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 Визначальним чинником ефективної антипіренової дії солей купруму 

на горіння нітрогенумісних вуглеводнів (RN) є хімічне зв’язування 

(комплексоутворення), яке супроводжується утворенням доволі міцних 

координаційних зв’язків типу Cu(І)N (тип І), Cu(ІІ)N (тип ІІ) та H
+
N 

(тип ІІІ) та важкогорючої комплексної сполуки (KC). При цьому зміна 

енергетичного стану реакційної суміші (амін – повітря – сіль купруму) 

стосовно горючої суміші (амін – повітря) залежить від типу взаємодії, 

геометрії утвореного координаційного вузла та неорганічної складової 

комплексу. Мета праці – встановити залежності між типом і величиною 

енергії хімічного зв’язування аміну з сіллю купруму та зростанням 

температури спалаху комплексної сполуки стосовно вільного аміну (табл.). 
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2-amp 28705 116/125 
[Cu2Cl2(2-amp) 6229 290/305 І 

[Cu(2-amp)2Cl2 152359 182/223 ІІ 

pip 32488, 66/82 (pipH2)[CuCl3 9056 не визнена ІІІ 

morf 30728 35/36 (morfH)[Cu2Cl3] 5562 360/– ІІІ 

an 34681 76/79 
(anH)3[Cu4Cl7] 12135 310/– ІІІ 

[Cu(an)2Cl2] 18896 167/196 ІІ 

mea 27310 98/108 [Cu(mea)Cl2] 5980 175/190 ІІ 

etda 29318 43/60 [Cu(etda)2(H2O)ClCl 11156 165/182 ІІ 
*2-amp – 2-амінопіридин, pip – піперазин, morf – морфолін, an – анілін,  

mea – моноетаноламін, etda – етилендіамін. 

Встановлено, що певному зниженню Qн. згор комплексу стосовно 

Qн. згор незв’язаного аміну завжди відповідає відповідне підвищення 

температури спалаху аміна у зв’язаному і вільному станах. Тобто, 
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Тут числове значення const задається стереохімічним типом та умовами 

взаємодії: для взаємодії І типу (Езв’яз. = 335 кДж/моль) значення const = 1,8, 

для взаємодії ІІ типу (Езв’яз. = 168 кДж/моль) –  1, для взаємодії ІІІ типу 

(Езв’яз. = 218 кДж/моль) – 0,7. 
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