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Амінометансульфокислота (AMSA) та її N-алкіловані похідні є важливим 
в прикладному відношенні класом N,S-вмісних органічних сполук. Інтерес до 
вказаної групи сполук продиктований їх специфічними фізико-хімічними влас-
тивостями (зокрема, значення рКа цих кислот знаходяться в області фізіологі-
чних рН (6,8 – 7,8) і широким спектром біологічної активності [1]. 

Метою роботи було встановлення термодинамічних функцій дисоціації 
N-алкілованих похідних AMSA та границі рН буферної дії їх водних розчинів.  

N-похідні AMSA одержували за двохстадійною схемою синтезу [2]:  

 
де Y – СH3, HOCH2CH2, н-С3H7, н-С4H9, (CH3)3C, н-С7H15, н-С8H17 та 
C6H5CH2. 

На основі даних рН-метрії, з використанням математичної моделі, 
що враховує закон діючих мас (3), (4), матеріальний баланс за YАМSA (5) 
та умову електронейтральності (6), розраховано іон-молекулярний склад 
систем YАМSA – NaOH – H2O в області 293–313 К . 

 
Використовуючи отримані дані, були розраховані константи іонізації 

YAMSA (7). Отримані залежноcті pKYAМSA від CNaOH/QYAMSA. 
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Через те, що залежності pKYAМSA = f (CNaOH/QYAMSA) мають різний ха-

рактер [3, 4], для порівняння сили досліджених YАМSA (за рівнянням 3) бу-
ли обрані значення їхніх pKYAМSA в ізоелектричній точці при m = 4,75×10-4 М. 
З підвищенням сили нітрогенвмісних основ (pKa) сила відповідних їм кислот 
(pKYAМSA) знижується. Вказана залежність описується рівнянням (9).  

 
Залежності pKYAМSA = f (Т) описуються рівнянням (10). Значення тер-

модинамічних функцій для процесу кислотно-основної дисоціації аміноме-
тансульфокислот (8) можуть бути отримані рішенням рівнянь (11-13) [5]. 

 
де ∆G – зміна енергії Гіббса, Дж/моль; ∆H – зміна ентальпії, Дж/моль; ∆S – 
зміна ентропії, Дж/моль×К; R – універсальна газова стала (8,314 Дж/
(моль×К). 

Для вивчених кислот константи рівняння (10) Ai, Bi та Ci зв’язані між 
собою прямо пропорційними залежностями (14) та (15).  

 
При цьому параметри рівняння (10) змінюються симбатно з електроноакце-
пторною здатністю (ci) замісників при атомі N: 

 
N-алкілування AMSA призводить до зміни знака температурних залеж-

ностей ∆H і ∆S дисоціації в ізоелектричній точці на протилежний. Посилен-
ня електронодонорних властивостей алкільного заступника у атома N амі-
нометансульфокислот призводить до збільшення кутів нахилу залежностей 
∆H (T) і ∆S (T), що в свою чергу негативно позначається на ∆G (T)–
залежності. Зазначена дія частково послаблюється за рахунок ентальпійно
-ентропійної компенсації. 

Зона ефективної буферної дії розчинів N-гідроксиетил, N-пропіл, N-
бутил та N-гептил похідних AMSA дозволяють підтримувати кислотність 
середовища в області фізіологічних рН (6,8 – 7,8). 
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pKYAМSA = -lg KYAМSA. (8) 

pKYAMSA = 2,32 + 0,712×pKa; r
2 = 0,982; n = 7 (9) 

pKY-AМСК =  – Bi + Ci×T, T

A
i (10) 

∆G = ln(10)×R×(Ai – Bi×T + Ci×T2) (11) 
∆H = ln(10)×R×(Ai – Ci×T2) (12) 

∆S = ln(10)×R×(Bi – 2×Ci×T) (13) 

Bi = (156,91 ± 12,51) - (2,2233± 0,0041)×10-2 × Ai; r
2 = 0,998 (14) 

Ci = (-20,629 ± 1,427) + (3,3247 ± 0,0047)×10-3 × Ai; r
2 = 0,998 (15) 

Ai = (-2,7984 ± 0,2604)×10-6 + (1,5095 ± 0,1474)×10-6× ci; r
2 = 0,972 (16) 


