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This paper briefly describes a creative path of founder modern colloidal 
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А.В. Думанський − видатний радянський фізико-хімік, член - 

кореспондент АН СРСР, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, 

кавалер двох орденів Леніна та ордена Трудового Червоного Прапора − 

фундатор досліджень з природи та властивостей колоїдних розчинів. Все своє 

наукове життя, починаючи з навчання в КПІ, він присв’ятив дослідженню 

різних проблемних напрямків колоїдної хімії. Дипломна робота виконана  

А.В. Думанським, предметом якої було дослідження “колоїдального срібла”, 

привернула увагу Д.І.Менделєєва, який оцінив ці розробки як такі, що 

“обещают много в будущем”[1].  

А.В. Думанський був першим, хто проаналізував та систематизував 

накопичений фактологічний матеріал, щодо властивостей дисперсних систем та 



розробив теорію, що внесла чіткість та логічну стрункість у цю складну та мало 

вивчену на той час галузь − хімію колоїдних розчинів. 

Багато років А.В. Думанський працював у Київському політехнічному 

інституті, починаючи з лаборанта кафедри загальної та неорганічної хімії. Його 

дослідження, питливий розум, наполегливість дали можливість організувати 

першу лабораторію з колоїдної хімії. Його цікавило все: властивості ліофобних 

золів, методи їх одержання, умови їх стабільності − він постійно розширював 

наукове уявлення про їхню природу. 

Галузь досліджень, що цікавила вченого, стосувалася хімічного характеру 

металевих золів. У керованій ним лабораторії було з’ясовано, що металеві золі є 

диспергованими частинками металу, стійкість яких у багатьох випадках 

визначається розміром цих частинок. 

Велика кількість досліджень вченого було присв’ячено вивченню 

стійкості золів у присутності електролітів. Так, ним було вперше встановлено, 

що стійкість золів (наприклад, срібла, заліза) не завжди визначається 

концентрацією присутніх електролітів, а ще й хімічною взаємодією колоїдних 

частинок з іонами, розчиненими у дисперсійному середовищі − це був початок 

розвитку нових хімічних уявлень про утворення колоїдних розчинів, 

дослідження ролі комплексоутворення при формуванні дисперсних розчинів. 

При цьому засновувалась нова наука, нові напрямки досліджень та навіть нові 

терміни. Це був період дитинства нового напрямку у розвитку хімії, розробка 

нових методик дослідження, що зараз широко використовуються у хімічній 

колоїдній практиці. Так, наприклад, вчений вперше запропонував 

використовувати замість тваринних мембран при діалізі невідому у той час 

колоїдну мембрану, для визначення розмірів колоїдних часток − центрифугу 

тощо. Те, що сьогодні зазвичай використовується вченими для дослідження 

колоїдних систем, на початку  ХХ ст., коли працював А.В. Думанський було 

новизною. 

Результатом першого етапу вивчення колоїдних систем А.В. Думанським  

була монографія “О коллоидных растворах: Некоторые данные к познанню 



коллоидных растворов”. Це була перша магістерська дисертація з колоїдної 

хімії у Росії (1913р.), в якій були викладені результати багаторічної плідної 

роботи, наведені нові методи дослідження (електропровідності, дифузії, 

фільтрації, ультрамікроскопії, кріоскопії, рефрактометрії тощо), що раніше не 

застосовувалися для таких систем. Трохи пізніше ще декілька: “О коллоидных 

растворах”, “Методы определения дисперсности золей”, “Дисперсность и 

коллоидное состояние вещества”, в яких він вперше встановив, що стабільність 

колоїдних міцел обумовлена двома факторами:“гидратной оболочкой и 

электрическим зарядом”, які перешкоджують коагуляції. 

Великий внесок у розвиток колоїдного напрямку в науці  мали роботи, 

присв’ячені синтезу та дослідженню властивостей неорганічних гідрозолей 

(колоїдні вольфрамова, молібденова кислоти, оксикислоти, цукри, полімерні 

вуглеводні тощо). 

Дуже цікавими, новаторськими були фундаментальні дослідження 

проблем зв’язаної води та властивостей гідрофільних колоїдів. 

Вчений прагнув об’єднати роботи фундаментального характеру з 

розв’язанням прикладних завдань. Так, протягом декількох років ним були 

досліджені колоїдно-хімічні властивості торфу, процес його сушіння. 

Запропоновані ним розробки, наприклад метод зневоднення торфу, були 

широко використані у торфовидобувній промисловості. Серед численних 

методів “російський метод” вважається найбільш раціональним. За 

пропозицією академіка С.В. Лєбєдєва, А.В. Думанським був розроблений 

каталізатор, ефективний для одержання натрійдивінілового каучука, що 

застосовується до сих пір. Вченим був зроблений суттєвий внесок у розробки 

наукових основ технологічних процесів харчової промисловості (у технології 

хлібопечення, цукроваріння, виноробства, у кондитерстві, пивоварному, 

дріжджовому, крохмалопаточному виробництвах). 

А.В. Думанський був невтомним організатором та пропагандистом науки: 

за його ініціативою вже у 1934р. відбулась перша Всесоюзна конференція з 

колоїдної хімії, що з’єднала видатних дослідників та наукову молодь: вийшли 



збірники “Коллоиды в процессах пищевой индустрии”, “Коллоиды в пищевой 

промышлености”, а з 1935р. почали видавати “Коллоидный журнал”, що став 

організаційним, науковим, громадським центром, об’єднавши праці численних 

членів не тільки нашої країни (А.В. Думанським  був до останнього його 

відповідальним редактором). Багато років він був директором науково-

дослідного інституту колоїдної хімії, деканом хімічного факультету 

Вороніжського Університету, де заснував кафедру колоїдної хімії – першу в 

СРСР, а з 1945р. очолив у Києві Інститут загальної та неорганічної хімії, 

організував лабораторію колоїдної хімії дисперсних мінералів та колоїдних 

металів, завідував кафедрою фізичної та колоїдної хімії у держуніверситеті ім. 

Т.Г.Шевченка, був відповідальним редактором “Українського хімічного 

журналу”. Вирішував проблеми пов’язані з властивостями гідрофільних 

полімерів, пластичних мастил, бентонітових глин України, поверхнево-

активних речовин, винайденням нових методів боротьби з фільтрацією води в 

каналах та водоймищах України (монографія “Борьба с фильтрацией воды в 

лессовых грунтах”). 

В пам’яті наукових послідовників А.В. Думанський залишився як людина 

захоплена цікавою улюбленою справою, уважний науковий керівник молодих 

дослідників, наповнений новими ідеями, “революціонер у пошуку”. 

 

Література: 

1. В.Гончарук “Академік Антон Думанський”. Світогляд, 2008,№5.−58с. 


