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Досліджено перетворення люмінoлу при його взаємодії з гетерополікислотами на прикладі ванадомо-
лібдофосфатної кислоти з метою уточнення механізму перебігу хемілюмінесцентних реакцій у даній 
системі. Для ідентифікації продуктів реакції застосовано метод високоефективної рідинної хроматог-
рафії. Оцінено відносний вклад темнових процесів та процесів, що ведуть до хемілюмінесценції. 

O.V. Zui, V.N. Zaitsev, N. Krivokhizha, O. Manoylenko. On the mechanism of interaction of vanado-
molybdophosphoric heteropoly acid with luminol – Transformations of luminol were examined during its 
interaction with heteropoly acids taking vanadomolybdophosphoric acid as an example in order to clarify the 
mechanism of chemiluminescence reactions in the given system. HPLC was used for identification of the 
reaction products. Relative input of “dark” processes and processes leading to chemiluminescence was es-
timated. 
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Гетерополікислоти (ГПК) – відомий клас ком-
плексних сполук, що широко застосовуються в 
аналітичній хімії [1] та як каталізатори в органічно-
му синтезі [2]. Відомо, що вони здатні до оберне-
ного окиснення-відновлення [3]. Високою чутливіс-
тю відзначаються хемілюмінесцентні (ХЛ) методи 
визначення гетерополіутворюючих елементів (P, 
Si, As, Ge) із застосуванням ГПК [4]. Нещодавно [5] 
був запропонований механізм хемілюмінесцентно-
го окиснення люмінолу у присутності ГПК, який 
полягає в каталізі гетерополікислотами окиснення 
люмінолу розчиненим киснем, утворенні аміноф-
талату у збудженому стані, який далі переходить в 
основний стан з виділенням світла. Однак прямі 
докази утворення амінофталату шляхом його без-
посереднього детектування в системі люмінол–
ГПК–кисень в літературі відсутні. 

На теперішній час у літературі відомо лише кі-
лька прикладів застосування високоефективної 
рідинної хроматографії (ВЕРХ) для розділення, 
ідентифікації та визначення люмінолу і амінофта-
лату. Так, в роботі [6], присвяченій питанням ме-
ханізму хемілюмінесценції циклічних гідразидів 
типу люмінолу у водних розчинах, відзначається, 
що аналіз методом ВЕРХ може проводитися на 

оберненофазовій колонці С18 з використанням 
водного фосфатного буферу з рН 6,7 з домішкою 
метанолу (3-20%) у якості елюента. Хроматограм, 
часу утримування компонентів не наведено, не 
вказано тип детектора та довжину хвилі, при якій 
здійснюється детектування. В іншій роботі [7] дос-
ліджено фотоокиснення люмінолу у присутності 
сенсибілізаторів (сенсибілізатор – барвник бен-
гальський рожевий). Застосуванням методу обер-
ненофазової ВЕРХ доведено, що в ході фотоокис-
нення утворюється амінофталат. Як елюент за-
стосовували фосфатний буфер  з рН 7,4, детектор 
– діодна матриця  при λ = 351 нм. Час утримуван-
ня люмінолу – 1,8 хв, амінофталату – 2,6 хв. Сту-
пінь розділення піків речовин Rs дещо нижче оди-
ниці, і, отже, інтегрування та кількісна обробка ре-
зультатів є ускладненими. Нарешті, в роботі [8], 
присвяченій каталізу процесів окиснення води, 
наведені такі умови ВЕРХ-аналізу суміші люмінолу 
та амінофталату: колонка С18 (оберненофазова), 
УФ-детектор (λ = 254 нм), рухома фаза ацетоніт-
рил-вода (з домішкою 0,1% трифторацетату) 
18:82, швидкість току рухомої фази 1 мл/хв. Час 
утримування люмінолу в умовах [8] – 7,4 хв, амі-
нофталату – 3,5 хв, ступінь розділення Rs переви-
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щує 1,5, що відповідає умовам аналітичного дос-
лідження. 

Метою даної роботи було з’ясування складу 
продуктів реакції люмінол – кисень – ГПК для уто-
чнення механізму взаємодії компонентів цієї реак-
ції. Для цього був застосований метод ВЕРХ. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

ВЕРХ-дослідження проводилися на напівпре-
паративному рідинному хроматографі Varian 940-
LC, що використовується як для препаративної 
хроматографії, так і для аналітичних досліджень, 
обладнаному стандартною системою подачі біна-
рного градієнту, стандартним діодно-матричним 
детектором та стандартним автосемплером. Дані 
були зібрані та оброблені з використанням про-
грамного забезпечення Galaxie Chromatography 
Data System, версія 1.9.302.952, розробник Varian 
Inc. Характеристики хроматографічної системи, 
застосованої для розділення компонентів сумішей, 
наведено в таблиці. Стандартне відхилення ре-
зультатів аналізу не перевищує 12%. 

Ванадомолібдофосфатну гетерополікислоту 
H4PVMo11O40 (PVMo ГПК) синтезували ефіратним 
методом [9]. Використовували люмінол 97% (Al-
drich), 3-амінофталеву кислоту 90% (Aldrich), аце-
тонітрил HPLC Grade (Promochem), трифтороцто-
ву кислоту 99% (Aldrich), гідроксид калію ос.ч., сір-
чану кислоту х.ч. Всі розчини готували на фоні де-
іонованої води, одержаної з апарату Milli-Q (США). 
Готували 1 М розчин КОН, розчин 110-3 М PVMo 
ГПК, розчини 9 М та 0,9 М H2SO4, 110-3 M розчин 
люмінолу на фоні 1 М КОН. 

Стандартний розчин 510-4 М амінофталевої 
кислоти було приготовлено з наявного препарату 
на фоні 0,01 М КОН (рН 12,0). Кислотність середо-
вища доводили до рН 2,4 за допомогою 1% водно-
го розчину трифтороцтової кислоти (добавка 150 
мкл 1% розчину трифтороцтової кислоти на 1000 
мкл наявного лужного розчину амінофталевої кис-
лоти).    

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Для розчинів всіх ключових сполук (гетерополі-
кислоти, 3-амінофталевої кислоти, люмінолу та 
піка, атрибутованого як амінофталат у реакційній 
суміші) знято спектри поглинання. Вони наведені 
на рис. 1. З рисунка видно, що всі ключові сполуки 
поглинають світло при 350 нм, тому нами обрана 
ця довжина хвилі для детектування. Детектування 
при 220 нм менш придатне через недостатню ста-
більність нульової лінії, що видно далі, з порівнян-
ня рис. 5а і 5б. Для цього рН наявного лужного ро-
зчину люмінолу доводили до значення 2,4 за до-
помогою 0,9 М H2SO4 (додавали 250 мкл розчину 

сірчаної кислоти до 500 мкл розчину 110-3 М лю-
мінолу в 1М КОН). 

Хроматограму підкисленого до рН 2,4 розчину 
люмінолу наведено на рис. 3. 
Для перевірки розчинників, рухомої фази та води 
на наявність піків, що можуть перекриватися з 
хроматографічними піками досліджуваних речовин 
та заважати їх визначенню, був проаналізований 
реагентний бланк (деіонована вода з добавкою 
0,2% водного розчину трифтороцтової кислоти, 
рН=2,8). На отриманій хроматограмі відсутні піки 
вище 13 mAU, а в області знаходження ключових 
піків – люмінолу та амінофталату – вище 1 mAU.  

 
Рис. 1. Спектри поглинання ключових речовин: 1 –
ванадомолібдофосфатна гетерополікислота, 2 – 
люмінол, 3 – 3-амінофталева кислота, 4 – речови-
на, атрибутована як амінофталат у реакційній су-
міші. 

Домішка до H2SO4 могла з’явитися з тари. На 
хроматограмах стандартних розчинів люмінолу та 
амінофталату, підкислених не H2SO4, а трифторо-
цтовою кислотою, пік цієї домішки відсутній. У яко-
сті позитивних контрольних проб були проаналізо-
вані окремо розчини досліджуваної гетерополікис-
лоти, 3-амінофталевої кислоти та люмінолу. 

Вихідний розчин 110-3 М PVMo ГПК з доданою 
H2SO4 мав рН 2,6, і його аналіз проводився без 
доведення рівня рН до рН рухомої фази. Хромато-
граму даного розчину наведено на рис. 2.  

На ній чітко видно пік ГПК (пік 1) та пік домішки 
до сірчаної кислоти (пік 2), що частково наклада-
ється на пік ГПК. Слід зазначити, що він не зава-
жає детектуванню піків ключових сполук – 3-
амінофталату та люмінолу. Час утримування 
PVMo ГПК становить 0,95 хв, час утримування до-
мішки до H2SO4  – 1,11 хв. Розчин люмінолу для 
хемілюмінесцентної реакції готували на фоні 1 М 
КОН, отже, його вихідний рН суттєво відрізнявся 
від рН рухомої фази і потребував корегування.
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Рис. 2. Хроматограма розчину ванадомолібдофосфатної кислоти (пік 1) у присутності сірчаної кисло-
ти (домішка до сірчаної кислоти – пік 2). Умови хроматографування: колонка Waters Nova–Pak C18 
3,9x150 мм, діодно-матричний детектор при ?=350 нм, рухома фаза ацетонітрил-вода (з додаванням 
0,01% трифтороцтової кислоти), швидкість потоку 1 мл/хв. 

Піки домішки до сірчаної кислоти та люмінолу 
добре розділені (ступінь розділення Rs > 10), час 
утримування люмінолу становить 6,5 хв. Хромато-
грама стандартного розчину люмінолу, підкисле-
ного не H2SO4, а трифтороцтовою кислотою, міс-
тила лише пік люмінолу з часом утримування 6,5 
хв. 

Хроматограма розчину 5×10-4 М амінофталевої 
кислоти, підкисленої трифтороцтовою кислотою, 
представлена на рис. 4.  

З рисунка видно, що з’являється чіткий пік 3-
амінофталевої кислоти з часом утримування 2,9 
хв, і чотири значно менші за інтенсивністю неіден-
тифіковані піки, які розташовані далі за піком 3-
амінофталевої кислоти, – це домішки у препараті. 
Ширина піку така, що розрахована ступінь розді-
лення 3-амінофталевої кислоти та люмінолу пере-
вищує 5 і є цілком достатньою для аналітичних 
досліджень. Слід відмітити, що висота піка стан-
дартного розчину 3-амінофталевої кислоти приб-
лизно в 7 разів нижча, ніж висота піка стандартно-
го розчину люмінолу.  

Отже, у знайдених і застосованих нами умовах 
хроматографування спостерігається чітке розді-
лення піків PVMo ГПК (tутр = 0,95 хв), 3-
амінофталевої кислоти (tутр = 2,9 хв) і люмінолу 
(tутр = 6,5 хв), що дає можливість досліджувати 

продукти реакції в системі PVMo ГПК–розчинений 
кисень–люмінол. Пік домішки до сірчаної кислоти 
накладається на пік гетерополікислоти, однак це 
не є критичним, оскільки остання виступає лише як 
каталізатор і, таким чином, аналіз її концентрації в 
даній реакції не розглядається.  

Оскільки хемілюмінесцентна реакція у системі 
люмінол– гетерополікислота (її тривалість – до 30 
с) відбувається лише у лужному середовищі (оп-
тимальне рН 12,0), а продукти можна реєструвати 
лише в слабкокислому середовищі (рН 2,0–2,8), то 
з метою ідентифікації продуктів методом ВЕРХ 
застосували такий прийом: розчини ГПК (0,5 мл 
110-3 М PVMo) та люмінолу (0,66 мл 110-3 М у 1 
М КОН) змішували (рН суміші 12,0), через 5 хв піс-
ля цього і безпосередньо перед введенням суміші 
в хроматограф її рН доводили до 2,5 додаванням 
0,32 мл 0,9 М H2SO4.  

Хроматографування проводилось в умовах, 
аналогічних дослідженню стандартних розчинів.  
Хроматограму досліджуваної реакційної суміші 
наведено на рис. 5а – детектування при 350 нм, 
рис. 5б – детектування при 220 нм. З порівняння 
цих рисунків видно, що детектування в даній сис-
темі краще проводити при 350 нм, при такій дов-
жині хвилі нульова лінія більш стабільна, ніж при 
220 нм. На рисунках 5а і 5б чітко видно появу но-
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вого піка, якого не було на хроматограмах станда-
ртних розчинів ГПК (рис. 2) та люмінолу (рис. 3). 

Час утримування цього піку становить 2,9 хв, а 
спектр поглинання ідентичний 3-амінофталату 
(див. рис. 1), тому він ідентифікований як пік 3-
амінофталевої кислоти. Відповідність спектрів по-
глинання кривих 3 і 4 (рис. 1) вказує на правиль-
ність такої ідентифікації. Розрахунки, що базують-
ся на порівнянні площ піків на рис. 4 і рис. 5а, по-
казують, що концентрація утвореної 3-
амінофталевої кислоти становить 7,910-6 М, а з 
порівняння рис. 3 і рис. 5а видно, що пік люмінолу 
у проаналізованій реакційній суміші приблизно на 
20,8% менший у порівнянні з вихідним розчином (із 
врахуванням розведення люмінолу компонентами 

реакційної суміші). Тобто, в реакції витратилося 
9,310-5 М люмінолу, і утворилося 0,7910-5 М 
амінофталату.  

Це означає, що основна маса люмінолу зазна-
ла перетворень у темнових процесах (без хемілю-
мінесценції), разом з тим доведено утворення в ХЛ 
реакції 3-амінофталат-іону у помітній кількості, чим 
підтверджено правильність механізму ХЛ реакції, 
запропонованого в [5]. Те, що в реакції витратило-
ся лише 20,8% люмінолу, пояснюється відносно 
швидким розкладом PVMo ГПК у лужному середо-
вищі. 
 

 
Рис. 3. Хроматограма стандартного розчину люмінолу (пік 2) у присутності сірчаної кислоти (домішка до 
H2SO4 – пік 1). Умови хроматографування – як на рис.2.  

 
Рис 4. Хроматограма стандартного розчину препарату 3-амінофталевої кислоти, підкисленої трифторо-
цтовою кислотою. Умови хроматографування – як на попередніх хроматограмах 
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Рис 5. Хроматограма реакційної суміші PVMo ГПК та лужного розчину люмінолу, записана через 5 хв 
після початку реакції безпосередньо після подальшого підкислення сірчаною кислотою: а (вгорі)  – дете-
ктування при 350 нм, б (внизу) – детектування при 220 нм. 
Концентраційні умови вказано в тексті. Інші умови хроматографування – як на попередніх рисунках. 
 

 
Рис 6. Хроматограма реакційної суміші PVMo ГПК та лужного розчину люмінолу, записана через 30 хв 
після початку реакції безпосередньо після подальшого підкислення сірчаною кислотою. Детектування 
при 350 нм. Концентраційні умови – як на рис. 5. Умови хроматографування – як на попередніх рисунках. 
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Таблиця 1. Характеристики хроматографічної системи  
 

Колонка Waters Nova-Pak C18 3,9150 мм 
Рухома фаза А Вода з додаванням трифтороцтової кислоти (0,01% за об’ємом, рНа 

~ 3) 
Рухома фаза Б Ацетонітрил з додаванням трифто-роцтової кислоти (0,01% за 

об’ємом) 
Програма градієнту Час, хв % Б 

0 5 
3 5 

10 100 
15 100 

Час урівноважування колонки, хв. 15 
Швидкість потоку 1 мл/хв. 
Довжина хвилі детектування, нм 350 
Мертвий об’єм системи, мл 1,2 

На відносну стійкість 3-амінофталату до окис-
нення у лужному середовищі вказує хроматогра-
ма, наведена на рис. 6. Це хроматограма реакцій-
ної суміші, приготовленої в умовах, що відносяться 
до рис. 5, але витриманої до нейтралізації не 5 хв, 
а 30 хв. Площа піку 3-амінофталату через 5 хв ви-
тримки в лужному середовищі – 0,9 відн. од. (рис. 
5а), а через 30 хвилин витримки в лужному сере-
довищі – 0,7 відн. од. (рис. 6), тобто, незначно ме-
нше. Ці дані свідчать, що витримування протягом 
5 хв не може спричинити помітного окиснення 3-
амінофталату. 

В роботі [5] вперше було знято спектри хемі-
люмінесценції в системі люмінол–ГПК і показано, 
що максимум спектра хемілюмінесценції люмінол–
ГПК співпадає зі спектром флуоресценції 3-
амінофталату, який вважається еміттером хемі-
люмінесценції, як і в реакціях люмінолу з йодом, 
бромом і рядом інших окисників. В даній роботі 
методом ВЕРХ беззаперечно доведено, що одним 
із продуктів реакції в системі люмінол – PVMo ГПК 
– кисень є 3-амінофталат. Метод ВЕРХ може бути 
корисним для вивчення також інших хемілюмінес-
центних реакцій. 
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