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4-Amino-9-(2,5-dioxo-pyrrolidin-1-phenyl-3-yl)-1-phenyl-benzo[f]isoindole-1,3-dione (1) and 4-amino-9-(2,5dioxo-1-(4-methylphenyl)-pyrrolidin-3-yl)-1-(4-methylphenyl)-benzo[f]isoindole-1,3-dione (2) were studied as
fluorescent indicators for water determination in acetonitrile. The intensity of fluorescence of these compounds
in acetonitrile solutions increases in presence of water along with red shift of the emission peak. Intensity-based
and wavelength-based procedures of water determination in acetonitrile are suggested with detection limit of
0.2 % (v/v) H2O in both cases. The linear response covers a concentration range of 0.2–20 % (v/v). The relative
standard deviation at 1 % (v/v) water content is 0.20. The interferences of acetic acid, ammonia and metal ions
have been studied. Ammonia and acetic acid don’t interfere with the determination of water by wavelength-based
fluorescence technique. In intensity-based mode the determination of water is possible at concentration of these
impurities up to 0.25 and 0.02 mol·L-1, respectively. Cu(II) ions have almost no effect on fluorescence of indicators
up to 1·10-5 mol·L-1; Zn (II) ions enhance fluorescence of 1 at concentration ≥ 5·10-6 mol·L-1. The 4-amino-benzo[f]isoindole-1,3-dione-based fluorescent indicators are pH-insensitive.
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Досліджено флуоресцентні індикатори – 4-аміно-9-(2,5-діоксо-піролідин-1-феніл-3-іл)-1-феніл-бензо[f]ізоіндол-1,3-діон (1) і 4-аміно-9-(2,5-діоксо-1-(4-метилфеніл)-піролідин-3-іл)-1-(4-метилфеніл)-бензо[f]ізоіндол-1,3-діон (2), для визначення вмісту води в ацетонітрилі. В присутності води значно зростає
інтенсивність флуоресценції цих сполук у ацетонітрильних розчинах, спостерігається батохромний
зсув максимуму смуги у спектрі емісії. Запропоновано два способи визначення вмісту води у
ацетонітрилі – за зростанням інтенсивності флуоресценції і за зміною величини сольватохромного
зсуву, кожний з межею виявлення 0.2 об.% H2O. Лінійність градуювального графіка зберігається у
діапазоні 0.2–20 об.%. Відносне стандартне відхилення при вмісті води 1.0 об.% становить 0.20.
Вивчено вплив оцтової кислоти, амонію і іонів металів, здатних до утворення стійких комплексів
з аміногрупою. Встановлено, що амоній і оцтова кислота не впливають на визначення води при
використанні як аналітичного сигналу величини сольватохромного зсуву. При детектуванні
води за зміною інтенсивності флуоресценції їхній вміст не повинен перевищувати відповідно
0.25 і 0.02 моль/л. Іони Cu(II) при концентрації, що не перевищує 1·10-5 моль/л, не впливають на
флуоресцентні властивості індикаторів. Іони Zn(II) підвищують інтенсивність флуоресценції
при їхньому вмісті ≥ 5·10-6 моль/л. Досліджувані флуоресцентні індикатори не чутливі до зміни рН
середовища.
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The water content in medicines, chemical
products, foods, and synthetic fibers is one of the

important characteristics. Water is the most common
impurity in organic solvents; its concentration is an
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