
 



 



 



 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ «ХІМІЧНІ НАУКИ»  



МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС КІНЕТИКИ ГІДРОЛІЗУ САХАРОЗИ 

 
Лебедєв С.Ю.,доцент, Коломієць Д. Ю., 

 

Сахароза - важлива речовина. Вона забезпечує організм людини 

запасом енергії, необхідним для повноцінного функціонування всіх систем і 

органів. Сахароза стимулює захисну роботу і підвищує захисні функції 

печінки. Речовина захищає організм від негативного впливу токсинів і 

подібних речовин. Покращує діяльність мозку. Сахароза в шлунково-

кишковому тракті гідролізується на глюкозу і фруктозу. 

Теорія активованого комплексу описує константу швидкості реакції k 

теоретичним рівнянням: 

k = χ kT/h exp(-ΔHа/RT)exp(ΔSа/R), 

де k і h – сталі Больцмана та Планка; ΔHа і ΔSа – ентальпія і ентропія 

активації реакції; ΔHа =Еа – RT, Еа – енергія активації реакції, що 

розраховується з результатів експерименту, χ – трансмісійний коефіцієнт, що 

враховує ймовірність того, що система, досягнувши перехідного стану, 

пройде через нього в напрямку утворення продуктів реакції. Теоретичного 

методу розрахунку цього коефіцієнта немає, але для більшості хімічних 

реакцій його приймають рівним одиниці. В кінцевому вигляді маємо 

k = χ е kT/h exp(-Еа/RT)exp(ΔSа/R). 

Значення виразу е kT/h = 3,401∙10
12

 К
-1

∙хв
-1

. Розрахунок ентропії 

активації часто неможливий. Ми звернули увагу на сильну залежність 

константи швидкості реакції від концентрації кислоти-каталізатора. 

Залежність, що спостерігається, на нашу думку пояснюється тим, що саме 

концентрація кислоти і є мірою ентропії активації, що пов'язано з механізмом 

реакції гідролізу. 

Метою даного дослідження було вивчення кінетики гідролізу сахарози 

в присутності кислот. Обробка масивів даних (50 - 60 точок) по всіх 

використовуваних кислот привела до таких результатів: 

k=9,861∙10
11

∙T∙exp(-11556,5/T)∙exp(1,057∙C) (хлоридна кислота), 

k=4,280∙10
12

∙T∙exp(-12008,3/T)∙exp(1,053∙C) (нітратна кислота), 

k=3,476∙10
12

∙T∙exp(-11939,1/T)∙exp(1,136∙C) (сульфатна кислота), 

k=5,764∙10
11

∙T∙exp(-11418,8/T)∙exp(1,189∙C) (бромидна кислота). 

Видно, що чисельне значення коефіцієнта перед експонентами досить 

добре збігається з теоретичним значенням для нітратної та сульфатної 

кислот. Деяка його відмінність від теоретичного для хлоридної і бромидної 

кислот, мабуть, пов'язано з відхиленням трансмісійного коефіцієнта від 

одиниці. 

Розраховані з отриманих рівнянь значення ентропії активації досліджуваної 

реакції лежить в межах 5 - 30 Дж / моль К, що добре узгоджується з 

наявними в літературі уявленнями про значення ентропій активації хімічних 

реакцій 
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