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Крохмаль – один з найбільш розповсюджених полісахаридів, хімічний склад 
якого аналогічний целюлозі, та має такі переваги порівняно з іншими природними 
полімерами: 

- широка сировинна база наявна в багатьох країнах. 
- відносна простота хімічної модифікації для надання йому корисних у 

практиці властивостей. 
- швидка (щорічна) відновлюваність сировини для його одержання. 

- менша порівняно з целюлозою вартість. 
Реакція крохмалю з азотною кислотою призводить до утворення нітрату 

крохмалю. Останній використовується в якості вибухової речовини або для 
виготовлення бездимних порохів та інших полімерних матеріалів, в яких може 

слугувати замінником нітрату целюлози [1].  
На практиці для нітрування крохмалю використовують нітрувальну суміш, 

яка складається з азотної та сірчаної кислот [2-3]. Однак така технологія 
призводить до утворення сірчанокислих ефірів в одержуваному нітраті крохмалю, 
які знижують його хімічну стійкість. Ця проблема може бути вирішена при 
використанні в якості нітрувального середовища однієї азотної кислоти. Для 
створення такої технології необхідно знати закономірності нітрування крохмалю 
тільки азотною кислотою. В той же час інформація про зміну хімічного складу 
крохмалю, що нітрується, відсутня. Таку зміну можливо визначити за допомогою 
ІЧ спектроскопії.  

Метою цього дослідження є встановлення характеру змін ІЧ спектру 
крохмалю, який нітрується азотною кислотою та зв’язку цих змін з хімічним 
складом молекул одержуваного нітрату крохмалю. 

Експериментальна частина 

В цьому дослідженні використовували крохмаль картопляний ТОВ «Олімп» 
(м. Харків). Перед нітруванням для видалення пектинових та жирових включень 
крохмаль промивали спочатку 0.25 % содовим розчином, потім двічі 
дистильованою водою кімнатної температури. Промитий крохмаль сушили до 
постійної маси при температурі <60ᴼС. 

Зразки нітрату крохмалю одержували шляхом обробки підготовленого 
крохмалю нітрувальною сумішшю азотної кислоти з водою вибраної 
концентрації, яка забезпечувала заданий ступінь заміщення (вміст азоту). 
Наважку кислоти поміщали в трьохгорлу круглодонну колбу, встановлювали 
термометр з притертою пробкою, термостатували до вибраної температури та 
завантажували наважку крохмалю, встановлювали мішалку й нітрували протягом 
певного часу при періодичному перемішуванні та постійному контролі 
температури. Після закінчення процесу нітрування продукт відділяли від 
нітрувальної суміші шляхом висадження його у великий об’єм води кімнатної 
температури. Осад нітрату крохмалю, що утворився, промивали спочатку гарячою 
(90-95 ᴼС) водою потім дистильованою водою кімнатної температури, 
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фільтрували та сушили до постійної маси при температурі 55ᴼС в сушильній шафі 
з відчиненою дверцею. Висушений нітрат крохмалю аналізували на вміст азоту 
феросульфатним методом [4]. 

ІЧ спектри вихідного крохмалю та одержаного після нітрування нітрату 
крохмалю реєстрували на Фур’є спектрометрі моделі Cary 630 FTIR Agilent з 
приставкою порушеного повного внутрішнього відбиття (ППВВ) в спектральному 
діапазоні 4000-700      з роздільною здатністю 8     . Підготовка зразків для 
аналізу полягала в їх подрібненні та подальшому висушуванні до постійної маси. 
Підготовлені зразки поміщали на кристал приставки ППВВ за допомогою 
мікрошпателю, та прижимали їх головкою пресу після чого розпочинали аналіз. 
Тривалість запису одного спектру  складає приблизно 1 хвилина. 

Обговорення результатів 

ІЧ спектри вихідного крохмалю та нітратів крохмалю представлені на 
рисунках 1-3. 

 
Рисунок 1. ІЧ спектр вихідного крохмалю. 

 

 
Рисунок 2. ІЧ спектр низькоазотного нітрату крохмалю (N=5.78%). 
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 Рисунок 3. ІЧ спектр високоазотного нітрату крохмалю (N=12.98%). 

В ІЧ спектрі вихідного крохмалю (рис. 1) були визначені смуги поглинання 
коливання груп атомів, які характерні для хімічного складу молекул крохмалю: 
валентні коливання воднево зв'язаних гідроксильних груп у діапазоні частот 3650-

3000     , валентні коливання груп C-H, що мають максимум інтенсивності з 
частотою 2928     , деформаційні коливання груп O-H в адсорбованих 
молекулах води у діапазоні частот 1700-1500     , деформаційні коливання  C-O-

H, CH2, С-H, C-O-O у діапазоні 1500-1300     [5-7].  

В ІЧ спектрі низькоазотного нітрату крохмалю, одержаного при нітруванні 
70% водним розчином азотної кислоти (рис. 2) порівняно з вихідним крохмалем 
смуга поглинання у діапазоні частот 3650-3000      стає менш інтенсивною, але 
не зникає, що свідчить про низький ступінь заміщення гідроксильних груп. У 
результаті заміщення гідроксильних груп, з’являються смуги поглинання з 
максимумом інтенсивності з частотою 1633     , що аналогічно нітрату 
целюлози, відповідає валентним коливанням нітрогруп [8]. Смуга поглинання з 
максимумом інтенсивності з частотою 1279     , яку можно пов’язати з 
валентним симетричним коливанням нітратних груп. Спектр нітрату крохмалю 
також характеризується інтенсивною смугою поглинання з максимумом 
інтенсивності з частотою 844     , та смугами середньої інтенсивності з 
частотами 758     , 709     , які відповідають поза площинним та площинним 
маятниковим коливанням нітратних груп [9].  

В ІЧ спектрі високоазотного нітрату крохмалю, що було одержано 
нітруванням 98% водним розчином азотної кислоти (рис. 3), повністю зникає 
смуга у високочастотній області спектру в діапазоні частот 3650-3000     , яка 
характерна для гідроксильних груп. Смуги поглинання у низькочастотній області 
спектру високоазотного нітрату крохмалю, які характеризують нітратні групи, є 
біль інтенсивними ніж у низькоазотного нітрату крохмалю, що вказує на високий 
ступінь заміщення високоазотного нітрату крохмалю. Всі вони за виключенням 
смуги з частотою 1279      дещо зміщені відносно смуг низькоазотного нітрату 
крохмалю (мають максимуми інтенсивності з частотами 1640     , 829     , 750 

та 683     ). Це може бути пов’язано із високим вмістом води в азотній кислоті 
та протіканням побічних реакцій під час одержання низькоазотного нітрату 
крохмалю. 
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Висновки 

В роботі були одержані та проаналізовані ІЧ спектри вихідного крохмалю й 
нітрату крохмалю з різним вмістом азоту (ступенем заміщення), одержаного при 
нітруванні крохмалю азотною кислотою. Встановлено, що інтенсивність смуги 
поглинання, яка характерна для вихідного крохмалю та відповідає валентним 
коливанням гідроксильних груп у високочастотній області спектру нітрату 
крохмалю зменшується та з’являється ряд нових смуг поглинання в 
низькочастотній області, які відповідають коливанням нітратних груп. Зі 
збільшенням ступеню заміщення одержуваного нітрату крохмалю інтенсивність 
смуг поглинання нітратних груп зростає, а смуга поглинання коливання 
гідроксильних груп майже повністю зникає. Низка смуг поглинання коливання 
нітратних груп цього нітрату крохмалю дещо зміщені за частотою відносно 
аналогічних смуг низькоазотного нітрату крохмалю. 
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