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Тема: Активні азобарвники.
Мета: освоїти методи синтезу та аналізу активних азобарвників.

Знати:
характеристику активних барвників;
загальну методику синтезу ароматичних амінів, які містять активну
вінілсульфонову групу;
методи проведення реакції діазотування і азосполучення;
методи синтезу активних вінілсульфонових барвників;
методи синтезу активних барвників на основі ціанурхлориду;
основні методи оцінки якості активних барвників.

Вміти:
проводити реакції діазотування ароматичних амінів;
проводити реакцію азосполучення;
синтезувати активні вінілсульфонові барвники;
синтезувани активні барвники на основі ціанурхлориду;
проводити аналіз якості активних барвників.
Самостійна робота на занятті.
1. Виконання тестових завдань (перевірка домашньої самопідготовки).
2. Виконання лабораторної роботи.
3. Обговорення експериментальних результатів.
4. Обговорення висновків та оформлення протоколу (залік лабораторної
роботи).
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОБОТИ В ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
Порядок роботи

З перших днів роботи в лабораторії студент повинен привчити себе до
акуратності та уваги, відсутність яких часто буває причиною недостовірності
результатів експерименту, а також може привести до нещасних випадків.
Під час роботи в хімічній лабораторії потрібно знати і виконувати
наступні правила:
1. Перед приходом на заняття потрібно ознайомитися з темою за
методичним посібником, підручником та конспектом лекцій.
2. Перед виконанням лабораторної роботи потрібно прочитати
відповідний опис, підготувати всі прилади та реактиви, необхідні для
проведення дослідів, та з’ясувати всі незрозумілі питання у викладача.
3. Потрібно дотримуватися всіх правил безпеки, що вказані в
спеціальній інструкції з техніки безпеки та методичному посібнику.
4. На робочому місці потрібно підтримувати чистоту і порядок, не
загромаджувати сторонніми предметами. Лабораторне обладнання повинне
знаходитися в певному порядку, так, щоб його було зручно використовувати.
5. Методичний посібник і книги під час виконання лабораторних
робіт потрібно оберігати від попадання на них води і хімічних реактивів.
Забороняється ставити склянки з реактивами на книги і зошити.
6. При використанні реактивів потрібно дотримуватися наступних
правил:
a) Під час виконання роботи потрібно користуватися незабрудненими
реактивами.
б) Не можна брати реактиви і крапельні піпетки з інших штативів.
Якщо деякі реактиви і лабораторні обладнання відсутні, потрібно звернутися
до інженера лабораторії.
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в)

Склянки

з

реактивами

загального

користування

повинні

знаходитися на означеному місці, їх не можна переносити на робочі столи.
г) Перш ніж брати реактив з полички, потрібно уважно прочитати
етикетку з назвою реактиву, після виконання досліду повернути реактив на
те ж місце.
д) Усі склянки з реактивами потрібно тримати закритими і відкривати
їх тільки під час досліду; закривати не плутаючи корки, оскільки реактиви
при цьому забруднюються.
є) Сухі реактиви відбирати чистим шпателем.
ж) Реактиви, що не були використанні в досліді, не можна знову
висипати в склянку з чистим реактивом. Їх потрібно передати інженеру
лабораторії.
з) Дорогі та отруйні реактиви (сполуки срібла, ртуті та ін.) після
проведення дослідів не можна виливати в раковину. Їх потрібно зливати в
окремі склянки.
7. Без дозволу викладача не можна виконувати досліди, яких немає у
відповідному посібнику.
Заходи безпеки
1. Усі роботи з отруйними речовинами, речовинами, що мають
сильний запах, а також з кислотами, що випаровуються, і кислими розчинами
потрібно проводити у витяжній шафі. При виконанні дослідів потрібно
використовувати тільки розчини з вказаною концентрацією і дотримуватися
рекомендованого дозування.
2. Досліди

з

легкозаймистими

рідинами

(вуглеводні,

ацетон,

діетиловий етер та інші) проводити у витяжній шафі. Категорично
забороняється використання відкритого вогню або електронагрівальних
приладів з відкритою спіраллю.
3. Розжарені предмети потрібно ставити тільки на азбестовий картон.
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4. При роботі з металічним натрієм або іншими лужними металами
потрібно остерігатися попадання на них води (можливий вибух!). Зберігати
лужні метали потрібно під шаром гасу або вазелінової олії. Різати лужні
метали повинен лаборант, і ні в якому разі, не можна кидати обрізки в урну
для сміття або раковину.
5. Під час нагрівання розчинів в пробірці потрібно користуватися
пробіркотримачем,

спрямовуючии отвір пробірки у протилежний від

студента та його сусіда напрямок.
6. Не нахилятися над киплячою рідиною або речовинами, що можуть
розплавлятися, для запобігання попадання речовини в обличчя.
7. Запах речовин визначати обережно, не нахиляючись над пробіркою
і не вдихаючи на повні груди. Направляти пару речовини легким рухом руки.
8. Під час роботи з твердими лугами (подрібненні великих шматків,
виготовленні сумішей для плавлення) обов`язково потрібно надягати захисні
окуляри. Брати луги потрібно тільки щипцями або пінцетом. Необхідно
ретельно прибрати залишки лугу з робочого столу.
9. Під час розбавлення кислот, особливо сірчаної (сульфатної),
кислоту потрібно вливати обережно, невеликими порціями, до води, а не
навпаки.
10. Якщо під час роботи кислота або луг потрапили на тіло, потрібно
змити їх сильним потоком води і звернутися до лаборанта або викладача за
допомогою.
11. У лабораторії категорично забороняється палити або споживати
їжу.
12. Не можна кидати у водопровідні раковини папір, бите скло,
залишки металів.
13. При всіх нещасних випадках необхідно миттєво звернутися до
інженера лабораторії або викладача!
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Токсичність реагентів і активних барвників
До токсичних речовин відносяться в першу чергу ароматичні аміни –
анілін, толуїдини та інші, нітрит натрію і оксиди нітрогену, які утворюються
в процесі діазотування. Деякі аміносполуки, які використовуються для
синтезу азобарвників, є канцерогенними речовинами: бензидин, толуїдин,
дихлор- і дигідроксибензидин.
Фізичні і хімічні властивості. У більшості випадків активні барвники –
нелеткі і високотопкі кристалічні продукти. Активні барвники добре
розчинні у воді і більшості розчинників. Активні брвники володіють високою
ракційною здатністю і в м’яких умовах реагують зі спиртами, амінами,
функціональними групами білків і ферментів.
Токсична

дія.

Активні

барвники,

які

використовуються

у

промисловості, попадаючи в організм у вигляді пороху, викликають
токсичну дію. Вони викликають кон’юнктивіти, шкіряні захворювання
головним чином відкритих ділянок тіла, які у тяжких випадках поширюються
по всьому тілу. Такі захворювання виникають і від контакту з зафарбованими
матеріалами. Іноді професійні захворювання можуть виникнути не від самих
активних барвників, а від токсичної дії напівпродуктів, проміжних продуктів
або каталізаторів чи від небезпечних метаболітів, які утворюються з
пігментів в організмі. Так токсичні аміни можуть утворюватися як
метаболіти з азобарвників. Особливо небезпечні метаболіти активних
барвників

похідних

бензидину

і

його

гомологів,

які

володіють

канцерогенною дією.
Різні різні активні барвники мають різну токсичність, але в загальному
це один з найбільш шкідливих класів барвників. Нижче приведено токсичну
дію деяких азопігментів.
Активний яскраво-червоний 5СХ (порціон яскраво-червоний 5BS)
одержують азосполученням діазотованого аніліну з 1,8-амінонафтол-3,6дисульфокислотою (Аш-кислотою) в содовому розчині з наступною
обробкою ціанурхлоридом.
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Одноразове введення в кишечник білим мишам ЛД50 = 2,1 г/кг. В
картині отруєння переважає пригнічення, малорухливість, сеча забарвлена в
колір барвника. При вдиханні пороху в концентрації 100 мг/м3 по 4 години 6
разів на тиждень гине 50% тварин, спостерігаються зміни зі сторони
центральної нервової системи, пониження активності лужної фосфатази,
альдолази, кількості SH-груп у крові. Гістологічно – проліферація кліткових
елементів з’єднувальної тканини в легенях і помірний фібріоз. Вдихання в
тих же умовах 10 мг/м3 нерідко знижувало кількість SH-груп у крові і
змінювало білковий спектр сиворотки крові. Від вдихання повітря, який
містить 4 мг/м3 аерозоля барвника, в тих же умовах змін у тварин не
виявлено.
Активний золотисто-жовтий КХ (проціон жовтий RS) одержують
азосполученням діазотованої 2-аміно-4,8-нафталіндисульфокислоти з мтолуїдином і наступною обробкою ціанурхлоридом.
Володіє токсичною дією на печінку і порушує видільну функцію
нирок. При підшкірному введенні щурам ЛД100 = 1,5 г/кг. При повторному
отруєнні щурів через рот дозою 0,5 мг/кг спостерігається незначна
метгемоглобінія,

малокрів’я,

поява

тілець

Гейнца,

ретикулоцитоз,

лейкоцитоз, збільшення масового коефіцієнту селезінки
При одноразовому підшкірному введенні білим мишам активного
яскраво-чрвоного 2СХ (проціон червоний 2BS) ЛД50 = 335 мг/кг. У мертвих
тварин багаточисельні крововиливи в легенях.
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Оформлення результатів лабораторних робіт
Всі досліди виконуються студентами індивідуально. Результати
дослідів потрібно оформити у вигляді звіту. Звіт оформлюють на подвійному
(розгорнутому) листі паперу. На титульній сторінці листа розташовують
назву лабораторної роботи, вказують прізвище, номер групи, дату виконання
лабораторної роботи, прізвище керівника.
У звіті вказують мету роботи, дають перелік приладів, реактивів та
посуду, що застосовується при виконанні лабораторної роботи; складають
схеми приладів та устаткування, на якому проводять експеримент; вказують
умови, в яких виконувалася робота, описують результати дослідження та
рівняння хімічних реакцій. Записи повинні бути акуратними, з широким
інтервалом між рядками та полями. Рівняння для розрахунків величин, що
визначаються в досліді, наводять у загальному вигляді та з підставленими
даними. Звіт закінчується висновками та відповідями на запитання, які були
поставлені до кожного досліду і лабораторної роботи.
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ВСТУП
Барвниками називаються органiчнi сполуки, що мають здатнiсть
iнтенсивно

поглинати

i

перетворювати

енергiю

електромагнiтного

випромiнювання в видимiй частині спектра, та використовуються для
надання цiєї здатностi iншим тiлам.
Одним з найбiльш перспективних на сьогоднiшнiй день класiв барвникiв
є активнi барвники. Активнi барвники - це добре розчиннi у водi солi
органiчних кислот або основ, що мiстять активнi групи, атоми, зв’язки, якi
пiд час фарбування легко вiдщеплюються або розриваються i за рахунок яких
утворюються ковалентнi зв’язки мiж барвником та матерiалом. Завдяки
хімічному зв'язку, при якому барвник стає частиною макромолекул волокна,
забарвлення активними барвниками стійкі до прання і інших мокрих
обробок, а також до тертя та дії розчинників, вживаних в процесі хімічного
чищення одягу.
В бiльшостi випадкiв активнi барвники використовуються для
фарбування целюлозних, бiлкових i деяких синтетичних волокон. Найбільш
важка проблема виникає при фарбуванні целюлозних волокон, адже для
цього потрібні барвники, які повинні відповідати особливим структурним
особливостям, тобто прямі барвники. Зазвичай, це поліазобарвники, тому у
більшості випадків утворюються тількі тьмяні віддінки. Крім того, прямі
барвники мають досить низьку або середню стійкість до мокрих обробок,
оскільки зв’язок з волокном здійснюється тільки за рахунок фізичних сил
(субстантивності).

Льодяні

і

кубові

барвники

володіють

високими

стійкостями до мокрих обробок, але вони дають тьмяні відтінки і вимагають
спеціальної техніки при їх використанні. Тому необхідно було знайти
кращий тип барвників саме для целюлозних волокон.
Ідея зв’язування барвників з волокном хімічним зв’язком з’явилася
достатньо давно, тому було проведено багаточисельні спроби зв’язати
барвник з целюлозою. Вперше така спроба була здійснена ще в 1895 р., коли
Крос

і

Бівен

здійснили

естерифікацію
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целюлози

бензоїлхлоридом,
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нітруванням в бензенове ядро, наступним відновленням, діазотуванням і
азосполученням з компонентами типу диметиланіліну. Але в більшості
випадків, коли вдавалося реалізувати такий зв’зок, умови були настільки
жорсткими, що проходило руйнування целюлози.
Перший практичний успіх було досягнуто в 1954 р. Раті і Стефеном
(фірма ІСІ), які встановили, що барвники, які містили дихлортриазинову
групу, реагують з целюлозою в лужному середовищі в м’яких умовах, і при
цьому волокно не руйнується. В 1956 р. фірма ІСІ випустила перші активні
барвники: жовтий, червоний і синій.
На сьогоднiшнiй час синтезовано велику групу активних структур,
багато з яких знайшли практичне застосування.
Для активних барвників характерна присутність особливих реакційних
груп, за допомогою яких вони в процесі фарбування вступають в реакцію з
ОН, NН2 і іншими групами волокон. Одним з простих активних барвників є
Проціон яскраво-червоний М2Б:
N

Cl
N
OH
N

Cl
P

N
NH

N
Áð
SO3H

HO3S

У молекулах активних барвників розрізняють дві головні частини, узяті
у формулі Проціона яскраво-червоного М2Б в квадратні дужки і відмічені
буквами Бр і Р. Бр - частина молекули від якої залежить колір барвника; її
називають хромофорною системою, а Р - реакційна група, завдяки якій
активний барвник зв’язується з волокном за механізмом нуклеофільного
заміщення SN2, наприклад:
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Ñl

Ñl
N
Áð

_

_

+ ÖÎ

N

N

OH

_

Áð

N

+ Cl

N

N

ÎÖ

Ñl

Тут ЦO− - целюлоза в іонізованій формі, в якій вона реагує з активними
барвниками.
Існує два шляхи отримання активних трихлорціанурових барвників.
Найбільш економічний метод полягає в введенні активної групи в діазо- або
азоскладову і подальшим синтезом азобарвника. Другий шлях приєднання
активного угрупування до азобарвника, який містить вільну аміногрупу.
Нижче наведено два шляхи синтезу.
Cl
Cl

HO

NH2

HO

N

N
Cl

N
N
N

Cl

N

Cl
SO3H

HO3S

SO3H

HO3S

NH

Cl
N
HO
+

N2

N

NH

N
N

N

Cl
SO3H

HO3S
Проціон яскраво-червоний

SO3H

Cl
N

HO3S

N

N

N

NH2

N

Cl

N
N
Cl

SO3H
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SO3H

Cl
N

HO3S

N

N

N

NH

N

N

NH4OH

N
Cl
SO3H

SO3H

Cl
N

HO3S

N

N

N

NH

N

N
N
NH2

SO3H
Цибакрон коричневий ЗГР

Інший клас активних барвників - це активні вiнiлсульфонові барвники,
які запропонувала фірма Hoechst, що мiстять группу:
-SO2-CH2-CH2-OSO3H
У лужному середовищi проходить гiдролiз з утворенням активної
вiнiлсульфонової групи,
Бр-SO2CH2CH2OSO3H + NaОН

Бр-SO2CH=CH2 + NaHSO4 + H2O

що здатна, наприклад, з целюлозою давати ковалентний зв’язок
Бр-SO2CH=CH2 + Цел-OH

Бр-SO2CH2-CH2-O-Цел

Прикладом такого барвника є Активний ясно-червоний 4ЖТ:
HO3SOH2CH2CO2S
OÑH3
N

OH

N

HO3S

SO3H

Активний ясно-червоний 4ЖТ

Для синтезу активних вiнiлсульфонових баpвникiв використовуються
кiлька шляхiв: введення активної групи в азоскладову, в дiазоскладову i у
готовий барвник. Для азобарвникiв, найчастiше, використовують активнi
групи, що введенi в барвник через дiазоскладову. Найбiльш часто
зустрiчаються активнi барвники iз наступними дiазоскладовими
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NH2

NH2

NH2

NH2

OCH3
R

OCH3
R

R

CH3

R
á

à

ã

â

де: R - SO2CH2CH2OSO3H
а – моносульфат 4-β-оксіетилсульфоніланіліну (сірчанокислий естер 4β-оксіетилсульфоніланіліну);
б - моносульфат 3-β-оксіетилсульфоніланіліну (сірчанокислий естер 3β-оксіетилсульфоніланіліну);
в - моносульфат 4-β-оксіетилсульфоніл-2-аміноанізолу (сірчанокислий
естер 4-β-оксіетилсульфоніл-2-аміноанізолу);
г - моносульфат 4-β-оксіетилсульфоніл-2-аміно-5-метиланізолу (сірчанокислий естер 4-β-оксіетилсульфоніл-2-аміно-5-метиланізолу).
Амiн (а) використовується для синтезу неметалiзованих барвникiв, (б, в
і г) для отримання неметалiзованих i омiднених барвникiв.
Трихлорціанурові і вінілсульфонові активні барвники вимагають
м’яких лужних умов для проходження реакції з бавовною. Барвники –
Проціони Т, які запропонували в 1979 р., реагують з целюлозою в
нейтральному середовищі:
Á
HO P
HO

O

Á
HO P
ÖO

+ NH2CN + Ö-Î Í

O

+ NH2CONH2

Крім вказаних активних барвників було синтезовано значну кількість
інших, структурні формули і торгові назви основних типів яких привелені в
таблиці.
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Основні типи активних барвників для целюлози
Формула

Торгова назва

NH

Á

N
Cl

Проціон

N

Активний Х

N
Cl
NH

Á

Проціон Н

N
Cl

N

Цибакрон

N

Активний

NHR

Á-SO2CH2CH2OSO3Na
NH

Ремазол, Активний Т

Á

N
Cl

Реактон

Cl

Дримарен

N
Cl

NH

Á

N
CH3O2S

Cl

Левафікс Р

N
CH3
NH

Á

N
Cl

Реактофіл
N
Cl

Á-NHCOCH2CH2

N
N
O

Á-NHCO

Cl

Примазин

Cl
N

Cl

Левафікс Е
N

Cl
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S

Елізіан

Cl

Á
N

Á-SO2NHCH2CH2OSO3Na

Левафікс

Á-NHCOCH2CH2SO2C6H5

Солідазол

Зрозуміло, що при фарбуванні будь-якими активними барвниками з
целюлозою ніколи не реагує весь барвник; конкуруючою реакцією є
взаємодія барвника з водою:
_

Öåë.-Î

Á

Õ

Á

Î

Á

ÎÍ

Öåë. (30-90%)

_

Î Í (àáî Í 2Î )

(70-10%)

Утворення «неактивного» барвника Б-ОН, який не зафіксований на
волокні, для забезпечення стійкості до мокрих обробок, вимагає проводити
ретельну промивку волокна після фарбування. Необхідність утилізації
зафарбованих промивних вод є суттєвим недоліком активних барвників. Для
збільшення ступеня фіксації активних барвників у молекулу барвника
вводять кілька активних груп, як правило, різної природи, які відповідно
фіксуються на волокні при різних умовах. Прикладом таких барвників
можуть бути похідні трихлорціануру, в яких один хлор заміщений на
молекулу

барвника,

а

другий,

наприклад,

на

залишок

аміну

з

вінілсульфоновою групою.
SO3H
N

Cl

OH

N

HO3S

NH

SO2CH2CH2OSO3H

N

N
N

NH

Активні барвники дають яскраве забарвлення, яке стійке практично до
всіх видів зовнішніх впливів. Окрім того, вони фарбують при відносно
невисоких температурах (35-50ºС), що сприяє збереженню розмірів матеріалу
для фарбування (наприклад, шкіри).
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Після появи активних барвників стало можливим зафарбовувати
текстильні волокна барвниками, які містять практично будь-яку хромофорну
систему. Найбільш економічно вигідним виявилося використання азосполук,
похідних антрахінону і фталоціаніну, які і стали основою всіх товарних
марок активних барвників. Азобарвники дають дуже широку гаму кольорів
від зеленкувато-жовтого до чорного. Похідні антрахінону забарвлюють в
яскраві сині і зелені кольори, а сульфокислоти комплексів купруму і ніколу
фталоціаніну використовують для отримання бірюзових відтінків, а в
сумішах з жовтими барвниками, - яскраво-зелених.
Схема використання активних барвників достатньо проста,
Нанесення
барвника
на волокно

Фіксація
барвника
на волокні

Змивання
незафіксованого
барвника

Сушка

що зумовило їх широке використання.
Сучасний етап розвитку хімії барвників вимагає суттєвого зниження їх
токсичності, аж до випуску барвників, які можна використовувати у харчовій
промисловості. Інша тенденція – зниження енергозатрат за рахунок
проведення процесу фарбування при більш низьких температурах.
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Частина 1
СИНТЕЗ АРОМАТИЧНИХ АМІНІВ З АКТИВНОЮ
ВІНІЛСУЛЬФОНОВОЮ ГРУПОЮ
У практицi хiмiчних пiдприємств використовується наступна схема
отримання дiазоскладових з активною групою:
1. Ацилювання амiногрупи
NH2 + (CH3CO)2O

NHCOCH3 + CH3COOH
N-ацетанілід

2. Сульфохлорування ацильного похiдного

NHCOCH3 + HOSO2Cl

ClO2S

-H2O

NHCOCH3

4-(N-аміноацетил)бензенсульфонілхлорид

3. Вiдновлення сульфохлориду
ClO2S

+[H]
-HCl

NHCOCH3

HO2S

NHCOCH3

4-(N-аміноацетил)бензенсульфінова
кислота

4. Оксiетилювання сульфiнової кислоти
NHCOCH3

NHCOCH3

+ ClCH2CH2OH

-HCl

SO2H

SO2CH2CH2OH
4-(N-аміноацетил)бензен-2гідроксіетилсульфінат
(4-β-оксіетилсульфоніл-N-ацетанілід)

5. Деацилювання i сульфування

NH2

NHCOCH3
+H2SO4
-CH3COOH

SO2CH2CH2OSO3H

SO2CH2CH2OH
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Така схема утворення iз анiлiну 4-амінобензенсульфонілетилсульфату
(сiрчанокислого ефіру 4-β-оксiетилсульфонiланiлiну – надалі естеру аніліну)
аналогiчна, з незначними змiнами i для утворення iнших естерів.

Робота №1
Ацилювання аміногрупи
Розглянемо бiльш детально технологiю отримання естерів. Пiд
ацетилюванням або, як в даному випадку, ацилюванням розумiється
взаємодiя амiногрупи з ацетилюючим агентом з утворенням амiдної,
сульфамiдної та iнших груп в залежностi вiд природи ацетилюючого агенту.
В бiльшостi випадкiв утворений зв’язок є досить слабим i легко може
руйнуватися - гiдролiзуватися. Виходячи з цього ацетилювання використовують, як для постiйного, так i для тимчасового захисту амiногрупи.
Найпростiшi ацетилюючi агенти - органiчнi кислоти, бiльш активнi ангiдриди органiчних кислот, ще активнiшi - хлорангiдриди. У випадку
ацетилювання анiлiну, використання оцтової кислоти вимагає значного її
надлишку (до 10-кратного) і високих температур (до 180ºС). При
використанні оцтового ангідриду можна суттєво знизити температуру
реакції. Теоpетичне спiввiдношення анiлiн:оцтовий ангiдpид 1:1, але на
практиці використовують співвідношення 1:2. Очевидно, що для проведення
синтезу необхiдно знати концентрацiю реагентiв.
Методика
визначення концентрацiї анiлiну
Реактиви:
Хлоридна кислота, конц.
Бромистий калiй
Нiтрит натрiю, 0,5 н
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Проведення аналiзу
10-12 г анiлiну помiщають в мiрну колбу на 500 мл, додають 25 мл HCl
(конц.), доводять до мiтки дистильованною водою (осад розчиняється).
Вiдбирають пiпеткою 50 мл розчину, зливають в склянку на 250 мл, додають
100 мл води, 10 мл концентрованої хлоридної кислоти, 2 г КВr (обов’язково)
i титрують 0,5% розчином нiтриту натрiю при температурi 15ºС. Iндикатор йодкрохмальний папiр. Витримка 10 хв.
Обробка результату
w =

93,13 . 0,5 . K . VNaNO2.100 . 500
m . 50 . 1000

45,465 . K .VNaNO
2
=
m

äå: VNaNO2 - î á'º ì NaNO2, ÿêèé âèòðà÷åí î í à òèòðóâàí í ÿ, ì ë;
m - наважка анiлiну, г;

К- поправочний коефіцієнт розчину NaNO2.
Методика
визначення концентрацiї оцтового ангiдриду.
Реактиви:
Анiлiн свiжоперегнаний, 3%-ний розчин;
Пiридин свiжоперегнаний;
Гiдрат оксиду натрiю, 0,5 н розчин;
Фенолфталеїн, 1% спиртовий розчин;
Спирт етиловий ректифiкований;
Вода дистильована.
Проведення аналiзу.
5-10 мл оцтового ангiдриду помiщають в капельницю з притертою

пiпеткою i зважують з похибкою не бiльше 0,0002 г. Потiм приблизно 1 мл
оцтового ангiдриду за допомогою пiпетки переносять з капельницi в конiчну
колбу ємнiстю 250 мл, куди попередньо наливають 100 мл води i 0,5 мл
пiридину. Капельницю i пiпетку зважують i за рiзницею мас вираховують
наважку оцтового ангiдриду. Вмiст колби ретельно перемiшують до повного
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розчинення оцтового ангiдриду i через 5 хв. титрують розчином їдкого натру
в присутностi фенолфталеїну.
У другу конiчну колбу ємністю 250 мл наливають 100 мл розчину
анiлiну i вносять 2 мл оцтового ангiдриду. Колбу закривають, ретельно
перемiшують (при цьому випадає бiлий осад ацетанiлiду) i титрують
розчином їдкого натру в присутностi фенолфталеїну.
Вмiст оцтового ангiдриду в % (w) обчислюють за формулою:
w =

V1
m1

-

V2
m2

.2 . 0,0255 .100

де: V1 - об’єм точно 0,5 н розчину їдкого натру, який витрачено на перше
титрування, мл;
m1 - маса наважки оцтового ангiдриду, який викоpистано для першого

титрування, г;
V2 - об’єм точно 0,5 н розчину їдкого натру, який витрачено на друге

титрування, мл;
m2 - маса наважки оцтового ангiдриду, який викоpистано для другого

титрування, г;
0,0255- маса оцтового ангiдриду, яка вiдповiдає 1 мл точно 0,5 н

розчину їдкого натру, г.
За результат приймають середнє арифметичне двох паралельних
аналiзiв.
Ацетилювання аніліну
Реактиви:
Анiлiн;
Оцтовий ангiдрид.
Проведення аналiзу.
В 3-х горлу колбу ємністю 250 мл, споряджену термометром i
зворотнiм холодильником, заливають анiлiн (40,8 г 100%) i повiльно додають
оцтовий ангiдрид (48,6 г 100%). Швидкiсть загрузки оцтового ангiдриду
ведеться з таким розрахунком, щоб температура в масi не перевищувала
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60ºС. Якщо температура перевищує 60ºС припиняють подачу оцтового
ангiдриду або помiщають колбу у ванну з холодною водою. Пiсля закiнчення
придачi оцтового ангiдриду масу нагрiвають на глiцериновiй ванні до 98102ºС i дають витримку при цiй температурi протягом 1 години.
Пiсля закiнчення витримки зворотнiй холодильник замiняють прямим i
при нагрiваннi починають вiдганяти оцтову кислоту. Пiсля вiдгонки 10 мл
погону, нагрiв припиняють, реакцiйну масу охолоджують до 80ºС i повiльно
виливають при постiйному помiшуваннi на 300 мл води, до якоєї додано 100
г льоду. Масу продовжують розмiшувати до отримання однорiдної суспензiї.
Суспензiю фiльтрують на колбi Бунзена через воронку Бюхнера i сушать.
Отримують 45-55 г ацетанiлiду. Для обчислення виходу i подальшої
роботи необхiдно знати вмiст основноi речовини в отриманому продуктi.
Методика
визначення концентрацiї ацетанiлiду
Реактиви:
Кислота хлоридна;
Нiтрит натрiю, 0,5 н;
Вода дистильована.
Проведення аналiзу.
Наважку масою 2 г сухого ацетанiлiду, взяту з точнiстю до 0,0002 г,
вносять в конiчну колбу, ємністю 250 мл, додають 25 мл хлоридної кислоти,
100 мл дистильованої води, приєднують зворотнiй холодильник до колби i
вмiст колби кип’ятять протягом 1 год. Холодильник промивають невеликою
кiлькiстю води, розчин в колбi охолоджують до кiмнатної температури i
переносять у склянку.
Розчин у склянці при 20ºС титрують 0,5 н розчином нiтриту натрiю.
Кiнець

титрування

визначають

за

появою

слабо-синьої

плями

на

йодкрохмальному папеpi, що зберiгається при повторному нанесеннi проби
через 5 хвилин.
Концентрацiю ацетанiлiду обчислюють за формулою:
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w=

0,06768 . V . K . 100
m

де: 0,06768 - кiлькiсть ацетанiлiду, що вiдповiдає 1 мл точно 0,5 н розчину
нiтриту натрiю;
V - об’єм 0,5 н розчину нiтриту натрiю, витрачений на титрування, мл;
m - маса наважки ацетаніліду, г.
Сульфохлорування ацетаніліду
Сульфохлорування ведуть в 4-х горлiй колбi ємністю 500 мл,
спорядженiй термометром i зворотнiм холодильником. В колбу загружають
290 мл технiчної хлорсульфонової кислоти. При роботi з хлорсульфоновою
кислотою необхiдно особливо обеpежно дотримуватись правил технiки
безпеки, викоpистовуючи засоби iндивiдуального захисту i тiльки сухий
лабоpатоpний посуд.
При перемiшуваннi загружають 54,6 г (в перерахунку на 100%)
ацетанiлiду слiдкуючи, щоб температура в колбi не перевищувала 40ºС.
Пiсля закiнченя придачi всього ацетанiлiду реакцiйну масу нагрiвають до
60ºС i витримують при цiй температурі протягом 4 годин. Пiсля закiнчення
витримки реакцiйну масу охолоджують до 25ºС i поволi виливають в
склянку, об’ємом 1 л, в якій знаходиться 500 мл води i 300 г льоду. Вмiст
склянки розмiшується до отримання однорiдної суспензiї. Якщо температура
реакцiйної маси в кiнцi видiлення перевищує 5ºС додають ще 50 г льоду.
Суспензiю сульфохлориду ацетанiлiду фiльтрують пiд вакуумом на
колбi Бунзена через воронку Бюхнера, ретельно вiджимають, промивають в
три прийоми охолодженою водою i знову ретельно вiджимають. Осад
зважують i аналiзують на вмiст сульфохлориду ацетанiлiду.
Методика
визначення вмiсту сульфохлориду ацетанiлiду
Реактиви:
Морфолiн, 0,5 н розчин в дiоксанi;
Дiоксан;
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Кислота нітратна, 1:1;
Меркурій оксонітрат;
Дифенiлкарбазид.
Проведення аналiзу.
1.Визначення загального хлору
Наважку продукту 0,2-0,5 г, взяту з точнiстю до 0,0002 г, вносять у
стакан ємністю 150 мл, додають 20 мл 0,5 н розчину морфолiну в дiоксанi.
Закривають склянку чашкою Петрi i витримують на водянiй ванні 15 хв при
50-60ºС. Потiм розчин переносять у мiрну колбу на 250 мл i доводять до
мiтки дистильованою водою, пiдкисленою до рН 2,5-3 нітратною кислотою.
Пiсля цього розчин iз мiрної колби фiльтрують через беззольний фiльтр "бiла
стpiчка".
В колбу для титрування переносять пiпеткою 25 мл фiльтрату, додають
75 мл дистильованої води, нітратну кислоту до рН 2,5-3 за унiверсальним
iндикаторним папеpом, 20 крапель розчину дифенiлкарбазиду i титрують
вмiст колби 0,01 н розчином меркурій нітрату до переходу забарвлення
iндикатора вiд жовтого до бузкового.
2. Приготування холостої проби
В колбу ємністю 250 мл вносять 2 мл розчину морфолiну в дiоксанi, 98
мл дистильованої води, нітратну до рН 2,5-3, 20 крапель iндикатора
дифенiлкарбазиду i титрують 0,01 н розчином меркурій нітрату до переходу
забарвлення iндикатора вiд жовтого до бузкового.
Вмiст загального хлору в % (w1) обчислюють за формулою:
w1 =

35,45 . N . (V-Vx) . K
35,45 . N . (V-Vx) . K . 250 . 100
=
m
m . 25 .1000

де: N - нормальнiсть меркурій нітрату;
V - об’єм меркурій нітрату, який витpачено на титрування проби;
Vx - об’єм меркурій нітрату, який витрачено на титрування холостої

проби;
К - поправочний коефiцiєнт 0,01 н розчину меркурій нітрату;
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m - наважка проби, г.
3. Визначення мiнерального хлору
Наважку продукту близько 1 г, зважену з точнiстю до 0,002 г вносять у
склянку на 250 мл i розчиняють в 5 мл охолодженої до +5 - +8ºС
дистильованоi води. Потiм в склянку додають 70 г помеленого льоду,
нітратну кислоту до рН 2,5 за унiверсальним iндикаторним папеpом, 20
крапель розчину дифенiлкарбазиду i титрують вмiст склянки 0,01 н pозчином
меркурій нітрату до переходу забарвлення iндикатора вiд жовтого до
бузкового.
Вмiст мiнерального хлору в % (w2) обчислюють за формулою:
35,45 . N . V . K
35,45 . N . V . K . 100
=
w2 =
m .10
m .1000

де: N - нормальнiсть меркурій нітрату;
V - об’єм меркурій нітрату, який витрачено на титрування проби, мл;

К - поправочний коефiцiент 0,01 н розчину меркурій нітрату;
m - наважка проби, г.

Вмiст основної речовини в сульфохлоридi ацетиланiлiду в % (w3)
обчислюють за формулою:
w3 = (w1 - w2)

M
35,45

де: М - молекулярна маса сульфохлориду ацетиланiлiду.
Методика
визначення концентрацiї бiсульфiту (гідрогенсульфіту) натрiю.
Реактиви:
Гiдроксид натрiю, розчин 1н;
Фенолфталеїн, 1%-ний спиртовий розчин.
Проведення аналiзу.
Приготування розчину А: Зважити 30 г розчину бiсульфiту натрiю i
перенести в мiрну колбу ємністю 1000 мл, довести дистильованою водою до
мiтки.
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Взяти 100 мл розчину А, добавити 2-3 кpаплi фенолфталеїну i
титрувати розчином гiдроксиду натрiю.
Вмiст бiсульфiту натрiю в перерахунку на SО2 обчислюють за
формулою:
w =

64,07 . V
m

де: V - об’єм 1 н NаОН, який витрачено на титрування, мл;
m - наважка розчину бiсульфiту натрiю, г;
64,07 - еквiвалентна маса SO2.

Відновлення сульфохлориду ацетаніліду
У 4-х горлу колбу, споряджену електродами рН-метра, загружають 89,9
г бiсульфiту натрiю (в перерахунку на 100%) i дозують 40% розчин їдкого
натру до встановлення рН 7,5-8. При температурi 30-35ºС в колбу
загружають попередньо розтертий сульфохлорид ацетанiлiду, пiдтримуючи
величину рН реакцiйної маси 7,5-8. Пiсля закiнчення загрузки всього
сульфохлориду ацетанiлiду витримують реакцiйну масу при вказаних
параметрах протягом 2 год.
Пiсля

закiнчення

витримки

реакцiйну

масу

охолоджують

до

температури 20-25ºС i приливають при перемiшуваннi хлоридну кислоту до
рН 1,5-2,0. Температура реакцiйної маси пiд-час видiлення не повинна
перевищувати 30ºС. Вмiст колби охолоджують до 20ºС, фiльтрують пiд
вакуумом на колбi Бунзена через воронку Бюхнера i ретельно вiджимають.
Методика
визначення концентрацiї етиленхлоргiдрину
Реактиви:
Вода дистильована;
Кислота хлоридна, 0,1 н розчин;
Їдкий натр, 0,5 н розчин;
Фенолфталеїн, 1%-ний спиртовий розчин
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Проведення аналiзу.
Наважку етиленхлоргiдрину пpиблизно 1 г, взяту з похибкою не бiльше
0,0002 г, нагрiвають в конiчнiй колбi зi звоpотнiм холодильником з 35 мл 0,5
н розчину їдкого натру на водянiй ванні при 50-60ºС протягом 15 хв.
Холодильник пpомивають водою в колбу i титрують надлишок їдкого натру
0,1 н розчином хлоридної кислоти в присутностi фенолфталеїну до
обезбарвлення.
Вмiст основної речовини в етиленхлоргiдринi в % (w) обчислюють за
формулою:
w =

(0,5 . 35 . KNaOH - V . KHCl) . 80,5 . 100
m .1000

де: V - об’єм 0,1 н розчину НСl, який витрачено на зворотнє титрування, мл;
КNaOH - поправочний коефiцiєнт 0,5 н розчину їдкого натру;
КHCl - поправочний коефiцiент 0,1 н розчину хлоридної кислоти;
m - наважка етиленхлоргiдрину.

Оксіетилювання 4-ацетамінобензенсульфонової
кислоти
В 3-х горлу колбу, ємністю 500 мл, споряджену термометром i
електродами рН-метра та зворотнiм холодильником заливають 115 мл води i
загружають 60,3 г (в перерахунку на 100%) 4-ацетамінобензенсульфiнової
кислоти. При перемiшуваннi повiльно загружають розчин їдкого натру до рН
5,4-6,0, при цьому сульфiнова кислота повнiстю переходить в розчин. В

колбу загружають 7,7 г ацетату натрiю, при цьому рН середовища повинно
бути 6,5-6,9. Додають 144 мл 60% водного розчину етиленхлоргiдрину,
нагрiвають реакцiйну масу до кипiння i витримують протягом 4-х годин,
пiдтримуючи рН в межах 6,5-6,9 додаванням розчину їдкого натру.
Пiсля закiнчення витримки реакцiйну масу охолоджують до 20ºС.
Суспензiю, що видiлилась при охолодженнi, фiльтрують через воронку
Бюхнера i ретельно вiджимають. Осад вигружають i сушать.
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Методика
визначення концентрацiї сульфатної кислоти
Реактиви:
Калiй йоднокислий кислий;
Метиловий червоний (iндикатор);
Вода дистильована;
Гiдроксид натрiю, 0,5 н.
Проведення аналiзу
Близько 5 г сульфатної кислоти зважують в бюксi або в пiпетцi ЛунгеРея з похибкою не бiльше 0,0002г, переносять в мiрну колбу мiсткiстю 250
мл, в яку попередньо налили 150 мл води. Розчин охолоджують до 20ºС,
доводять його об’єм до мiтки i добре перемiшують. Iз колби вiдбирають
пiпеткою 25 мл розчину, помiщають в конiчну колбу мiсткiстю 250 мл i
титрують розчином гiдроксиду натрiю в присутностi метилового червоного
до переходу червоного забарвлення в жовте.
Масову долю моногiдрату в % (w) обчислюють за формулою:
w =

V .0,02452 . 250 .100
m .25

де: V - об’єм точно 0,5 н розчину гiдрочсиду натрiю, який витрачено на
титрування, мл;
0,02452- кiлькiсть сульфатної кислоти, яка вiдповiдає 1 мл точно 0,5н

розчину гiдроксиду натрiю, г;
m - маса наважки cульфатної кислоти, г.

За

результат

аналiзу

приймають

середне

арифметичне

двох

паралельних дослiдiв, допустиме розходження мiж якими не повинно
перевершувати 0,3%.
Естерифікація і гідроліз
В 2-х горлу колбу мiсткiстю 250 мл заливають 55 мл моногiдрату i
охолоджують його до 10ºС. На охолоджений моногiдрат загружають 45 г (в
перерахунку на 100%) 4-β-оксiетилсульфонiлацетанiлiду, пiдтримуючи
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температуру не вище 20ºС. Пiсля загрузки всього продукту реакцiйну масу
нагрiвають до 60 С i витримують при цiй температурi протягом 6 годин.
Пiсля закiнчення витримки реакцiйну масу охолоджують до 20ºС. Вмiст
колби виливають в склянку мiсткістю 500 мл на 100 мл води i 100 г льоду.
Реакцiйну масу розмiшують i нагрiвають до 45ºС. При цiй температурi дають
витримку протягом 5 годин.
По закiнченнi гiдролiзу реакцiйну масу охолоджують до 5ºС i
фiльтрують через воронку Бюхнера, осад промивають 100 мл захолодженої
води, ретельно вiджимають i сушать.
Ми розглянули загальну методику синтезу напiвпродуктiв для синтезу
активних барвникiв. Використовуючи вказану методику можна отримати
цiлу гаму ароматичних амiнiв, в молекулу яких введено активну
вiнiлсульфонову групу. Виходячи з отриманих амiнiв розглянемо методики
синтезу активних вiнiлсульфонових азобарвникiв.

28

29

Частина 2
СИНТЕЗ АКТИВНИХ АЗОБАРВНИКІВ
Азобарвники

отримують

шляхом

послiдовного

дiазотування

та

азосполучення, які, як видно з назви класу барвникiв, мiстять азогрупу, що
з’єднана не менш як з одним ароматичним фрагментом.
Діазотування
Пiд

реакцiєю

дiазотування

розумiють

взаємодiю

ароматичного

первинного амiну з нітритною кислотою в кислому середовищi, яка
приводить до утворення дiазогрупи.
ArN2+Cl− + NaCl + 2H2O

ArNH2 + NaNO2 + 2HCl

Для рiзних амiнiв оптимальне значення рН дiазотування коливається в
досить широкому iнтервалi. Так у випадку наявностi електроноакцепторних
груп дiазотування ведуть при рН < 1,5 , за наявностi електронодонорних груп
при рН 1-3, а у випадку утворення хiнондiазидiв навiть при рН 3,5-5. У
нашому випадку на практицi використовується серодовище з рН < 2.
Необхiдно вiдмiтити, що використання бiльш кислого середовища не
приводить до погiршення якостi барвника, але призводить до зниження
швидкостi дiазотування i непродуктивних витрат кислоти та лугу. Як
правило, як мiнеральну кислоту використовують концентровану хлоридну
кислоту.
Важливим для проведення реакцiї дiазотування є агрегатний стан
амiну. Зрозумiло, що у випадку розчинiв реакцiя дiазотування йде краще. У
випадку малорозчинних у кислому середовищi амiнiв використовується
стадiя

подрiбнення

(диспергування)

частинок

продукту.

Практично

застосовуються процеси механiчного подрiбнення, переосадження через
розчинення при нагрiваннi або при змiнi рН середовища.
Вiдносно температури проведення реакцiї дiазотування слід відмітити,
що у бiльшостi пiдручникiв говориться про нiби-то низьку стiйкiсть
дiазосполук i рекомендується проводити дiазотування при пониженiй

29

30

температурi. Таке твердження ґрунтується на проведеннi дiазотування у
промисловостi, де виходячи з великих об’ємiв реакційної маси сам процес i
подальша витримка тривали багато годин. Однак, встановлено, що константи
швидкостi

розкладу

дiазосполуки

i

реакції

дiазотування

з

ростом

температури змiнюється майже однаково. Тому останнiм часом, особливо
при

використаннi

пульсацiйних

i

неперервних

технологiй,

реакцiю

дiазотування проводять навiть при пiдвищенiй температурi. Це дає змогу
проводити реакцiю дiазотування не тiльки у багато разiв швидше, але i при
бiльш високих концентрацiях реакційної маси.
Концентрацiя реагентiв на практицi має теж достатньо суттєве
значення. Адже, з одного боку, використання сильнорозбавлених реакцiйних
мас призводить до падiння потужностi технологiчного обладнання, а з
другого, використання концентрованих мас призводить до погiршення
розмiшування.
Конкретний випадок дiазотування pозглянемо далі.
Азосполучення
Пiд реакцією азосполучення розумiють реакцiю електрофiльного
замiщення дiазосполукою гідроґену або iншої рухомої групи поряд з атомом
карбону, яка призводить до утворення азосполуки. Електрофiльна сила
дiазонiй-катiону вiдносно невисока. З розрахункових даних виходить, що
позитивний заряд в значнiй ступенi локалiзовано на першому атомi
нітроґену, тодi, як найбiльший коефiцiент на нижчiй вiльнiй молекулярнiй
орбiталi належить другому атому нітроґену, що i визначає напрямок атаки по
цьому мiсцi. Зрозумiло, що активнiсть дiазоскладової буде пiдвищуватись за
наявностi електроноакцепторних груп i, навпаки, зменшуватись за наявностi
електронодонорних груп.
Речовина з якою реагує дiазоскладова називається азоскладовою. Як
правило,

як

азоскладову

використовують

сполуки

з

пiдвищеною

електронною густиною на атомi карбону. В азосполучення вступають
ароматичнi амiни, феноли i СН-кислоти.
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Важливими характеристиками реакцiї азосполучення є температура i
агрегатний стан азоскладової. В бiльшостi випадкiв азосполучення проводять
при кiмнатнiй або при незначному пониженнi температури. Як i у випадку
амiну при дiазотуваннi, як правило, намагаються досягти повного розчинення
або максимального подрiбнення частинок азоскладової.
Надзвичайно важливим для проведення реакції азосполучення є рН
середовища. Адже, наприклад, ароматичнi гiдроксисполуки вступають у
реакцiю азосполучення в неiонiзованому видi на кiлька порядкiв гiрше, нiж в
iонiзованому. Тому, з цiєї точки зору, бажано, проводити реакцiю
азосполучення у лужному середовищі, при якому бiльшiсть нафтолiв
знаходиться в iонiзованiй формi. З іншого боку, дiазоскладова реагує тiльки в
формi дiазонiй-катiону, тому бажане проведення реакції азосполучення у
кислому середовищi. В лужному середовищi слiд сподiватись утворення
дiазогiдроксиду та дiазотат-iону. Дiазогiдроксид найбiльш нестабiльна
рiвноважна форма дiазосполук. Дiазотат-iон у випадку утворення Z-форми
поволi переходить в дiазонiй - катiон i отже, як наслiдок, швидкiсть
азосполучення рiзко падає.
У випадку активних вiнiлсульфонових барвникiв важливий ще один
чинник. Адже сiрчанокислий естер при рН > 8 починає активно гiдролiзувати
до неактивної оксиформи, тобто замiсть бажаного активного утворюється
кислотний барвник. Таким чином, цi три фактори обмежують область рН 4,08,0, при якiй реакцiя йде ще досить швидко, дiазоскладова практично не
розкладається i зберiгається активна група. Як видно з ранiше приведеного
списку ароматичних амiнiв з активною вiнiлсульфоновою групою, за
активністю всi вони не перевищують сульфанiлову кислоту. Використання
малоактивних дiазосполук приводить до того, що необхiдно використовувати
активнi азоскладовi. Азоскладовi, до молекули якої входять сильнi
електроноакцепторнi групи практично не використовуються.
Однiєю

з

важливих

характеристик

активних

вiнiлсульфонових

барвникiв є розчиннiсть. Так, якщо розчиннiсть кислотних барвникiв,
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зазвичай, не перевищує 50 г/л, то для активних барвникiв не менше 100 г/л, а
для деяких i понад 200 г/л. Щоб барвник мав таку розчиннiсть, необхiдно
щоб до вiдносно невеликої молекули барвника входило не менш, як три
сульфогрупи. Крiм того використовуються спецiальнi методи пiдвищення
розчинностi.
Таким чином, виходячи з 4-х основних промислових дiазоскладових та
двох десяткiв промислових азоскладових можна отримати досить широку
гаму активних вінілсульфонових барвникiв.
Розглянемо приклади конкретного отримання активних барвникiв.
Робота №2
Барвник активний жовтий 2ЧТ
OCH3
N

NaO3SOCH2CH2O2S

N

CH3

C

N

HO

N

SO3Na

М.м.=666,6 кг/моль
Хімізм і стадії процесу
2.1. Розчинення 1-(4 сульфофенiл)-3 метил -5 пiразолону
CH3

HC
HO

CH3

HC

N

HO

N

N
N

+ NaOH

+ H2O

SO3H

SO3Na
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У склянку, оснащену мiшалкою i електродами для вимiрювання рН
середовища, загружають 60 мл води i 10,6 г 1-(4 сульфофенiл)-3-метил-5пiразолону в перерахунку на 100%. Суспендують протягом 10 хвилин.
Загружають 20%-ний розчин гідроксиду натрiю (100%-ного 2,3 г) до рН
6,7±0,2.

Масу

розмiшують

протягом

хвилин.
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Паста

повнiстю

розчиняється. Вихiд по стадiї 100%.
2.2. Дiазотування моносульфату 4-β-оксiетилсульфонiл2-амiноанiзолу
OCH3

OCH3
NH2

+

N2

+NaNO2, HCl
-NaCl, H2O
_

O3SOCH2CH2O2S

HO3SOCH2CH2O2S

Дiазотування проводять у склянцi, що оснащена мiшалкою, ванною для
охолодження, електродами для вимiрювання рН середовища i редокспотенцiалу. Загружають 50 мл води i 6,3 г сiрчанокислого естеру 4-βоксiетилсульфонiл-2 амiноанiзолу в перерахунку на 100%-ний. Масу розмiшують протягом 30 хвилин i при необхiдностi охолоджують до
температури не вище 20ºС. Загружають хлоридну кислоту (0,92 г - 100%-ної)
до рН 0,4±0,2. Загружають 30% розчин нiтриту натрiю (1,42 г, в перерахунку
на 100%-ний), до разового пiдвищення редокс-потенцiалу на 150-200 мв або
появи чіткої синьої плями на йодкрохмальному папері. Температура при
дiазотуваннi може пiднiматися до 23-25ºС. рН середовища при цьому
пiдвищується до 1,1-1,3. Якщо рН зростає бiльше нiж до 1,3, загружають
хлоридну кислоту до рН=1,1-1,3. При відсутності рН-метра надлишок
хлоридної кислоти контролюють по iндикаторному паперi "Конго", котрий
повинен забарвлюватися у синiй колiр при нанесеннi краплі реакційної маси.
Надлишок нітритної кислоти контролюють по йодкрохмальному
паперi, котрий забарвлюється у темно-синiй колiр. Дiазотування рахують
закiнченим тодi, коли редокс-потенцiал не змiнює рiзко свого значення
протягом 5-10 хвилин, iндикаторний папiр "Конго" показує надлишок
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хлоридної кислоти, а йодкрохмальний папiр - невеликий надлишок нітритної
кислоти. Масу розмiшують 30 хвилин.
Надлишок нітритної кислоти знiмають 10% розчином сульфамiнової
кислоти безпосередньо перед азосполученням.
Вихiд по стадiї 98%. Одержують 60-65 мл суспензiї дiазосполуки
свiтло-сiрого кольору.
2.3. Азосполучення
CH3

HC

OCH3
+

N2

+

HO

N

+Na2CO3

N

-CO2, H2O

_

O3SOCH2CH2O2S
SO3Na

OCH3
NaO3SOCH2CH2O2S

N

N

CH3

C
HO

N
N

SO3Na

Азосполучення проводять у склянцi, яка оснащена мiшалкою,
електродами, ванною для охолодження. У склянку загружають 95% розчину
1-(4-сульфофенiл)-3-метил-5-пiразолону. Реакцiйну масу охолоджують до

температури 15-20ºС та повільно загружають дiазорозчин протягом 5-10
хвилин. Одночасно в реакцiйну масу додають розчин кальцинованої соди до
рН 5,1±0,25. Пiсля загрузки всього дiазорозчину пробою на витік
перевiряють кiнець реакції азосполучення, тобто вiдсутнiсть вiльної
дiазосполуки. Якщо сполучення не закiнчене додають розчин азоскладової,
той що залишився, i знову перевiряють кiнець реакції азосполучення.
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Для проведення аналізу на закінчення ракції азосполучення на
фільтрувальний папір наносять пробу реакційної маси і добиваються
безбарвного витіку (якщо безбарвний витік досягнути не вдається – пробу
реакційної маси попередньо наносять на маленьку грудочку кухонної солі і
далі на фільтрувальний папір). По обидві сторони від плями реакційної маси
наносять розчин Аш-кислоти і розчин п-нітробензендіазонію. Реакція
азосполучення вважається проведеною успішно, якщо реакційна маса містить
сліди азоскладової (зона контакту витіку реакційної маси і Аш-кислоти –
безбарвна, зона контакту витіку реакційної маси і п-нітробензендіазонію –
незначно забарвлена).
При позитивному аналiзi реакцiйну масу розмiшують протягом однiєї
години. Розчин барвника передають на очисне фiльтрування.
Вихiд по стадiї 98%.
2.4. Фiльтрування розчину барвника
Фiльтрацiю проводять пiд вакуумом через фiльтрувальний папiр на
воронцi Бюхнера. Одержують 110-120 мл розчину барвника очищеного.
Вихiд по стадiї 98%.
2.5. Сушка розчину барвника
Розчин барвника висушують на водянiй ванні у випарнiй чашцi при
температурi 95-97ºС. Сухий барвник розтирають у ступцi. Одержують ~30 г
сухого барвника з вмiстом основної речовини (за ванадометричним методом)
69,3%. Вихiд по стадiї сушки 86%.
Загальний

вихiд

на

загружений

оксiетилсульфонiл-2-амiноанiзолу – 81% .
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Робота №3
Барвник активний оранжевий ЖТ
OCH3
HO
N
N
NaO3SOCH2CH2O2S
NaO3S
SO3Na

М = 777,7 кг/моль
Хімізм і стадії процесу
3.1. Розчинення Г-солi
SO3Na

SO3H
OH
HO3S

OH
+2NaOH
-2H2O

NaO3S

В склянку оснащену мiшалкою, електродами i ванною для нагрiву
загружають 70 мл води i 17,9 г Г-солi в перерахунку на 100%-у. Масу при
розмiшуваннi нагрiвають до температури 60±5ºС. Загружають розчин їдкого
натрiю до рН 9,8±0,2. Розмiшують протягом 30 хвилин. Паста розчиняється.
Реакційну масу аналiзують на вмiст основної речовини.
Вихiд по стадiї 100% .
2. Дiазотування сiрчанокислого естеру 4-В оксiетилсульфонiл-2-амiноанiзолу
Загрузки реагентів, хiмiзм i порядок проведення дивись барвник
активний жовтий 2ЧТ.
3.3. Азосполучення
OCH3
+

N2
_

O3SOCH2CH2O2S

SO3Na
OH

+
NaO3S

36

+Na2CO3

37

OCH3 HO
N

N

NaO3S

NaO3SOCH2CH2O2S

SO3Na

В склянку, оснащену мiшалкою, електродами, ваннною i термометром,
загружають розчин Г-солi в кiлькостi 95% вiд приготованої. Загружають
дiазорозчин повiльно протягом 5-10 хвилин. Одночасно загружають 10%-ний
розчин кальцинованої соди підтримуючи рН 8,3±0,2. Пiсля загрузки всього
дiазорозчину перевiряють кiнець реакції азосполучення. При наявностi
вiльної дiазосполуки додають розчин азоскладової, перевiряючи рН
середовища. Температура реакції азосполучення 15-20ºС.
Повторно перевiряють кiнець реакції азосполучення. При позитивному
аналiзi реакцiйну масу розмiшують протягом однiєї години. Розчин барвника
передають на очисну фiльтрацiю.
Вихiд по стадiї 98% .
3.4. Фiльтрацiя розчину барвника
Фiльтрування проводять пiд вакуумом через фiльтрувальний папiр на
воронцi Бюхнера. Одержують приблизно 100 мл розчину барвника.
Вихiд по стадiї 96% .
3.5. Сушка розчину барвника
Розчин барвника висушують на водянiй ванні у випарнiй чашцi при
температурi 95-97ºС. Сухий барвник розтирають у ступцi. Одержують ~17 г
сухого барвника з вмiстом основної речовини 67% (за ванадометричним
методом).
Вихiд по стадії 86%.
Загальний

вихiд

на

загружений

оксiетилсульфонiл-2-амiноанiзолу - 79,3%.

37

сiрчанокислий

естер

4-β-

38

Робота №4
Барвник активний чорний 4СТ
OCH2CH2O2S

SO2CH2CH2O
H2N

SO3Na

N

OH
N

N

NaO3S

NaO3S

N

SO3Na

М = 1083,8 кг/моль
Хімізм і стадії процесу
4.1. Розчинення моносульфату 4-β-оксiетилсульфонiланiлiну
+Na CO

NH2 -CO 2, H 3O NaO3SOCH2CH2O2S
2
2

HO3SOCH2CH2O2S

NH2

H2SO4 + CaCO3 = CaSO4↓ + CO2 + H2O
В склянку, оснащену мiшалкою, електродами для вимiрювання рН,
ванною для охолодження, загружають 35 мл води i пасту моносульфату 4-βоксiетилсульфонiланiлiну,

в

перерахунку

на

100%-ний

-

13,68

г.

Перемiшують приблизно одну годину до утворення однорiдної суспензiї.
Поступово малими порцiями загружають 5,4 г крейди до рН 2,2±0,2.
Розчином кальцинованої соди доводять рН до 3,7±0,3. Реакцiйну масу
розмiшують до повного розчинення

не менше 30 хвилин. Температура

реакційної маси при розчиненнi 20±2ºС. Приблизно 85 мл розчину естеру
подають на фiльтрацiю.
Вихiд по стадії 99%.
4.2. Очисна фiльтрацiя розчину натрiевої солi моносульфату 4-βоксiетилсульфонiланiлiну
Розчин натрiевої солi моносульфату 4-β-оксiетилсульфонiланiлiну
фiльтрують пiд вакумом на воронцi Бюхнера через фiльтрувальний папiр.
Проба об’ємом ~85 мл фiльтрується приблизно п’ять хвилин. На
фiльтрувальному паперi одержують шар шламу (CaSO4).
Вихiд по стадії 82%.
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4.3. Дiазотування моносульфату 4-β-оксiетилсульфонiланiлiну.
+

NH2

N2
+NaNO2, HCl
-NaCl, H2O

_

HO3SOCH2CH2O2S

Дiазотування

SO2CH2CH2OSO3

проводять

у

склянцi,

яку

оснащено

мiшалкою,

електродами для вимiрювання рН середовища i величини редокс-потенцiалу,
ванною для охолодження, термометром. Очищений розчин моносульфату 4β-оксiетилсульфонiланiлiну заливають

у склянку і

охолоджують

до

температури 12±2ºС. Загружають 3,64 г (100%-ної) хлоридної кислоти, при
чому

естер

видiляється

у

виглядi

дрiбнодисперсного

осаду.

рН

встановлюється 0,6±0,2.
Загружають 30%-ний розчин нiтриту натрiю, в перерахунку на 100%-ий
- 3,1 г. Першу порцiю нiтриту натрiю грузять в кiлькостi 95% вiд

розрахункової. Наявнiсть надлишку нітритної кислоти перевiряють по
йодкрохмальному паперi. Решту нiтриту натрiю приливають порцiями через
3-5 хвилин до появи інтенсивного синього забарвлення при нанесенні проби

реакційної маси на йодкрохмальний папір або різкого стрибка редокспотенціалу на 150 мВ. Якщо при дiазотуваннi рН пiднiмається вище 1,3, то
загружають хлоридну кислоту до рН 1,1±0,2. Коли при загрузцi останньоi
порцiї нiтриту натрiю величина редокс-потенцiалу знижується менше нiж на
30 мВ, то процес дiазотування рахують закiнченим. Реакцiйну масу

розмiшують одну годину. Дiазосполука не стiйка, і її вiдразу передають на
азосполучення.

Надлишок

нітритної

кислоти

знiмають

придачею

сульфамiнової кислоти безпосередньо перед азосполученням. Дiазосполука є
суспензiєю свiтло-сiрого кольору.
Вихiд по стадії 95%.
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4.4. Приготування розчину динатрiєвої солi Аш-кислоти
H 2N

OH

H 2N

OH

+Na2CO3

SO3H

HO3S

У

склянку,

SO3Na

NaO3S

оснащену

мiшалкою,

електродами

i

ванною

для

охолодження загружають 10 мл води, 6,4 г (100%-ої) Аш-кислоти.
Розмiшують до утворення однорiдної суспензiї. Розчином кальцинованої
соди доводять рН до 6,0÷6,5. Для уточнення загрузки розчин аналiзують i
подають на азосполучення.
Вихiд по стадії 100% .
4.5. Азосполучення
H 2N

OH

_

+

N2

SO2CH2CH2OSO3

+

(pH < 2,5)

SO3Na

NaO3S
OCH2CH2O2S
H2 N

SO3H

N

OH

+

N2

N

_

SO2CH2CH2OSO3
(pH 6,4 - 6,8)

NaO3S

SO3Na

OCH2CH2O2S

SO2CH2CH2O
H 2N

SO3Na

N

OH
N

N

NaO3S

N

NaO3S

SO3Na

Сполучення проводять в склянку, оснащеній лопастною мiшалкою,
електродами

i

ванною

для

охолодження.

Загружають

суспензiю

дiазосполуки. Приливають повiльно порцiями 90% вiд розрахункової
кiлькостi розчину динатрiєвої солi Аш-кислоти. Через 5-10 хвилин беруть
пробу на кiнець першого азосполучення, тобто на присутнiсть вiльної
дiазосполуки. При наявностi дiазосполуки додають розчин динатрiєвої солi
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Аш-кислоти. Порцiйну загрузку азоскладової компоненти закiнчують при
вiдсутностi

дiазосполуки

азосполученнi

в

реакцiйна

пробi

маса

реакційної

дуже

густа.

маси.

При

Необхiдне

першому
iнтенсивне

перемiшування.
В склянку загружають розчин кальцинованої соди до рН 6,6±0,2. Колiр
реакційної маси з темно-червоного змiнюється на чорний. Як пiногасник, при
необхідності, використовують сульфовану касторову олію. Реакцiйну масу
розмiшують протягом 30 хвилин. Загружають фосфатну кислоту до рН
5,5±0,2. Одержують близько 180 мл розчину барвника.
Вихiд по стадії 93% .
4.6. Концентрування розчину барвника
Концентрування розчину барвника проводять випарюванням на
водянiй ванні у мiрному стаканi до однiєї третини вiд початкового об’єму.
Одержують близько 60 мл готового барвника.
Вихiд по стадії 93,7% .
4.7. Очисна фiльтрацiя
Очисну

фiльтрацiю

барвника

проводять

пiд

вакуумом,

через

фiльтрувальний папiр на воронцi Бюхнера.
Вихiд по стадії 97,5% .
Загальний вихiд на загружений естер 66% .
Методика
визначення кiнця pеакцiї пеpшого азосполучення
У пробірку помiщають 2-3 краплi реакційної маси i додають 4-5
крапель 5%-го розчину гідрогенкарбонату натрiю. При цьому реакцiйна маса
забарвлюється в синiй колiр. Це буде сумiш №1.
Для визначення надлишку дiазосполуки 1-2 краплi сумiшi №1
переносять у другу пробірку. Додають 4-5 крапель 0,5 н розчину хлоридної
кислоти i 1-2 г KCl. Зволожену сіль наносять на фiльтрувальний папiр.
Одержують безбарвний витiк, який обробляють 1%-ним содовим розчином
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Аш-кислоти. Поява малинового забарвлення свiдчить про наявнiсть
дiазосполуки в реакцiйнiй масi.
Азобарвники, котрi мають оксигрупи в орто-положеннi до азогрупи,
можуть утворювати комплекси з металами. При металiзацiї барвникiв
найчастiше використовують солі купруму, хрому або феруму. Металiзацiя
призводить до пiдвищення свiтлостiйкостi барвникiв на 1-2 бали.
Робота №5
Барвник активний червоно-коричневий 2ЧТ
HN

COONa

...

O Cu O
N
N
SO3Na
NaO3SOCH2CH2O2S

М =882 кг/моль
Хімізм і стадії процесу
5.1. Розчинення мононатрiевої солi 4-карбоксифенiл-γ-кислоти
OH

OH
HN

COOH

HN

COONa

+Na2CO3

NaO3S

NaO3S

У склянку, оснащену мiшалкою для перемiшування, електродами для
вимiрювання рН середовища i ванною для нагрiву, загружають 5,6 г (100%ної) мононатрiєвої солi 4-карбоксифенiл-γ-кислоти i 35 мл води. Розмiшують
протягом 30 хвилин при температурi 62±3ºС до одержання однорiдної
суспензiї. Розчином кальцинованої соди доводять рН середовища до 6,7±0,3.
Перемiшують ще 10 хвилин. Охолоджують до температури 18±3ºС. Розчин
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аналiзують на вмiст 4-карбоксифенiл-γ-кислоти для уточнення загрузок на
азосполучення.
Вихiд по стадії 100% .
5.2. Дiазотування моносульфату 4-β-оксiетилсульфонiл-2-амiноанiзолу
OCH3

OCH3
NH2

+

N2

+NaNO2, HCl
-NaCl, H2O
_

O3SOCH2CH2O2S

HO3SOCH2CH2O2S

У склянку, оснащену мiшалкою i електродами для вимiрювання рН
середовища i величини редокс-потенцiалу, загружають 35 мл води i 4,36 г
(100%-го) моносульфату 4-β-оксiетилсульфонiл-2-амiноанiзолу. Розмiшують

до одержання дрiбнодисперсної однорiдної суспензiї. Перед дiазотуванням
температура суспензiї не повинна перевищувати 20ºС. До отриманої
суспензii загружають хлоридну кислоту до рН середовища 0,4÷0,7, пiсля чого
загружають 30% розчин нiтриту натрiю (в перерахунку на 100%-ний - 0,98 г)
до рiзкого збiльшення редокс-потенцiалу (на 150-250 мВ). Реакцiйну масу
розмiшують 3-5 хвилин, якщо значення редокс-потенцiалу знижується не
бiльше нiж на 30 мВ, то пpоцес дiазотування закiнчують. Наявнiсть
надлишку нітритної кислоти перевiряють по йодкрохмальному паперу.
Розмiшують протягом 30 хвилин. Невеликий надлишок нітритної кислоти
знiмають 10%-ним розчином сульфамiнової кислоти безпосередньо перед
реакцією азосполучення.
Вихiд по стадії 98% .
5.3. Азосполучення
OCH3

OH
HN

+

N2
_

O3SOCH2CH2O2S

COONa
+Na2CO3

+

NaO3S
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OCH3
OH
N
NaO3SOCH2CH2O2S

HN

N

COONa

NaO3S

У склянку, оснащену мiшалкою, електродами для вимiрювання рН i
ванною для охолодження, загружають розчин азоскладової - динатрiєвої солi
4-карбоксифенiл-γ-кислоти. Охолоджують до температури не вище 15ºС. До
реакційної маси повiльно протягом 5÷10 хвилин загружають дiазорозчин.
Одночасно розчином кальцинованої соди пiдтримують рН 6,3±0,25.
Температуру рекцiйної маси при азосполученнi пiдтримують не вище 25ºС.
Реакцiйна маса пiниться. Як пiногасник використовують сульфовану
касторову олію. Пiсля закiнчення загрузки дiазорозчину перевiряють кiнець
реакції азосполучення (на присутнiсть вiльної дiазосполуки).
Одержують приблизно 100 мл розчину барвника. Приблизно 1 мл
розчину залишають як свідок для ТШХ.
Вихiд по стадії 98% .
5.4. Омiднення
OCH3
OH
N
NaO3SOCH2CH2O2S

HN

N

COONa
CuSO4

NaO3S

O
OCH2CH2O2S
SO3Na

Реакцiю

N

O

...

Cu

HN

N

COONa

NaO3S

металiзацiї

проводять

в

колбi,

оснащенiй

мiшалкою,

термометром, зворотним холодильником i ванною для нагрiву. У колбу
загружають розчин моноазобарвника, одержаного на стадії азосполучення,
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0,8 г (100%-ної) оцтової кислоти, 2,44 г оцетату натрiю. Реакцiйну масу
нагрiвають до температури 90-95ºС. Загружають розчин мiдного купоросу,
що мiстить 3,72 г (100%-го) CuSO4. Продовжують нагрiв реакційної маси до
температури 102-103ºС. При цьому реакцiйна маса iнтенсивно закипає.
Кипятіння ведуть при перемiшуваннi протягом 3÷5 годин. рН встановлюється 4,1±0,2. Пiсля трьох годин витримки беруть пробу на кiнець реакції
металiзацii (визначають спектрофотометрично або методом тонкошарової
хроматографiї). Повторно аналiзують через годину. При позитивному аналiзi
на кiнець реакції гарячий розчин барвника при температурi 80-95ºС
фiльтрують пiд вакуумом на воронцi Бюхнера. Одержують приблизно 140150 мл розчину барвника.
Вихiд по стадії 98% .
5.5. Сушка розчину барвника
Розчин барвника висушують у випарнiй чашцi на водянiй ванні при
температурi 95-97ºC. Барвник розтирають. Одержують 17 г сухого барвника з
вмiстом основної речовини 51% (за ванадометричним визначенням).
Вихiд 86% . Загальний вихiд по загруженному моносульфату 4-βоксiетилсульфонiл-2-амiноанiзолу 80%.
Робота №6
Барвник активний червоно-фіолетовий 2ЧТ
Cu

...

O
NaO3SOCH2CH2O2S

N

NHCOCH3

N

NaO3S

М = 884 кг/моль
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Хімізм і стадії процесу
6.1. Розчинення Аш-кислоти
H 2N

OH

H 2N

OH

+Na2CO3

SO3H

HO3S

SO3Na

NaO3S

У склянку, оснащену мiшалкою, електродами, загружають 5 мл води i 5
г (100%-ної) мононатрiєвої солi Аш-кислоти. Розмiшують до утворення
однорiдноi суспензiї. Загружають розчин кальцинованої соди до рН 7,1±0,2.
Масу розмiшують 10-15 хвилин. При цьому Аш-кислота переходить у розчин
(забарвлення змінюється з брудно-червоного у темно-коричневе). Процес

ведуть при кімнатній температурi. Розчин Аш-кислоти аналiзують для
уточнення загрузок. Розчин зберiгають не бiльше 12 годин.
Вихiд по стадії 100%.
6.2. Одержання ацетил-Аш-кислоти

HO

NHCOCH3

HO

NHCOCH3

(CH3CO)2O

SO3Na

NaO3S

NaO3S

SO3Na

У колбу, оснащену мiшалкою, зворотним холодильником, ванною для
нагрiву

i

охолодження,

термометром

i

електродами,

загружають

свiжоприготовлений розчин динатрiєвої солi Аш-кислоти (близько 30 мл).
При перемiшуваннi, бажано пiд шар розчину, загружають оцтовий ангiдрид,
що мiстить 3 г основної речовини. Оцтовий ангiдрид годиться для роботи з
вмiстом основної речовини не менше 97%. Грузять його з розрахунку 2 гмоль на 1 г-моль динатрiевої солi Аш-кислоти.
Пiсля загрузки оцтового ангiдриду реакцiйну масу нагрiвають до
температури 35-40ºС. При цiй температурi розмiшують 1 годину. Реакцiйну
масу аналiзують на повноту ацетилювання. Процес рахують закiнченим,
якщо кiлькiсть непроацетильованої Аш-кислоти не перевищує 2% вiд
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загруженої. Якщо ця кiлькiсть бiльша 2%, то загружають оцтовий ангiдрид з
розрахунку на кiлькiсть непроацетильованої Аш-кислоти. Дають витримку
одну годину i повторюють аналiз. При позитивному аналiзi у реакцiйну масу
приливають розчин кальцинованоi соди до рН 8±0,2 i пiдiгрiвають до
температури 90-95ºС. Витримують одну годину при цій температурi i
перемiшуваннi. Пiсля витримки масу охолоджують до температури 40-50ºС.
Одержують ~40 мл розчину ацетил-Аш-кислоти.
Вихiд по стадії 98,5% .
6.3. Дiазотування моносульфату 4-β-оксiетилсульфонiл- 2-амiноанiзолу
Загрузки, хiмiзм i порядок проведення процесу дивись барвник
активний червоно-коричневий 2ЧТ.
6.4. Азосполучення
OCH3
+

N2
_

HO

NHCOCH3
+Na2CO3

+
SO3Na

NaO3S

O3SOCH2CH2O2S

OCH3
HO
N
NaO3SOCH2CH2O2S

NHCOCH3

N
SO3Na

NaO3S

Азосполучення проводять у склянці, яку оснащено мiшалкою,
електродами, ванною для охолодження. В склянку загружають розчин
ацетил-Аш-кислоти в кiлькостi 95% вiд одержаної. Охолоджують до
температури не вище 15ºС. Загружають дiазорозчин порцiями протягом 15-10
хвилин,

одночасно

кальцинованої

соди

пiдтримуючи
в

межах

рН

реакційної

рН=5,7±0,25.

По

маси

закiнченнi

загрузкою
загрузки

дiазорозчину перевiряють кiнець реакції азосполучення (на присутнiсть
вiльної дiазосполуки). У випадку присутностi вiльноi дiазосполуки додають
ацетил-Аш-кислоти, що залишилася невикористаною. Перевiряють рН
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середовища. Якщо реакцiя азосполучення закiнчена, реакцiйну масу
розмiшують протягом 20-30 хвилин.
Одержують близько 100 мл розчину червоного кольору. Приблизно 1
мл розчину залишають як свідок для ТШХ.
Вихiд на стадії 98%.
6.5. Омiднення
OCH3
HO
N
NaO3SOCH2CH2O2S

NHCOCH3
+CuSO4

N
SO3Na

NaO3S
O

NaO3SOCH2CH2O2S

N

...

Cu

O

NHCOCH3

N

NaO3S

SO3Na

Процес омiднення проводять в колбi, оснащенiй мiшалкою, зворотнім
холодильником, ванною для нагрiву. В колбу загружають розчин барвника з
попередньої стадії. При включенiй мiшалцi загружають оцтову кислоту (0,4 г
у перерахунку на 100%-ну) i розчин оцтовокислого натрiю, що мiстить 2,4 г
основної речовини. Реакцiйну масу нагрiвають до температури 90-95ºС. При
досягненнi цiєi температури загружають розчин мiдного купоросу, що
мiстить 3,7 г 100%-го продукту. Продовжують нагрiв реакцiйної маси до
температури 102-103ºС. За цієї температури реакцiйна маса iнтенсивно
кипить. Витримують в цьому режимi 3-5 годин.
Першу пробу на кiнець омiднення беруть через три години. Аналiзують
методом тонкошаровоi хроматографiї на присутнiсть моноазобарвника.
Повторну пробу беруть через годину, рН реакційної маси 3,8÷4,1. При
позитивному аналiзi реакцiйну масу охолоджують до температури 80-95ºС i
подають на фiльтрацiю.
Вихiд по стадії 96% .

48

49

6.6. Фiльтрацiя розчину барвника
Фiльтрування проводять пiд вакуумом через фiльтрувальний папiр на
воронцi Бюхнера при температурi розчину 80-95ºС.
Одержують біля 130 мл розчину барвника.
Вихiд по стадії 98% .
6.7. Сушка барвника
Розчин барвника висушують у випарнiй чашцi на водянiй ванні при
температурi 95-97ºC. Сухий барвник розтирають у керамiчнiй ступцi.
Одержують

18,7

г

з

вмiстом

основної

речовини

47%

(за

ванадометричним методом).
Вихiд по стадії 86,2%. Загальний вихiд на загружений естер 77%.
Робота №7
Барвник активний фіолетовий 4Ч
Cl
N
Cu

...

O
NaO3S

N

O

NH

N
N

N

NH2
SO3Na

NaO3S

М.м.=666,6 кг/моль
Хімізм і стадії процесу
7.1. Розчинення Аш-кислоти
H 2N

OH

H 2N

OH

NH4OH

SO3H

HO3S

SO3NH4

H4NO3S

У склянку, оснащену мiшалкою i електродами для вимiрювання рН
середовища, загружають 85 мл води i 10,2 г Аш-кислоти в перерахунку на
100%.

Суспендують

протягом

10

хвилин

і

приливають

розчин

концентрованого NH4OH до повного розчинення (рН 8,0±0,2). Масу
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розмiшують протягом 30 хвилин. Паста повнiстю розчиняється. Вихiд по
стадiї 100%.
7.2. Дiазотування 3-аміно-4-гідроксибензен-4-сульфонатної кислоти
O

OH
NH2

+

N

+NaNO2, HCl
-NaCl, H2O

SO3H

_

N

SO3H

Дiазотування проводять у склянцi, що оснащена мiшалкою, ванною для
охолодження, електродами для вимiрювання рН середовища i редокспотенцiалу.

Загружають

120

мл

води

i

6

г

3-аміно-4-гідрокси-

бензенсульфонатної кислоти в перерахунку на 100%-ну. Масу розмiшують
протягом 30 хвилин до повного розчинення. Загружають 6 мл концентрованої хлоридної кислоти і реакційну масу охолоджують до 15-20ºС.
Загружають по краплях 10 мл 20% розчин нiтриту натрiю так, щоб
температура не перевищувала 15-20ºС до разового пiдвищення редокспотенцiалу на 150-200 мв або появи чіткої синьої плями на йодкрохмальному
папері. Масу розмішують протягом 1 години, контролюючи надлишок
нітритної кислоти по йодкрохмальному паперi, котрий забарвлюється у
темно-синiй колiр. Дiазотування рахують закiнченим тодi, коли редокспотенцiал не змiнює рiзко свого значення протягом 5-10 хвилин,
iндикаторний папiр "Конго" показує надлишок хлоридної кислоти, а

йодкрохмальний папiр - невеликий надлишок нітритної кислоти. Надлишок
нітритної кислоти знiмають 10% розчином сульфамiнової кислоти (~1,5 мл)
безпосередньо перед азосполученням.
Вихiд по стадiї 98%.
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7.3. Азосполучення
O
+

N

HO

_

NH2

N

NH4OH

+
SO3NH4

H4NO3S
SO3H
OH

HO

N
H4NO3S

NH2

N
SO3NH4

H4NO3S

Азосполучення проводять у склянцi, яка оснащена мiшалкою,
електродами, ванною для охолодження. У склянку загружають розчин Ашкислоти, охолоджують до температури 2-3ºС та повільно загружають
дiазорозчин протягом 10-15 хвилин. Одночасно в реакцiйну масу додають
розчин NH4OH (~10 мл), підтримуючи рН 8,0±0,2. Пiсля загрузки всього
дiазорозчину дають витримку 20 хвилин і пробою на витік перевiряють
кiнець реакції азосполучення, тобто вiдсутнiсть вiльної дiазосполуки у
висоленій пробі реакційної маси.
Вихiд по стадiї 98%. Отримують розчин темно-фіолетового кольору.
7.4. Оміднення
OH
N
H4NO3S

HO

NH2

N

CuSO4

SO3NH4

H4NO3S

Cu

...

O
H4NO3S

N

O

NH

N

H4NO3S

SO3NH4

До реакційної маси після азосполучення при перемішуванні і
температурі 15-20ºС додають розчин мідного купоросу (7,2 г CuSO4 в 30 мл
води). Реакційну масу витримують при кімнатній температурі протягом 1,5
годин.
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7.5. Виділення барвника
O

Cu

...

O
N

H4NO3S

NH

N

HCl

SO3NH4

H4NO3S

O

Cu

...

O
N

HO3S

NH

N
SO3H

HO3S

Перевіряють рН реакційної маси і при необхідності доводять рН
середовища додаванням концентрованої хлоридної кислоти до рН 3-3,5. До
підкисленої реакційної маси невеликими порціями додають 40 г кухонної
солі. Реакційну масу витримують при періодичному перемішуванні 1-у
годину і перевіряють повноту виділення (витік на фільтрувальному папері
повинен бути слабо зафарбований). При необхідності додають невелику
кількість кухонної солі.
7.6. Фiльтрацiя розчину барвника

Фiльтрування проводять пiд вакуумом через фiльтрувальний папiр на
воронцi Бюхнера ретельно віджимаючи пасту.
Одержують ~20-25 г пасти.
Вихiд

по

стадії

98%.

Вихід

з

розрахунку

на

3-аміно-4-

гідроксибензенсульфонатну кислоту складає 63%.
7.7. Конденсація з ціанурхлоридом
Cu

...

O
HO3S

N

O

Cl
NH

N

N

HO3S

Cl
+
SO3H
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N
N
Cl

Na2CO3
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Cl
N
Cu

...

O
NaO3S

N

O

NH

N
N

N

Cl
SO3Na

NaO3S

У круглодонну тригорлу колбу на 500 мл, яка оснащена мішалкою,
термометром, крапельною лійкою і ванною для охолодження, вносять пасту
барвника після фільтрування і 140 мл води. Масу перемішують і перевіряють
пробою на витік повноту розчинення (витік не повинен давати нерозчинного
залишку в центрі плями) і рН середовища (~6). При необхідності регулюють
рН. Розчин охолоджують на льодяній ванні до 0-2ºС, додають 0,5 мл ОС-20
(або

іншу

неіоногенну

поверхнево-активну

речовину)

і

обережно

завантажують 3,8 г ціанурхлориду. Надалі поступово з капельної лійки
додають 10 мл 10%-ного розчину Na2CO3, підтримуючи рН в межах 6-7.
Після закінчення придачі розчину соди реакційну масу витримують 2 години.
Отримують розчин інтенсивно фіолетового забарвлення.
7.8. Часткове амінування хлорціанурхлоридного похідного і виділення
готового барвника
Cl
N
Cu

...

O
NaO3S

N

O

NH

N
NH4OH

N

N

Cl
SO3Na

NaO3S

Cl
N
Cu

...

O
NaO3S

N

O

NH

N

NaO3S
До

розчину

барвника

при

розмішування

N
N
NH2
SO3Na
додають

~8

мл

концентрованого NH4OH до рН 9, нагрівають до 40-45ºС і витримують при
цій температурі 2 години. Реакційну масу охолоджують до 15-20ºС і при
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премішування додають ~6,5 мл концентрованої хлоридної кислоти до рН 6-7.
Додають невеликими порціями 40 г кухонної солі, дають витримку і
перевіряють повноту виділення.
7.9. Фiльтрування розчину барвника
Фiльтрацiю проводять пiд вакуумом через фiльтрувальний папiр на
воронцi Бюхнера. Одержують ~20 г пасти барвника.
Вихiд по стадiї 98%.
7.10. Сушка пасти барвника
Пасту барвника сушать на повітрі або в сушильній шафі при
температурі не вище 80ºС. Сухий барвник розтирають у ступцi. Одержують
~9 г сухого барвника.
Загальний вихiд з розрахунку на 3-аміно-4-гідроксибензенсульфонатну
кислоту ≈ 40% .
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Частина 3
ЗАСТОСУВАННЯ I ВИПРОБУВАННЯ АКТИВНИХ БАРВНИКIВ
Як було сказано вище, активнi барвники використовуються для
забарвлення бавовняних i вiскозних волокон. В залежностi вiд того, за яким
призначенням буде використовуватися забарвлене волокно, до барвника
ставляться вимоги: яскравiсть, стiйкiсть до мокрих обробок, до свiтла, до
поту. Перш, нiж випробовувати барвник, його необхiдно нанести на волокно.
Фарбування волокна проводять згiдно нормативних документiв ( ГОСТ
7925-75 ”Методи порiвняльного фарбування натуральних i вiскозних
волокон”), в яких охарактеризованi основні методи фарбування волокон.
Конкретно для кожної марки барвника способи фарбування викладенi в
технiчних умовах.
Концентрацiю i вiдтiнок барвника оцiнюють вiзуально, порiвнюючи
забарвлення на волокнi, зроблене одночасно i в однакових умовах наявним
барвником i стандартним зразком барвника на бавовнянiй тканинi
плюсовочно-запарним методом, або фарбуванням бавовняної тканини або
вiскози з ванни великого модуля. Пiд модулем ванни розумiють вiдношення
маси зразкiв, що пiдлягають фарбуванню, в грамах, до об’єму фарбуючого
розчину в мiлiлiтрах.
Робота №8
Методика
фаpбування волокна з ванни великого модуля
1. Приготування розчину барвникiв
1 г барвника, який аналізують, i таку ж кiлькiсть стандартного зразка
зважують з точнiстю до 0,0002 г i помiщають у фарфоровi або склянi склянки
мiсткiстю 600 мл. У кожну склянку додають по 10-15 мл холодної
дистильованої води i розмiшують скляною паличкою до однорiдноi маси.
Додають по 300 мл води з температурою 80-90ºС. Розчини обережно
зливають, кожен в окрему мiрну колбу мiсткiстю 500 мл. Якщо на днi
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склянки залишається нерозчинений барвник, то додають 50 мл води з
температурою 80-90ºС i переносять розчин у ту ж саму колбу. Барвник, що
залишився по стiнках склянки, змивають водою i приєднують до основного
розчину. Колби з розчинами охолоджують пiд струменем холодної води до
температури 20ºС. Об’єми розчинiв барвникiв доводять дистильованою
водою до мiтки i добре перемiшують.
2. Приготування ванни для фарбування i процес фарбування
Для фарбування в окремi склянки з нержавiючої сталi (можна
фарфоровi або скляні) мiсткiстю 500 мл вносять по 55 мл, 50 мл, 45 мл
кожного розчину. Далi процес фарбування для рiзних марок барвникiв дещо
вiдрiзняється.
Для барвника активного жовтого 2ЧТ. У кожну з приготовлених
склянок додають вiдповiдно по 30 мл, 35 мл, 40 мл дистильованої води, по 50
мл розчину кухонної солi (70 г/л) i по 15 мл тринатрiйфосфату (10 г/л).
Модуль ванни 1:30. У кожну склянку помiщають зразки бавовняної тканини
вагою по 5 г, зваженi з точнiстю до 0,01 г, попередньо замоченi в
дистильованiй водi кiмнатної температури i злегка вiджаті. Склянки
накривають i помiщають у нагрiту до 40ºС ванну приладу у спецiальнi гнiзда.
Склянки оснащенi мiшалками. (За відсутності приладу склянки поміщають у
кристалізатор з теплою водою (температуру 40ºС контролюють термометром,
а за необхідності додаємо гарячу воду) і переодично помішуємо).
Фарбування проводять при температурi 40ºС протягом 100 хвилин.
Для барвника активного оранжевого ЖТ. У кожну з приготовлених
склянок додають по 41,6 мл, 46,6 мл, 51,6 мл дистильованої води, по 50 мл
розчину кухонної солi (70 г/л), 3,4 мл розчину кальцинованої соди (5 г/л) i
0,15 мл розчину їдкого натру (1 г/л). Модуль ванни 1:30. В кожну склянку
помiщають зразки бавовняної тканини вагою по 5 г приготовленої, як i в
попередньому випадку. Cтакани закривають i помiщають у нагрiту до 60ºС
ванну приладу.
Фарбування ведуть при 60ºС протягом 100 хвилин.
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Для барвника активного чорного 4СТ. У кожну з приготовлених
склянок додають вiдповiдно 15 мл, 20 мл, 25 мл дистильованої води i по 50
мл розчину кухонної солi (70 г/л), по 30 мл розчину тринатрiйфосфату (20
г/л). Модуль ванни 1:30. В кожну склянку помiщають зразки бавовняноi
тканини вагою по 5 г, приготовлені, як у випадку барвника активного
жовтого 2КТ. Фарбування ведуть при температурi 40ºC протягом 100 хвилин.
Для барвника активного червоно-коричневого 2ЧТ. У склянки
мiсткiстю 250 мл вносять по 55 мл, 50 мл, 45 мл кожного розчину барвникiв i
вiдповiдно по 15,20,25 мл дистильованої води. Склянки помiщають у ванну,
нагрiвають розчини до 40ºС i помiщають зразки тканини вагою 5 г, зваженi з
точнiстю до 0,01 г, попередньо замоченi в теплiй (35-40ºС) дистильованiй
водi i злегка вiджатi. Через 10 хвилин пiсля початку фарбування у склянки
додають по 25 мл розчину кухонної солi (200 г/л). Нагрiвають протягом 10
хвилин до температури 60ºС, додають ще по 25 мл розчину кухонної солi.
Фарбують при цiй температурi протягом 10 хвилин. Потiм двома порцiями з
iнтервалом в 10 хвилин додають по 15 мл розчину кальцинованої соди (100
г/л) i фарбують ще протягом 60 хвилин. Модуль ванни 1:30.
Для

барвника

активного

червоно-фiолетового

2ЧТ.

Процес

приготування фарбувальної ванни i процес фарбування iдентичний як у
випадку барвника червоно-коричневого 2ЧТ.
Пiсля закiнчення процесу фарбування зразки добре промивають в
холоднiй проточнiй водi. Потiм обробляють протягом 5 хвилин розчином
олеїнового мила (7,5 г/л) або розчином препарату ОП-10 (2 г/л) при кипiннi i
при модулi ванни 1:30. Далi зразки промивають теплою, потiм холодною
водою. Вiджимають i сушать. Висушенi зразки порiвнюють мiж собою у
вiдповiдних концентрацiях дослiджуваного барвника i стандартного. При
вiзуальнiй оцiнцi допустиме вiдхилення в концентрацii +5%.
Плюсовочно-запарний метод фарбування дещо складнiший, так як
потрбує спецiального обладнання.
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Iснує ще метод друкування активними барвниками на волокнi по
трафарету.
Робота №9
Методика
визначення pозчинностi баpвникiв
1. Побудова калiбрувального графiка
0,2 г барвника, зваженого з точнiстю до 0,0002 помiщають в мiрну
колбу мiсткiстю 1 л, розчиняють в дистильованiй водi, нагрiтiй до 70ºС.
Охолоджують до 20ºС, доливають до мiтки дистильовану воду i добре
перемiшують. Потiм вiдповiдним розведенням з цього розчину готують 4-5
розчинiв рiзної концентрацiї, вибираючи ступiнь розбавлення таким чином,
щоб оптична густина розчинiв була в межах вiд 0,3 до 0,8. Замiряють
оптичну густину розбавлених розчинiв барвника на фотоелектрокалориметрi
будь-якої марки i будують калiбрувальний графiк, вiдкладаючи на осi
ординат величини оптичної густини, а на осi абсцис вiдповiднi значення
концентрацiї барвника в г/л.
Довжина хвилi свiтлофiльтрiв:
активний жовтий 2ЧТ

410 нм

активний оранжевий ЖТ

490 нм

активний червоно-фiолетовий 2ЧТ

590 нм

активний червоно-коричневий 2ЧТ

485 нм

Довжина кювет:
активний жовтий 2ЧТ

10 мм

активний оранжевий ЖТ

10 мм

активний червоно-фiолетовий 2ЧТ

20 мм

активний червоно-коричневий 2ЧТ

30 мм

Якщо немає свiтлофiльтра з вказаним максимумом пропускання,
беруть свiтлофiльтр при якому величина оптичної густини буде бiльшою.
Вимiрювання починають через 15-20 хвилин пiсля включення приладу.
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2. Проведення дослiджень
Для барвникiв активного жовтого 2ЧТ i активного оранжевого ЖТ. У
склянку, мiсткiстю 250 см3 помiщають 11 г барвника активного жовтого 2ЧТ
(для оранжевого ЖТ 10 г) зваженого з точнiстю до 0,01 г. Приливають
поступово 100 мл дистильованої води, пiдiгрiтоi до 70ºС. Спочатку воду при
перемiшуваннi додають до повного змочування барвника i утворення
однорiдної маси, а потiм до повного розчинення. Розчин охолоджують до
20ºС i витримують при вказанiй температурi i перiодичному перемiшуваннi
протягом 15 хвилин. Допускається механiчне перемiшування при допомозi
магнiтної або скляної мiшалки.
Для барвникiв активного червоно-фiолетового 2ЧТ i активного
червоно-коричневого 2ЧТ. Активного червоно-фiолетового 2ЧТ зважують 9 г,
активного червоно-коричневого - 10 г. Барвники помiщають у склянки,
мiсткiстю 150 см3 i розчиняють як у попередньому випадку.
Одержанi розчини фiльтрують на воронцi Бюхнера, використовуючи
паперовий фiльтр "бiла стрiчка", закладений у воронку у виглядi "корзинки".
Пiсля закiнчення фiльтрування розчин кiлькiсно переносять у мiрну колбу,
мiсткiстю 1000 см3, об’єм розчину доводять дистильованою водою до мiтки i
ретельно перемiшують. По 2 см3 одержаних розчинiв за допомогою пiпетки
переносять у мiрну колбу, мiсткiстю 1000 см3, об’єм розчину дистильованою
водою доводять до мiтки i добре перемiшують. На фотоелектрокалориметрi
замiряють оптичну густину одержаних розчинiв, використовуючи цей же
свiтлофiльтр

i

цю

ж

кювету,

котрi

були

вибранi

для

побудови

калiбрувального графiка.
Розчиннiсть барвника в г/дм (Р) вираховують по формулi:
Р=С.К
де: С - концентрацiя барвника знайдена по калiбрувальному графiку, г/дм;
К - кратнiсть розведення розчину, одержаного пiсля фiльтрування.
Розчинність барвників:
активний жовтий 2ЧТ

100 г/ дм
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активний оранжевий ЖТ

90 г/дм

активний червоно-фiолетовий 2ЧТ

90 г/дм

активний червоно-коричневий 2ЧТ

80 г/дм

Активний чорний 4СТ випускається у виглядi рiдини з вмiстом
основної речовини 24% (за ванадометричним методом).
Робота №10
Методика
визначення вмiсту нерозчинних у водi домiшок
Близько 4 г барвника зважують з точнiстю до 0,01 г, помiщають у
склянку мiсткiстю 1 л i розчиняють при перемiшуваннi скляною паличкою в
750 мл дистильованої води, нагрiтої до кипiння. Гарячий розчин при
температурi 90-95ºС фiльтрують пiд вакуумом через фiльтруючий тигель,
висушений при 95-100ºС до постiйноi маси. Осад на фiльтрi промивають
нагрiтою до кипiння водою до одержання безбарвного фiльтрату i вiд’ємної
реакції на iони SO42− i Сl−. Фiльтр з осадом сушать при 95-100ºС до постiйної
маси.
Зважування проводять з точнiстю до 0,0002 г. Перед кожним
зважуванням фiльтр з осадом охолоджують в ексикаторi протягом
однакового вiдрiзку часу.
Допускається гарячий розчин барвника фiльтрувати на воронцi
Бюхнера дiаметром 8-10 см пiд вакуумом через беззольний фiльтр "бiла
стрiчка", попередньо промитий 100 мл нагрiтої до кипiння води i висушений
в бюксi при 95-100ºС до постiйноi маси. Дiаметр фiльтра повинен бути на 3-4
см бiльший за дiаметр воронки. Фiльтр вкладають у воронку у виглядi
"корзинки". При фiльтруваннi розчину пiд цей фiльтр пiдкладають другий,
котрий не сушать i не зважують. Осад на фiльтрi промивають, як вказано
вище. Промитий осад з фiльтром помiщають в бюкс i сушать при 95-100ºС до
постiйноi маси.
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Масову частку нерозчинних у водi домiшок (w) у вiдсотках визначають
за формулою:

.
w = (m2 - m1) 100
m
де: m2 - маса фiльтруючого тигля або маса бюкса i фiльтра з висушеним
осадом, г;
m1 - маса фiльтруючого тигля або маса бюкса i фiльтра, г;
m - маса барвника, г.

Є барвники, котрi в гарячiй водi утворюють розчини, що погано
фiльтруються. Їх рекомендується спочатку затерти в склянцi скляною
паличкою з 5-10 мл холодної дистильованої води, а потiм додавати воду
нагрiту до кипiння. Фiльтрувати розчини треба на воронцi з обiгрiвом при
90ºС.

Результатом

дослiджень

вважають

середнє

арифметичне

двох

паралельних дослiдiв. Розходження мiж дослiдами повиннi не перевищувати
0,05%. Вмiст нерозчинних у водi домiшок для активних барвникiв повинен

не пеpевищувати 0,5%.
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