан ємністю 400 мл. Колбу ополіскують 50 мл водного
метанолу (1:1). Під час перенесення розчину намагаються залишити в колбі
більшість твердого осаду.
Хлоридну кислоту, яка виділилася під час реакції, титрують
потенціометрично
скляними

і

0,5 н

розчином

каломельними

гідроксиду

електродами.

натрію,

Кінцеву

користуючись

точку

титрування

визначають графічним способом.
Якщо в пробі присутні карбонільні зв’язки їх слід попередньо
визначити гідроксиламіновим методом.
Динітрофенілгідразиновий метод
Реактиви:

каталізатор

готують

як

описано

вище;

2,4-

динітрофенілгідразин, насичений за 0ºС розчин в 2 н хлоридній кислоті.
Проведення визначення: Пробу розчиняють в метанолі і розбавляють до
100 мл, так щоб в аліквотній частині 10 мл містилось близько 4·10-4 моль
ацетиленової

сполуки.

У

трьохгорлу

колбу,

з’єднану

зі

зворотнім

холодильником вносять 20 мл меркурієвого каталізатора і аліквотну частину
розчину проби і суміш кип’ятять 1 год. Після закінченні гідратації колбу
охолоджують льодом, ополіскують холодильник 10 мл водного метанолу
(1:1). В колбі випадає білий осад, який не впливає на результат аналізу.
Не від’єднуючи холодильник в розчин пропускають гідроґенсульфід
для осадження меркурію у вигляді сульфіду. Після закінченні реакції (5–10
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хв.) сульфід відфільтровують через папір ватман № 30 і промивають колбу і
фільтр водним метанолом (1:1).
До фільтрату додають 50 мл розчину 2,4-динітрофенілгідразину і суміш
залишають на 30–60 хв. Потім розчин нагрівають на плитці, постійно
перемішуючи, щоб коагулювати осад. Після освітлення рідини осад
відфільтровують через тигель Гуча із азбестовим фільтром, промивають осад
водою, сушать за 100ºС і зважують. Якщо утворений гідразон помітно
розчиняється в спирті (це слід встановити раніше), розчин перед
фільтруванням кип’ятять протягом декількох хвилин, щоб повністю
видалити спирт.
Визначення слідів ацетиленових зв’язків
Для визначення ацетиленів з 4–5 атомами карбону в інтервалі від 5 до
500

ppm

був

застосований

спектрофотометричний

аналіз

2,4-

динітрофенілгідразинів карбонільних продуктів гідратації.
Метод Скоггінза і Прайса
Методика визначення
Реактиви і прилад: каталізатор (Розчиняють 30 г сульфату меркурію(ΙΙ)
в

630

мл

води,

яка

містить

20

мл

сульфатної

кислоти);

2,4-

динітрофенілгідразин, насичений розчин в 3 М сульфатній кислоті.
Спектрофотометр Бекман DU; кювета з товщиною шару 1 см.
Проведення визначення: У посудині ємністю 40 мл із кришкою і
поліетиленовою прокладкою змішують наважку проби, яка містить не більше
100 мкг ацетиленової сполуки, з 10 мл циклогексану для спектроскопії.
Одночасно проводять холостий дослід з 10 мл циклогексану. У посудину
добавляють 10 мл розчину каталізатора і розчини витримують 1 год. за
кімнатної температури, безперервно збовтуючи їх.
Додають приблизно 0,5 г хлориду натрію для видалення іонів меркурію
із розчину у формі малодисоційованого хлориду меркурію. Якщо проба
містить помітну кількість олефінів, появляється білий осад. Щоб його
видалити розчин центрифугують до тих пір, доки осад не осяде на дно.
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Обережно відбирають по 5 мл розчину, переносять їх у інший посуд і
добавляють 5 мл циклогексану, щоб довести об’єм органічного шару до
початкового.
У посудину додають по 10 мл розчину 2,4-динітрофенілгідразину і
залишають суміш на 30 хв. за кімнатної температури, безперервно
перемішуючи. Після розшровування рідини відбирають деяку кількість
циклогексанового шару і від проби, і від холостого розчину. Виміряють
оптичну густину розчину проби за 340 нм, порівнюють з розчином в
холостому досліді. Концентрацію ацетиленового зв’язку визначають за
калібрувальноюй кривою.
Побудова калібрувальної кривої. Готують розчин метилетилкетону в
циклогексані, який містить 10 мкг кетону в 1 мл. Аліквотну частину розчину
переносять в склянки ємністю 40 мл з кришкою і розбавляють циклогексаном
до

10

мл.

У

кожну

склянку

додають

по

10

мл

розчину

2,4-

динітрофенілгідразину і далі поступають як описано вище. Будують криву
залежності оптичної густини від концентрації кетону.
Олефіни в концентраціях до 5% не перешкоджають визначенню, якщо
твердий комплекс олефіна і хлориду меркурію видалити із розчину,
відбираючи аліквотну частину кожної фази після введення хлориду натрію і
центрифугування. Якщо цю стадію не проводять, то отримуються результати
приблизно на 13 ppm нижчі. Необхідно брати аліквотну частину обох фаз,
так як карбонільні сполуки, які містять менше 5 атомів карбону змішуються з
водними розчинами. Бензен в концентрації до 10% не виявляє вплив на
аналіз. Ізопрен перешкоджає визначенню, так як з меркурієвим реактивом він
виділяє жовтий осад, розчинний в циклогексані.
Селективне гідрування
(з методу Мерца і Мюллера)
Методика визначення
Реактиви і прилад: каталізатор: цинк–дезактивований паладій–
карбонат кальцію (Каталізатор паладій на карбонаті кальцію розтирають з
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водним розчином ацетату цинку і кип’ятять 1–2 год. Суміш відфільтровують
і кип’ятять з водою. Знову відфільтровують, промивають водою і сушать.
Каталізатор повинен містити 0,6 – 0,7% паладію і біля 9% цинку); водний
амоніак, 5 мкг/мл; водний розчин етаноламіну, 20 мкг/мл; водний розчин
гідроксиду калію, 16,5 мкг/мл.
Будь-який прилад для гідрування, описаний вище.
Проведення визначення: Для мікрогідрування беруть 20–25 мг
каталізатора для проб біля 5 мг і біля 200 мг – для проб 50–100 мг.
У водному середовищі ацетиленовий зв’язок приєднує 1 моль водню.
Введення в реакційну систему слідів сполук лужних металів значно збільшує
швидкість

гідрування.

В

середовищі

оцтової

кислоти

відбувається

приєднання 2 моль гідрогену на 1 моль ацетиленового зв’язку. Потрійний
зв’язок карбон-нітроґен не гідратується, як можна бачити на прикладі
ацетонітрилу і адипонітрилу. Деякі олефіни, в яких подвійні зв’язки
достатньо активовані сусідніми замісниками, наприклад акрилонітрил,
метилакрилат і акриламід, гідратуються у водному середовищі. Однак
стирол, бутендіол і корична кислота не гідратуються. Не гідратується також
карбонільна група в циклогексанові і його кислотні похідні.
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