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Каталітичну активність гетерополісполук із аніоном зі структурою Пікока–Уіклі
досліджено не настільки змістовно, як інших поліоксометалатів. Так, тільки в [1] вивчено
тетрагідропіранілювання спиртів і фенолів, а також іх депіранілювання за присутності
(NH4)8[Ce(W5O18)2]∙20H2O. У представленій роботі досліджено кінетику деколоризації
синтетичного барвника хромового темно-синього (ХТС) системою Фентона (H2O2 / Fe2+)
у присутності Na9[X(W5O18)2]∙35H2O (X3+ = Y3+, Tm3+).
Вимірювання оксидаційної деколоризації ХТС проводилися на спектрофотометрі
SPECOL 1500 (Analytik Jena, Німеччина) при довжині хвилі 530 нм у скляній кюветі з
товщиною шару 1 см за температури 21±2 °С. Регулювання рН системи здійснювали
добавками 0,1 М розчину сульфатної кислоти до значення рН 3.0. Для проведення
вимірювань було взято співвідношення [H2O2]0 / [Fe2+]0 = 1 / 2.
Синтез солей Na9[X(W5O18)2]∙35H2O (X3+ = Y3+, Tm3+) проведено відповідно до
описаної в [2] методики. Склад солей і їх однофазність встановлено методами хімічного
аналізу, ІЧ та КР спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії (сканування поверхні
в режимах вторинних електронів, зворотнорозсіяних електронів і характеристичного
рентгенівського випромінювання).
Встановлено, що при використанні зазначених поліоксовольфраматів за умов
проведення процесу спостерігається уповільнення окислювального знебарвлення
розчинів субстрату. Так, для Na9[Tm(W5O18)2]∙35H2O конверсія через 10 хв від початку
процесу (S10) знижується від 65 % до 20 % при переході від вихідної системи до
реакційної суміші з концентрацією гетерополісполуки 3·10-4 М, при цьому початкова
швидкість реакції (V0) зменшується втричі. У випадку Na9[Y(W5O18)2]∙35H2O
спостерігається аналогічна тенденція до зниження конверсії та V0: для системи з вмістом
поліоксометалату 2·10-4 М S10 = 45 %, значення початкової швидкості знизилося на 35 %
і становить 1,25·10-6 моль/(л·с). Варто зазначити, що при подальшому зростанні
концентрації поліоксовольфраматів із гетероатомами Tm(III) та Y(III) до 6·10-4 М і
4·10-4 М відповідно (коли їх концентрації стають сумірними з початковою
концентрацією Fe2+ у реакційній суміші) на початку реакції відбувається збільшення
інтенсивності забарвлення системи.
Таким чином, було показано, що гетерополісполуки з аніоном зі структурою
Пікока–Уіклі можуть бути використані для уповільнення радикально-ланцюгових
процесів окислення органічних сполук. Причини й закономірності спостережуваних
залежностей потребують подальших досліджень.
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