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УДК 546.48.242:66,046.516 П.Фочук, О.Коровянко, І.Туркевич, О.Панчук

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ точкових 
ДЕФЕКТІВ ТЕЛУРИДУ КАДМІЮ

Представлено огляд ситуації з вивченням дефектної структури 
кристалів СсІТе: обговорено моделі Нобеля та Черна, а також роботи 
інших дослідників. Показано несистемність більшості проведених 
досліджень високотемпературної рівноваги дефектів. Приведено 
результати систематичного вивчення високотемпературних електричних 
характеристик нелегованого та легованого СсІТе як функції відхилення від 
стехіометрії, температури чи рівня легування домішкою, а також 
результати комп ’ютерного моделювання дефектної структури із 
застосуванням оптимізованих констант рівноваги відповідних 
квазіхімічних реакцій дефектоутворення.

Ключові слова: телурид кадмію, дефекти, моделі, електричні 
властивості, термодинамічні константи

І. ВСТУП .... -
Хоча телурид кадмію (СсІТе.) вперше синтезований ще в 1911 році [1], 

проте дослідження його властивостей почалося тільки з 50-х років [2]. 
Одначе на наукову основу ці роботи були поставлені тільки тоді, коли до 
ряду напівпровідникових сполук, у тому числі СсІТе, було застосовано 
теорію квазіхімічних реакцій між дефектами у твердих тілах Крегера (в 
найповнішому вигляді вона викладена у відповідній монографії цього 
автора [3]). Крегер використав уявлення Вагнера, Шотткі [4] та Френкеля 
[5] про точкові дефекти в кристалах (вакансії, міжвузлові атоми тощо) як 
порушення ідеального порядку в розташуванні атомів чи іонів у гратці 
твердого тіла. Він значно спростив наочність дефектних структур, ввівши 
свої позначення точкових дефектів і на цій основі поглибив учення про 
утворення точкових дефектів (ТД) і промоделював проходження так званих 
квазіхімічних реакцій дефектоутворення (КХРД). Отже, КХРД -  це “ніби” 
хімічні реакції, але не між атомами, іонами чи молекулами, а між ТД. Тоді 
до КХРД можна застосувати термодинамічний формалізм включно з 

| константами рівноваги, які залежать від вільної енергії Гіббса відповідної 
| КХРД. Базові відомості про залежність електрофізичних та оптичних 
| властивостей СсІТе від умов приготування кристалів розроблені учнем 

Крегера Нобелем й опубліковані в його роботі [6].
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Основний метод дослідження спектра ТД в СсІТе, застосований 
Нобелем, полягав у вивченні електрофізичних властивостей кристалів в 
умовах, коли в кристалі проходять квазіхімічні реакції та встановлюється їх 
рівновага. Це можливо при умовах, з одного боку, достатньої рухливості 
дефектів, з іншого -  активної взаємодії кристала з паровою фазою, яка 
містить компоненти сполуки (Ссі й Те) у вигляді атомів чи молекул. 
Зрозуміло, що все це можливо тільки в умовах високої температури (вище 
300-400°С), і тому такий стан називається високотемпературною рівновагою 
дефектів (ВТРД). Для вивчення КХРД потрібно визначати концентрації 
різних ТД. За теорією Крегера, вони бувають двох типів: так звані атомні 
(вакансії, міжвузлові атоми, які виникають як порушення рівномірного 
розподілу маси в кристалі) та електронні (електрони та дірки), що 
відповідають порушенню рівномірного розподілу електронної густини в 
гратці. Оскільки перші дуже малі, їх вміст виміряти важко. Зате визначати 
вміст електронних дефектів доволі просто, використовуючи стандартні 
вимірювання питомої електропровідності кристалів та ефекту Хола. Далі, за 
схемою Крегера, будуються графіки залежності концентрації різних 
атомних і, відповідно, електронних ТД від термодинамічних факторів -  
тиску пари того чи іншого компонента (ці величини фігурують у ряді КХРД 
і визначають так зване відхилення від стехіометрії в кристалі) або вмісту 
домішок тощо. При цьому задачу полегшує побудова цих залежностей у 
формі так званих анроксимаційних діаграм (АД) із застосуванням “методу 
апроксимації”, запропонованого Броуером [7]. Суть цього методу полягає в 
спрощенні рівняння електронейтральності (РЕН) кристала (алгебрична сума 
вмістів позитивно і негативно заряджених ТД повинна дорівнювати нулеві). 
Це спрощення реалізується шляхом відбору з обох сторін РЕН по одному 
позитивно й негативно зарядженому ТД, вміст яких найбільший порівняно 
з іншими ТД цього ж знаку. Таке апроксимоване РЕН (називається АРЕН) 
дає змогу розв’язати систему лінійних КХРД відносно концентрацій усіх 
ТД і подавати розв’язок у вигляді АД в логарифмічному масштабі. 
Особливим затрудненням у дослідженнях Нобеля було те, що для 
визначення (моделювання) структури ТД потрібно було проводити 
вимірювання вмісту електронних ТД тільки в умовах ВТРД. Іншими 
словами, це означало необхідність проводити вищезазначені електрофізичні 
виміри при температурах 300-900°С в умовах контрольованого надвишку 
того чи іншого компонента. Такі експерименти проводяться в запаяних 
кварцових ампулах. Проблему, яким способом увести в ці ампули 
контактні дроти для електричних вимірів, Нобель розв’язати не зміг. Тому 
він пішов на певні спрощення: витримував зразки при заданих 
термодинамічних умовах достатній час, щоб встановилась ВТРД (залежно 
від температури — години або доби). Після цього ампула виймалася з печі й 
швидко охолоджувалась (гартувалась) зануренням в холодну воду.
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Температура ампули й зразка приводились до кімнатної протягом 1-5 с. 
Нобель припускав, що за цей час ВТРД для атомних ТД не встигає 
релаксувати, відбувається лише взаємодія атомних ТД з електронними. Далі 
зразки виймались з ампул і вимірювання електричних характеристик 
проводились при низькій (кімнатній) температурі (НТЕХ). Визначені 
концентрації електронів чи дірок приймались як такі, що відповідають 
вмістові домішкових електрично-активних ТД з урахуванням енергії 
активації відповідних центрів.

Не дивлячись на застосування наближеного методу апроксимації для 
розв’язання РЕН і визначення концентрацій ТД, а також на спрощення, 
прийняті при вимірюванні НТЕХ, Нобель зумів ідентифікувати основні 
атомні ТД у нелегованому та легованому індієм, міддю й золотом СсІТе. Він 
одночасно не тільки визначив їх вміст при різних умовах ВТРД, але й 
встановив ентальпійні та ентропійні члени констант рівноваги КХРД. Треба 
зазначити, що при створенні своєї моделі дефектної структури СсІТе Нобель 
грунтувався також на результатах самодифузії Ссі і Те в гратці СсІТе. На 
рис. 1 показана одна з АД, розроблених Нобелем.

Проте з часом з’явились результати, які ставили під сумнів принаймні 
деякі дані, отримані Нобелем. Вагомість цих результатів полягала, 
переважно в тому, що вони отримані в експериментах з вимірювання 
високотемпературних електричних характеристик (ВТЕХ) кристалів, тобто 
безпосередньо в умовах ВТРД. Вперше це було реалізовано Уіленом і Шоу
[8], які зуміли вирішити проблему вводу вольфрамових зондів до кристалу 
через кварцеві стінки ампули. Ці автори проводили дослідження [е'] як 
функцію тиску пари кадмію в- умовах ВТРД в нелегованому СсІТе при 600- 
900°С. При цьому ними було встановлено, що в логарифмічних 
координатах нахил у залежності

ІБ [є  ] =  у  ІвРссі ( 1)
складає не 1/2, а 1/3. Величину у=Уг Нобель пояснював домінуванням у цих
умовах однократно іонізованого власного донора Сф, а відповідне АРЕН 
мало вигляд:

[е] = [С<Ц] (2)
Водночас отримане Уіленом і Шоу значення у =1/3 в рамках теорії 

КХРД легко пояснювалось в припущенні такого АРЕН
[є] = 2[Сф2+] (3)

Двозарядний стан міжвузлового С<1 був більш прийнятний, ніж
однозарядний у Нобеля, враховуючи невисокі енергії активації відповідних 
донорних рівнів, які мали б бути зовсім спустошеними при високих 
температурах. Пізніше встановлено, що отримане для залежності (1) 
значення у=Уг викликане не стільки тим, що Нобель свої виміри проводив



1̂1, сга'6

Рис.1. Залежність концентрації ТД від параметра Я = КгРСсі 
в СсіТе при 700°С (Нобель [6]).

на гартованих зразках, скільки тим, що його кристали були недостатньо 
чисті (наявність навіть незначних кількостей неконтрольованих донорів 
підвищує значення у з 1/3 до 1/2 навіть в умовах ВТРД).

Невдовзі з’являються нові результати ВТЕХ, що спростовують дані 
Нобеля, але вже в іншій частині області гомогенності С<ЗТе. Сміт [9] 
досліджує ВТРД зразків в атмосфері пари Те і встановлює, що при 350- 
500°С концентрація дірок складає біля (2-5)* 1016 см*3 і, головне, не залежить 
від тиску пари Те. Це означає, що [1і+] не визначається вмістом [У ^] (нахил 
відповідної лінії в залежності ^[1і+] = ІЩ рс<і) повинен був складати -У2).

Усвідомлюючи ці недоліки моделі Нобеля, Крегер разом зі своїм 
учнем Черном зробили [10,11] на початку 70-х років спробу її 
модернізувати. Основною відмінністю нових експериментів було те, що за 
основу взяті результати ВТЕХ, а не НТЕХ, як у Нобеля. Також повністю 
перероблена система рівнянь КХРД, застосовано метод радіоактивних 
Дзотопів для визначення концентрації компонентів не тільки при вивченні 
самодифузії, але й при легуванні (індієм) кристалів СсіТе. Нарешті, Черн 
відмовився від методу апроксимації, застосувавши замість нього метод 
комп’ютерного розв’язування систем рівнянь КХРД та повного РЕН.
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У табл.1 наведено, серед іншого, розроблену Черном систему рівнянь 
КХРД разом з відповідними термодинамічними параметрами, а на рис. 2-3 
показані діаграми спектра дефектів у нелегованому та легованому індієм 
СсіТе. Порівняння експериментальних результатів стосовно концентрації 
носіїв заряду, отриманих Нобелем і Черном, вказує на досить близькі 
концентрації електронів у нелегованому СсіТе при 700-900°С в атмосфері 
пари кадмію. При всій новизні, яку вніс у дослідження дефектної структури 
СсіТе Черн (особливо можливість її комп’ютерного моделювання), варто 
вказати на низку обмежень і неточностей у його моделі. По-перше, 
комп’ютерне моделювання застосоване лише до залежностей [ТД] від 
тиску пари тільки кадмію, тобто зовсім не досліджена картина, що описує 
насичений телуром СсіТе. Черн не міг не знати результатів Сміта [9] в цій 
області, однак як у самій дисертації [10], так і у відповідних статтях про 
них взагалі не згадує. Цікаво, що не дивлячись на це, він модифікував 
константи КХРД, які регулюють вміст власних акцепторів, які в 
нелегованому СсіТе повинні визначати [1і+] в атмосфері пари Те. Як буде 
показано нижче, застосування відповідних констант Черна в цій області 
приводить до результатів, які не відповідають даним Сміта [9], а також 
отриманим у наших дослідженнях [12]. По-друге, у моделях Черна відсутні 
температурні залежності [ТД] при сталому РСсі або РТе2- Те, що такі 
залежності відсутні в АД Нобеля, зрозуміло, тому що при моделюванні з 
використанням апроксимації дуже важко визначити АРЕН і вид останніх 
швидко змінюється, оскільки [ТД] близькі в неширокому температурному 
інтервалі. Між тим, ці температурні залежності мають істотне практичне 
значення, оскільки термообробка при певних температурах, як правило, 
істотно, часом кардинально, змінює структуру ТД кристалу, а отже, і його 
НТЕХ.. Нарешті, у наборі констант КХРД Черна (табл.1) є окремі помилки, 
що визнано пізніше Крегером [13]. Наприклад, неоднозначність величини 
ентальпії утворення дефекту У 2а  (табл.1): у дисертації Черна [10] 
наводиться значення 1.42 еВ, а в його підсумковій статті [11] -  значення 
дорівнює 0.88 еВ. Проте жодне з цих значень не дозволяють адекватно 
описати ВТЕХ зразків СсіТе+Іп [14] (рис.2-3).

У 80-90-х рр. нами спільно з деякими дослідниками були поставлені 
експерименти з поглибленого вивчення дефектної структури СсіТе в області 
насичення телуром. Так, спільно з литовськими колегами [15] вивчено 
ВТЕХ спеціально нелегованого, але додатково очищеного від 
швидкодифундуючих домішок СсіТе. Для цієї очистки застосовано метод 
екстракції швидкодифундуючих домішок витримкою зразків у розплавах 
СсіТе+Ссі. Ефективність даного методу була перевірена експериментально 
на прикладі очистки цього матеріалу від спеціально введених у нього 
мічених радіоізотопами домішок Си або А§ [16]. Зразки, домішки з яких 
були екстраговані вказаним способом, під час досліджень ВТЕХ в атмосфе-
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^Ра , айп

Рис.2. Діаграма точкових дефектів у СсГГе при 800° (Черн [10]).

^Рса,аіт

Рис.З. Діаграма дефектів у СсГГе +3.6 -1018 ат/см'31п при 800° (Черн [10]).



рі пари телуру показали залежність [1і+] від РтЄ2- Однак [1і+] перевищувала 
1*10 6 см‘3, що пояснено впливом наявності в кристалі неконтрольованої 
домішки силіцію (за аналітичними даними його в гратці містилося біля 
1*1017 см'3). Було припущено, що нахил у досліджуваній залежності 
викликаний наявністю асоціатів типу (Б і^У ^)", які пов’язані з 
передислокацією Бі з підгратки Ссі в підгратку Те чи навпаки залежно від 
умов. Повторні дослідження ВТЕХ СсІТе в атмосфері пари Те [12], в основ-

Таблиця 1. Рівняння КХРД та їх термодинамічні параметри: порівняння 
опублікованих та оптимізованих даних (КрК? ехр(-Ні /кТ) *.

Рівняння КХРД та її константа рівноваги Термодинамічні параметри
Черн И] Наші дані[ 141
К° Н ,еУ К° Н,еУ

0 » е _ +Ь +

Кі=[Ь+][е-]

6.71О42 1.92 5 10іу 1.50

С (3 (у )о с а ^ _ + у |е+ + 2е- 7.781057 1.47 310у/ 1.47

с а ^ ,+ 2 е - о У Й + С ( і( у )

К ,о=[у2-]Рс а [е - ] - 2

2.410'14 0.88 Ї ШІІ 1.14

С с і ^ + е - о У Й + С ^ у )

К ч'геаІР^Іе-]4

9.8107 2.08 ' 0
$ и-ь О о- 2.08

СсІТе + е~ <=> Те|~ + Ссі(у) 

Кі2=[те Г]Ра [ е - ] 4

3.9510і 1.19 395 1.19

Ч а +уа « < Іпа ' ,с ї ) ' - Аіп2 2.9Т0'23 -0.83 6 1 0 'м -0.92

Іп(Ь) + о  І п ^  + Зе~

Км-РпсаИеТ^оіГ'аБ,1

2.61041 1.10

* Інші використані в розрахунках константи взято в Черна [11]

ному, підтвердили висновки роботи [15] про те, що в екстрагованому СсіТе 
спостерігається залежність [Ь+] від РтЄ2- Це свідчить,що припущення Сміта
[9] про те, що провідність СсІТе в атмосфері пари Те визначається 
неконтрольованими акцепторами, підтверджується. На противагу цьому
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останнім часом деякі автори висловили думку, що причиною незалежності 
[h+] від РТе2 є самокомпенсація власних дефектів: припускається, що в 
області насичення телуром крім домінуючого акцепторного власного ТД 
Vcd присутній також донорний антиструктурний дефект TeCd- Зростання 
концентрацій обох цих ТД зі зростанням РТе2 з однаковим нахилом 
приводить до взаємної компенсації, результатом чого є незалежність [h+] 
ВІД РТе2- Отже, відносно цього думки дослідників поділені.

Вище вже відмічено недостатню точність термодинамічних констант 
КХРД, отриманих Нобелем (через застосування наближеного методу 
апроксимації). Черн же, хоча й застосував більш точний метод 
комп’ютерного розв’язування повного РЕН, виводив нові параметри КХРД, 
грунтуючись лише на обмеженому масиві експериментальної інформації: 
він дослідив лише тискові залежності [ТД] і то лише в області, що 
відповідає приблизно 1/3 повного інтервалу області гомогенності CdTe. Ані 
Нобель, ані Черн не вивчали систематично тискові, температурні чи 
концентраційні (відносно вмісту домішки) залежності ТД в матеріалі, 
легованому різними домішками як акцепторного, так і донорного типу (в 
роботах цих авторів є лише уривчасті дані про тискові залежності ТД в 
умовах незмінндїкоЙцентраДії доміїпкй).

Як зазначено вище; єдиним точним джерелом інформації про 
концентрацію різних власних чи домішкових ТД є фактично виміри 
ВТЕХ. Розроблені вирази для тих чи інших констант КХРД повинні 
узгоджуватись з експериментом у будь-якому випадку. Чим більший набір 
аргументів, які визначають реальні значення ТД, тим достовірніші 
відповідні термодинамічні параметри КХРД.

За останні роки з'явились також роботи, в яких теоретично 
обчислюється [ТД], виходячи з принципу “ab initio” [17,18]. Хоча цей 
теоретйчний метод вважається точнйм, оскільки обчислення грунтуються 
на врахуванні зарядів ядер взаємодіючих атомів, проте подальша розробка 
структури дефектів вимагає прийняття тієї чи іншої моделі, що не завжди 
веде до коректних результатів. Очевидно, саме тому ці моделі в ряді 
випадків незадовільно узгоджуються з експериментальними даними за 
типом та концентрацією носіїв заряду, які реально спостерігаються. Так, у 
роботі Бердінг [18] в діаграмі тискової залежності концентрації ТД при 
300°С обчислені значення [h+] складають величини порядку 1013-1014 см'3, в 
той час, як в експерименті фіксується їх вміст на 2-3 порядки вищий. Те ж 
можна сказати і про порівняння обчислених та експериментальних значень 
вмісту електронів в області провідності n-типу, де звичайно відхилення 
складають величини порядку 100 %. До того ж у роботах Бердінг не 
наводяться вирази для вільних енергій утворення дефектів, які потрібні 
для обчислення їх концентрацій.
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Підсумовуючи, можна зробити висновок, що використані різні 
емпіричні та теоретичні методи розрахунку констант КХРД у цілому 
незадовільно описують дефектну структуру СсіТе. Між тим, без адекватного 
експериментові методу математичного прогнозування концентрацій ТД в 
умовах ВТРД неможливо наблизитись до розв’язання проблеми одержання 
кристалів з заданими властивостями. Адже саме в умовах ВТРД (процес 
вирощування або відпалу кристала) і формується та чи інша дефектна 
структура, спектр компонентів якої залежить від температури, вмісту 
домішок та стехіометрії матеріалу, яка задається тиском пари того чи 
іншого компонента. Саме цей спектр є вихідним при переведенні кристала 
до експлуатаційних (близьких до кімнатної) температур і тому його знання 
(чи метод обчислення) важливе та обов’язково необхідне для прогнозування 
НТЕХ.

II. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ОБЧИСЛЕНЬ
Основними експериментальними результатами, які застосовувались 

для створення моделі дефектної структури СсіТе, були вимірювання ВТЕХ 
матеріалу, тобто дослідження ВТРД через визначення концентрації 
основних носіїв заряду. Експерименти проводились при температурах від 
300 до 900°С у двозонній ампулі, у якій досліджуваний зразок витримувався 
при заданій температурі Т, а в так званій “холодній зоні” (де температура 
була рівною чи нижчою за Т) поміщався шматок Ссі або Те, який служив 
джерелом пари компонента і забезпечував задане значення тиску пари 
Ркомп- Через стінки ампули до зразка були підведені • 6 контактів 
(вольфрамових дротів в атмосфері пари кадмію або загострених стрижнів 
графіту у випадку телурової атмосфери), що давало можливість визначати 
одночасно питому електропровідність зразка, а вимірюванням ефекту Хола 
дозволяло обчислити концентрацію носіїв заряду та їх рухливість. Останнє 
дуже важливо при таких стехіометричних співвідношеннях у кристалі, коли 
спостерігається змішана (біполярна) провідність. Критерієм відносно 
монополярної провідності вважалася рухливість дірок при 300 -  500°С, яка 
дорівнювала приблизно 25 см /В-с, а електронів -  не менше 300 см /В-с 
Детально методика цього експерименту описана раніше [12].

Для системи КХРД була прийнята форма запису (табл.1), 
запропонована Черном [10,11], у якій вирази для концентрацій будь-якого 
дефекту подаються як певна комбінація деяких (залежних від температури) 
констант рівноваги КХРД, концентрації електронів та тиску пари кадмію. 
Відповідні вирази для всіх дефектів разом з повним РЕН складають систему 
з “п” рівнянь з “п” невідомими, яка може бути розв’язана за допомогою 
комп’ютера, використовуючи ітераційні методи зі застосуванням 
стандартного способу -  методу Ньютона. До системи КХРД Черна було 
додано ще одне - рівняння впровадження Іп у гратку СсіТе, оскільки
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експериментально проводились вимірювання концентрації носіїв заряду не 
тільки як функції відхилення від стехіометрії, тобто тиску пари компонента, 
як це робили Нобель, Черн та інші дослідники, але й температури та вмісту 
домішки в кристалі, що раніше не вивчалось. Така можлива варіація 
аргументів випливає з правила фаз. Дійсно, для нелегованого СсІТе к=2, і 
тоді з правила фаз С+Ф=к+2 матимемо С=4-Ф. Якщо врахувати, що при 
відпалі в умовах ВТРД і вимірювання ВТЕХ Ф=2 (кристал та парова фаза, з 
якою він контактує та взаємодіє), тоді С=2. Отже, зафіксувавши Т та РКОмт 
отримаємо при С=0 однозначно визначений дефектний склад кристала. У 
випадку легованого однією домішкою кристала к=3, і тоді С=5-Ф. При 
наявності знову тих же двох фаз С=3, і тому для отримання нонваріантної 
рівноваги потрібна фіксація 3-х величин: Т, РК0Мп та концентрації домішки.

Константа КХРД впровадження Іп виведена шляхом 
термодинамічних розрахунків [14] і включена до переліку виправлених 
значень ентальпійних та ентропійних характеристик констант КХРД, 
наведених в табл. 1.

У цій таблиці наведені оптимізовані шляхом комп’ютерного 
моделювання ВТРД або розраховані значення термодинамічних 
характеристик одержаних залежностей (ТД) від РК0Мп, Т чи вмісту домішки в 
кристалі, при цьому визначалась константа (константи), яка в даному 
інтервалі аргументу визначає (визначають) вміст основних носіїв. Далі 
проводилась зміна (машинна) відповідної константи до досягнення 
практичного збігу обчисленої та виміряної концентрації носіїв заряду. На 
основі оптимізованих у різних областях аргументів констант КХРД 
визначались прийнятні значення ентальпійних та ентропійних складових 
останніх, (відповідні математичні основи оптимізації наведені в літературі 
([19-21]).

Деякі з отриманих результатів наведені нижче. Для зручності 
експериментальні дані класифіковані як за складом кристалів (нелеговані чи 
леговані), так і за стехіометричними співвідношеннями та типом 
вимірювань.

ОБЛАСТЬ НАДВИШ КУ ТЕЛУРУ
А. Ізотерми, нелегований матеріал
Дослідження ВТЕХ проводились із застосуванням спеціально 

нелегованого СбТе в інтервалі значень 1§ РТе2 від -3.5 до -  8 (атм) при 
різних температурах. Результати, отримані для декількох зразків серійного 
матеріалу, вирощеного методом Бріджмена з Ссі марки Кд ’’Екстра” з 
сумарним вмістом домішок не більше 1(Г4 % ат., Те марки ТВ-4 такої ж 
чистоти, показані на рис.4. Як видно, [1і+] для кожного зразка різна в межах
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burin lgPTe, (atm)

Рис. 4. Ізотерми залежності [h+]= f(Pxe2) при 350°C:
1 -  моделювання для чистого CdTe; 2 -  4 -  моделювання з 
припущенням наявності відповідно 1, 2 або 3-Ю16 ат/см3 
неконтрольованих акцепторів. Точки -  експериментальні 
[h+] для різних зразків.

(2-5) хІО16 см'3, але спільною ознакою є те, що вона не залежить (у межах 
можливої похибки вимірювання) від значення РТе2- На цьому ж рисунку 
зображені також лінії комп’ютерного моделювання, обчислені згідно з 
константами КХРД, наведеними в табл.1, з припущенням наявності в 
кристалі невеликих концентрацій неконтрольованих акцепторів. Такі 
кількості неконтрольованих акцепторів - (2-5)х1016см‘3 - не узгоджуються з 
високою чистотою вихідних Cd і Те, і тому потрібно допустити, що вони 
потрапили в кристал або з кварцової ампули при вирощуванні злитка, або 
при виготовленні зразків. Аналітично такі малі кількості міді (чи 
інших мілких швидкодифундуючих акцепторів) точно визначити складно. У 
цілому, результати моделювання задовільно пояснюють експериментальні 
дані.

Отримані результати та модель не узгоджуються з припущенням про 
самокомпенсацію власних антиструктурного та вакансійного акцепторного 
дефектів. Адже тоді [h+] в кожному зразку повинні були б бути 
ідентичними, що суперечить експериментові.

Б. Ізобари, нелегований матеріал. При проведенні експериментів 
були зняті також температурні залежності [h+] при РТе2(тах) в інтервалі 
температур 350 -  450 °С, коли чітко вимірюється діркова провідність (при 
вищих температурах, як це спостерігав свого часу Сміт, провідність стає
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Рис.5. Температурна залежність [Ь+] в СсіТе під РТе2 (шах) 
в інтервалі 300-400°С при концентрації акцептора: 1 -  0; 2 
-  1 ■ 1016; 3 - 2-Ю16 ат /см3' неконтрольованого акцептора для 
різних зразків. Лінії - розрахунок, точки -  експеримент.

igpCd, (atm)

Рис.6. Концентрація електронів в CdTe як функція PCd. Лінії -  
моделювання: 1 -  наші дані [14]; 2 -  Сміт [9]; 3 -Черн[10].
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Рис. 7. Температурна залежність [е'] в нелегованому СсІТе. 
Лінії -  моделювання, точки -  експеримент.

1000/Т, К-1

Рис. 8. Температурні залежності [е'] в СсІТе, легованому17 7Л ііндієм: 2-10 (А) та 1 • 10 ат/см (В). Лінії -  моделювання.
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змішаною, тобто рухливість дірок спадає до нуля і зрештою стає 
електронною).

На рис. 5 показано відповідні результати експерименту та 
комп’ютерного моделювання. Як видно, температурна залежність дуже 
слабка, що у світлі концепції про визначальну роль неконтрольованих 
акцепторів у визначенні [Ь+] повинно трактуватись як доказ того, що 
концентрація власних акцепторів при цих температурах не надто низька -  
якби так було, то нахил у цієї залежності дорівнював би нулеві, чого 
насправді не спостерігається. Як видно з цих даних, узгодження задовільне.

ОБЛАСТЬ НАДВИШКУ КАДМІЮ
А. Ізотерми, нелегований матеріал. Проведені нами експерименти в 

цілому дали результати, досить близькі до наведених у роботах Уїлена та 
Шоу [8], Черна [11] та Сміта[9]. Це свідчить про достатньо близький рівень 
чистоти матеріалу для досліджень у різних експериментаторів.

На рис.6 зображені ізотерми залежностей [е'] від тиску пари С<3 при 
декількох температурах. У цілому (враховуючи і не відображені на рис.6 
дані) нахили у ліній у координатах 1§[е']= А + у ІяРссі складають при 700, 
800 та 900°С відповідно 0.32, 0.33 та 0.33, що відповідає комп’ютерним 
обчисленням для 2-3 порядків величини Рссь . нижчої за максимальну. Там 
же наведено і обчислені графіки ліній для електронів відповідно до деяких 
моделей. Збіг наших обчислених та експериментальних значень [є-], як 
видно з приведених рисунків, теж задовільний. В той же час обчислені за 
моделлю Черна лінії при 1173 К значно відхиляються від його власних 
експериментальних результатів [14].

Б. Ізобари, нелегований матеріал. На рис.7 показані як отримані нами 
та Смітом температурні залежності [є-] при двох значеннях РСсь так і 
обчислені нами відповідні лінії [14]. Суцільні лінії обчислено за моделлю. 
Збіг експерименту та обчислень задовільне.

Б: Ізобари: С<іТе. легований Іп. На рис.8 наведені як експериментальні 
(точки), так і обчислені результати Т-залежності [е'] в одному слабо- та 
іншому сильнолегованому індієм зразках СсІТе при максимальних 
величинах Рса для кожної температури. Як видно, розроблена нами модель 
адекватно описує експеримент, тоді як модель Черна цього далеко не 
забезпечує [14].

Цікаві температурні залежності [є’] можна отримати, якщо 
досліджувати ВТЕХ зразків СсіТе, що містять різні кількості Іп при 
заданому (а не змінному, як вище), значенні Рс<і. Деякі результати наведено 
нарис. 9-10.

Як бачимо, хід кривих повністю різний: в одному випадку 
спостерігається крива з мінімумом, а в іншому -  з максимумом. Свого часу 
Мартінайтіс [22] констатував, що різні дослідники подають як позитивний, 
так і негативний температурний коефіцієнт зміни [є*] в кристалах СсІТе+Іп.
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Рис. 9. Температурна залежність [е'] при різних Рс<і 
у СсіТе +М  О17 ат/см3 Іп [25].

1000/Т, К'1

Рис. 10. Температурна залежність [є"] при різних РСсі 

у С(іТе +1Т019 ат/см3 Іп [25].
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ІООО/Т, К'1

Рис. 11. Температурна залежність концентрації дефектів у 
С<1Те + 1-Ю19 ат/см3 Іп при Рса^О.ООІ атм (точки -  
експеримент, лінії -  моделювання) [25].

топ, к'1

Рис. 12. Температурна залежність концентрації дефектів у 
СсІТе + 2.2-1017 ат/см3 Іп при РСй=0.001 атм (точки -  
експеримент, лінії -  моделювання) [25].
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Як бачимо на рисунках, залежно від температурного інтервалу, рівня 
легування та інших умов проведення вимірювань дійсно спостерігається і 
те, і інше. На описуваних рисунках крім експериментальних точок 
зображені також суцільні лінії, які є результатом комп’ютерного 
моделювання з використанням набору констант СН-5 з таблиці 1. При 
моделюванні враховано також температурні й тискові (РС(0 залежності 
розчинності Іп в СсіТе [14, 23].

На наступних рисунках у збільшеному масштабі показані дані рис. 9- 
10, а також відповідні залежності і для інших ТД в кристалі [14].1ПРозглянемо ближче ситуацію в зразку з 2.2x10 см-3 Іп (рис. 12). При 
низьких Т [е'] практично дорівнює вмістові Іп, концентрація асоціатів А' на 
порядок нижча. При нагріванні вміст асоціатів зменшується внаслідок їх 
розпаду, генерація V 2а  посилюється і ці ТД починають конкурувати в РЕН з 
електронами. Внаслідок цього вміст останніх зменшується, з'являється 
мінімум. Дальше нагрівання, однак, приводить до зростання [е"], оскільки 
різко зростає вміст позитивно заряджених власних ТД -  дірок та Ссі24.

У зразку з набагато більшим вмістом домішки (рис. 11) ситуація 
складається інакше. Велика концентрація Іп зумовлює підвищений вміст А' 
і цей останній зі зростанням Т не спадає, а підвищується завдяки двом 
факторам: підвищенню розчинності Іп та зростанню концентрації У а- При 
цьому асоціати конкурують з електронами в РЕН, поступово зменшуючи їх 
вміст, внаслідок чого проявляється максимум для [є’]. Успішність такого 
складного моделювання дефектної структури підтверджує адекватність та 
узгодженість між собою значень констант рівноваги КХРД, наведених в 
таблі. Цим підтверджується необхідність визначення термодинамічних 
параметрів констант рівноваги КХРД із застосуванням більшої кількості 
аргументів.

В. Залежність від активності домішки (ізотерми-ізобари)
До комплексу вимірювань ВТЕХ для з’ясування дефектної структури 

СсіТе входять також дослідження залежності [е'] (при фіксованих Т та 
значенні Рссі) від вмісту домішки в кристалі, який у свою чергу визначається 
активністю домішки у суміжній фазі. Зауважимо, що до цього такі 
кореляції не досліджено експериментально чи теоретично ні Нобелем, ні 
Черном, ні іншими дослідниками. Раніше така залежність вивчена нами 
методом апроксимації РЕН [23], але відповідний розв’язок був лише 
наближеним, зокрема, не було отримано точне значення ентальпії зв’язку
при утворенні асоціату (Іп^У ^,)-  = А - . Нами виведено необхідне для 
комп'ютерного розв'язку повного РЕН рівняння КХРД і визначено 
параметри відповідної константи рівноваги [14]. Це дозволило побудувати 
графічні залежності концентрації дефектів як функції активності Іп (рис. 13).
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Як видно, узгодження обчислених значень [е'] з експериментально
виміряними прийнятне.

log a,n, cm'3

Рис. 13. Концентрація точкових дефектів у CdTe+In при 900°С та 
при Р™х як функція активності домішки в суміжній фазі. Точки -  
експериментальні значення [е‘], лінії -  моделювання. Пунктирна 
лінія -  моделювання [е‘] за Черном.

IV. ВИСНОВКИ
Структура точкових дефектів у CdTe почала вивчатись у роботах ■ 

Нобеля з кінця 50-х років. За минулі більш як 40 років певні корективи в 
запропоновану модель внесені головно Черном та Смітом. Однак до 90-х 
років не існувало надійної програми математичних розрахунків вмісту цих 
дефектів, як функції термодинамічних параметрів, що визначають стан 
ВТРД, ні певності в тому, що визначені Нобелем та Черном ентальпійні та 
ентропійні фактори виразів для констант рівноваги відповідних КХРД 
дійсно придатні для об’єктивного обчислення концентрацій відповідних 
ТД. Проте, такі визначення для стану ВТРД є стартовими при 
прогнозуванні властивостей кристалів CdTe за експлуатаційних



температур. Тобто вести мову про прогнозування НТЕХ матеріалу немає 
підстав, якщо невідомі достатньо точні значення ЕХ при температурі 
приготування чи відпалу кристалу. У роботах нашої лабораторії зроблено 
крок уперед у комп’ютерному моделюванні дефектної структури CdTe, 
включно з уточненням чи визначенням параметрів КХРД, що практично 
розв’язало проблему узгодження експериментальних та обчислених 
концентрацій електронних дефектів (електронів чи дірок). Проте 
залишаються неповністю розв’язаними декілька проблем, серед яких 
найважливіші: остаточне вияснення природи дефектів в області насичення 
телуром (варіанти: неконтрольовані акцептори чи амфотерні домішки або ж 
телурові антиструктурні дефекти); природа власних донорів в області 
насичення кадмієм (міжвузловий кадмій чи вакансія телуру); хімічна 
природа і справжній склад асоціатів домішковий донор — власний акцептор, 
які забезпечують явище самокомпенсації та інші. Саме над розв’язанням 
цих проблем працює зараз наша лабораторія.
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Summary

P.Fochuk, O.Korovyanko, I.Turkevych, O.Panchuk 

INVESTIGATION OF THE DEFECT STRUCTURE OF CdTe

In the past 40 years the point defect structure of CdTe at high-temperature 
defect equilibrium was investigated by series of scientists, the most prominent of 
them being Kroger, Nobel, Chem a.o. However, the created by them point defect 
structure models are in many cases inconsistent with the experimental results 
concerning the high-temperature electrical characteristics of the samples. The 
cause is that the named authors took into consideration some measurements only 
(predominantly carrier density versus deviation of stoichiometry). Thus, the 
obtained in their experiments data concerning the entropy and enthalpy of 
quasichemical defect reactions do not allow to describe correctly the electrical 
properties of the samples at high temperatures, even if computing methods are 
used. On the contrary, the performed by the authors of the paper measurements of 
the carrier density versus stoichiometry together with identical data versus 
temperature and/or dopant contents allow to derive an improved set of 

' thermodynamic constants. Their use in defect computing results in very good 
‘ agreement between theory and experiment. The exact knowledge of the defect 
■ structure at high-temperature equilibrium is the starting position for future 

calculations of low-temperature electrical properties of CdTe.
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УДК 536.7 Волощук А.Г., Ципищук Н.І.

ДІАГРАМИ ПУРБЕ ДЛЯ СИСТЕМ Сд -  Н20 , Те -  Н20 , С<ІТе -  Н20

Розраховані та побудовані діаграми залежності рівноважного 
потенціалу від рН  для систем Ссі -  Н20, Те -  Н20, СсіТе -  Н20. Показано, 
що на основі даних діаграм можна прогнозувати механізм 
потенціалоутворюючих реакцій, а також хімічний стан поверхні Ссі-, Те-, 
СсІТе-електродів у  водних розчинах.

Ключові слова: телурид кадмію, електродний потенціал, діаграма 
Пурбе, термодинамічна стійкість, розчинення, пасивація.

Відомо [1], що електронний стан поверхні напівпровідників, а також 
електрофізичні параметри приладів, які виготовляються на їх основі, 
значною мірою, визначаються фізико-хімічними процесами, що протікають 
на міжфазних границях напівпровідник -  середовище. Особливе місце в 
контексті даної проблеми належить міжфазній границі напівпровідник -  
електроліт.

Важливість границі розділу напівпровідник -  електроліт зумовлена 
такими причинами [2]:

1) границя напівпровідник -  електроліт лежить в основі багатьох 
технологічних операцій при виробництві електронних та оптико- 
електронних приладів;

2) границя напівпровідник -  електроліт -  унікальний об’єкт, який 
розкриває закономірності впливу структури та електронних 
властивостей твердого тіла на процес його розчинення.

Наукова інформація про границю розділу СсіТе -  електроліт далеко 
не відповідає тій ролі, яку займає сьогодні даний напівпровідник в 
електронній техніці.

Ефективним методом дослідження процесів, які протікають на 
границі розділу напівпровідник -  електроліт є потенціометричний метод 
[3]. Величина, знак, кінетичні параметри електродного потенціалу 
дозволяють одержувати надзвичайно цінну інформацію про механізм 
фізико-хімічних процесів, які відбуваються в даній системі. Один із 
варіантів потенціометричних досліджень -  побудова залежностей 
рівноважного потенціалу від рН, так званих діаграм Пурбе.

Діаграми Пурбе дозволяють спостерігати вплив рН, окислювальних 
потенціалів та активностей потенціалвизначаючих іонів на хімічні процеси 
рудо- й грунтоутворення [4, 5], на механізм гідрометалургійних і 
корозійних процесів [6, 7]. Останнім часом діаграми Ер -  рН почали 
використовувати в технології напівпровідникових матеріалів. Так, у
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роботах [8, 9] на основі аналізу діаграм Пурбе зроблено достовірний 
прогноз фазового складу анодних оксидних плівок на поверхні СаАз та 
Іп8Ь. Автори [10] застосували діаграму Ер -  рН для встановлення механізму 
хімічного розчинення РЬТе. Аналогічне застосування діаграм Пурбе 
знаходимо в роботі [11], в якій на основі термодинамічних розрахунків 
прогнозується механізм розчинення СсІТе в системі ІчІНз -  Н20.

У даній роботі на основі уточненої та доповненої довідникової 
.інформації [12, 13] розраховані й побудовані діаграми Пурбе для систем Сб 

Н А  Те -  Н20  та СбТе -  Н20.
При побудові діаграм Ер=ї‘(рН) розглядаються реакції, що протікають 

|у водному середовищі, яке не містить комплексоутворювачів [14].
серелом кисню для процесів окислення електродного матеріалу є 

|напівреакція:
2Н20  ^  4Н++ 0 2 + 4е (1)

Рівноважна концентрація іонів Н+ у водних розчинах задаватиметься 
іреакцією (1), а також реакцією:

2ЕҐ + 2е‘ ^  Н2(г) (2)
Потенціали цих реакцій при 298, 15 К розраховують за рівняннями:

,0 , 0,059, р 02[ Н *]
Е  =  Е ° + - ----- — А- (3)

4 [Я 20]
,0 , 0,059 [Я +]2Е = Е °+ -± —  - - ( 4 )

 ̂ Рнг
На основі рівнянь (3 і 4) встановлюють верхню та нижню границі 

термодинамічної стійкості води (лінії а і в на діаграмах), яким відповідають 
залежності:

Е0̂ _  = 1,23 -  0,059рН  (5)

(«)
Рівняння термодинамічно можливих електродних і хімічних реакцій 

та рівняння залежностей їх рівноважних потенціалів від рН для системи Сб 
-  Н20  наведені в табл. 1.

На основі даних табл.1 нами розрахована й побудована діаграма Ер -  
рНдля системи Сб -  Н20 , яка зображена на рис. 1.

З діаграми випливає, що область термодинамічної стійкості кадмію в 
металічній формі в кислих розчинах обмежена лінією 1, яка відповідає 
стандартному електродному потенціалу 'Е°с̂ /аі =-0,403 В. Сімейство
еквідистантних ліній (1а -  1г) відповідає різним значенням (10°, 10'2, 10'4,
10 М) активності іонів Сб .
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Таблиця 1
Електродні та хімічні реакції в системі Cd -  Н20

№
п/п

Рівняння реакцій AG,
кДж/моль

Значення електродного 
потенціалу

1. Cd Cd2+ + ге- 77,78 Е=-0,403 + 0,02951g[Cd2+]
2. Cd +2Н20  ^  Cd(OH)2 + 2ЇҐ  + ге- -0,965 Е=0,005 -  0,059рН
3. Cd +2Н20  *5 HCd02" + ЗН" + 2е" -112,5 Е=0,583-0,0885рН+ 

+0,02951grHCdO2'l
4. Cd(OH)2 + 21Ґ ^  Cd2+ + 2 Н20 -78,7 lg[Cd2+]=13,83 -  2рН
5. Cd2+ + 2 Н20  ^  HCd02" + ЗКҐ 190,2 lg([HCd02-]/[Cd2+]) = 

= -33,34+3pH
6. Cd(OH)2 ± 5  HCd02' + ЕҐ 111,5 lg[HCd02‘]=-19,54 + pH

Незалежність рівноважного потенціалу електродної системи Cd2+ -  Cd 
від pH середовища спостерігається (при аС(/2+ =1,0М ) до значення pH 6,9,
яке відповідає pH гідратоутворення. На діаграмі Е -  pH (рис. 1) початок 
гідратоутворення ілюструється точкою перетину прямих 1 і 2.

У нейтральних та лужних розчинах область термодинамічної 
стійкості кадмію обмежена лінією 2, яка при рН>13,5 плавно переходить у 
лінію З (рис. 1).

Лінія 2 відповідає значенню рівноважного електродного потенціалу 
системи Cd(OH)2 -  Cd (реакція 2, табл. 1) і розмежовує області стійкого 
існування кадмію та гідроксиду кадмію. Необхідно зазначити, що в даному 
випадку розглядається Cd(OH)2, який утворюється на поверхні Cd -  
електроду.

В області високих значень pH (рН>13,5) проявляються амфотерні 
властивості Cd(OH)2, що відображається на діаграмі Пурбе появою області 
стійкості кадмат-іонів HCd02' (вище лінії 3, рис. 1). Звідси випливає, що в 
сильнолужних розчинах термодинамічно можливе розчинення кадмію за 
реакцією 3 (табл. 1).

Вертикальні лінії 4, 5 та 6 розмежовують, відповідно, області 
існування іонів Cd2+, гідроксиду кадмію та кадмат-іонів HCd02'. Точки 
перетину зазначених ліній з лінією 2 (рис. 1) відповідають значенням pH 
початку й повного гідратоутворення, а також значенню pH, при якому 
починається розчинення Cd(OH)2 з утворенням кадмат-іонів.

Отже, аналіз діаграми Пурбе для системи Cd -  Н20  показує, що в 
кислому середовищі кадмій розпинається з утворенням іонів Cd2+. 
Рівноважний потенціал системи Cd2+-C d  не залежить від pH, що є
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Рис. 1. Діаграма Ер -  рН для системи Ссі -  Н20

характерним для металічних електродів першого роду. При досягненні рН 
гідратоутворення (рН=6,9) кадмій окиснюється з утворенням твердої фази 
С(і(ОН)2. Потенціал системи С<і(ОН)2 -  Ссі зменшується з підвищенням рН; 
залежність Ер-:Г(рН) характеризується кутовим коефіцієнтом 0,059 В/рН, що 
притаманно електродам другого роду. У сильнолужних середовищах 
(рН>13,5) і потенціалах вищих ніж -0,830 В, кадмій розчиняється з 
утворенням іонів НСсЮ2'. Отже, область термодинамічної стійкості кадмію 
в металічній формі обмежена в кислих розчинах потенціалом -0,403 В, а в 
нейтральних і лужних -  значеннями рівноважних потенціалів, які лінійно 
зменшуються від -0,403 В до -0,830 В.

Система Те -  Н20 . Реакції, які ймовірні в системі Те -  Н20, 
відповідні їм значення вільної енергії Гіббса та виведені нами рівняння 
залежності рівноважних потенціалів від рН наведені в табл. 2.

На основі даних табл. 2 побудована діаграма Ер -  рН для системи 
Те -  Н20, яка зображена на рис. 2.
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Таблиця 2
Електродні та хімічні реакції в системі Те -  Н20

№
п/п

Рівняння реакцій ДО,
кДж/моль

Значення електродного 
потенціалу

1 2 3 4
1 . Те Те4+ + 4 е' -219,25 Е=0,568 + 0,0148І£[Те4+]

2. Те + 2НгО ±5 НТе02+ +ЗН+ +4е‘ -212,69 Е=0,551 -  0,044рН+ 
+0,01481д[НТ е02+]

3. Те + 2НгО ±5 Те02 + 41Ґ + 4е‘ -201,11 Е=0,521-0,059рН
4. Те + ЗН20  і ? НТе03‘ +5Н" + 

4е'
-275,22 Е=0,713-0,074рН+ 

+0,0148^[НТеО3']
5. Те + ЗН20  і? Те032' + 6ЕҐ + 4е' -319,22 Е=0,827-0,089 рН + 

+0,01481дГТєО32'1
6. Те0 2 +2 Н20 ^Н Те0 4 +ЗІҐ +2е' -231,99 Е= 1,202 -  0,089рН + 

+0,02951йГНТеОЛ
7. Те02 + Н20  ^  ТеОз2 + 2Н+ 95,96 1й[Те032‘] = -20,9 + 2рН
8. Те02 + 4Н20  ^  Те03 ЗН20  + 

+2Н+ + 2е"
-196,86 Е= 1,02 -  0,059рН

9. Те02 + 4 ЇҐ  ^  Те4+ + 2Н20 18,14 1й[Те4+] -  -3,39 +4рЕІ
10. Те + 2ЬҐ ^  Н2Те(г) -  2е‘

п о  по 
-ТО 0 ,-5  О Е =-0,717-0,059рїї -  

-0,0295 ІйРнгте
11. Те + 2 іҐ  ** Н2Те(в) -  2е 142,63 Е= -0,739 -  0,059рН -  

-0,02951йГН2Тє1
12, 2Н2Те(г) ^Т е22’ + 4 ІҐ  + 2е 114,84 Е=-0,595 -  0,118рН + 

+0,0295 Їй (ТТе22"|/р2тТк)
13. Н2Т е(г)^Н Т е’ + І Ґ 19,23 ІЕ([НТе-]/рН2те)=3,39-рН
14. Н2Т е(в )^  Н Т е+Ь Ґ 15,05 1§ ([НТе-]/[Н2Те])=2,8-рН
15. НТе’ ^ Т е22‘ + 4Н+ 62,7 18 ([Те22']/[НТе'])= 

=-21,3 +2рН
16. 2Н2Те(в) ^Т е22' + 4ЕҐ + 2е’ 123,13 Е=-0,63 8 -0 ,118рН + 

+0,02951й(ГТе2-21/ГН,Те12)
17. 2НТе’ ^ Т е22' + 2ЕҐ + 2е' 157,68 Е=-0,817 -  0,059рН + 

+0,029518 ([Те2-2]/[НТе12)
18. 2Те2'^ Т е 22' + 2е 278,89 Е=-1,445 + 0,02951й[Тє22*] -  

-0,0591йГТє2‘12
19. 2Те ^  Те22' - 2е 162,16 Е=-0,840-0,02951б[Те22']
20. Те4+ +4Н20 ^ Н 2Те04+6ЬҐ+2е' -177,56 Е=0,920 -0,177рН -  

—0,0295ІйГТ е4+1
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Таблиця 2 (п р о д о в ж е н н я )

1 2 3 4
21. НТе02++2Н20  *=* Н2Т е04(в) + 

+ЗН"+2е'
-183,93 Е=0,953 -  0,089рН- 

-0,02951§[НТеО2+]
22. Те4+ + 2Н20  НТе02+ + ЗЕҐ -6,55 1§([НТе02+]/[Те4+])=  1,119 + 

+ЗрН
23. НТе02+ + Н20  і * НТеОз" + 2Н+ 62,52 1§([НТе03']/[НТе02+]) = 

=-10,9+ 2рН
24. НТеОз' + Н20  ^  Н2Те04(в) + 

+ЗНҐ + 2е'
-121,78 Е=0,631 -0,0295рН -  

0,02951в[НТеО3']
25. НТеОз' + Н20  а* НТе04' +2Н+ + 

+2е'
-156,91 Е=0,813 -0,059рН + 

0,02951§([НТеО4*]/[ НТеОз'])
26. Те032'+ Н Ґ  2 5  НТеОз' -44,00 1§([ТеОз2']/[ НТе032'])= 

= -7,76 + рН
27. Те032' + Н20  НТе04' +НҐ + 

+2е
-112,71 Е=0,584-0,0295рН + 

+0,0295х
х1§([НТе04']/[Те032'])

28. Те032' + Н20  Те042' +2НҐ + 
+2е"

-172,16 Е=0,892 -  0,059рН +
+ 0,02951§([Те042']/[Те032'])

29. НТе04'+Н+ 25 Н2Те04 -36,47 1§[НТе04'] = -6,2 + рН
ЗО. Те042' + ЬҐ 25 НТе04' -58,28 1Е([Те042-]/[НТе04'])= 

=-10,4+ рН

За діаграмою Пурбе для системи Те -  Н20  (рис. 2) область 
термодинамічної стійкості телуру в елементарній формі обмежена ламаною 
лінією 1 - 2 - 3 - 4  — 5 (верхня границя стійкості) і лінією 10—19 (нижня 
границя стійкості). Верхня границя стійкості телуру відповідає значенням 
рівноважних потенціалів, які змінюються (при концентрації 
потенціалвизначальних іонів 1,0 М) від 0,568 В до -0,418 В, а нижня -  
потенціалам від -0,680 В до -0,840 В. У будь-якій точці області, що 
обмежена вказаними вище значеннями потенціалів, телур є корозійно та 
електрохімічно стійким матеріалом. При потенціалах, які лежать нижче 
лінії в, але не виходять за межі нижньої границі стійкості, катодна 
поляризація Те -  електроду, в широкому інтервалі рН, супроводжується 
виділенням водню.

При зміщенні електродного потенціалу в анодну область, за межі 
верхньої границі термодинамічної стійкості (лінія 1 -  2 -3  -  4 — 5, рис. 2), 
відбувається розчинення телуру. Розчинними формами можуть бути:

а) Те4+ при рН<-0,37 (реакція 1, табл. 2);
б) НТе02+ -  в області рН від -0,37 до 5,45 (реакція 2, табл. 2);
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Рис. 2. Діаграма Ер -  рН для системи Те -  НгО

в) НТеОз' -  при рН=5,45-^7,76 (реакція З, табл. 2);
г) ТеОз2' -  при рН>7,76 (реакція 4, табл. 2).

Поля термодинамічної стійкості зазначених іонів розмежовуються між 
собою, як видно з діаграми (рис. 2), вертикальними лініями: 22 -  (Те4+ - 
НТе02+); 23 -  (НТе02+ -  НТеОз'); 26 -  (НТеОз' -  Те032’ ). Подальше 
підвищення потенціалу викликає окислення розчинних форм телуру. Так, 
при потенціалах, що лежать вище лінії 21 (рис. 2), іони НТе02+ 
окислюються до Н2Те0 4 , яка у вигляді твердої фази випадатиме в осад. 
Іони НТеОз’, за умови, що рівноважний електродний потенціал системи 
лежатиме вище лінії 25 (рис. 2), будуть окислюватися до НТе04\  
Аналогічно, іони ТеОз ’, при досягненні потенціалів, вищих від значень 
потенціалів лінії 28 (рис. 2), можуть окислюватися до Те04 ’.

Термодинамічні розрахунки показують, що при потенціалах, які 
відповідають потенціалам верхньої границі стійкості, в області рН від -0,37 
до 10,4 (лінія 2 - 3 - 4 ,  рис. 2), на поверхні Те -  електроду можливе 
утворення фази Те02. Зміщення анодного потенціалу до значень, що лежать
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на лінії 8, викликає окиснення Те02 до Те03 (реакція 8, табл. 2). При 
подальшому підвищенні потенціалу (перехід за лінії 6 - 8 ,  рис. 2) оксидні 
плівки розчиняються з поверхні телуру (реакції 6 і 8, табл. 2). Отже, 
ймовірною областю пасивації телуру у водних розчинах, коли на поверхні 
електроду утворюються захисні оксидні плівки, є область, яка на діаграмі 
Пурбе (рис. 2) обмежена лініями 2 -  3 -  4 -  7 -  6 -  8 -  9. Із діаграми 
випливає, що пасивація телуру термодинамічно можлива як у кислих ( до 
рН=-0,37) і нейтральних розчинах при потенціалах від 0,12 В до 1,04 В, так і 
в лужних (рН<10,4) -  при потенціалах від -0,093 В до 0,579 В.

В області катодних потенціалів, при значеннях потенціалів нижчих 
лінії 1 0 - 1 9  (рис. 2), продуктами електрохімічної взаємодії телуру з 
водними розчинами є продукти його відновлення. Хімічна форма та 
агрегатний стан цих продуктів визначаються величиною рН середовища. 
Так, при рН<2,8 катодна поляризація Те -  електроду при потенціалах 
нижчих ніж -0,658 В супроводжується виділенням газоподібного Н2Те.

В інтервалі рН 2,8^-10,76 продуктами катодного розчинення телуру є 
іони Те22' і НТе' (відповідно реакції 12 і 13, табл. 2), причому при переході 
до більш від’ємних значень потенціалів рівноважна концентрація іонів НТе' 
зростає. При потенціалах нижчих ніж -1,445 В і рН>10,76 основною 
формою катодного розчинення телуру є іони Те2' (реакція 18, табл. 2).

Система СсІТе -  Н20 . Рекомендований у роботі [8] метод побудови 
діаграм Пурбе для бінарних сполук шляхом накладання діаграм Ер -  рН 
компонентів даної сполуки неспроможний, як показав аналіз, урахувати всі 
електродні та хімічні реакції, можливі в системі СсІТе -  Н20. Тому для 
побудови діаграми Пурбе для системи СсІТе -  Н20  нами в результаті 
порівняння розрахованих значень ЛСг2°98 визначено коло реакцій за участю 
як кадмію, так і телуру, паралельне протікання яких у водних розчинах 
термодинамічно можливе. Вибрані реакції та їх термодинамічні 
характеристики наведені в табл. 3.

Шляхом розв’язку відповідних систем рівнянь для термодинамічно 
можливих реакцій нами виведені рівняння залежностей Ер=Т(рН) і на їх 
основі побудована діаграма Пурбе для системи СсІТе -  Н20  (рис. 3).

Аналіз діаграми Ер-  рН (рис. 3) показує, що область термодинамічної 
стійкості СсіТе у вигляді твердої фази поширюється на весь інтервал 
досліджуваних значень рН. Звідси випливає, що умови гідролітичного 
розкладу напівпровідникової сполуки СсіТе виходять далеко за межі 
реальних концентрацій іонів ТҐ та ОН-.

Область стійкості твердої фази СсіТе обмежена лініями 1 - 4  (нижня 
границя стійкості) та 5 -1 1 -1 2  (верхня границя). Як видно з діаграми (рис. 
3), значна частина області термодинамічної стійкості СсіТе лежить при



Таблиця З
Електродні та хімічні реакції в системі СсІТе -  НгО

№
п/п

Рівняння реакцій ДО,
кДж/моль

Значення електродного 
потенціалу

1 2 3 4
1. СсІТе +2НҐ ±5 с а  + Н2Те -  2е 241,25 Е=-1,25 -  0,059рН -  

-0,0295 1дГН2Те1
2. СсІТе + Ї Ґ  ^  Ссі + НТе -2е 256,69 Е = -1,33 -  0,0295рН -  

-0,02951ц[НТе'1
3. СсіТе *5 Ссі + Те2' - 2е* 318,45 Е = -1,65 -  0,02951ц[Те2']
4. 2СсГГе 2=? 2Ссі + Те22' - 2е‘ 260,55 Е = - 1,35-0,0295І£[Те22]
5. СсіТе ±5 Сс12+ + Те + 2е‘ -20,84 Е = 0,108 + 0,02951ц[Ссі2+]
6. СсіТе 2 + Ссі2+ + Те4+ + 6е' -240,86 Е = 0,416 +

+ 0,00981ц ГСсі2+1Г Те4+]
7. СсіТе + 2Н20  25 С й 2+ + Те02 + 

+4ІҐ + 6е'
-221,76 Е = 0,383 -  0,0393рН + 

+0,00981ц[Ссі2+]
8. СсіТе + 2НгО 25 с а 2+ +  Ш Ю 2+ + 

+ЗІҐ + 6е
-233,92 Е = 0,404 -  0,0295рН +  

+0,00981ц[Ссі2+][Ше02+]
9. СсіТе + ЗН20  25 С&2+ +  НіеОз' + 

+5ЇҐ + 6е
-295,87 Е = 0,511 — 0,0492рН +  

+0,00981ц[Ссі2+][ ЕЕеОз']
10. СсіТе + 4Н20  25 СсіО + Те032' + 

+8ЕҐ + 6е
-370,56 Е = 0,640 -  0,0784рН +  

+0,00981ц[Те032']
11. СсіТе + 5Н20  ^  Ссі(ОН)2 + 

+ Т є 0 32'+ 8Н + + 6е

-363,03 Е = 0,627 -0,0784рН + 
+0,00981ц[Те032']

12. СсіТе +  5Н20  25 НСсі02‘ + 
+ТеОз2‘+9Н+ + 6е'

-471,31 Е = 0 ,814-0,0885 рН + 
+0,00981ц[НСсі02'][ Те032‘]

потенціалах нижчих ніж рівноважні потенціали реакції 2Н20  + 2е” 2 ? н 2 + 
+20НГ (пунктирна лінія в на діаграмі). Це вказує на те, що в кислих, 
нейтральних і лужних розчинах при потенціалах, які не виходять за межі 
нижньої границі стійкості ( лінія 1 - 4 ,  рис. 3), катодна поляризація СсІТе -  
електроду супроводжується єдиним процесом -  виділенням водню. Тобто, 
в області катодних потенціалів телурид кадмію досить стійкий з 
електрохімічного погляду електродний матеріал. Однак при потенціалах 
нижчих ніж -1,35 В незалежно від рН водного середовища катодна 
поляризація призводить до електрохімічної деструкції СсІТе (реакція 1 - 4 ,  
табл. 3). При цьому поверхня збагачується кадмієм, а телур видаляється у 
вигляді сполук, хімічна природа яких визначається величиною рН. Так, при
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Рис. 3. Діаграма Ер -  рН для системи СсіТе -  Н20

рН<2,8 телур вилучається у вигляді газоподібного Н2Те, в інтервалі рН 2,8 -  
10,76 -  у вигляді іонів Те22' і НТе~ ; при рН> 10,76 -  у вигляді іонів Те22' та 
Те2-.

Значення рівноважних електродних потенціалів, що визначають 
верхню границю термодинамічної стійкості (ламана лінія 5 - 1 1 - 1 2 , рис. 3) 
лежать як в анодній, так і в катодній областях і змінюються від 0,108 В до 
-0,480 В. Вище лінії 5 - 1 1 - 1 2  телурид кадмію нестійкий і піддається 
окиснювальній корозії. Механізм корозійних процесів у системі СсіТе -  
Н20, а також хімічні форми продуктів корозії визначаються величиною 
окиснювального потенціалу та рН середовища.

У сильнокислих розчинах (рН<-0,37) та в інтервалі значень
потенціалів 0,108-^0,416 В СсіТе розчиняється згідно з реакцією 5 (табл. 3). 
При потенціалах вищих ніж 0,416 В характер корозії змінюється -  із 
селективного на рівномірне розчинення СсіТе з переходом у розчин обох 
компонент у вигляді іонів С<і + і Те4+ (реакція 6, табл. 3).
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В інтервалі рН від -0,37 до 6,9, при величині потенціалу окиснення 
0,108 В, домінуючим корозійним процесом у системі СсІТе -  Н20  є 
селективне (за кадмієм) розчинення напівпровідника.

Лінія 5 на діаграмі (рис. 3) виражає термодинамічну рівновагу між 
збагаченою телуридом поверхнею СсІТе -  електрода та іонами С(12+. Однак 
уже незначне зміщення потенціалу в анодну область (при рН=0 це зміщення 
складає 0,375 В, а при рН=5 -  0,178 В) виникає окиснення поверхневої фази 
телуриду до Те02 (реакція 7, табл. 3). Отже, в кислих водних розчинах при 
потенціалах, які відповідають лінії 7 (рис. 3), на поверхні термодинамічно 
можливе утворення оксидної плівки Те02.

Область стійкості плівки Те02 дуже вузька. Як видно з діаграми (рис.
3), це область, що обмежена лініями 7 - 8 - 9 .  Зміщення анодного 
потенціалу за лінії 8 та 9 призводить до розчинення плівки Те02 з 
утворенням іонів НТе02+ і НТе03~, які при подальшому підвищенні 
потенціалу окиснюються до сполук телуру (VI).

При переході до нейтральних та слабколужних розчинів (інтервал рН 
6,9 -  13,5) домінуючими корозійними процесами в системі СсІТе -  Н20  є 
процеси, які супроводжуються утворенням на поверхні напівпровідника 
нерозчинних сполук кадмію.

Лінія 10 (рис. 3) відображає термодинамічну рівновагу між окисленим 
телуридом кадмію до СсЮ та іонами ТеОз"‘ (реакція 10, табл. 3); лінія 11 -  
рівновагу, яка відповідає реакції окиснення СсІТе до гідроксиду кадмію і 
телурит-іонів (реакція 11, табл. 3). Отже, за даних умов існує можливість 
формування на поверхні СсІТе плівок СсЮ та Ссі(ОН)2. Необхідно 
відзначити, що з підвищенням рН частка фази Сс1(ОН)2 у поверхневій 
оксидній плівці зростає.

При переході до сильнолужних розчинів (рН>13,5) плівка СсІ(ОН)2 
розчиняється з поверхні електрода; при цьому термодинамічно можливе 
розчинення твердої фази СсІТе з утворенням кадмат- і телурит-іонів (реакція 
12, табл. 3).

Отже, аналіз діаграми Пурбе для системи СсІТе -  Н20  дозволяє 
встановити область термодинамічної стійкості СсІТе в залежності від рН та 
потенціалу. Крім цього, діаграма Пурбе вказує на реакції, які 
термодинамічно можливі в системі СсІТе електроліт. Важливо те, що на 
основі даної діаграми можна прогнозувати стан поверхні СсІТе у розчинах з 
різним рН і при різних потенціалах. Так, виходячи із вище вказаного, 
рівномірне розчинення СсІТе з переходом у розчин обох компонент 
можливе тільки в області сильно кислих розчинів при потенціалах, вищих 
0,416 В. Переводячи цей висновок у площину практичних застосувань, 
можна говорити про те, що в даній області рН і за даних потенціалів 
можливе поліруюче електрохімічне травлення монокристалів СсІТе.
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Хімічне травлення телуриду кадмію можливе в сильнокислих 
Н<0,37) та сильнолужних (рН>13,5) середовищах. При цьому в першому 
падку до складу травника повинен входити окислювач, стандартний 
іислювальний потенціал якого не нижчий 0,416 В. Поліруюче травлення 
исталів CdTe в лужному середовищі можливе при використанні 

кислювачів з дещо нижчим потенціалом ( . >  0,108 В).
Формування оксидних плівок ТеО: ч- CdO на поверхні кристалів 

dTe найбільш імовірне в інтервалі рН=3 :0.4. Однак у водних розчинах 
аний процес термодинамічно можлив. у досить вузькій області 
отенціалів (0,2-Ю, 3 5 В). Дана обставина вказує на те, що для анодного 

оксидування монокристалів CdTe варто використовувати водноорганічні та 
неводні розчини електролітів.

В області катодних потенціалів (Ек < -1,35 В), в інтервалі всіх 
розглянутих значень pH відбувається, як це видно з діаграми (рис. 3), 
деструкція поверхні CdTe з виділенням фази металічного кадмію. Дане 
явище можна практично використати для створення локальних ділянок на 
поверхні монокристалів CdTe, збагачених кадмієм. Такий підхід, на нашу 
думку, може позитивно розв’язати проблем V створення омічних контактів 
[15] до високоомних зразків телуриду кадм
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Summary

Voloshchuk A.G., Tsypyshchuk N.I.

PURBE DIAGRAMS FOR SYSTEMS Cd -  I120 , Те -  H20 , CdTe -  H20

The diagrams of uniform potential dependence from pH for the systems Cd 
-  H20 , Те -  H20, CdTe -  H20  have been calculated and constructed. It has been 
shown that one can forecast the mechanism o f  potential -  making reactions and 
also chemical state of the Cd-, Te-, CdTe -  electrodes surfase in aqueus 
solutions on the basis of the Ee -  pH diagram.



УДК 541.145 Мазуркевич Я.С., Влодарчик Р.П. 
Мазуркевич Г.Я., Хома М.І.

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА
ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ КАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ 

Ті0 2-8і0 2, МОДИФІКОВАНИХ ^ЕЛЕМЕНТАМИ

У роботі досліджено фото- та каталітичну активність титанок- 
ремнезему, модифікованого /-елементами. Фотокаталітична активність 
вивчалась в модельній реакції відновлення метиленового голубого до лейко- 
форми, каталітична активність — у  реакції відновлення іонів металів у  
відсутності опромінення. Встановлено, що кінетика фотовідновлення бар
вника описується рівнянням нульового порядку, а відновлення іонів металів 
-  першого порядку. Показано, що введення домішок /- елементів на поверх
ню і приповерхневий шар ТЮ2-8Ю2 методом просочування впливає на його 
активність по-різному в залежності від концентрації: при малому вмісті 
домішки вона збільшується, а при зростанні концентрації домішки - змен
шується в обох досліджених реакціях. При цьому спостерігається симба- 
тний зв ’язок між каталітичною активністю та електропровідністю мо
дифікованих каталізаторів.

Аналіз одержаних результатів дозволяє зробити висновок, що зако
номірності фото- та каталітичної активності, які спостерігалися для 
ТЮ2 і Аг О 2, модифікованих /-елементами в досліджуваних реакціях, мають 
місце й для титанокремнезему. -

Ключові слова: метиленовий голубий (МГ), фотокаталітична
активність (ФА), каталітична активність (КА), титанокремнезем (ТЮ2- 
ЗЮ2), електропровідність (а), /-елементи, модифікуюча домішка (МД).

Фотокаталізатори на основі Ті02-Меп0 т останнім часом широко до
сліджуються з метою встановлення закономірностей фотокаталітичної дії, 
виявлення особливостей впливу другого компонента [1-4] на електричні, 
магнітні та фотокаталітичні властивості ТЮ2. Встановлено, що в залежності 
від природи МепОт останній може виступати як інертний носій або прояв
ляти певну фотокаталітичну активність [1,2]. При цьому суттєве значення 
має природа модифікуючих домішок. У більшості досліджень як модифі
куючі домішки використовуються іони, зокрема Ьі+, А13+, Ві3+, У5+, \У6+. У 
попередніх роботах нами досліджено вплив ^елементів на фотокаталітичні, 
електричні й магнітні властивості Ті02 та ЕЮ2 [5,6]. Що ж стосується вико
ристання ^-елементів як модифікуючих домішок Ті02-8і02, т о  подібні дані 
в літературі відсутні. У зв’язку з цим у даній роботі досліджено вплив низ-
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ки факторів: природи й концентрації домішким (Ш 3+, Оу3+, Но3+, ТЬ3+, 
Тш3+, Ег3+), способу модифікування, умов і температури відпалу на фотока- 
талітичну активність Ті02-8Ю2 в реакції відновлення метиленового голубо
го, а також каталітичну активність у реакції відновлення іонів металів.

Немодифіковані зразки Ті02-8Ю2 одержували двома способами, за
пропонованими в роботах [7,8]. У першому випадку [7] гомогенна суміш 
парів ТіСЦ-віСЦ подавалась у повітряно-водневе полум’я, де при темпера
турах 1173-1373 К проходив їх гідроліз. Отриманий продукт піддавали 
термодисорбції для видалення хлороводню. У другому випадку [8 ] 
попередньо зволожений кремнезем з 8 ПИТ = 175-380 м2/г обробляли парами 
ТіСЦ при температурі 293-493 К. При цьому на поверхні 8і0 2 мав місце 
гідроліз ТІСІ4 при взаємодії з гідратно-гідроксильним шаром кремнезему. 
Хлороводень, що утворився в результаті гідролізу, видувався струменем 
повітря при 373-473 К, а одержаний продукт відпалювали при 573-1073 К. 
Вміст діоксиду титану в титанокремнеземі регулювався ступенем гідратації 
8 і02, а також кількістю ТіС14, яка подавалась для реакції. Кінцевий продукт 
як у першому, так і в другому випадку являв собою високодисперсний, пі- 
рогенний титанокремнезем з питомою поверхнею від 60 до 280 м2/г у зале
жності від процентного вмісту діоксиду титану. При концентрації діоксиду 
титану менше 5%, у зразках, отриманих співгідролізом парів ТіС14-8 іСІ4, 
спостерігається повна розчинність Ті02 в 8і02 . Аморфний діоксид крем
нію стабілізує більш низькотемпературні модифікації діоксиду титану за 
рахунок утворення титаносилоксанових зв’язків -  8 і -  О -  Ті - ,  як і термі
чно стійкі до температури 1723 К.

Модифікування Ті02-8і02 іонами Ш 3+, Оу3+, Но3+, ТЬ3+, Т т 3+, Ег3+ 
здійснювали методом просочування з наступною термобробкою в 
окиснювальному та відновному середовищі. Враховуючи те, що іонний 
радіус ^елементів майже у два рази більший від іонного радіуса титану 
(Яш3+ = 1,15 А, Ять3+= 1,09 А, Я0у3+ = 1,07 А, ЯНо3+ = 1,05 А, ЯТт3+ = 1,04 А, 
Яег3+ = 1,04 А, ЯТі4+ = 0,64 А), зрозуміло, що нормальні тверді розчини не 
будуть утворюватися, або в крайньому випадку, матиме місце утворення 
твердого розчину з обмеженою розчинністю.

Установлено, що відповідає за фотокаталітичний процес Ті02. Фо- 
токаталітична активність 8і0 2 дорівнює нулю. Зразки Ті02-8і02 

відрізняються перш за все тим, що вони характеризуються розвинутою 
питомою поверхнею і розупорядкованою структурою. У зв’язку з цим дані 
фотокаталізатори мають високу ФА. Оскільки відповідальним за фотоката
літичний процес є тільки Ті02, то це означає, що домішки переважно акти
вують його поверхню. ФА невідпаленого Ті02-8і02 дорівнює 1,6-10'3 мг/(мл 
•хв).
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Аналіз одержаних результатів показує (табл.1), що ФА ТіО- 
>і0 2/Ьп3+при СЬпз+ =  0 , 0 0 1  %, незалежно від природи домішки дещо зрос- 
ає.

аблиця 1
Залежність фотокаталітичної активності (ФА*10, мг/(мл*хв)) 

І02-8Ю2 в ід  природи (Ьп3+), концентрації (С, мас.%) модифікуючої 
омішки та температури (Т К) попередньої обробки в окиснювальному 
ередовищі

" ЇЇ

1_ 
1_ 
2_ 
3_ 
4_ 
5_ 
6_

1_
_8_
9_
Ж
_п
п

Ж
Ж
і і
Ж11
І і
ж
20
т\_

22
23_
24
25

Ьптг С,
мас.%

ФА

573 673 773 873 973 1073
З' 8

ТЮ2-8 Ю2 0,000 1,65 1,23 1,02 0,83 6,62 0,44
ш-з+ 0,001 2,21 1,67 1,33 1,06 0,98 0,75
N<1

ТГ 0 , 0 1 0 2,15 1,52 1,24 0,98 0,91 0,70
N6 'тг 0,100 2,09 1,44 1,20 0,95 0,84 0,67
Ш з+ 1,000 1,79 1,38 1 Д 2 0,92 0,73 0,61
Ш з+ 5,000 1,53 1,16 1,03 0,81 0,64 0,52

3+
тг

0,001 2,54 1,87 1,52 1,16 1,03 0,87
0,010 2,42 1,74 1,35 1,04 0,95 0,74

Оуз+ 0,100 2,29 1,62 1,29 0,97 0,87 0,70
Б у 1,000 1,99. 1,49 1,16 0,93 0,82 0,67
Б у 5,000 1,66 1,28 1,09 0,86 0,73 0,54
Ноз+ 0,001 2,30 1,63 1,27 1,09 0,84 0,71
Но3+

тг 0,010 2,26 1,54 1,18 1,04 0,79 0,69
Но

УГ
О Д  00 2,03 1,47 ЇДІ 1,01 0,73 0,66

Но
тг

1,000 1,76 1,40 1,07 0,97 0,67 0,57
Но

3+
5,000 1,47 1,24 0,99 0,84 0,56 0,52

Т т
тг

0,001 3,79 3,94 4,78 2,81 1,09 0,74
Т т

тг
0,010 3,46 3,15 4,09 2,53 1,08 0,73

Т т
тг
ТГ

0,100 2,61 2,50 3,90 2,03 1,07 0,72
Т т
Т т
ТЬ
ТЬ
ТЬ
ТЬ
ТЬ

тг
тг
Т"
тг
тг

1,0 0 0
5.000 
0,001 
0,010 
0 , 1 0 0

1.000 
5,000

2,19
1,91
3,85
3,31
2,90
2,36
1,81

2,31
1,82
3,24
2,79
2,37
2,01
1,76

3,45
2,64
3,02
2.63 
2,28 
1,79
1.64

1,72
1,28
2,67
2,30
1,81
1,50
1,20

1,04
0,98
0,99
0,98
0,96
0,94
0,90

0,70
0,67
0,68
0,67
0,66
0,65
0,62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 Ег3+ 0 , 0 0 1 2,94 3,76 2,28 2,45 0,94 0,64
28 Ег3+ 0 , 0 1 0 2,72 2,99 2,19 2 , 0 0 0,92 0,63
29 Ег3+ 0 , 1 0 0 2,25 2,55 2,06 1,75 0,89 0,62
ЗО Ег3+ 1 , 0 0 0 1,99 2,27 1,89 1 , 2 0 0,84 0,60
31 Ег3+ 5,000 1,70 1,99 1,51 0,80 0,79 0,59

Цілком ймовірно, що при незначній концентрації домішкові іони, 
впроваджені в приповерхневий шар Ті0 2-8 Ю2 , виконують функцію донорів 
електронів або самі виступають як активні центри. При збільшенні концен
трації домішкових іонів має місце не тільки блокування новоутворених до- 
мішкових активних центрів, але й основних -  Ті3+, що негативно впливає на 
величину ФА. Подібну залежність ФА від концентрації ґ-елементів і пере
хідних металів для Ті02 і Zr0 2  спостерігали в роботах [5,6]. Отже, порів
няння одержаних результатів (табл.1 ) з літературними даними дозволяє 
зробити висновок про єдиний механізм дії домішок на ФА Ті02, Zr02 і Т 
іОг-ЗіОг-

Згідно з експериментальними даними (табл.1) природа МД ^елементів 
суттєво не впливає на величину ФА Ті0 2 -8 і0 2. І це зрозуміло, адже елемен
ти N6 , ТЬ, Е)у, Но, Ег, Т т  у ряді лантаноїдів розміщені один за другим, 
мають подібні електронні конфігурації, розміри іонних радіусів та ін. Од
нак деяка відмінність існує. Як видно з табл.1, зразки Ті02-8і02, модифіко
вані іонами ТЬ3+, Оу3+, Т т 3+ легше дезактивуються при обробці в
окиснювальному середовищі й сильніше відновлюються при відпалі в 
атмосфері водню в порівнянні із зразками, модифікованими іонами Ш 3+, 
Но3+ . Можливим поясненням вищевказаної відмінності може бути те, що 
N6  і Но у своїх сполуках виявляють стабільну валентність (III), тоді як Бу, 
ТЬ і Т т  мають змінну валентність (II), (III) і (IV).

Як показують проведені дослідження (табл.1), умови термічної оброб
ки зразків Ті02-8і02, я к  ч и с т и х , так і модифікованих іонами ґ-елементів 
певним чином впливають на їх ФА в реакції відновлення МГ. Не викликає 
сумніву той факт, що із збільшенням температури термічної обробки 
досліджуваних зразків в атмосфері кисню їх ФА зменшується (табл.1). Це 
зумовлено доокисненням і стабілізацією кристалічної гратки Ті02-8і02, що 
супроводжується зменшенням кількості парамагнітних центрів Ті3+, а також 
центрів, створених на поверхні ТіОг-ЗіОг ^елементами, відповідальними за 
ФА титанокремнезему. Одержані результати цілком узгоджуються з літера
турними даними [5,6].

Згідно з експериментальними даними (табл.2), термообробка моди
фікованих зразків Ті0 2-8 іОг в атмосфері водню по-іншому впливає на їх 
ФА.
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Та б л и ця  2
Залежність фотокаталітичної активності (ФА, мг/мл*хв), ката

літичної активності (КА, %) і електропровідності (а, Ом'^см'1) від кон
центрації (С,мас. %) і природи (Ьп3+) модифікуючої домішки

N Ьпі+ С ФА-105 КА а-1 0 *
1 - 0 , 0 0 2,50 50,13 0,82
2 Тш3+ 0 , 0 1 4,65 65,33 3,70
3 , Тш3+ 0 , 1 0 3,75 59,14 2,90
4 і Тш3+ 1 , 0 0 3,00 45,25 1 2 , 0 0

5 Вуі+ 0 , 0 1 3,60 62,57 3,91
6 Вуі+ 0 , 1 0 3,00 58,25 2,73
7 ІУуі+ 1 , 0 0 2,80 49,24 2 , 1 0

* - температура попередньої обробки каталізаторів -  873 К, середовище -  
Н2.

Підвищення температури відпалу у відповідному середовищі до 873 К 
зумовлює зростання ФА як чистих, так і модифікованих зразків ТЮ2- 
БіОг- Аналіз літературних даних [9] показує, що з одного боку обробка 
фотокаталізаторів Т і0 2-8і02 у водні при температурі 673-873 К веде до зро
стання їх ФА в реакції відновлення МГ за рахунок збільшення концентрації 
власних дефектів Ті3+, [ ]2", [ ]'; з іншого боку, термообробка у відновному 
середовищі полегшує фазовий перехід анатазу в рутил. Такий перехід су
проводжується суттєвим зменшенням ПИТОМОЇ поверхні ТЮ2-8 Ю2 вна
слідок ущільненя елементарної комірки (від 6 8  А до 62,4 А).

З одержаних результатів можна зробити висновок, що ФА Ті02- 
8 і0 2 суттєво залежить від концентрації домішки ^елементів, а також від 
температури та умов термообробки. Більш ефективними є домішки Е)у, ТЬ 
і Тш, які володіють змінною валентністю й меншим іонним радіусом. ФА 
ТЇ02-8Ю2 зростає при введенні в його кристалічну структуру домішок £■ 
елементів у незначних кількостях, а також при термообробці модифікова
них зразків при середніх температурах у відновному середовищі. Збіль
шення концентрації домішки, термообробка в окиснювальному середовищ 
та відпал при високих температурах зумовлює зменшення активності 
Ті02-8і02. Ці результати дозволяють, діючи домішками, а також попере
дньою температурною обробкою й середовищем, до певної міри управ
ляти фотокаталітичною активністю титанокремнезему. ; ■

Каталітичну активність визначали за відомою методикою в реакції 
відновлення іонів міді до центрів безелектролізної металізації фотоколори- 
метричним методом [1]. Для того, щоб виявити закономірності каталітичної 
дії Ті02-8і02 і встановити природу активних центрів, досліджено вплйв
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температури та середовища попередньої обробки, а також природи та кон
центрації МД (Ксі3*, Ву3+, Но3+, ТЬ3+, Тш3+, Ег3+).

У табл.З наведено результати, з яких видно, що КА модифікованих 
зразків ТіОг-БіОг при мінімальній концентрації домішки (0 ,0 0 1 %), не зале
жно від її природи, дещо зростає.

Таблиця З
Залежність каталітичної активності (КА, %) ТіСЬ-віОг від 

природи (Ьп3+), концентрації (С, мас.%) модифікуючої домішки та тем
ператури (Т К) попередньої обробки в окиснювальному середовищі

N Ьп3+ с КА
т

573 673 773 873 973 1073
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ТЮ2-8 і0 2 0 , 0 0 0 52,37 44,38 38,52 35,71 31,31 35,60
2 Ш 3+ 0 , 0 0 1 64,30 53,57 48,21 43,86 36,00 30,14
3 ш 3+ 0 , 0 1 0 57,14 51,00 46,00 40,00 35,00 28,86
4 ш 3+ 0 , 1 0 0 53,43 47,43 43,87 39,14 33,14 26,57
5 ш 3+ 1 , 0 0 0 49,71 40,29 38,86 37,43 31,57 24,57
6 ш 3+ 5,000 45,14 36,43 33,57 31,29 26,57 19,86
7 °УГ 0 , 0 0 1 68,60 66,07 55,36 50,57 46,14 41,57
8 Ву3+ 0 , 0 1 0 65,00 64,86 53,86 49,29 44,86 39,85
9 1>у3+ 0 , 1 0 0 67,86 62,57 51,29 47,00 43,29 38,14
1 0 Бу3+ 1 , 0 0 0 65,00 58,85 47,43 43,71 40,43 36,00
1 1 Е>у3+ 5,000 57,10 54,13 43,28 39,86 35,37 31,00
1 2 Но 0 , 0 0 1 68,57 51,79 44,29 41,00 34,57 29,86
13 Но3+ 0 , 0 1 0 66,07 42,86 41,43 39,00 32,86 26,84
14 Но3+ 0 , 1 0 0 63,86 40,57 40,43 38,00 31,29 24,71
15 Но3+ 1 , 0 0 0 60,29 39,57 37,71 , 35,86 28,71 23,00
16 Но3+ 5,000 55,00 37,00 30,28 29,14 25,14 19,14
17 Тш3+ 0 , 0 0 1 54,83 47,29 40,15 42,17 33,97 27,95
18 Тш3+ 0 , 0 1 0 52,91 46,11 39,50 39,05 32,33 26,37
19 Тш3+ 0 , 1 0 0 50,75 44,29 37,97 35,12 31,19 25,63
2 0 Тш3+ 1 , 0 0 0 49,06 43,02 36,99 32,97 30,07 24,40
2 1 Тш3+ 5,000 48,31 42,44 35,77 30,15 28,93 23,33
2 2 ТЬ3+ 0 , 0 0 1 54,60 47,13 40,01 40,02 33,75 27,81
23 ТЬ3+ 0 , 0 1 0 52,37 45,57 39,11 36,97 32,19 26,15
24 ть3+ 0 , 1 0 0 50,21 43,77 37,85 33,79 31,01 25,01
25 ть3+ 1 , 0 0 0 48,59 42,91 36,81 31,11 29,97 24,36
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11 2 3 4 5 6 7 8 9
т ТЬ3+ 5,000 47,02 42,03 35,05 29,01 28,15 23,11

г 7
Ег3+ 0 , 0 0 1 53,89 46,89 39,90 37,18 32,11 27,37

р Ег3+ 0 , 1 0 0 49.87 43,01 37,51 33,12 30,50 23,95
Ьо Ег3+ 1 , 0 0 0 48,90 42,15 36,13 30,97 29,43 22,85
(зі Ег3+ 5,000 47,67 41,91 35,10 27,99 29,01 2 2 , 0 1

■  При збільшенні концентрації МД до 5 % КА у всіх випадках зменшу- 
■еться. Порівняння одержаних результатів (табл.З) з даними за ФА (табл.1) 
■вказує на існування між ними взаємозв’язку. Аналізуючи результати за КА 
Іу реакції відновлення іонів міді та ФА Ti0 2 -SiC>2 у реакції відновлення МГ, 
■можемо зробити висновок щодо механізму дії домішок іонів f-елементів і 
■природи активних центрів каталізатора в досліджуваних процесах. Перш за
■ все необхідно відзначити, що у фотокаталітичних реакціях, зокрема в реак-■ л  і

І  ції відновлення МГ, активними центрами фотокаталізу в Ti0 2 -SiC>2 є Ті ,
■ які мають один неспарений електрон у порівнянні з нормальним катіонним 
І вузлом Ті4+, як це нами відзначалось у роботах [10-14]. Природно, що 
і змінюючи концентрацію парамагнітних центрів шляхом уведення домішок, 
[ можна змінювати ФА оксидів і швидкість реакції.
І Враховуючи той факт, що іони f-елементів наносяться на поверхню 
Ti0 2-Si0 2 , а також те, що їх іонний радіус майже у два рази більший від 
іонного радіуса Ті4+, можна було припустити, що МД будуть зосереджені на 
поверхні та в приповерхневому шарі каталізатора. Елементним аналізом з 
використанням атомно-адсорбційного спектрофотометра підтверджено 
зроблене нами припущення. Так як при малих концентраціях домішки ФА 
та електропровідність зростають, то цілком імовірно, що при незначній 
концентрації домішки вони виступають як донори електронів. При цьому 
самі іони можуть виконувати функцію активних центрів.

Каталітична активність у реакції відновлення іонів металів (темнова) 
помітно збільшується тільки в тому випадку, якщо на поверхні адсорбують
ся іони металу, які при цьому частково відновлюються (Си2+ до Си+). 
Адсорбція іонів Ме2+ може відбуватися на парамагнітних центрах, і чим 
більше їх, тим більше утворюватиметься активних центрів хімічної 
металізації:

Ti3+/Ni2+ + hv —► Ti4+/Ni°
Ti3+/Pd2+ +hv -* Ti4+/Pd°

Суттєво впливає на темнову КА середовище температурної обробки 
фотокаталізаторів. Попередня обробка в окиснювальному середовищі Ті02- 
Si02 веде до зменшення КА, так само як і його ФА в реакції відновлення
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МГ (табл.1). Температурна обробка в середовищі водню збільшує швид
кість обох реакцій.

Результати дослідження залежності поверхневої електропровідності 
Ті02-8Ю2, модифікованого Т-елементами, від природи та концентрації цих 
домішок, а також від температури та умов термічної обробки, наведено в 
табл.4.

Т а б л и ц я  4
Залежність поверхневої електропровідності (о, Ом ^см'1) ТіОг-віСЬ 

від природи (Ьп3+), концентрації (С, мас.%) модифікуючої домішки та 
температури (Т К) попередньої обробки в окиснювальному середовищі

N Ілі3+ с а • 1 0 7

т
573 673 773 873 973 1073

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ті02-8Ю2 0 , 0 0 0 6,82 5,93 4,04 2,15 1,13 0 , 6 6

2 Ш 3+ 0 , 0 0 1 6,93 6,18 4,52 2,54 1,29 0,41
3 ш 3+ 0 , 0 1 0 6,24 5,61 4,49 2,37 1,26 0,40
4 ш 3+ 0 , 1 0 0 5,71 5,25 4,16 2,16 1,17 0,39
5 ш 3+ 1 , 0 0 0 5,23 4,82 3,74 1,98 0,99 0,32
6 ш 3+ 5,000 4,20 3,63 2,62 1,72 0,56 0,23
7 Бу3+ 0 , 0 0 1 6 , 1 2 13,22 9,27 7,73 4,38 1,64
8 Ву3+ 0 , 0 1 0 4,91 1 1 , 2 2 8,93 6,94 4,19 1,55

9 Бу3+ 0 , 1 0 0 13,74 10,73 8 , 6 6 6,57 4,10 1,41
1 0 ву 3+ 1 , 0 0 0 10,90 8,24 6,91 5,65 3,36 1,33
1 1 О у+ ............ 5,000 7,53 6,90 5,44 4,73 2,41 1,16
1 2 Но3+ 0 , 0 0 1 6,65 6,17 4,34 2,99 1 , 1 1 0,41
13 Но3+ 0 , 0 1 0 6,43 5,94 4,26 2,79 0,98 0,39
14 Но3+ 0 , 1 0 0 5,92 5,60 4,15 2,57 0 , 8 6 0,37
15 Но3+ 1 , 0 0 0  ] 5,21 4,83 3,86 2,16 0,64 0,30
16 Но3+ 5,000 4,14 3,72 3,05 1,93 0,42 0 , 2 2

17 Тш3+ 0 , 0 0 1 6,95 6,05 4,68 2,81 1,27 0,81
18 Тш3+ 0 , 0 1 0 6,32 5,71 3,85 2,53 0,91 0,57
19 Тш3+ 0 , 1 0 0 5,90 5,42 3,59 2,03 0,75 9,44
2 0 Тш3+ 1 , 0 0 0 5,50 5,03 3,22 1,72 0 , 6 6 0,37
2 1 Тш3+ 5,000 5,20 4,79 3,07 1,29 0,49 0,27
2 2 ТЬ3+ 0 , 0 0 1 6,83 6 , 0 0 4,17 2,67 0,19 0,79
23 ТЬ3+ 0 , 0 1 0 6,37 5,83 3,45 2,30 0,87 0,59
24 ТЬ3+ 0 , 1 0 0 6,05 5,51 3,19 1,81 0,71 0,47
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 ТЬ3+ 1 , 0 0 0 5,29 5,20 2,92 1,50 0,59 0,39
26 ть3+ 5,000 5,11 5,01 2,64 1 , 2 0 0,43 0,32
27 Ег3+ 0 , 0 0 1 6,81 6 , 1 0 4,07 2,45 1 , 2 0 0,71
28 Ег3+ 0 , 0 1 0 6,33 5,78 3,57 2 , 0 0 0,97 0,61
29 Ег3+ 0 , 1 0 0 5,68 5,29 3,21 1,75 0,72 0,49
ЗО Ег3+ 1 , 0 0 0 5,29 4,79 2,87 1 , 2 0 0,55 0,36
31 Ег3+ 5,000 5,04 4,47 2,53 0,80 0,42 0,29

Як видно з табл.4, уведення в кристалічну структуру Ті02-8і02 £■ 
елементів в незначній кількості (0 , 0 0 1  %) підвищує його поверхневу 
електропровідність. Збільшення концентрації МД у ТЮ2-8і0 2 до 5 % су
проводжується падінням останньої. Порівняння вищенаведених результатів 
електропровідності, фото- та каталітичної активностей (табл.1,3) вказує на 
існування між ними певної кореляції.

Згідно з експериментальними даними підвищення температури 
відпалу ТЮ2-8 Ю2 в окиснювальному середовищі супроводжується значним 
падінням його електропровідності. Оскільки Ті02 -  електронний напівпро
відник, електропровідність останнього зумовлена недостачею іонів кисню в 
аніонній підгратці, тобто наявністю аніонних вакансій у підгратці кисню та 
іонів Ті3+ у підгратці титану. Зрозуміло, що термообробка в окиснювально
му середовищі зумовлює доокислення й стабілізацію кристалічної гратки 
Ті02-8іО2, внаслідок чого зменшується концентрація вільних електронів, а 
значить падає електропровідність.

Електропровідність зразків ТЮ2-8і02, відпалених у відновному сере
довищі в інтервалі температур 573-773 К, зростає за рахунок збільшення 
концентрації власних дефектів (табл.2 ), тоді як при вищих температурах 
(773-1073 К) спостерігається її зменшення. Як ми відзначали, при цьому 
діють два конкуруючих процеси -  часткове відновлення поверхні Ті02-8і02 

і зменшення його питомої поверхні.
Порівняння одержаних результатів з електропровідності титанокрем- 

незему, модифікованого іонами і-елементів, з даними про його ФА в реак
ції відновлення МГ і КА в реакції відновлення іонів міді дозволяє нам зро
бити висновок про існування симбатного зв’язку між вищеназваними влас
тивостями. Крім цього, дані показують, що існує кореляція між зміною ак
тивності й електропровідності при попередній температурній обробці як 
чистого Ті02-8і02, так і модифікованого дослідженими домішками.

В окиснювальному середовищі відбувається доокиснення Ті02-8і02 і 
зменшення концентрації активних центрів, відповідальних за ФА в реакції 
відновлення МГ і КА в темновій реакції відновлення іонів металів та елект
ропровідності. У відновному середовищі має місце часткове відновлення



каталізаторів, зростання концентрації активних центрів, і відповідно, збі- |
льшення вищевказаних величин. Усе це дозволяє в певних межах управляти
активністю каталізаторів на основі титанокремнезему.

Список літератури

1. Мазуркевич Я.С., Кобаса И.М. Керамические материалы на основе 
Ti02-ZnO // Изв.вузов. Химия и химическая технология. -  1998. -  Т.41. -  
Вип.4. -  С.59-61.

2. Мазуркевич Я.С., Кобаса И.М. Магнитная восприимчивость и фотокали- * - 
тическая активность системы Ti02-ZnO // Изв.вузов. Химия и хими
ческая технология. -  1999. -  Т.42. -  Вип.З. -  С.82-87.

3. Мазуркевич Я.С., Кобаса И.М. Керамические материалы на основе 
модифицированных пирогенных диоксида титана и титанокремне- 
зема // Неорган.материалы. -  1997. -  Т.ЗЗ. - N  11.- С.1403-1404.

4. Мазуркевич Я.С., Кобаса И.М. Фоточуствительные диэлектрические 
материалы на основе ТЮ2 и смеси ТЮ2 с Si02 //Неорган.материалы. -  
1997. -  Т.ЗЗ. - N  12. -  С.1482-1484.

5. Мазуркевич Я.С., Влодарчик Р.П., Мазуркевич Г.Я. Закономірності фо- 
токаталітичної дії Ті02, модифікованого f-елементами // Науковий 
вісник ЧДУ. -  1998. -  Вип.42. -  С.41-52.

6 . Мазуркевич Я.С., Влодарчик Р.П. Вплив домішок f-елементів на фото- 
каталітичну активність і електропровідність Zr02 //Науковий вісник 
ЧДУ. -  1999. -  Вип.51. -  С.71 -79.

7. Сушко Р.В., Гетте A.B., Миронюк И.Ф. и др. Изучение структурных 
превращений в титаносодержащих кремнеземах //Журн.прикл.хим.- 
1983.- Т.56, N6 .- С.1230-1234.

8 . Чуйко A.A. и др. Способ получения высоко дисперсных окислов мета
ллов. A.c. 589209 СССР// Б.И. - 1978.- N3. - С.65.

9. Shannon R.D. Phase transformation stadies in Ti02 supporting different 
defect mechanisms vacuum-reduced and hydrogen redused rutile 
//J. Appl.Phys.-1964.- V.35, N11.- P.3414-3416.

10.Мазуркевич Я.С., Влодарчик Р.П. Фотокаталітичне відновлення N2 на 
поверхні Ті02 і Si02 - Ті02 //Науковий вісник ЧДУ. -  1997.- Вип.16- 
С.25-32.

11.Мазуркевич Я.С., Влодарчик Р.П. Вплив фізико-хімічних факторів на 
фотокаталітичну активність Ті02 і Si02 - Ті02 в реакції відновлення N2 

// Науковий вісник ЧДУ. -  1997 -  Вип.16 -  С.33-41.
12.Мазуркевич Я.С., Зозуля Н.И., Кобаса И.М. Новые светочуствитель- 

ные диэлектрические материалы и безотходная, энерго- и ресурсос-

46



берегащая технология их металлизации // Изв.вузов. Химия и химичес
кая технология. -  1998. -  Т.41. -Вип.1. -С.98-101.

13. Мазуркевич Я.С., Кобаса И.М. Адсорбция ионов активаторов на 
поверхности фоточуствительных диэлектрических материалов 
//Изв.вузов. Химия и химическая технология. -  1997. -  Т.40. -  Вип.5. -  
С.87-90.

14.Мазуркевич Я.С., Кобаса И.М., Зозуля Н.И. Влияние состава раство
ра активирования и комплексообразования на качество фотоселектив- 
ной метализации диэлектриков // Изв.вузов. Химия и химическая тех
нология. -  1997. -  Т.40. -  Вип.6 . -  С.79-83.

Summary

Mazurkevych Ya.S., Vlodarchyk R.P., Mazurkevych G.Ya., Н ота M.I.

THE SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF CATALYTICAL 
ACTIVITY AND ELECTROCONDUCTIVTTY OF T i02-Si02 

CATALYSTS MODYFIED BY F-ELEMENTS

The photo-, dark catalytic activity and surfacial electro-conductivity of 
Ti02-Si02 samples modified by f-elements ions has been investigated. The 
photocatalytic activity in the methylenblue reduction reaction and the dark 
catalytic activity in ions of metals reduction reactions was studied. It has been 
proven that only admixture of small quantities of f-elements is able to increase 
the activity of Ti02-Si02 since this admixture is a surface-caught agent. Increase 
of the concentration leads to the blockage of active centres which results in the 
decrement of photo- and dark catalytic activity. Parallel tendensy for activity 
electro-conductivity of catalysts modified by f-elements ions was established.



УДК 31.15.33 Тевтуль Я.Ю., Міщенчук В.В.

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ 
ЛАНЦЮГІВ З БІНАРНИМИ РЕДОКС СИСТЕМАМИ

Подано результати вивчення впливу температури на 
термоелектричні та термодинамічні параметри електрохімічних 
ланцюгів, що містять окисно-відновні системи Б04 7  БО з 7804
СЮ4УСЮ3', 7 0 / П-

Ключові слова: окисно-відновні системи, мембрани, термоелектричні 
параметри, електрохімічні параметри, перетворення енергії.

Окисно-відновні процеси в однорідних системах - досить поширене 
явище. Вони відіграють важливу роль в існуванні організмів, перебігу 
неорганічних перетворень. Незаперечне їх значення для енергозабезпечення 
об’єктів рослинного та тваринного світу, фотосинтезу, трансформації 
енергії. Функціонування електрохімічних перетворювачів неелектричних 
сигналів, хімотронних випрямлячів та підсилювачів також базується на 
використанні окисно-відновних систем. Досить часто процеси окиснення та 
відновлення локалізовані в різних частинах системи. У більшості випадків 
теплові ефекти окиснення та відновлення відрізняються й мимовільно 
виникає різниця температур між підсистемами. Остання впливає на процеси 
переносу, термодинамічні та електрохімічні параметри систем.

Неізотермічні електрохімічні системи є пристроями, в яких 
відбувається перетворення енергії хімічної реакції та теплової в електричну. 
Прогнозувати кількісно вплив неізотермічності на параметри 
електрохімічних систем складно у зв’язку з обмеженою кількістю 
необхідних експериментальних даних.

Термоелектричні властивості електрохімічних ланцюгів з 
гомогенними окисно-відновними системами вже описані; новіші дані 
наведені в [1]. Відомі дослідження електрохімічних систем, що містять 
тільки один окисник та один відновник. Реальні системи та процеси більш 
різноманітні й часто містять декілька окисників та відновників.

Для вивчення таких систем доцільно залучити доробок досліджень 
електрохімічних ланцюгів, що містять окисник та відновник в одній фазі. 
Раніше для подібних випадків описано зв’язок термоелектричних 
показників з параметрами, що характеризують процеси переносу в
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неізотермічних ланцюгах [1]. Розглянуто систему, що складається з двох 
підсистем, які містять платинові електроди та розчин окисника й 
відновника. Температура електродів різна, а також прийнято до уваги, що 
відсутня різниця хімічних потенціалів компонентів розчину, тобто 
розглядається “початковий” стан неізотермічної системи. Використовуючи 
експериментальні значення коефіцієнта Зеєбека єпоч та деякі дані з 
довідників розраховують ентропію переносу електронів між редокс- 
компонентами Б е.. Зокрема, для гальванічних термоелементів з нескінчено 
розведеними водними розчинами неорганічних кислот (хлоридна, хлорна) 
ентропія переносу електронів між гідрохіноном і хіноном дорівнює 27,6 та 
31,1 Дж-моль' 1 -К' 1 відповідно.

Показана можливість прогнозу величини коефіцієнта Зеєбека системи 
“хлоридна кислота -  вода” з хінгідронними електродами з допомогою 
рівнянь регресії, що зв’язують впоч з регульованими та нерегульованими 
параметрами системи: концентрацією (с), питомою електропровідністю (к), 
числом переносу протонів (1+) та коефіцієнтом дифізії (О):

єпоч =-14,804 + 0,196-С -  0,871-к + 17,483-и,
Єпоч =-2,657 -  0,595-С + 1,167-к + 7,513-Б.

Згідно з теоретичними уявленнями [2] можна очікувати антибатну 
залежність між коефіцієнтом Зеєбека та питомою електропровідністю 
розчину. Така залежність спостерігається для систем, що містять 0,1 М 
водний розчин двохосновних органічних кислот (щавлевої, малонової, 
бурштинової) з хінгідронними електродами. У даному ряду розчинів кислот 
питома електропровідність зменшується, а коефіцієнт Зеєбека зростає: 
зміна вказаних параметрів корелює зі зменшенням перших констант 
дисоціації.

Установлено загальні закономірності впливу параметрів 
електрохімічних систем, що містять водні розчини хлоридної, сульфатної та 
фосфатної кислот на електрорушійну силу (ЕРС) неізотермічної системи 
Енеі та коефіцієнт Зеєбека. Для цього використано значення коефіцієнтів 
рівнянь регресії першого ступеня, які зв’язують Енеі та єпоч з концентрацією 
та електропровідністю розчинів кислот, числом переносу протонів і 
коефіцієнтом дифузії. Коефіцієнти рівнянь регресії зменшуються в ряду 
кислот: хлоридна -  сульфатна -  фосфатна. Така зміна даних коефіцієнтів 
корелює зі зменшенням ступеня дисоціації (для багатоосновних кислот -  
першої стадії) у розчинах, що містять 1 г-екв/л кислоти. У наведеному ряду 
кислот зменшується еквівалентна електропровідність 0,001-0,030 н 
розчинів при 291 К. Отже, отримані результати дозволяють передбачити 
величину єпоч для деяких систем “вода-кислота” з редокс-електродами.
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На прикладі системи “Pt/Fe(CN)64\Fe(CN)63'-BOfla/Pt” показано 
можливість визначення “повних” ентропій переносу всіх учасників 
електродної реакції [1]. Нагромадження такої інформації дозволить 
розраховувати коефіцієнт Зеєбека гальванічних термоелементів і
прогнозувати вплив неізотермічності на параметри електрохімічних систем.

Мета роботи -  дослідження термоелектричних та термодинамічних 
параметрів електрохімічних систем, що містять два окисники та два
відновники в розчинах. Для цього моделюється вплив температури та
різниці температур на термоелектричні та термодинамічні параметри.

Досліджувані електрохімічні системи (EC) зобразимо так:

PtI S0 4 2‘,H20 ,S 0 3 2‘,0 H' і м і  S20 82' , S042' I Pt (a)
Pt I S04 2-,H20 ,S 0 3 2',0H - |m  і СЮ4‘,КҐ,С103',Н20 1 Pt (P)
Pt I S04 2-,H20 ,S 0 3 2',0H - |m  I JO', H \J 2, H20  |p t (y)

To T(I) T (II) To
фі фм ф2

де M -  катіонообмінна мембрана, Т0, Т(І) та Т(ІІ) -  температури кінцевих 
фаз, “холодної”(І) та “теплої”(П) підсистем, фь фм та ф2 -  стрибки 
потенціалів на межах фаз.

В елементі (а) рівноважному стану відповідають процеси [3]:

S042‘ + Н20+2е = S032' +20Н' (1)
S20 82' + 2 е' = 2S042‘ (2)

Стандартний електродний потенціал процесів (1) і (2) дорівнює -0,93 
та 2,01 В відповідно. Температурні коефіцієнти наведених електродних 
потенціалів дорівнюють -1,389 та -1,26 мВ.К' 1 відповідно [3].

Теплові ефекти процесів (1) і (2) розраховано з використанням 
значення зміни ентальпії утворення учасників реакцій [4]: AH°(S032' ) = - 
638,27, AH°(S042) = - 909,26, АН°(ОН*) = -230,02, АН°(ЬҐ)=0,0,
ДН°(Н2Орідка) = -285,83 кДж/моль , а також [5]: AH(H2S20 8) = -1332,06 
кДж/моль (зміна ентальпії відома для процесу утворення розведеного 
розчину H2S20 8).

Для процесу (1): ДН°(1)= -96,78 кДж/моль; для процесу (2): ДН°(2) =
= -486,46 кДж/моль. Порівнюючи значення ДН°(1) та ДН°(2), можна зробити 
висновок, що під час протікання електрохімічних процесів в елементі (а) 
температура підсистеми (II) буде більшою порівняно з підсистемою (І).



В елементі (р) рівноважному стану відповідають процеси [3]:

8042' і  Н20+2е' = БОз2' +20Н" (3)
С104'+2ІҐ+2е‘ = СЮз' +Н20  (4)

Стандартний електродний потенціал процесу (4) дорівнює 1,19 В, а 
го температурний коефіцієнт -0 ,41 мВ-ІС1. Зміна ентальпії утворення 
асників реакції (4) мають такі значення: ДН°(СЮ4‘)= -123,60, ДН°(С10з')= 
95,56, ДН°(Н2С))=-285,83, ДН°(Н+)=0,0 кДж-моль'1. Зміна ентальпії

цесу (4) ДН°(4) = -257,79 кДж.моль'1. Порівняння величин ДН°(1) та 
(4) дозволяє передбачити, що під час протікання електрохімічних 

оцесів у системі (Р) температура підсистеми II буде більшою, ніж у 
ідсистемі І.

В елементі (у) рівноважному стану відповідають процеси [3]:

8042‘ + Н20+2е = БОз2' +20ЬГ 
2НГО + 2¥Ґ +2е =12 + 2Н20

Стандартний електродний потенціал процесу (6 ) дорівнює 1,4479 В, а 
його температурний коефіцієнт 0,42 мВ/К. Зміна ентальпії учасників 
реакції (6 ): ДН°(Н20 )р= -285,83 кДж/моль, ДН°(ШО)= -87,92141,87 
кДж/моль [6 ]. Зміна ентальпії процесу (6 ) дорівнює ДН°(6 )= -395,81141,87 
кДж/моль.

Отже, в електрохімічних системах (а - у) під час проходження струму 
та перебігу електрохімічних реакцій виникатиме природна неізотермічність 
-  температура підсистем (І) буде меншою, ніж підсистем (II). Наявність 
різниці температур необхідно враховувати під час дослідження процесів 
переносу та їх взаємодії.

Для моделювання впливу температури та різниці температур між 
підсистемами на електрохімічні та термодинамічні параметри сумарного 
електрохімічного процесу використано такі режими:

- А -  змінюється температура системи в цілому в межах 273 -  318  К;
- Б -  температура підсистеми (І) Т(І) змінюється в межах 273 -  318 К, а

підсистеми (II) Т(ІІ) постійна й дорівнює 293 К;
- В -температура підсистеми (І) постійна (Т(І)=293 К), а підсистеми (II) 

змінюється в межах 273 -  318 К.
Вибрані температурні режими дозволили визначити як ізотермічні, так 

і неізотермічні параметри досліджуваної системи.
Під час вивчення термодинамічних та електрохімічних параметрів 

враховано таке. Стандартні електродні потенціали ср°(Т) підсистем для 
вибраних температурних меж вираховували, беручи до уваги значення

(5)
(6)



стандартного електродного потенціалу при 298 К та температурного 
коефіцієнта стандартного електродного потенціалу (с1ф0/с1Т) [3]:

ср°(Т) = ф°(298 К) + (аф°/сіТ)■ (Т-298) (7)

Під час розрахунків нехтували величиною фм і брали до уваги, що 
електрорушійна сила ізотермічних (Еі) та неізотермічних (Енєі) елементів 
дорівнює сумі електродних потенціалів.

Зміна енергії Ає сумарної електрохімічної реакції (ізотермічних і 
неізотермічних систем) зв’язана з електрорушійною силою Е [7,8]: *

-Ає = п-Б-Е (8 )
де п -  кількість електронів, які беруть участь у процесі окиснення (або
відновлення), Б -  постійна Фарадея.

Зміна ентропії А8  сумарної електрохімічної реакції визначається 
температурним коефіцієнтом електрорушійної сили (АЕ/АТ):

АБ = п-Е-(АЕ/АТ) (9)
Зміну ентальпії сумарної електрохімічної реакції ізотермічного 

елемента (температурний режим А) визначали за рівнянням:
АН = Ає + ТА 8  (10)

Для розрахунку зміни ентальпії сумарної електрохімічної реакції, що 
відповідає режимам (Б) та (В), рівняння (10) використовували в такому 
вигляді:

АН = -  п-Б-Есер + п-Тз.ЛЧ АЕ/АТ) (11)
де АЕ -  зміна ЕРС неізотермічного елемента, зумовлена, наприклад, 
зміною Т(ІІ) при постійному значенні Т(І)Ь Есер -  середнє значення 
електрорушійної сили неізотермічного елемента, наприклад, при 
постійному значенні температури Т(І) та зміні температури іншої 
підсистеми від Т(ІІ) до Т(ІІ)+АТ, Тзм -  температура системи, що змінюється, 
наприклад, підсистеми (II) при постійній температурі підсистеми (І).

Перетворення енергії хімічної реакції в електричну енергію 
супроводжується тепловими явищами -  виділенням або поглинанням тепла. 
Якщо температура Т(І) постійна, то тепловий потік під час роботи 
перетворювача енергії зумовлений процесами при температурі Т(ІІ). 
Величина теплового потоку Ід під час проходження електричного струму 
густиною і залежить від температури та значення АЕ/АТ:

Ід = ИДЕ/ДТ) -тзм (12)
Під час розрахунку Ід вважаємо, що і=Т.10'3 А.м‘2.

Аналіз результатів розрахунків для наведених вище температурних 
режимів дозволив встановити таке.

Для температурного режиму А залежності ЕРС (ЕЬВ) від температури 
показані на рис.1 і описуються рівняннями: Еі (а) = 2,902 + 1,285 •10'4-Т,
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Е,(р)= 1,828 + 9,800 10’4-Т, Еі(у) = 1,844 + 1,800-10‘3-Т.
Ізотермічні температурні коефіцієнти ЕРС ДЕ/ДТ залежать від 

природи редокс систем і дорівнюють 0,129, 0,980 та 1,800 мВ/К для ЕС (а), 
ф) та (у) відповідно. Значення ДЕі/ДТ визначає величину Т-Д8 ,

Рис.1. Залежність Еі від температури Т гальванічних елементів а -  1, 
р - 2  т а у - 3 .

яка збільшується під час переходу від ЕС (а) до ЕС (у) (рис.2).

Рис.2. Залежність Т-Д8  від температури Т систем а-1, Р-2 та у-3 для 
режиму А.

Враховуючи (10), можна зробити висновок, що при переході від ЕС (а) 
до ЕС (у) будуть змінюватись показники перетворення енергії хімічної 
реакції в електричну енергію. При цьому необхідно врахувати величину та



знак АН сумарної електрохімічної реакції. Згідно з проведеними 
розрахунками сумарні електрохімічні реакції екзотермічні, а зміни ентальпії 
для ЕС (а), ((3) та (у) дорівнюють ДН(а)= -559,91, АН((3) = -352,79 та 
ДН(у)= -  355,24 кДж/моль відповідно.

Створення неізотермічності впливає на параметри досліджуваних 
систем. Це стосується перш за все ЕРС неізотермічної системи (Енеі), 
величин АЕнеі/АТ та ДБ (табл.1). Як і слід було очікувати для режиму

Т а б л и ц я  1
Значення температурного коефіцієнта ЕРС (АЕнеі/АТ, мВ/К) та зміни 
ентропії Ав (Дж/моль.К) неізотермічних систем для режимів Б та В

Режим АЕнеі/АТ(а) АЕнеі/АТф) АЕнеі/АТ(у) АБ(а) АБ(р) АБ(у)
Б 1,389 1,389 1,389 268,03 268,03 268,03
В -1,26 -0,41 0,42 -243,14 -79,12 81,05

Б, значення АЕнеі/АТ для всіх ЕС однакові; це стосується також значень ДБ. 
Такий факт зумовлений тим, що для ЕС (а) -  (у) підсистема (І) спільна. 
Зміна температури цієї підсистеми, при постійному значенні Т(ІІ), визначає 
параметри системи. Значення ДЕнеі/АТ відповідає температурному 
коефіцієнті електродного потенціалу підсистеми (II). Це закономірно, адже 
під час розрахунків нехтували величиною фм. Значення ДБ корелює зі 
значенням АЕ„еі/ДТ відповідної електрохімічної системи. Залежність Енєі від 
температури відображено на рис.З; для режиму (Б) змінюється температура 
підсистеми (І), а для режиму (В) -  підсистеми (II).

Для режиму (В) значення АЕнєі/АТ відповідає значенню (бф°/с1Т) для 
підсистеми (II). Отже, для вказаних умов можна прогнозувати величину 
АЕ„еі/АТ на підставі значень (<іф0/сГГ).

Значення температурного коефіцієнта ЕРС елементів (а)-(у) 
дозволяють розрахувати величину теплового потоку Ід під час роботи 
вказаних елементів для певних густин струму і (табл.2). Близькі значення 
температурного коефіцієнта густини теплового потоку (АІд /ДТ) для 
режиму Б зумовлені тим, що змінюється температура підсистеми (І), яка 
однакова для елементів (а-^у). Для більшості випадків, за винятком системи 
(а) для варіанта В, збільшення температури призводить до зростання Ід.

Під час аналізу величин та знаків досліджуваних параметрів 
установлено, що існує кореляція між величиною та знаком АЕ/АТ, ДБ і Ід 
режимів А, Б та В систем (а- у) (табл.З) і знаком температурного 
коефіцієнта електродного потенціалу підсистем (II). Зокрема, якщо знак 
бф°/(1Т від’ємний, то ТДБ<0 і Ід<0. Для випадку, коли знак бф°/сіТ додатний,
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Рівняння залежності густини теплового потоку ^(Дж.мЛс'1) від 
температури в режимах Б і В для і=1*10"3 А*м'2 систем (а-у)

Т а б л и ц я 2

Режим Б Режим В
JQ(a)=-2,613-10'6 + 1,398-10'6-Т JQ(a)=-2,000-10'8-  1,260-10'6-Т
JQ(P)=-2,055-10'7+ 1,389-10'6-Т JQ(p)=-9,455-10' 8 + 4,103-10'7-Т
JQ(y)=-2,055-10'7+ 1,389-10'6-Т JQ(y)= 3,999-10'8 + 4,200-10'7-Т

Рис.З. Залежність Енеі від температури Т теплої підсистеми та 
різниці температур АТ між підсистемами. Режим (Б): прямі 
аБ, Рб та уБ д л я  систем (а), (Р) та (у). Режим (В): прямі ав, р в  та 
ув для систем (а), (р) та (у) відповідно.

Т а б  л и ц я З .
Співвідношення між TAS, JQ та ÀE/AT систем а, р та у для 
температурних режимів А, Б та В

Система Параметри
а TAS(B)>TAS(A)>-TAS(B) Jq(B)>Jq(A)>-Jq(B)
Р TAS(B)>TAS(A)>-TAS(B) Jq(B)>Jq(A)>-Jq(B)
Y TAS(A)>TAS(B)>-TAS(B) Jq(A)>J q(B)>Jq(B)
а
Р
Y

АЕ/АТ (Б)> АЕ/ АТ(А)>-АЕ/АТ (В) 
АЕ/АТ (Б)>АЕ/АТ(А)>-АЕ/АТ(В) 
АЕ/АТ (А)>АЕ/АТ(Б)>АЕ/АТ(В)



ТД8>0 і Ід>0. Факт ,1д<0 очевидно можна трактувати так: частина енергії 
хімічної реакції виділяється в навколишнє середовище і Лє<ДН. Якщо ж 
тепло поглинається, то Ід>0 і Дє>ДН. Таким чином, знаючи знак 
коефіцієнта Зеєбека, можна прогнозувати теплові явища під час 
перетворення енергії хімічної реакції в електричну енергію.

Гальванічні елементи є електрохімічними перетворювачами теплової 
енергії в електричну і вони можуть бути використані для виконання роботи. 
Для цього може бути затрачена енергія хімічної реакції та тепло, що 
поглинається гальванічним елементом від навколишнього середовища.

Для характеристики теплового режиму роботи термоелектричного 
перетворювача енергії доцільно використати значення ДБ і Ід. Крім цього, 
досить інформативним параметром є відношення значень Дє і ДН для різних 
режимів роботи гальванічного елемента. Оскільки робота зв’язана з ЕРС 
гальванічного елемента, то Дє відображає реальну зміну енергії сумарного 
електрохімічного процесу. Цей параметр зв’заний зі зміною ентальпії ДН 
сумарного електрохімічного процесу і може дорівнювати, бути меншим або 
більшим ніж ДН.

Під час дослідження гальванічних термоелементів важливим є вплив 
неізотермічності на величину Дє/ДН. Для режиму А збільшення 
температури призводить до зростання Дє/ДН. Температурний коефіцієнт

> і  -з
Дє/ДН зростає в ряду систем “а-(3-у” і дорівнює 0,045-10' , 0,535-10 та 
0,989-10'3 відповідно.

Для неізотермічних систем (варіанти Б та В) температурний 
коефіцієнт Дє/ДН відрізняється від режиму А (табл.4).

Т а б л и ц я 4
Значення температурного коефіцієнта [(Дє/ДН) /ДТ]*103, К -1 для 
режимів Б та В електрохімічних систем а, р та у

Режим Система а Система р Система у
Б 0,548 0,819 0,703
В -0 ,3 6 9 -0 ,175 0,181

У цілому, для збільшення величини Дє/ДН найбільш сприятливий 
режим А системи у та режим Б системи р.

Аналіз впливу температурного режиму та різниці температур на 
термодинамічні та термоелектричні параметри систем (а -  у) зроблено без 
урахування величини та знаку термомембранного потенціалу срм. Який же 
можна зробити прогноз щодо впливу параметрів систем насрм?



Під час експериментального дослідження систем (а -  у) доцільно 
використати катіонообмінну мембрану, зокрема МК-40. Це зумовлено тим, 
що виникнення електричного потенціалу в ланцюгах з такими мембранами 
вже вивчалось [9]. Описано утворення концентраційного потенціалу та 
результати порівняння експериментальних значень ЕРС в мембранній 
електрохімічній системі й теоретично розрахованих. Під час проведення 
теоретичних досліджень прийнято, що розчини електролітів близькі до 
ідеальних, електроди зворотні до аніонів, концентрація фіксованих іонів у 
мембрані постійна. У цілому, збільшення концентрації розчинів у 
підсистемах призводить до зростання ЕРС. Якщо концентрації розчинів 
менші 0,015 н, то теоретично розраховані та експериментально визначені 
значення ЕРС близькі. Кращого узгодження теоретичних та практичних 
результатів можна досягнути, якщо врахувати перенесення розчинника- 
води між підсистемами.

Значно складніші електрохімічні ланцюги типу (а -  у), в яких 
підсистеми відрізняються природою електролітів та температурою. 
Теоретичні та експериментальні дослідження таких систем нам не відомі. 
Описано результати дослідження термомембранного потенціалу в системі, 
що містить два розчини електроліту однакового складу. Наявність 
термодифузії в мембрані призводить до виникнення термодифузійного 
потенціалу [9]: И• (Нфм/сіТ)=—[{0_• 0*.— -0*+)/Т} + 0*М+/Т], де 1  та С, 0*.і Ц*+- 
числа переносу та теплоти переносу іонів у розчині, 0  м+ -  теплота 
переносу катіону в мембрані, Т-температура холодної підсистеми. Згідно з 
теоретичними уявленнями повинна існувати лінійна залежність між <іфм/с1Т 
і С, а експериментально встановлено, що така залежність нелінійна. Таку 
розбіжність пояснюють тим, що під час теоретичних розрахунків прийнято 
0  + ~ 0  м+ • Незважаючи на відмінність теоретичних та експериментальних 
даних, слід очікувати лінійну залежність термомембранного потенціалу від 
різниці температур між підсистемами.
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Summary

TevtuP Ya. Yu., Mishchenchuk V.V.

THERMOELECTRICAL PROPERTIES OF ELECTROCHEMICAL 
CELLS WITH TWO-COMPONENT OXIDATION-REDUCTION

SYSTEM.

Results of investigation of temperature influence on thermoelectric and 
thermodynamic parameters of electrochemical cells, that contain oxidation- 
reduction systems SO4 2'/ SO3 2', S2Og 2’/S0 4 2', CICV/CKV, JO'/ J2 are shown.
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УДК 543.243 : 546/7 Федоров А.О.

МОДИФІКОВАНІ РЕАГЕНТИ В ХІМІЧНОМУ АНАЛІЗІ

Установлені зміни властивостей органічних ациклічних оксисполук 
та Мо(У1) при їх взаємній модифікації у  реакції комплексоутворення. 
Показано доцільність використання модифікованих біологічно-активних 
реагентів для конструювання хімічних сенсорів. Обгрунтована 
ефективність проведення іммобілізації органічних реагентів -  
ферментів для аналітичних цілей. Наведено принципову схему 
біохімічного сенсора з використанням модифікованого органічного 
реагенту. Проведено узагальнення використання біохімічних сенсорів 
для кількісного визначення хімічних компонентів в об’єктах 
навколишнього середовища та створення автоматичного екологічного 
контролю.

Ключові слова: модифіковані реагенти, ациклічні оксисполуки,
іммобілізація реагенту, біохімічний електрод, сенсор-перетворювач, 
біохімічний сенсор, фермент, іммобілізація ферменту, хімічний аналіз, 
екотоксиканти, Мо(У1).

Встановлення хімічної природи багатьох біологічних процесів за 
допомогою методів аналітичної хімії створило передумови відкриття 
значних фундаментальних винаходів у цій галузі знань [1 , 2 ]. 
Різноманітні біологічні та біохімічні закономірності донедава не 
знаходили широкого практичного застосування як у хімії взагалі, так і в 
аналітичній хімії зокрема. Нині справа змінюється кординально. Ведуться 
інтенсивні пошуки створення відповідних органічних та неорганічних 
{»агентів, дослідження механізму їх реагування, технології нанесення на 
перетворювачі, засобів підсилення та обробки аналітичних сигналів.

Не дивлячись на те, що в наукових публікаціях ще проводиться 
дискусія стосовно критеріїв належності реактивів до “модифікованих”, 
уже тепер виділяють такі загальноприйняті методи їх одержання [3-5]: 
утворення багатокомпонентних комплексних сполук; взаємодія реагентів з 
поверхнево- активними речовинами або водорозчинними полімерами; 
закріплення та хімічне зв’язування на твердій основі -  “іммобілізація”. 
Названий термін перейнятий у хімічний аналіз із біохімії, де біологічно- 
активні речовини, наприклад ферменти, іммобілізують на твердій 
матриці. Органічні та неорганічні реагенти також можна закріпити на 
відповідній твердій основі, що відкриває нові можливості [6,7] їх 
використання в модифікованому стані в різних методах аналітичної хімії.



Суть модифікації реагенту зводиться до того, що вихідні реактиви 
при цьому змінюють деякі свої властивості, зокрема селективність або 
розчинність. Іммобілізовані реагенти одночасно можна певною мірою 
вважати модифікованими. Головною ознакою модифікованих реагентів є 
зворотність відповідного процесу, тобто при зміні умов ( наприклад, при 
зміні кислотності середовища ) деякі комплексні сполуки розпадаються на 
вихідні компоненти.

Одна із важливих проблем хімії комплексів -  таке конструювання 
молекул комплексних сполук, щоб вони об’єднували у своєму складі 
хелатний фрагмент, який би зберігав здатність до подальшого 
комплексоутворення, та нові угруповання атомів, що не здатні 
утворювати донорноащслтзрні зв’язки, але надають модифікованому 
ліганду не характерні для нього раніше властивості.

Нами вивчаються хіміко-аналітичні властивості природних 
біологічно-активних речовин -  ациклічних оксикислот та багатоатомних 
спиртів, модифікованих Мо(УІ). Результати проведених досліджень [8-33] 
таких модифікованих реагентів дозволяють зробити наступні висновки:
- модифіковані реагенти існують лише в обмеженому інтервалі значень 

рН від 1 до 8  та при цьому має місце зворотність процесу 
комлексоутворення [8-10,14,17,18,25];
- склад комплексів Мо(УІ) з ациклічними оксисполуками в розчинах 

залежить від концентрацій компонентів розчину' й відповідає їх 
співвідношенню 2:1, 1:1 та 1:2 [9,10,25,26];
- утворення комплексних сполук Мо(УІ) з оптично-активними 
оксисполуками призводить до значної зміни оптичної активності останіх 
(зумовлено зсувом електронів з карбонільної групи ліганду на Мо(УІ) ), 
що дало можливість розробити поляриметричні методи кількісного 
взначення молібдену, оптично- неактивних оксикислот і поляриметричні 
методи дослідження комплексних сполук у розчині [11-13,25,27,33];
- у модифікованих природних лігандах утворюється хелатний фрагмент за 
типом лактону та зберігаються угруповання атомів, які зумовлюють їх 
кислотні властивості [14,17,25,33];
- комплексні кислоти Мо(УІ) з ациклічними оксисполуками відрізняються 
за кислотними властивостями від вихідних компонентів як за основністю, 
так і за ступенем їх дисоціації [15-17,22,31];
- установлено кореляційну залежність між стійкістю модифікованих 
лігандів та збільшенням їх ступеня дисоціації [10,16-18,31];
- показано залежність між стійкістю модифікованих багатоатомних 
дикарбонових оксикислот і величиною зміщення коливних частот 
функціональних груп в ІЧ-спектрах вихідних лігандів [8-10,32];
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- установлено зміну електронної будови модифікованого Мо(УІ) 
ациклічними оксисполуками, що дозволило провести селективне 
відновлення його в молібдофосфорній, молібдосиліцієвій кислотах та 
розробити фотометричні методи визначення силіцію, фосфору, селену, 
глюкози, оксикислот і багатоатомних спиртів [9,10,19,21,24,26];
- модифікація Мо(УІ) ациклічними оксисполуками призводить до 
значного зниження його каталітичної активності [9,10,14,26,28,29];
- модифіковані Мо(УІ) ациклічні оксисполуки утворюють малорозчинні 
солі з неорганічними та органічними катіонами з рідкісними фізичними 
властивостями [20,32], що дало можливість вести пошуки використання 
таких модифікованих реагентів для конструювання аналітичних 
пристроїв.

Як показали результати проведених досліджень [34,35], значно 
ефективніше розв’язуються проблеми хімічного аналізу та вивчення 
біохімічних процесів на молекулярному рівні, якщо використовувати 
модифіковані реагенти.

Унікальні за своєю природою біологічні каталізатори -  ферменти 
володіють селективною здатністю діяти в багатьох хімічних реакціях, що 
протікають у живій клітині. Практичному використанню ферментів у 
хімічному аналізі заважали перш за все мала доступність чистих 
ферментів для дослідників та нестабільність їх розчинів при дії на них 
різних факторів, висока ціна на очищені препарати, а також неможливість 
багаторазового використання однієї порції ферменту через складність його 
відділення від продуктів і реагентів аналітичної реакції. Використання ж 
прийомів хімічної іммобілізації ферментів дозволили досить успішно 
уникнути названі перепони. Досягнення в цій галузі знань дали потужний 
поштовх до розвитку нового напрямку в аналітичній хімії безреагентних 
методів аналізу, в основі яких лежить використання різних хімічних 
сенсорів (ХС) на принципі електроаналізу [36-38].

У практичному аспекті цікаво було провести узагальнення 
можливостей використання органічних і неорганічних реагентів 
модифікованих іншими методами у хімічному аналізі.

В даному повідомленні, не претендуючи на повноту охоплення 
доступних наукових публікацій з використання модифікованих реагентів 
у ХС за останні роки, зроблена спроба визначити головні напрямки 
сучасних тенденцій використання їх у хімічному аналізі та розглянути 
основні особливості функціонування.

Сьогодні до чисто хімічних додались також проблеми екології та 
медицини. Наприклад, проведення моніторингу речовин, які викликають 
забруднення навколишнього середовища, вимірювання концентрації 
біологічно-активних речовин, вивчення кислотно-основної рівноваги в
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електрохімічних методів аналізу, особливо потенціометрії на новому рівні. 
На основі іоноселективних електродів (ІСЕ) створені системи 
безперервного контролю та виникло поняття “електрохімічний датчик”. 
Досягнення останніх років у галузі електрохімічних датчиків пов’язані з 
ферментними (ензимними) електродами, на чутливі мембрани яких 
наносять біологічно активний компонент -  фермент [39-42].

Іммобілізувати фермент (переводити в нерозчинну у воді форму й 
закріплювати на поверхні електрода) можна різними способами: 
фізичними - адсорбцією на різних носіях, впровадженням фермента в 
структуру гелю або полімера, мікрокапсулюванням і хімічноковалентним 
зв’язуванням з поверхнею електрода, ковалентним зшиванням молекул 
ферменту один з одним за допомогою бі- та поліфункціональних 
реагентів. У 60-ті роки нашого століття вперше з’явився науковий термін 
«ферментний електрод», який підкреслює специфічну дією ферменту, його 
здатність каталізувати одну єдину реакцію з багатьох можливих та високу 
чутливість до реєстрації аналітичного сигналу. Ферментний електрод 
можна виготовляти в різних варіантах у залежності від конкретного 
завдання дослідження. Разом з цим у будь-якому ферментному електроді 
обов’язково є електрод у його класичному розумінні -  шар
іммобілізованого тим чи іншим способом ферменту і, як правило, діалізна 
напівпроникна мембрана, яка запобігає дифузії ферменту в розчин, але 
пропускає низькомолекулярні сполуки до поверхні електрода.

Вимірювання такими датчиками дуже прості. Досить внести такий 
електрод у розчин, який містить специфічну щодо електродного ферменту 
речовину (субстрат), і в приелектродному шарі пройде ферментативна 
реакція. Продукти цієї реакції звичайно визначають за допомогою того чи 
іншого електрохімічного пристрою. У залежності від природи
вимірювального сигналу розрізняють електроди потенціометричні й 
амперометричні. В останньому випадку концентрацію субстрату 
визначають, виходячи з величини електричного струму, а при
використанні потенціометричних датчиків -  за потенціалом електрода. 
Поняття “ферментний електрод” розширилось -  сюди відносять також 
системи, в яких фермент іммобілізований на носієві або розташований на 
деякій відстані від самого електрода, а як чутливі детектори 
використовують не тільки ІСЕ й тверді амперометричні електроди, але й 
оптичні пристрої (волокнисту оптику), терморезистори, гравіметричні 
датчики. При цьому реєструються зміни в поглинанні або відбиванні 
світла субстратом, ступінь нагрівання іммобілізованого ферменту, зміну 
його маси. Різноманітні ферментні датчики називають ХС або
біохімічним сенсором (БС). Він, як правило [39-41], поєднує ( рис.1 )
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комбінацію будь-якого фізико-хімічного детектора-датчика (оптико- 
електронного, ентальпіметричного, електрохімічного і т.п.); реакційного 
шару з модифікованого органічного препарату (модифікований реагент, 
фермент, тканина, орган або його частина, клітинний організм і т.п.); 
напівпроникаючої мембрани.
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Рис.  1. Принципова схема БС:
1 -  чутливий сенсор -  перетворювач; 2  -  шар модифікованого 
органічного реагента; 3 -  напівпроникаюча мембрана.

Отже, БС -  це аналітичний датчик, який складається з модифікованого 
органічного реагенту -  активного компонента, зв’язаного з електронним 
перетворювачем. Сенсор-перетворювач вибирає та дозволяє проводити 
кількісну оцінку сигналів, які виникають у біологічній частині 
(біорецепторі) БС. До цього загального визначення можна віднести 
різноманітні аналітичні датчики, включаючи ферментні електроди, ДНК- 
зонди, імуносенсори, ферментні термістори, оптроди, мікробні сенсори, 
електроди на основі польових транзисторів тощо. Функціонально 
біосенсори можна порівняти з біорецепторами -  датчиками живого 
організму, які перетворюють усі типи сигналів від навколишнього 
середовища в електричні. Принцип дії таких БС -  датчиків заснований на 
біологічному розпізнаванні визначуваних молекул [1]. При цьому 
інформація хімічних зв’язків трансформується в сигнал, який апаратурно 
фіксується різноманітними фізичними та фізико-хімічними методами. У 
цьому випадку реалізується принципово новий спосіб одержання 
інформації про хімічний склад відібраної для аналізу проби. Аналіз за 
допомогою біосенсорів дозволяє селективно визначити необхідні сполуки в 
складній матриці, не використовуючи додаткових операцій



концентрування, розділення та маскування. До очевидних переваг БС 
належать їх низька вартість, експресність аналізу, висока специфічність, 
мініатюрні розміри, зручність вимірів, які проводять без додаткових 
реагентів. БС у наш час широко використовуються для контролю 
концентрації глюкози, зростає інтерес до БС при визначенні якості їжі, 
біотехнологічних процесів, їх використовують у сільському господарстві, 
при тестуванні стану навколишнього середовища.

БС на основі потенціометричних та амперометричних електродів -  
датчиків використовують як сигналізатори рівня забрудненості 
навколишнього середовища, датчики динаміки зміни фізіологічно- 
токсичних сполук у біохімічних рідинах, а також у природних об’єктах і 
харчових продуктах. Досить перспективне використання таких сенсорів у 
ролі детекторів у потоці, оскільки вони здатні забезпечити автоматизацію 
контролю в реальному часі одержання інформації, що важливо в 
екологічному моніторингу [42-47].

Наявність у БС іммобілізованого ферменту -  біологічного каталізатора 
з високою специфічною дією -  дозволяє визначити присутність і 
концентрацію в складній суміші окремих компонентів. При цьому нема 
потреби проводити допоміжні реакції, вводити в суміш які-небудь хімічні 
реагенти для маскування, а також розділяти субстрат, екстрагувати 
визначувані речовини. Як відомо, кожний фермент спричиняє каталітичну 
дію тільки на один тип реакцій (групова специфічність) або взагалі тільки 
одну реакцію (субстратна специфічність).

Одним із перших БС був електрод, чутливий до глюкози. За її вмістом 
у крові, сечі, слині та інших біологічних рідинах можна судити про 
вуглеводневий обмін в організмі й діагностувати деякі захворювання. Цей 
БС побудований так, що в поліакриламідному гелі на поверхні кисневого 1 

електрода Кларка іммобілізовано фермент глюкозооксидазу а зверху все 
покрито тоненькою ацетатцелюлозною плівкою. Принцип роботи такого 
безреагентного аналізатора досить простий -  фермент біосенсора вступає в 
реакцію:

глюкозооксидаза
глюкоза + 0 2 + Н20 ------------------------ ► глюконова кислота + Н20 2

При зменшенні концентрації кисню в досліджуваній рідині струм на 
електроді Кларка зменшиться. Іншими словами, чим вища концентрація 
глюкози в розчині, тим більшим буде падіння величини струму в колі. 
Проводять калібрування електрода й вимірюють вміст глюкози в субстраті. 
Аналогічно побудовані й функціонують датчики на сечовину й сечову 
кислоту. У цьому випадку замість глюкозооксидази іммобілізують фермент
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уреазу в поліакриламідному гелі на поверхні скляного електрода, чутливого 
до іонів амонію:

у р е а з а
В Д  _  СО— Ш 2 + 2 Н20  + ЇҐ  ---------- ► 2 Ш / + НСОз'

Список ферментних електродів та їх різновидів неперервно зростає [48-50].
Перспективне використання також іоночутливих транзисторів як 

біохімічних електродів. У цих датчиках так званий керуючий електрод або 
затвор покривають іоночутливим шаром, а поверх нього -  шаром 
іммобілізованого ферменту. Іони, що виділяються в процесі реакції, яка 
каталізується ферментом, викликають зміну як електричного поля в області 
затвора, так і порогової напруги та струму в транзисторі. Головні переваги 
таких біосенсорів -  невеликі габарити, експресність, 
багатофункціональність. Зараз у БС поряд з чистими ферментами 
використовують також різні біоматеріали -  препарати тканин 
багатоклітинних рослин і тварин або живі іммобілізовані мікроорганізми. 
Вони теж містять ферменти, але отримати їх можна значно дешевше й 
простіше, ніж виділяти чистий фермент.

Дві дуже важливі властивості біологічних макромолекул (унікальна 
специфічність взаємодії визначуваного антигена (АГ) з антитілами (АТ) і 
висока каталітична активність ферментів) стали основою створення в 70-х 
роках імуноферментного аналізу [51-53]. Значний прогрес у цій галузі 
пов’язаний зі створенням імуноферментних електродів. Використання їх у 
БС дозволяє моделювати біохімічні процеси поза живою клітиною. Сьогодні 
вони успішно застосовуються для діагностики ряду захворювань та 
вивчення динаміки розвитку хвороби. Також необхідно зазначити, що 
імуноферментні електроди, які є моделями біомембран і субклітинних 
структур, безперечно сприяють більш глибокому проникненню в таємниці 
життя та виявленню зв’язків між структурою окремих хімічних компонентів 
живої матерії та їх біологічними функціями.

Використання БС в імуноферментному аналізі для визначення антитіл 
(АТ) і антигенів (АГ) надзвичайно доцільне. Специфічність взаємного 
розпізнавання антитіл і антигенів унікальна, бо вони реагують один з одним 
за принципом «ключ до замка». Сенсор, побудований за таким принципом, 
просто не здатний помилятись. Внаслідок утворення комплексу АГ - АТ 
змінюється сумарний заряд на поверхні електрода або будь-яка інша 
властивість системи. Наприклад, якщо в БС присутній іммобілізозаний 
фермент, то комплекси АГ-АТ, які утворюються, блокують його дію. 
Специфічність дії таких імуноферментних електродів дуже велика. Немає 
сумніву, що БС мають надзвичайно велику перспективу в майбутньому. 
Вже зараз за допомогою БС визначають глюкозу, лактат, етанол, лактозу,



галактозу, сахарозу, а-амілазу, а-лізин, сечову кислоту й холін. 
Імуноферментні електроди, які використовують в аналізі, повинні 
відповідати таким вимогам: мати високу чутливість і селективність 
визначення, стабільність роботи, швидко реагувати на зміни в 
досліджуваному розчині.

Висока вибірковість та чутливість ферментів як каталізаторів реакцій 
певних біологічно активних речовин обґрунтовує перспективу їх 
використання в аналізі таких складних аналітичних систем, якими є об’єкти 
навколишнього середовища. Авторами [43,54,55] на прикладі конкретних 
ферментних систем здійснена оцінка можливості використання ферментів в 
аналізі об’єктів навколишнього середовища та виявлені шляхи розширення 
кола визначуваних компонентів, а також ферментів, які можна 
використовувати при їх визначенні.

Головна складність аналізу об’єктів довкілля - необхідність 
визначення мікрокількості токсиканту на фоні дуже складної за вмістом 
різних компонентів матриці, яка містить неорганічні та органічні речовини, 
причому в багатьох випадках у кількостях, що в сотні й тисячі разів 
перевищують кількість визначуваного компонента. Щоб провести аналіз 
відібраної проби за таких обставин, необхідно виконати дуже велику й 
складну підготовчу роботу. У випадку використання ферментів з високою 
каталітичною специфічністю за відношенням до реакції визначуваного 
компонента така підготовка значно спрощується або взагалі непотрібна. 
Прикладом може служити визначення сечовини в грунті за допомогою 
індикаторних наборів на основі уреази, високоспецифічним субстрактом 
яких є сечовина.

Для коректного використання ферментів в аналізі об’єктів 
навколишнього середовища необхідно знати їх субстрактно-інгібіторну 
специфічність. Із досить великої кількості відомих ферментів не всі можуть 
бути використані в аналізі об’єктів навколишнього середовища [56]. 
Наведена класифікація ( табл.1) обгрунтовує раціональний вибір ферменту 
для специфічного визначення хімічних компонентів в об’єктах 
навколишнього середовища. Справа в тому, що для практичного 
використання ферменту в аналізі необхідне виконання досить важливої 
умови -  зручності фіксування аналітичного сигналу ферментативної реакції. 
При цьому мається на увазі наявність способу визначення активності 
ферменту, можливості його прилюдного оформлення, стійкість ферменту, 
доступність джерела ферменту, відносна простота його одержання, 
можливість багаторазового використання та інші моменти Що ж до аналізу 
об’єктів довкілля, то до вищеперелічених додається також вимога 
можливості автоматизації аналізу, а також експресності та простоти його 
проведення.
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Т аб лиця 1.
Перспективні ферменти для визначення специфічних субстратів

№> Назва ферменту Субстрати
І. Оксидооедуктази |

1 . Формальдегідгідрогеназа Формальдегід
2 . Форміатдегідрогеназа Форміати
3. Альдегіддегідрогеназа Альдегіди
4. Бензальдегіддегідрогеназа Бензальдегід
5. Моноаміноксидаза Первинні, вторинні, 

Третинні аміни
6 . Нітратредуктаза Нітрати
7. Тіолоксидаза Тіоли
8 . Сульфідредуктаза Сірководень
9. Аденілсульфатредуктаза Сульфіти
1 0 . Монофенолмонооксигеназа Двоатомні феноли

II. Трансферази |
1 1 . Фенол-о-метилтрансфераза Фенол
1 2 . Йодфенолметилтрансфераза Йодфенол
13. Фосфорилаза Ортофосфати
14. Тіосульфатсульфіттрансфераза Ціанід, тіосульфат

III. Гідро лази |
15. Тропінестерази Атропін, кокаїн,

Ефіри холіну
16. Уреази Сечовина
17. Алкілгалощаза Хлор; бромалкани
18. Диізопропілфторфосфатаза Фосфорорганічні

Сполуки
IV Ліази і

19. Цистеїнсинтетаза Сірководень
2 0 . р-Ціаноаланінсинтетаза Ціаністий водень
2 1 . Цистеїнліаза Сірководень

Можна виділити ферменти, за допомогою яких визначатимуть цілі класи 
сполук (або частину цього класу) та індивідуальні сполуки. Так, 
викристовуючи фермент альдегідцегідрогеназу, можна визначати всі 
альдегіди, а коли застосовують бензальдегіддегідрогеназу, то визначають 
усі бензальдегіди. Тоді як бетаїнальдегіддегідрогеназа дає можливість 
визначати тільки бетаїнальдегід. Алкогольдегідрогеназа, алкогольоксидаза, 
ариалкогольоксидаза сприяють специфічному кількісному визначенню 
відповідно різних насичених спиртів та первинних багатоатомних



насичених спиртів, а також ароматичних первинних спиртів, при цьому 
значно зростає експресність визначення.Наведений список можна 
продовжити, особливо якщо врахувати, що субстрати складають тільки 
малу частку речовин, які визначаються за допомогою ферментів. Значно 
більший діапазон сполук складають ефектори фермент-субстратних систем, 
інгібіторні активатори яких у багатьох випадках можна визначати 
ферментативними методами з низькими границями виявлення та достатньо 
високою вибірковістю. Разом із тим, у дійсності з великого потенціально 
можливого списку ферментів, дуже перспективних для аналітичних цілей, 
широке використання на практиці отримали тільки деякі. Виконання всіх 
умов скорочує кількість ферментів, які задовольняють вимоги екологів при 
визначенні пріоритетних забруднювачів навколишнього середовища, куди 
входять хлорорганічні пестициди, енергоємні вуглеводні, неіоногенні та 
іоногенні поверхнево-активні речовини.

Одним із прикладів ефективного використання в екології 
ферментативних методів аналізу, безперечно, є холінестерази: 
ацетилхолінестераза та холінестераза [57-61]. Цьому ферменту присв’ячено 
до 60 % усіх публікацій, пов’язаних з використанням БС. Інтерес до нього 
зумовлений широким колом його інгібіторів, до яких належать такі 
поширені токсиканти, як фосфорорганічні сполуки, солі важких металів та 
поверхнево-активні речовини. Ферменти цієї групи знайшли широке 
використання в медицині та ветеринарії для діагностики отруєння 
фосфорорганічними сполуками й карбамінатами. Холінестерази 
використовуються в екології для визначення залишкової кількості 
фосфорорганічних і карбамінатних пестицидів у грунті, воді, рослинах і 
продуктах харчування. Окрім джерела ферменту, чутливість визначення 
інгібіторів холінестераз залежить від умов проведення й способу 
детектування процесу. Підвищений інтерес виявляють методики визначення 
таких токсичних інгібіторів пероксидази, як ртуть, кадмій, вісмут. Границі 
визначення кадмію та вісмуту відповідно складають 5.10"4 мкг/мл і 2.10"4 

мкг/мл (1.10'9 моль/л) [62,63]. Інгібіторна дія ртуті зростає при введенні у 
ферментативну систему тіосечовини, що приводить до значного 
підвищення чутливості й селективності визначення ртуті. Підвищенню 
чутливості сприяє також цілеспрямований підбір відновників у реакціях 
пероксидазного окислення. Так, границя визначення ртуті знижується при 
заміні0-діанізидину на 3,3', 5 ,5 -тетраметилбензидин від 1-Ю' 5 мкг/мл
(5-Ю' 11 моль/л) до 3-Ю-7 мкг/мл (1-Ю' 12 моль/л) [64].

У працях [46,57-60] описано холінестеразний БС, який складається з 
амальгамованого срібного електрода й нітроцелюлозної мембрани, і який 
містить бутирилхолінестеразу сиворотки крові тварин. Аналітичним 
сигналом служить струм відновлення меркаптиду ртуті, який утворюється
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на поверхні сенсора з тіохоліну -  продукту ферментативного гідролізу 
бутирилгіохоліну. Вказаний спосіб детектування та умови проведення 
аналізу забезпечили високочутливе визначення інгібіторів холінестерази. 
Наприклад, границя визначення хлорофосу складає 1.10' 11 моль/л. Таку 
високу чутливість біосенсора, мабуть, можна пояснити симбатною дією 
двох факторів -  адсорбції фосфорорганічних сполук на гідрофобному 
нітраті целюлози та синергетичної дії іонів лужноземельних металів 
(активаторів холінестерази), які присутні в розчині.

При проведенні досліджень БС важливо мати інформаційне 
забезпечення. Дається короткий опис [65] спеціалізованої бібліографічної 
бази даних (ББД) “Биосенсоры и биоэлектроника”, при розробці якої 
використовували СУБД (Система управління базою даних) “ИРИС 2.10” 
(СП “ИНТЕР -  КВАДРО”) [6 6 ].

Запропонований ацаліз перспективи суттєвої зміни хімічного аналізу 
при використанні БС далеко не вичерпує всю літературу, опубліковану досі. 
Кожний БС, поки що створюється для розв’язування певного практичного 
завдання, тому використовується у визначених умовах для контролю за 
вмістом окремого компонента матриці. Необхідність використання БС у 
хімічному аналізі неперервно зростає. Спеціалісти однозадачно вважають, 
що хімічні сенсори -  це майбутнє аналітичної хімії. Взаємодія досягнень 
сучасної біології, біохімії та аналітичної хімії буде вирішальним фактором у 
розвитку напрямку хімічного аналізу, який пов’язаний з практичним 
використанням змодельованої в лабораторії живої клітини.
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УДК 66.092.4:661.729:661.87 Лявинець О.С., Сліпченко ОК., Чобан АФ., Юрчук ІР.

ДЕЯКІ РЕАКЦІЇ ПЕРОКСИДУ 
БЕНЗОЇЛУ В НАДОСНОВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Вивчена кінетика розкладу пероксиду бензоїлу у  надосновних сере
довищах складу диполярний апротонний розчинник -  сильна іонна основа. 
Процес протікає за іонно-молекулярним механізмом через проміжне 
утворення пербензоат-іону. Вклад іонних реакцій визначається полярніс
тю та діелекричною проникністю розчинника. Продуктами розкладу є мо
лекулярний кисень і бензоат та пербензоат лужного металу. Досліджено 
можливість алкілювання останніх бутилбромідом у  надосновних 
середовищах. Продукти алкілювання — пероксиефір і складний ефір.

Ключові слова: пероксид бензоїлу, бензоат-іон, розклад, диполярні 
апротонні розчинники, сильні основи, надосновні середовища, алкілювання.

Диацилпероксиди знаходять широке застосування в багатьох 
процесах переважно як джерело вільних радикалів. Тому їх радикальний 
розклад вивчений досить детально [1-5]. Виявлено механізм процесу, його 
основні стадії (гомолітичне та індуковане розщеплення), вплив різних 
факторів, зокрема, температури, природи пероксиду та розчинника, різних 
добавок, твердої поверхні [6-10]. При використанні полярних розчинників 
розклад диацилпероксидів може протікати іонним шляхом [5,11], однак 
вклад таких реакцій незначний. При використанні диполярних апротонних 
розчинників можливість протікання іонних реакцій визначається в першу 
чергу їх полярністю [1 2 ].

Значно менше вивчені нуклеофільні реакції диацилпероксидів, які 
можуть протікати іонним або іонно-радикальним шляхом. Такого типу 
реакції досліджувались на прикладі взаємодії диацилпероксидів з амінами, 
сульфідами та фосфітами [13]. Висловлено припущення, що дана взаємодія 
протікає через полярний проміжний перехідний стан, який утворюється 
внаслідок атаки нуклеофілом атому кисню пероксидної групи. При 
лужному розкладі пероксиду бензоїлу можлива нуклеофільна атака іонів 
ОН" по карбонільному атому вуглецю з проміжним утворенням аніону 
надкислоти. Таке припущення висловлено в роботі [14]. Вплив природи 
розчинника та надосновних середовищ на нуклеофільні реакції 
диацилпероксидів не досліджувався зовсім.

Нами досліджено кінетику та склад продуктів розкладу пероксиду 
бензоїлу (ПБ, (РЬСОО)2) в деяких надосновних системах складу 
диполярний апротонний розчинник (ДАР) - основа. Були використані:
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розчинники -  гексаметилфосфортриамід (ГМФА), диметалформамід 
(ДМФА), триметилфосфат (ТМФ) і діоксан; основи -  трет-бутилат натрію 
(t-BuONa) та гідроксиди натрію і калію. Пероксид бензоїлу синтезували за 
методикою [15] з наступною трикратною перекристалізацією з етанолу. 
Чистота одержаного ПБ складала 99,5-99,8 %. Розчинники сушили над 
СаО, переганяли під вакуумом і зберігали над молекулярними ситами 4А 
[16]. Досліди проводили в термостатованих реакторах з магнітними 
мішалками в інтервалі температур 298-328 К. У реактор вносили наважку 
розтертої в атмосфері інертного газу (Аг) основи, додавали певний об'єм 
розчинника і термостатували ЗО хв. при заданій температурі. Потім вносили 
необхідну кількість ПБ. Кінетику процесу контролювали йодометричним 
методом. Кінетичним критерієм була обрана початкова швидкість процесу 
(Wo), яку визначали графічним диференціюванням експериментальної 
кривої витрати активного кисню в початковий момент часу.

Продукти розкладу ПБ аналізували газохроматографічним методом, 
використовуючи хроматограф "Chrom-5". Умови газохроматографічного 
аналізу: нерухома фаза SE-30, газ-носій -  аргон, скляна колонка довжиною 
З м. Аналіз проводили в режимі програмування (8 °С/хв) в інтервалі 
температур 323-523 К. Для кількісної обробки одержаних хроматограм 
застосовували метод внутрішнього стандарту.

Електропровідність реакційних сумішей вимірювали компенсаційним 
методом за допомогою містка змінного струму Р-577, нуль-індикатора Ф-582.

Вивчено температурну залежність початкової швидкості розкладу ПБ 
у системах ДАР - основа. Результати подані в табл. 1.

Таблиця 1
Кінетичні параметри розкладу пероксиду бензоїлу 

в системі ДАР -  основа
УРозч= 15 мл; [ПБ] = 0,1 моль/л; t-[BuONa] = 0,15 моль/л;

[КОН] = 0,1 моль/л

Основа Розчин
ник

W0- 105, моль/л-с ' Ао,
Моль/л • с

Еа,
КДж/моль298К 308К 318К 328К

t-BuONa ГМФА 5,30 11,5 22,3 43,5 5,9 • 105 57,30
t-BuONa ДМФА 2,13 4,15 7,35 13,5 9,4 • 103 49,25
t-BuONa Діоксан 4,42 8,44 15,2 26,7 1,75 • 104 49,0

КОН ГМФА 0,85 1,79 3,76 7,35 2,74 • 105 60,0
КОН ДМФА 2,75 5,15 8,55 15,2 3,9 • 103 46,50
КОН Діоксан 0,56 1 , 1 0 2,24 4,13 2,04 • 104 54,55
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Як видно з табл. 1, значення початкових швидкостей розкладу перок
сиду бензоїлу в присутності трет-бутилату натрію в інтервалі температур 
298-328 К зменшуються в ряду розчинників ГМФА > діоксан > ДМФА. У 
присутності КОН ця закономірність змінюється і набуває вигляду: ДМФА > 
ГМФА > діоксан. Отже, природа основи істотно впливає на лужний розклад 
пероксиду бензоїлу в диполярних апротонних розчинниках. Це свідчить про 
її безпосередню участь у механізмі даного перетворення.

У табл. 2 наведені основні фізико-хімічні характеристики 
використаних розчинників: значення акцепторних (АЫ) і донорних (ДИ) 
чисел, діелектричної проникності (Єг), полярності (У) і поляризованості (Р).

Таблиця 2
Фізико-хімічні характеристики розчинників

Розчинник АИ д а єг У Р
ГМФА 1 0 , 6 38,8 30,0 0,4751 0,3606
ДМФА 16,0 26,6 36,1 0,4798 0,3435
Діоксан 1 0 , 8 14,8 2 , 2 1 0,2232 0,3385

ТМФ 16,3 23,0 2 0 , 6 0,4645 0,3220

З порівняння даних табл. 1 і табл. 2  видно, що початкова швидкість 
лужного розкладу ПБ у присутності І-ВиСЖа зменшується зі збільшенням 
акцепторного числа розчинників (антибатна залежність). Пряма кореляція з 
іншими фізико-хімічними характеристиками розчинників, зокрема“ з 
донорними числами та полярністю, як це спостерігалось при термічному 
розкладі ПБ в ДАР [12], відсутня.

У присутності КОН початкова швидкість процесу зменшується зі 
зменшенням діелектричної проникності та полярності середовища. Прямий 
зв’язок початкової швидкості з величинами акцепторних, донорних чисел і 
поляризованості відсутній.

Температурна залежність початкової швидкості лужного розкладу 
пероксиду бензоїлу в системі ДАР - основа відповідає рівнянню Арреніуса. 
Значення величин передекспоненційного множника та енергії активації 
наведені в табл. 1. У порівнянні з термічним розкладом [12], розклад 
пероксиду бензоїлу в присутності основ протікає з нижчими значеннями як 
енергії активації, так і передекспоненційного множника. Крім того, при 
термічному розкладі ПБ у диполярних апротонних розчинниках енергія 
активації зменшується, а швидкість процесу відповідно зростає при 
збільшенні донорного числа розчинника. У надосновних середовищах ця 
закономірність уже не зберігається. Зміна енергії активації та 
передекспоненційного множника не відповідає зміні початкової швидкості 
процесу. У надосновній системі ДАР -  ГВиОЫа Еа зменшується при 
зниженні БЫ розчинника. У присутності КОН величини Еа і Ао



зменшуються в ряду розчинників ГМФА>діоксан>ДМФА, що відповідає 
збільшенню акцепторного числа. Це може бути наслідком багатостадійності 
досліджуваного процесу та різного характеру впливу природи розчинника 
на кожну зі стадій. Розклад пероксиду бензоїлу в надосновних середовищах 
характеризується низькими значеннями передекспоненційного множника 
(табл. 1). Крім того, спостерігається симбатна зміна А0 та енергії активації, 
тобто проявляється "компенсаційний ефект". Це також указує на складний 
характер досліджуваного процесу.

З порівняння кінетичних характеристик лужного розкладу ПБ в ДАР 
можна зробити деякі висновки щодо впливу природи основи (табл. 1). У 
ГМФА й діоксані заміна І-ВиОИа на КОН приводить до зниження 
початкової швидкості процесу. Значення енергії активації при цьому 
зростають, а величина передекспоненційного множника зменшується в 
ГМФА й дещо зростає в діоксані. При використанні ДМФА заміна ГВиСЖа 
на КОН приводить до деякого підвищення швидкості розкладу пероксиду 
бензоїлу. Величини А0 і Еа при цьому знижуються.

Отже, вплив природи основи на лужний розклад пероксиду бензоїлу в 
диполярних апротонних розчинниках неоднозначний і значною мірою 
залежить від природи розчинника.

Наступним етапом наших досліджень було вивчення концентраційних 
залежностей початкових швидкостей лужного розкладу пероксиду бензоїлу 
в диполярних апротонних розчинниках. Найбільш докладно ці залежності 
досліджені при розкладі ПБ в диметилформаміді.

На рис.1 наведені залежності початкової швидкості від концентрації 
пероксиду й ГВиОМа при різних температурах. Як видно з рис.1, в інтервалі 
температур 292 -  318 К Ж0 лінійно залежить від концентрації ПБ і ї-ВиСШа, 
що вказує на перший порядок досліджуваного процесу за обома реагентами.

\У0=к1 [(РІїСОСОг]; \У0=к2[1-ВиОМа] (1)
\У0=к[(Р1іСОО)2] [І-ВиОИа] (2)

З тангенса кута нахилу зображених на рис. 1 залежностей розраховані 
числові значення констант к1 і к2 (табл.З). Для знаходження величини 
константи к останнє рівняння переписують у вигляді:

W0/[(PhCOO)o]=k[t-BuONa] (3)
і будують залежність Wo/[(PhCOO)0] від [ГВиСЖа] (рис. 2). Лінійний
характер одержаних залежностей свідчить про відповідність кінетики 
досліджуваного процесу кінетичному рівнянню другого порядку. З тангенса 
кута їх нахилу розраховані числові значення величин константи швидкості 
розкладу ПБ в системі ДМФА -  1>Ви(Жа (табл.З).

Температурна залежність констант к2 і к описується такими виразами: 
кг = 6,9 • 104 е -49700ЛІТ (4)
* = 7,4- 105 е-49400/кт (5)
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Рис. 1. Залежність початкової швидкості розкладу ПБ в ДМФА від 
концентрації пероксиду (4) і КВиОЫа (1,2,3).

1,2,3 - [ПБ]=0,082 моль/л; 4-[ї-Ви(Жа]=0,15моль/л;
Т,К: 1-318 ; 2-308 ; 3-298 ; 4-308.

Р-ВиОЫа]Ю2моль/л

Рис. 2. Залежність величини W/[ПБ] від [ї-ВиСЖа] при розкладі 
пероксиду бензоїлу в ДМФА.
Т,К: 1 -298; 2-308:  3-318.
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Одержані різними методами значення енергії активації процесу 
лужного розкладу пероксиду бензоїлу в розчині ДМФА близькі між собою 
(вирази 4 і 5, табл.1), що свідчить про достовірність одержаних даних.

Аналогічні закономірності одержані також для систем діоксан -  
1>ВиОЫа та ГМФА -  Т-ВиСЖа. Відмінність полягає в тому, що 
концентраційні залежності початкової швидкості розкладу ПБ мають 
характер кривих насичення з лінійними висхідними ділянками. Кінетичне 
рівняння, яке описує даний процес (до моменту насичення), аналогічне 
виразу 2. Величини відповідних констант швидкостей наведені в табл. 4.

Таблиця З
В ел и ч и н и  к о н ст а н т  ш в и д к о ст і р озк л а д у  

п ер о к си д у  б ен зо їл у  в си ст ем і ДМФА -  і-Ви(Жа

т,к к\ • 104, с" 1 кт Ю4, с_1 А: • 10 , л/моль • с
298 - 1,32 1,60
308 4,06 2,48 2,93
318 - 4,8 5,98

Розклад пероксиду бензоїлу в присутності гідроксиду калію в ДАР 
також відповідає кінетиці реакції 2 -го порядку, про що свідчить лінійний 
характер висхідних ділянок концентраційних залежностей (рис. 3).

.с
лс0 
2

Ъ

1

[КОН]-Ю2, моль/л

10 15

0 10 15

[ПБ]*102, моль/л

20 25

Рис.З. Залежність початкової швидкості розкладу ПБ у системі ДАР -  КОН 
від концентрації пероксиду (1,2,3) й основи (1',2',3').

Т=308 К. 1, 2, 3 - [КОН]=0,15моль/л; 1', 2', 3' -  [ПБ]=0,1 моль/л.
1 -  ДМФА; 2 -  ГМФА; 3 -  діоксан.
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У розчинах ГМФА і ДМФА швидкість процесу зростає при 
збільшеннях концентрації реагентів до певної межі, а далі настає насичення. 
При використанні діоксану насичення в досліджуваному інтервалі 
концентрацій не досягається (рис. 3). З поданих на рис.З залежностей 
розраховані константи швидкості розкладу ПБ у присутності КОН, які 
наведені в табл. 4.

Таблиця 4
Значення констант швидкості розкладу ПБ в системі ДАР -  основа

Розчинник Основа •5
к • 1 0  , л/моль • с

Т = 308 К
ГМФА ТВиОИа 9,02
ГМФА КОН 4,28
ДМФА ТВиОЫа 2,93
ДМФА КОН 5,81
Діоксан І-ВиОШ 7,2
Діоксан КОН 0,90

Т = 298 К
ДМФА ЫаОН 5,02
ТМФ МаОН 3,05

У системах ДАР -  №ОН характер кінетичних закономірностей 
розкладу ПБ дещо інший (рис. 4). У розчинах ДМФА і ТМФ лужний 
розклад пероксиду бензоїлу теж описується кінетичним рівнянням другого 
порядку. Числові значення відповідних констант швидкості наведені в табл.
4. У розчині ГМФА швидкість процесу не залежить від концентрації 
реагентів (рис. 4), тобто розклад протікає з нульовими порядками як за 
концентрацією пероксиду, так і за концентрацією лугу. Отже, швидкість 
лужного розкладу ПБ у системі ДАР -  №ОН зменшується в ряду 
розчинників ДМФА >ТМФ > ГМФА.

Порівняння наведених у табл. 4 констант підтверджує раніше 
зроблений висновок про неоднозначність впливу природи основи на 
лужний розклад пероксиду бензоїлу в диполярних апротонних 
розчинниках. У ГМФА швидкість розкладу ПБ зменшується в ряду основ: 1> 
ВиОКа > КОН > ЫаОН. У ДМФА ця закономірність змінюється 
(ШОН>КОН>1:-ВиОНа). У діоксані, аналогічно до ГМФА, при переході до 
неорганічної основи швидкість процесу зменшується. Отже, при 
використанні мінеральних основ найбільш ефективною є надосновна 
система за участю ДМФА, а при використанні 1>ВиОКа -  за участю ГМФА і 
діоксану.



кореляція між величинами максимальної електропровідності та значеннями 
діелектричної проникності та полярності (табл. 2, табл. 5). Отже, як і при 
термічному розкладі пероксиду бензоїлу в ДАР [12], вклад іонних стадій 
при проведенні його розкладу в надосновних середовищах визначається 
полярністю й діелектричною проникністю розчинника.

Таблиця 5
Величини початкових швидкостей 

та значення електропровідності при розкладі пероксиду бензоїлу
в системах ДАР -  ^ О Н

Т = 298 К; [ЫаОН] = 0,1 моль/л; [ПБ] = 0,1 моль/л

ДАР • 1 0 5, моль/л • с X • Ю5, Ом *• см“ 1

ДМФА 4,90 89,0
ТМФ 3,10 4,10

ГМФА 0,42 8,70

Особливістю лужного розкладу пероксиду бензоїлу в ДАР є 
утворення осаду відразу ж після введення в систему ГЕБ. Кількість цього 
осаду залежить від природи розчинника й основи. Найбільше його 
утворюється при використанні розчинника диметилформаміду та основи 
трет-бутилату натрію. Аналіз показав, що до його складу входять бензоат 
натрію, пербензоат натрію та незначна кількість відповідної основи. У 
рідкій фазі реакційних систем з використанням ГВиОЫа після повного 
розкладу пероксиду газохроматографічним методом виявлено тільки один 
продукт, індентифікований як трет-бутилбензоат. Для цього трет- 
бутилбензоат (як мітка) був одержаний методом зустрічного синтезу з трет- 
бутилату натрію і бензоїлхлориду в розчині ГМФА [20]. У системах за 
участю мінеральних основ у рідкій фазі після повного розкладу пероксиду 
виявлено тільки бензоат натрію (калію).

На основі одержаних даних можна запропонувати наступну схему 
лужного розкладу пероксиду бензоїлу в диполярних апротонних 
розчинниках. Цей процес протікає у дві стадії. Першою стадією є взаємодія 
пероксиду з основою з утворенням пербензоату лужного металу й трет- 
бутилбензоату або бензойної кислоти:

РЩ 0)00С(0)Р1і + г-ВиОЫа -» РЬС(0)00Ыа + Р1іС(0)Ог-Ви 
РЬС(0)ООС(0)РИ +Иа(К)ОН ->Р1іС(0)0(Жа(К) + РіїСООН 

Друга стадія -  розклад пербензоату натрію (калію):
РЬС(0)ООЫа(К) -> РІіСОСЖа(К) + г/ 2 0 2 

На утворення проміжного РЬС(0)00Иа також вказує насичений 
характер концентраційних залежностей швидкості розкладу пероксиду 
бензоїлу.
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Звідси випливає, що експериментально досліджувана йодометричним 
методом кінетика витрати активного кисню при розкладі ПБ є фактично 
кінетикою витрати РЬС(0)ООМа, тобто другої стадії процесу. Очевидно, що 
природа розчинника й основи по-різному впливають на кінетику протікання 
кожної зі стадій досліджуваного процесу, тому сумарні кінетичні 
закономірності мають складний характер.

При використанні системи ДАР -  мінеральна основа зафіксувати 
експериментально кінетику першої стадії, тобто розщеплення пероксиду під 
впливом лугу, дуже складно, оскільки утворюється пербензоат лужного 
металу та бензойна кислота, яка з надлишком лугу утворить відповідну сіль. 
При використанні ж І-ВиСЖа в результаті першої стадії процесу утворю
ється трет-бутилбензоат, який можна зафіксувати хроматографічно. Тому 
кінетику нагромадження Р1іС(0)0СЖа в реакційній системі при розкладі ПБ 
в присутності трет-бутилату натрію вивчали газохроматографічним 
методом за кінетикою нагромадження трет-бутилбензоату.

Результати зображені на рис. 5. Як видно з нахилу кінетичних кривих, 
швидкість нагромадження трет-бутилбензоату, а отже й перетворення 
пероксиду бензоїлу в пербензоат натрію, залежить від природи розчинника 
й зменшується в ряду: ГМФА > ДМФА > диоксан. У цьому ж ряду 
зменшуються й величини донорних чисел ДАР (табл. 2), які служать 
напівкількісною характеристикою їх основності (спорідненості до катіонів). 
Внаслідок цього реакційна здатність аніонів зростає і буде тим вищою, чим 
нижчий ступінь їх сольватації, або вище донорне число розчинника. 
Оскільки протікання першої стадії досліджуваного процесу передбачає 
нуклеофільну атаку аніона по позитивно поляризованому атому вуглецю 
карбонільної групи, тому з підвищенням БИ ДАР швидкість реакції 
розщеплення ПБ з утворенням пербензоату лужного металу зростає.

Спробуємо пояснити одержані експериментальні дані та 
запропонувати механізм розкладу пероксиду бензоїлу в надосновних 
середовищах складу диполярний апротонний розчинник -  сильна основа. 
Досліджуваний процес починається з розчинення й іонізації та дисоціації 
основи у відповідному розчиннику. Це можна подати так:

ї -В и С Ж а г в  ^  г -В и О И а р

М О Н та М О Н р, де М-. И а , К  
І-ВиОИа + в £  Г-ВиО' + Иа+ 8

МОНр + Б ^  ОН' + М+" 8 , де Б -  розчинник 
Наступною стадією є нуклеофільна атака аніоном основи позитивно 

поляризованого атома вуглецю карбонільної групи, що приводить до 
розщеплення ПБ:

к
(РЬСОО) 2 + ї-ВиО'(ОН') £  РЬС(0)0і-Ви(РЬС(0)0Н) + РЬС(0)00‘



Далі утворений пербензоат-аніон зазнає розкладу.

Р й С (0 )0 0 '4  РЬС(0 )0 ‘ + 1Л о 2.
Пояснити одержані кінетичні закономірності можна, якщо до; 

рівноважність стадії розщеплення ПБ під впливом основи. Таке прі 
ня цілком обгрунтоване, якщо виходити з властивостей дип< 
апротонних розчинників та надосновних середовищ за їх участю. ( 
вістю ДАР з високими донорними числами є спроможність підвк 
реакційну здатність аніонів за рахунок їх низької сольватації, завдяї 
слабкі нуклеофіли, наприклад, ацетат-іон, трансформуються в силі 
Побічно на це вказує характер зображених на рис. 5 кінетичних крив
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Рис. 5. Кінетика нагромадження трет-бутилбензоату при лужно 
розкладі ПБ в ГМФА(1), ДМФА(2) і діоксані (3) 

Т=298 К; [ПБ] = 0,1 моль/л; [Г-Ви(Жа] = 0,15 моль/л.

Згідно з запропонованою схемою розкладу ПБ швидкість 
активного кисню визначається концентрацією пербензоат-іону:

W = kз[PhC(0)00-]
Якщо стадія розщеплення ПБ рівноважна й рівновага встанов 
швидко, то

_ [РкС(0)0і  -  Ви][РкС(0)00-]
[(РНСОО)2][ і -ВиО ~] 

або к _ [Р И С (0 )0 і -В и ] [Р к С (0 )0 0 - ]
[(РИСОО)2][ОН~]

Звідси знаходимо концентрацію пербензоат-іону.
[ж  (0)00 - ] -  1<-рнсо°  Ь И< -  Ви°  1
1 л [РИС (О)Оі -  Ви]
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або [РИС (10)
[(РИСОО)2][ і-ВиО~]  

3 [.Р Н С {0)0 і -В и ] (П)

КРЛСОО)а1[ОЯ-]
3 [РЛС(0)0Я] *

(12)
що збігається з експериментально одержаними закономірностями. З 
порівняння виразу (2 ) з виразами (1 1 ) і ( 1 2 ) видно, що розраховані нами 
константи швидкості лужного розкладу ПБ (табл. 4) є змінними 
величинами, значення яких залежить від глибини перетворення вихідного 
пероксиду. При збільшенні ступеня перетворення ПБ величина к 
зменшується.

Мабуть, саме цим зумовлено сповільнення розкладу пероксиду 
бензоїлу, яке при використанні мінеральних основ настає раніше, ніж у 
випадку ї-ВиСЖа (очевидно, за рахунок зменшення концентрації ОН"-іонів 
внаслідок їх взаємодії з бензойною кислотою). Крім того, з цієї причини не 
мала успіху спроба обробки експериментальних кривих витрати активного 
кисню методами формальної кінетики. Тому за кінетичний критерій.обрана 
початкова швидкість процесу. . '

Важко пояснити, виходячи із запропонованої схеми, нульові порядки 
за реагентами при розкладі ПБ у системі ГМФА -  ЫаОН. Можливо, це 
зумовлено тим, що в цьому випадку швидкість лімітується найбільш 
повільною стадією розчинення й іонізації та дисоціації гідроксиду натрію в

У рамках запропонованого механізму знаходять пояснення характери 
впливу природи основи й розчинника на досліджуваний процес. Оскільки 
швидкість лужного розкладу визначається концентрацією пербензоат-іону, 
то зсув управо рівноваги стадії розщеплення ПБ прискорюватиме процес. 
А це у свою чергу залежатиме від концентрації аніонів основи в розчині. 
При використанні мінеральних основ їх розчинність та іонізація в ДАР, а в 
остаточному підсумку концентрація іонів визначаються полярністю 
середовища. При використанні ї-Ви(Жа, який краще розчиняється в ДАР, 
визначальну роль відіграють уже електронодонорні та елекроноакцепторні 
властивості розчинників, зокрема акцепторне число, яке є напівкількісною 
характеристикою електрофільності ДАР (здатності до сольватації аніонів). З 
підвищенням АЫ ступінь сольватації аніонів зростає, а їх реакційна 
здатність і, відповідно, швидкість процесу знижуються.

к к зК [РИС(0)0і-Ви]
(13)

або к = кЖ  і--------
3 [РЬС(0)ОН]

(14)

ГМФА.
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Стан рівноваги (величина константи К  ) стадії розщеплення ПБ лугом 
залежить не тільки від концентрації аніонів основи, але й від їх реакційної 
здатності, яка визначається БИ розчинника (рис. 5). Вклад цієї стадії в 
сумарну кінетику процесу теж досить вагомий. Крім того, очевидно, 
природа розчинника суттєво впливає і на стадію розкладу пербензоат-іону.

Отже, розклад пероксиду бензоїлу в надосновних середовищах є 
складним багатостадійним процесом, який протікає за іонним механізмом 
через проміжне утворення пербензоат-іону. Природа розчинника й основи 
по-різному впливає на кінетику кожної стадії, тому сумарні кінетичні 
закономірності досить складні.

З метою підтвердження запропонованого механізму розкладу 
пероксиду бензоїлу в надосновних середовищах нами досліджена 
можливість алкілювання проміжного пербензоату натрію галогеналканами. 
Для проведення досліджень використані: розчинники -  ГМФА і ДМФА; 
основа -  гідроксид натрію; алкілюючий агент -  1-бромбутан.

У цьому випадку кінцевими продуктами досліджуваного процесу 
повинні бути н-бутилпербензоат і н-бутилбензоат. Останній може 
утворюватись як при розкладі пероксиефіру, так і при алкілюванні бензоату 
натрію.

РЬС(0)0СЖа + С4Н9Вг -» РЬС(0)ООС4Н9 + ИаВг 
РЬС(0 )0 0 С4Н9 -> РЬС(0 )0 С4Н9+ у2о 2 

РЬС(0)ОЫа + С4Н9Вг -»РйС(0)ОС4Н9 + №Вг 
Досліди проводили при Т=290 К аналогічно попередній серії. Алкі

люючий агент вносили в реактор через 15 хв. після додавання пероксиду 
бензоїлу. За кінетикою процесу слідкували за витратою активного кисню 
(йодометричним методом) та за нагромадженням н-бутилбензоату 
(газохроматографічним методом). Оскільки пероксидні сполуки в умовах 
газохроматографічного аналізу розкладаються, то до реакційної суміші 
перед аналізом попередньо додавали трифенілфосфін для відновлення 
пероксидів. н-Бутилпербензоат відновлюється до н-бутилбензоату.

РЬС(0)00С4Н9 + РЬ3Р -> РЬС(0)0С4Н9 + РІ13РЮ  
Таким чином, хроматографічно зафіксована кінетика нагромадження 

складного ефіру відображає сумарне нагромадження в реакційній суміші 
н-бутилпербензоату та н-бутилбензоату.

Кінетика витрати активного кисню й нагромадження н-бутилбензоату 
в досліджуваних системах подана на рис. 6 , рис.7 і рис. 8 . У системі ГМФА 
-  ПБ -  ШОН введення алкілюючого агента призводить до підвищення 
швидкості і глибини витрати активного кисню (рис. 6 ). До такого ж 
результату приводить збільшення кількості доданого лугу. У системі 
ДМФА -  ПБ -  ИаОН спостерігається обернена закономірність (рис. 7). У 
присутності 1 -бромбутану швидкість і глибина витрати активного кисню 
менші ніж без нього. Як видно з рис. 8 , нагромадження н-бутилбензоату
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відбувається в обох системах. У розчині ГМФА швидкість його нагро
мадження і вихід вищі, ніж у ДМФА. Збільшення кількості лугу приводить 
до підвищення як швидкості утворення, так і виходу н-бутилбензоату.

час, хв

Рис. 6 . Кінетика витрати активного кисню в системі ПБ -  ГМФА -  №ОН 
без добавки (1) і з добавкою 1-бромбутану(2,3). Т=290 К 

у(ПБ) = 1,5*10'3 моль; у(І-ВиВг) = 1,9*10'3 моль; 
у(КаОН) *103, моль: 1, 2 - 1,5; 3 - 3,0

слс;о5

9
9

50 

час, хв

1 0 0

Рис. 7.Кінетика витрати активного кисню в системі ПБ -  ДМФА -  КаОН 
без добавки (1) і з добавкою (2) 1-бромбутану. Т=290 К; 

у(ПБ) = 1,5*10'3 моль; у(ТЧаОН) = 3*10’3 моль; у(ВиВг) = 1,9*10'3 моль
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час, хв

Рис. 8 . Кінетичні криві нагромадження н-бутилбензоату при розкладі ПБ 
у присутності 1-бромбутану в надосновному середовищі ДАР -  ЫаОН 

1,2- ГМФА; 3 - ДМФА. Т = 290 К; у(ПБ) = 1,5*10'3 моль; 
у(1-ВиВг) = 1,9*10'3 моль; у(МаОН) *103, моль: 1 - 3; 2, 3 - 1,5

Інтегральним методом проведена обробка поданих на рис. 6 - 8  

кінетичних кривих. Встановлено, що витрата активного кисню й 
нагромадження складного ефіру в цих умовах відповідає кінетичному 
рівнянню першого порядку. Значення відповідних констант швидкості 
подані в табл. 6 .

Таблиця 6
Константи швидкості витрати активного кисню ( к ак) 

і нагромадження н-бутилбензоату ( к се) при розкладі пероксиду 
бензоїлу в надосновних середовищах у присутності 1 -бромбутану 

Т=290 К; у(н-ВиВг)=1,9*10‘3 моль/л; у(ПБ)=1,5*10'3 моль/л

Розчинник у(ЫаОН)*103, моль как*Ю4, с 1 к се*1 0 4, с 1 Вихід еф.,%
ГМФА 1,5 1 , 6 8 2,85 65
ГМФА 3,0 7,26 6,38 85
ДМФА 1,5 0,39 1 , 0 0 47

З порівняння констант швидкості і к се видно, що в обох 
розчинниках при у(ЫаОН)=1,5*10" моль швидкість нагромадження н-бу- 
тилбензоату від швидкості розкладу пероксидних сполук. Це вказує на те, 
що в ГМФА і ДМФА при заданому співвідношенні реагентів має місце на
громадження пероксиефіру в реакційній суміші. У ГМФА при у(ИаОН) = 
=3,0*10'3 моль швидкість нагромадження складного ефіру нижча від швид
кості витрати активного кисню, тобто пероксиефір не нагромаджується і 
разом з іншими пероксидними сполуками (пероксидом бензоїлу,
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пербензоатом натрію) зазнає розкладу. Не виключено, що під впливом 
надлишку лугу відбувається частковий гідроліз н-бутилпербензоату та 
н-бутилбензоату.

Отже, в умовах надосновних середовищ продукти розкладу пероксиду 
бензоїлу можуть алкілюватися галогеналканами з утворенням відповідно 
пероксиефіру і складного ефіру.

Одержані результати підтверджують запропонований вище двостадій- 
ний механізм розкладу пероксиду бензоїлу в надосновних середовищах.
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Summary

Lyavinets O.S., Slipchenko О. К., Choban A. F., Yurchuk I.R.

THE SOME REACTIONS OF BENZOYL PEROXIDE 
IN SUPERBASIC MEDIA

Kinetics of benzoyl peroxide decomposition has been investigated in 
superbasic media which consist of the dipolar nonproton solvent and the strong 
ionic base. The process proceeds under the ion-molecular mechanism through 
intermediate formation of perbenzoate-ion. The contribution of ionic reactions is 
determined by polarity and dielectric permeability of the solvent. The products of 
the decomposition are molecular oxygen and benzoate with perbenzoate of alkali 
metal. A possibility of their alkylation has been investigated in the superbasic 
media. Products of alkylation are perester and ester.



УДК 581.1 Букачук О.М.

ТЕТРААРИЛФОСФОНІЄВІ СОЛІ, ЩО МІСТЯТЬ 
АНТРАЦЕНОВІ ЯДРА

Розроблені методи одержання тетраарилфосфонієвих солей на 
основі 9 -  бром — та 1 -  хлорантрацену. Вивчені реакції електро- 
фільного заміщення в антраценовому ядрі. Установлено, що 
електрофільний замісник вступає в 10- положення антраценового 
ядра. Досліджено лужний гідроліз тетраарилфосфонієвих солей та їх 
похідних.

Ключові слова: антрацен, трифенілфосфін, тетраарилфосфонієві 
солі, гідроліз, електрофільне заміщення

Застосування органічних сполук фосфору як високоактивних 
інсектицидів, медичних препаратів, екстрагентів, флотореагентів, 
комплексонів для виділення металів, добавок до мастил служить значним 
поштовхом глибоких та всебічних досліджень цього розділу органічної 
хімії [1 ,2 ].

Що ж до тетраарилфосфонієвих солей, то як синтезу, так і застосуванню 
їх приділено недостатньо уваги. Тетраарилфосфонієві солі, які містять 
конденсовані ароматичні системи, вивчені мало, а відомості про фосфонієві 
солі з антраценовими фрагментами в літературі відсутні. Вони 
представляють певний інтерес як у теоретичному плані, оскільки дають 
можливість вивчити вплив фосфонієвої групи на реакції електрофільного 
заміщення в конденсованих ароматичних системах, так і в практичному -  
для одержання нових, із специфічними властивостями сполук. Крім того, 
раніше проведені дослідження властивостей тетраарилфосфонієвих солей, 
які містять заміщені фенільні ядра показали, що деякі їх похідні виявляють 
протимікробну та протигрибкову активність [3,4]. Серед похідних 
антрацену також знайдені біологічно активні речовини [5].

Нами розроблені умови синтезу фосфонієвої солі на основі реакції 
трифенілфосфіну з 9-бромантраценом. Установлено, що вказані реагенти 
не взаємодіють у висококиплячих розчинниках навіть при тривалому 
нагріванні. Але при нагріванні суміші реагентів без розчинника й доступу 
вологи при 270-280°С протягом 2,5 годин з високим виходом (70%) 
утворюється фосфонієва сіль -  9-трифенілфосфонійбромідантрацен ( 1 ) -  
стійка кристалічна речовина зеленого кольору,
розчинна в . полярних розчинниках і не розчинна у воді.
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Т  Р Ь - С с Н - г

ІЧ-спектр сполуки (1) містить смуги поглинання, характерні для 
фосфонієвих солей, в області 1740, 1460, 1100, 1000, 900-700 см’1, які 
збігаються зі смугами поглинання конденсованої ароматичної системи. 
УФ-спектр містить максимуми смуг поглинання трифенілфосфонієвих 
солей в області 230 і 270 нм [6 ].

Відомо, що антрацен порівняно легко вступає в реакції електрофільного 
заміщення, але ці реакції не мають великої синтетичної цінності через 
утворення або суміші продуктів, або продуктів полізаміщення [7].

З метою вивчення впливу трифенілфосфонієвої групи на ароматичну 
систему антрацену для солі ( 1) нами досліджені реакції електрофільного 
заміщення. Установлено, що електрофільний замісник вступає в 10 
положення антраценового ядра.

Відомо, що концентрована нітратна кислота окислює антрацен в 
антрахінон, але нітратна кислота, розчинена в оцтовій, нітрує його в 
положення 9. При нітруванні 9-трифенілфосфонійбромідантрацену 
еквімолярною кількістю нітруючої суміші в розчині хлороформу кількісно 
утворюється 10-нітрозамігцена фосфонієва сіль (11) з виходом 50-55 %. 
Причому незалежно від кількості нітруючої суміші, що використовується, 
відбувається тільки монозаміщення антраценового ядра.

Сульфування в м’яких умовах еквімолярною кількістю концентрованої 
сульфатної кислоти (нагрівання протягом 1,5 годин у хлороформному 
розчині при температурі 50-60° С) приводить до 10-сульфозаміщеної 
фосфонієвої солі (Ш). Така ж фосфонієва сіль (з виходом 30-35 %) 
утворюється при нагріванні фосфонієвої солі (1 ) протягом 6  годин у 
дихлоретані з еквімолярною кількістю піридинсульфотриоксиду. 
Застосування надлишку піридинсульфотриоксиду дає можливість 
збільшити вихід фосфонієвої солі (Ш) до 60-65 %. При нагріванні 
фосфонієвої солі (1 ) у концентрованій сульфатній кислоті або олеумі 
проходить сильне осмолення реакційної суміші, з якої вдалось виділити 
тільки трифенілфосфіноксид.

Одержані нітро- та сульфозаміщені фосфонієві солі (П і Ш )- стійкі 
кристалічні речовини жовтого кольору з чіткими температурами топлення, 
розчинні в полярних розчинниках. 9-Трифенілфосфонійбромідантрацен-10- 
сульфокислота добре розчинна у воді та виявляє високу протимікробну 
активність [8 ]. ІЧ-спектр її містить смуги поглинання в області 2860, 1460,
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1050, 720-540 см'1, УФ-спектр характеризується двома максимумами смуг 
поглинання в області 2 2 0  та 280 нм.

У результаті бромування фосфонієвої солі (1) двократною кількістю 
брому одержана 10-бромзаміщена фосфонієва сіль (IV), а ацилюванням в 
умовах реакції Фриделя-Крафтса синтезовано 10-ацетил-9-трифенілфосфо- 
нійбромідантрацен (V). Ацилювання фосфонієвої солі (1) проходить при 
нагріванні її з еквімолярною кількістю хлористого ацетилу в присутності 
безводного хлористого алюмінію протягом 1 години в хлороформі. При 
кімнатній температурі дана реакція проходить протягом 4-5 годин. 
Аналогічна 10-ацетилфосфонієва сіль одержана при використанні як 
ацилюючого агента оцтового ангідриду. Але в цьому випадку 
спостерігається незначне осмолення фосфонієвої солі, що утруднює її 
виділення. Наявність реакційноздатної ацильної групи у фосфонієвій солі 
(V) підтверджено 14-, УФ- спектрами, а також кількісним одержанням 
арилгідразонів (У1-УШ). ІЧ-спектр фосфонієвої солі (V) містить

Спроби ввести в антраценове ядро фосфонієвої солі (1) альдегідну 
групу не привели до позитивних результатів. Тому ми розробили метод 
синтезу тетраарилфосфонієвих солей на основі 9-бром- та 9- 
хлорантральдегідів -  нагріванням останніх з еквімолярною кількістю 
трифенілфосфіну без розчинника в присутності безводного хлориду нікелю

Формілфосфонієві солі (IX та X) - стійкі дрібнокристалічні речовини 
світло-коричневого кольору, розрізняються розчинністю у воді та водному

інтенсивну смугу поглинання карбонільної групи в області 1710 см'1.

/

+
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етанолі (1 :1 ) -  хлорид (IX) розчиняється значно краще, ніж бромід (X). 
Вони містять активну альдегідну групу, що дало можливість з великими 
виходами одержати арилгідразони (XI -  ХШ). Реакція проходить у більш 
м’яких умовах порівняно з утворенням арилгідразонів 1 0  -
ацетилфосфонієвої солі (V). В УФ -  спектрах арилгідразонів, крім 
максимумів смуг поглинання, характерних для фосфонієвих солей, 
з’являється максимум в області 410-435 нм.

Будову продуктів електрофільного заміщення фосфонієвої солі (1) 
підтверджено хроматографічним дослідженням продуктів лужного 
гідролізу.

Відомо, що гідроліз тетраарилфосфонієвих солей проходить 
неоднозначно й залежить від характеру та кількості основного реагенту [9] 

При обробці фосфонієвої солі (1) надлишком лужних реагентів (етилат 
натрію, водний розчин карбонату натрію) відбувається гідроліз з 
відщепленням трифенілфосфонієвої групи.

Гідроліз 10-заміщених похідних фосфонієвої солі (1) проходить при дії 
на них етилату натрію і приводить до утворення 9-бромантрацену, 9- 
сульфоантрацену, 9-нітроантрацену, 9-ацетилантрацену, 9-антральдегіду та 
трифенілфосфіноксиду [1 0 ]

Продукти реакції гідролізу ідентифіковані за температурами плавлення 
і методом хроматографування в тонкому шарі. Для проявлення антрацену 
та його похідних використовували УФ-опромінення. Елюенти: антрацен -

Р Р к 3  С Є Р Р К 3  с і
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гексан (И* = 0,82), 9-антраценсульфокислота -  гексан : хлороформ 2:1 
(Яр 0,78), 9-антральдегід -  гексан (Яг = 0,65), 9- нітроантрацен -  
хлороформ : гесан 1:1 ( Яґ = 0,46). Для проявлення трифенілфосфіноксиду -  
елюент -  хлороформ : ефір: метанол-1:1:1 (Яґ=0,91). Трифенілфосфіноксид 
виділено кількісно та ідентифіковано за температурою плавлення ( 152 —

При дії на антраценфосфонієву сіль (1) надлишку електрофільних 
реагентів при тривалому нагріванні проходить заміщення водневих атомів 
як у положення 1 0 , так і в положення 2  з утворенням дизаміщених похідних 
антрацену (XIV -  XVI ).

Одержані 2,10-дизаміщені похідні антраценфосфонієвої солі (1) 
являють собою стійкі кристалічні речовини, які розчиняються у 
високополярних розчинниках, а дисульфозаміщена фосфонієва сіль (XV) 
розчиняється у воді. Будову їх доведено дослідженням реакцій лужного 
гідролізу^ які приводять до утворення 2 ,1 0 - дизаміщених антраценів.

Для порівняння хімічних властивостей та вивчення впливу 
трифенілфосфонієвої групи на реакції електрофільного заміщення нами 
синтезована тетраарилфосфонієва сіль на основі 1-хлорантрацену.

Спроби одержати вказану сіль шляхом безпосередньої взаємодії реа
гуючих компонентів без розчинника при високих температурах не дали 
бажаних результатів. Тому ми використали метод Хорнера -  взаємодію 1- 
хлорантрацену з трифенілфосфіном у присутності каталізатора -  
безводного хлориду нікелю [1 1 ]. Установлено, що з максимальним виходом 
реакція проходить при нагріванні реагентів протягом 2  годин при 
температурі 230 -  240 С.

Фосфонієва сіль ( X V I І ) - дрібнокристалічна речовина жовтого 
кольору, добре розчинна в полярних органічних розчинниках. ІЧ-спектр її 
характеризується смугами поглинання в областях 1400, 1100, 1000, 900, 
750 см'1. В УФ-спектрі містяться максимуми смуг поглинання в областях 
230, 245,295, 315 і 345 нм. Відомо, що УФ-спектр незаміщеного антрацену 
містить максимуми смуг поглинання в області 310, 320, 340, 350 і 375 нм, 
причому інтенсивності перших трьох масимумів мало відрізняються.

153°С ).
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поглинання в ооласті 230 і 260 нм характерні для 
трифенілфосфонієвих солей. У випадку солі (XVI) усі названі максимуми 
смуг поглинання антрацену зберігаються, але дещо зміщені в 
короткохвильову область.

Нами досліджена поведінка фосфонієвої солі (ХУП) в реакціях 
електрофільного заміщення. Установлено, що при нагріванні 
хлороформного розчину фосфонієвої солі (XVII) з еквімолярною кількістю 
концентрованої сульфатної кислоти одержується моносульфозаміщена 
фосфонієва сіль (XVIII)

При використанні двократного надлишку концентрованої сульфатної 
кислоти в аналогічних умовах поряд з монозаміщенням спостерігається 
заміна СІ- аніону на бісульфат-аніон й утворюється моносульфозаміщена

При тривалому нагріванні 1-трифенілфосфонійхлоридантрацену з 
надлишком піридинсульфотриоксиду в дихлоретані ми одержали 9,10 — 
дисульфо-1-трифенілфосфонійхлоридантрацен (XX). Виділити моно- 
сульфозаміщену фосфонієву сіль у наведених умовах реакції не вдалося.

Будова одержаних сульфопохідних підтверджена лужним гідролізом. 
Так, при дії на фосфонієві солі (XVIII) І (XIX) спиртового розчину етилату 
натрію при кімнатній температурі одержано 9-сульфоантрацен та 
трифенілфосфіноксид (ідентифіковано методом хроматографування в

СІ РРклЄІ

Х М І

сіль (XIX).
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тонкому шарі та за температурами плавлення -  проба змішування депресії 
температури плавлення не дає).

Отже, сульфування антраценового ядра фосфонієвої солі (ХУП) може 
проходити в 9- або 10-е положення. Наявність об’ємної 
трифенілфосфонієвої групи в 1-у положенні антраценового ядра заважає 
заміщенню в 9 положення.

Підтвердженням цього є також той факт, що сульфування в аналогічних 
умовах 1,5-бісфосфонієвої солі (XXI) не проходить. Бісфосфонієву сіль ми 
одержали за методом Хорнера з 1,5-дихлорантрацену й трифенілфосфіну за 
реакцією:

P P h . c e '
Ш & г.

+  а Р / и Р  >

PPh.ee X X I

Аналогічно сульфуванню, нітрування фосфонієвої солі (ХУП) 
нітруючою сумішю при нагріванні протягом 1 -1 ,5  год у хлороформному 
розчині приводить до утворення мононітрозаміщеної фосфонієвої солі 
(ХХП). Спроби одержати динітропохідні фосфонієвої солі (ХУП) не 
„привели до успіху. Використання надлишку нітруючої суміші приводить до 
окислення фосфонієвої солі з відщепленням трифенілфосфонієвої групи.

4-

XX) V

Установлено, що при використанні еквімолярної кількості брому в 
хлороформному розчині проходить монозаміщення в антраценовому ядрі і 
утворюється монобромфосфонієва сіль (ХХШ). При використанні 
надлишку брому проходить приєднання молекули брому до броманіону і 
утворення 9,10 -  дибромзаміщеної фосфонієвої солі (XXIV). Використання



для бромування надлишку бромсукцініміду приводить до утворення 9,10 
-дибром-1 -трифенілфосфонійбромідатрацену (XXV).

Будова синтезованих похідних антраценфосфонієвої солі (ХУП) 
підтверджена виділенням та хроматографуванням продуктів лужного 
гідролізу.

Для порівняння хімічних властивостей і впливу трифенілфосфонієвої 
групи на реакції електрофільного заміщення нами розроблені умови 
синтезу бісфосфонієвої солі на основі 9,10-дибромантрацену. Установлено, 
що реакція одержання бісфосфонієвої солі проходить при 285-295°С 
протягом 2,5 год без розчинника: ,

Будова бісфосфонієвої солі (XXVI) підтверджена даними елементного 
аналізу, а також спектральними методами.

У випадку 9,10-бістрифенілфосфонійбромідантрацену (XXVI) реакції 
електрофільного заміщення проходять важко. Електрофільний замісник 
вдається ввести тільки в 2-е положення антраценового ядра. Як відомо, в 
самому антрацені, тобто при відсутності фосфонієвої групи, електрофільне 
заміщення в 2 -ге положення практично не проходить.

На основі реакцій бромування, сульфування, нітрування одержані 
відповідні похідні 9,10-бістрифенілфосфонійбромідантрацену (ХХУП -

Гідроліз бісфосфонієвої солі (XXVI) та її похідних проходить у дві 
стадії з утворенням на першій стадії трифенілфосфіноксиду та

5 *2.

XXX).
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монофосфонієвої солі. При подальшому гідролізі
відбувається утворення трифенілфосфіноксиду і антрацену
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Похідні 9 -  трифенілфосфонійбромідантрацену

Т а б л и ц я  1

№
сполуки

я Я Вихід,
%

Тп„.
°С

Знайдено, %
Формула

Обчислено, %

Вг Р Вг Р

1 н Н 67 141-142 15.36 6 . 0 1 С32Н24ВГР 15.38 5.96

11 N0 2 Н 48 98-100 14.26 5.18 С32Н23ВГШ 2 Р 14.16 5.49

Ш БОзН Н 59 169-170 13.01 5.08 Сз2Н24ВгОзР8 13.32 5.16

IV Вг Н 60 194-195 41.61 4.12 С32Н2.3ВГ4Р 42.16 4.09

V СОС Н 6 6 193-194 14.01 5.41 Сз4Н2бВЮР 14.23 5.52

X СНО Н 70 240-242 14.81 5.17 С33Н24В1ОР 14.59 5.66

XIV Вг Вг 75 146-148 57.14 4.01 С32Н22ВГ5Р 59.0 4.57

ХУ БОзН 8 0 3Н 48 183-184 11.42 4.50 Сз2Н24ВгОбР82 11.75 4.55

ХУ1 N0 2 N0 2 65 116-118 12.81 4.92 Сз2Н22В г ^ 0 4Р 13.11 5.08



Т а б л и  ц я 2  

Арилгідразони антраценфосфонієвих солей

№
сполук
и

я Я Я Вихід,
%

ТА топл.
°С

Знайдено, %
Формула

Обчислено, %

N Р N Р

VI СНз N02 Н 47 241-242 6.13 4.61 С4оНз,Вг^02Р 6.03 4.45

VII СН3 N02 N02 60 228-230 7.66 4.42 С4оНзоВг^04Р 7.55 4.15

VIII СНз Н Н 58 254-255 4.2 4.72 С40Н31В г^Р 4.3 4.76

XI Н N02 Н 50 122-124 6 . 1 2 4.68 Cз9H29BгNз02P 6.16 4.54

XII Н N02 N02 55 155-157 7.7 4.26 С 39Н28В г̂ 0 4Р 7.69 4.25

ХІД Н Н Н 48 180-182 4.61 4.90 Сз9НзоВг^Р 4.39 4.86



(ідентифіковано методом хроматографування в тонкому шарі).
Отже, електроноакцепторна трифенілфосфонієва група в 9-у положенні 

антраценового ядра пасивує 1 -положення його, а трифенілфосфонієва 
група в 1- положенні пасивує 9-е положення. Електрофільний замісник в 
обох випадках вступає в 1 0 -е положення антраценового ядра.

Максимально в антраценове ядро можна ввести два замісники -  в 10-е та 
2 -е положення.

Трифенілфосфонієва група легко видаляється лужним гідролізом, що 
може бути використано для синезу монозаміщених похідних антрацену.
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Summary

Bukachuk O.M.

TETRAARYLPHOSPHONIUM SALTS WITH ANTHRACENE RINGS

Were elaborated methodes for synthesis of the tetraarylphosphonium salts on 
the base from 9-brom- and 9- clor-anthracene. Were learned reactions of 
electrophilic substitution in anthracene ring. It has been established, that 
electrophilic substituent enter into 1 0 -position of anthracene.
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УДК 541.18.043:541.18.048 Сліпенюк Т.С., Нечипорук В.В.,
Борук С.Д., Умнова З.В.

РОЛЬ МІЖЧАСТИННИХ ВЗАЄМОДІЙ У ПРОЦЕСАХ 
СТРУКТУРУВАННЯ ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ

Досліджено вплив неорганічних солей, поверхнево-активних речо
вин та водорозчинних полімерів на реологічні властивості водних сус
пензій природних мінералів. Одержані кількісні характеристики взаємо
дії частинок як між собою, так і з дисперсійнім середовищем.

Ключові слова: структурування, реологічні константи, міжчастинні 
взаємодії, флокуляція, конформація макромолекул полімеру.

Відомо, що контактні взаємодії частинок дисперсної фази кон
центрованих суспензій визначають їх структурно-механічні властивості 
[1-3]. Водночас у не сильно концентрованих дисперсних системах 
(Ств ф. < 50 %) має місце утворення дисперсних структур, які визначають 
її кінетичну стійкість. Сам процес утворення структур у суспензіях тісно 
пов’язаний з міжчастинними взаємодіями, які у своїй основі визнача
ються кінетичними властивостями частинок, а також фізико-хімічним 
станом поверхні, який впливає на електростатичну, молекулярну та 
структурну складові розклинюючого тиску.

Міжчастинні взаємодії, які мають місце в потоках рідини (процеси 
з перемішуванням суспензій), найкраще досліджувати методами реоло
гії. Найбільше для цієї мети підходять ротаційні віскозиметри з коакси- 
альними циліндрами. У них можна задавати різні швидкості обертання 
циліндра-ротора, тобто швидкості зсуву Е , фіксуючи покази датчика, 
які дають змогу розрахувати напругу зсуву: т = і  • а , де а  -  покази да
тчика, г -  постійна циліндра. За величиною т при даній Е  знаходимо 
в’язкість суспензії ц -т  /  Е . Такі прилади дозволяють вияснити залеж
ність ц від швидкості зсуву Е , що важливо для встановлення закономі
рностей структурування дисперсної фази в суспензіях.

Якщо враховувати взаємодію частинок дисперсної фази як між со
бою, так і з середовищем, то в’язкість таких систем описується модифі
кованим рівнянням Ейнштейна [4] ц = ц0 ехр(а<р), де ц,т}0 -  в’язкості 
суспензії та дисперсійного середовища, а  -  параметр міжчастинних 
взаємодій, (р -  об’ємна частка дисперсної фази.

У даній роботі досліджувалась специфіка міжчастинних взаємодій 
у суспензіях природних мінералів при дії на них неіоногенних поверх
нево-активних речовин твін-80, ОС-20, водорозчинних полімерів полі-



акриламіду (ПАА) та поліетиленоксиду (ПЕО). Гідрослюдиста глина 
Калуш-Голинського родовища характеризується високою полідисперс- 
ністю, розміри частинок лежать у діапазоні до 20 мкм, причому у воді 
глина добре диспергується і вміст фракції < 1 мкм може досягати 
15-7-20% від загальної маси глини. Мінерал полігаліт
(2Со$94 • К 28 0 4 -М $ О а •2Н20  ) практично нерозчинний у воді, для до
сліджень вибирали фракцію мінералу із середнім розміром частинок 
25 мкм. Хімічні добавки та їх колоїдно-хімічні характеристики наведені 
у таблиці 1.

Т а б л и ц я  1
Досліджувані добавки та їх характеристики

Добавка Хімічна формула
Молеку
лярна ва

га

Критична 
концентра

ція міцелоу- 
творення 

(ККМ), кг/м3

Твін-80

/^ С Н 2СООС17Н3з

н (о с 2н 4)поІч у о н  -

0(С2Н40 )тН 
п + т  = 20

1214 0,06

ОС-20 СпНгп- (ОСН2- С Н ^Н  
п=18; ш=10 693 0,20

ПЕГ-115
9н 2 - о - ( с н 2 - с н 2 - о )Пі н

с н 2 - о - ( с н 2 - с н 2 - о )П2н

iij + п 2 =114
5078 -

ПАА

-  - СН2- СН- -]
1

с  = о
1

L n h 2 - п

6,010б -

ПЕО (-СН2-СН2-0-)„ 2,5-Ю6 -

Експериментальні дослідження проводились на ротаційному віс
козиметрі Реотест-2 з коаксиальними циліндрами в діапазоні швидко
стей зсуву 1312ч-48 с 1. При менших швидкостях зсуву суспензія седи- 
ментувала і це не дозволяло проводити дослідження міжчастинних вза
ємодій. Отже, для проведення експерименту необхідно було використо
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вувати такі швидкості зсуву Е , які б забезпечували підтримання части
нок суспензії в завислому стані.

Для досліджень брали наважки дисперсного матеріалу, які б забез
печували лінійну залежність між величинами Іпт}-д>. Кутовий коефіці
єнт цієї залежності дає величину параметра а . Установлено, що при 
концентраціях дисперсної фази до 450 кг/м3, навіть такої структурованої 
системи, як глиниста суспензія, існує лінійна зележність між величина
ми Іпг}-<р[5]. Отже, в даному випадку мають місце міжчастинні взає
модії в потоці рідини, які не завершуються утворенням суцільної агрега- 
тивної структури, коли суспензія переходить в якісно нову фазу струк
тури. Це забезпечується й тим, що при вибраному діапазоні швидкостей 
Е  структура, що утворюється, дещо руйнується градієнтним потоком 
швидкостей рідини, і ми маємо зручну систему для дослідження специ
фіки міжчастинних взаємодій. Сила взаємодії між частинками, роль се
редовища в цих взаємодіях так чи інакше впливають на покази датчика 
віскозиметра Реотест-2. Тому за одержаними реологічними залежностя
ми можна судити про специфіку міжчастинних взаємодій і її вплив на 
структурування дисперсної фази.

Реологічні дослідження водних суспензій показали, що відхилення 
від лінійної залежності між величинами Е  -  т спостерігаються в систе
мах з високим ступенем полідисперсності, зокрема таких, які містять 
глинисті мінерали. Це говорить про те, що частинки таких систем здатні 
певним чином структуруватися і тому реакція суспензії на величину 
прикладеної до неї швидкості зсуву зростатиме (величина т). Як видно з 
рис.1 відхиленню від лінійності сприяють і хімічні добавки (крива 4-8). 
Суспензія мінералу полігаліту (сІср~ 25 мкм), яка практично монодис-
персна, виявляє слабку структуруючу властивість (крива 1). Водночас 
полігаліт спільно з глиною структуруються (крива 3). Особливо помітно 
структурування виявляється при малих Е , тоді як при дуже ви
соких Е  структура практично зруйнована. Але незважаючи на це 
величини т для наведених кривих суттєво відрізняються. Отже, справа 
не тільки в структурі, але й у специфіці міжчастинних взаємодій, інтен
сивність яких визначає дисипацію енергії в системі, а отже й величину 
напруги зсуву т . Саме кількість дисперсних частинок, характер їх взає
модії з водним дисперсійним середовищем, хімічними добавками є ос
новним фактором, що впливає на структурування системи.

Величина параметра а , що визначає інтенсивність міжчастинних 
взаємодій у суспензії, залежить від швидкості зсуву Е , а точніше існує 
функціональна залежність а  від безрозмірного параметра у -  Е  /  Емдке,
Д е £ _ . = Ш 2 с ' [ 6 ] :



а = / 3 ( у Г т, 
де р  і т — реологічні константи.

Як видно із наведеної формули, величини а  дуже сильно зале
жать від Е , а також від наявності хімічних добавок. Отже величина па
раметра а , яка визначається реакцією системи на зовнішню силу, не 
може передати всієї специфіки міжчастинних взаємодій. Більш точні
шою характеристикою системи можуть бути величини реологічних кон
стант т та р  (рис.2). Взаємозв’язок між ними антибатний, це свідчить
про те, що в основі зміни величин цих констант лежать дещо різні за 
природою явища.

х,Па

Рис.1 Залежність напруги від швидкості зсуву для водних 
суспензій: 1 -  полігаліт; 2 -  глина; 3 -  глина + полігаліт; 4 -  
глина + 0,25 кг/м3 ПАА; 5 -  глина + 0,10 кг/м3 ПЕГ-115 +
0,25 кг/л^ ПАА; 6 -  глина + полігаліт + 0,50 кг/м3 ПЕГ-115 
+ 0,25 кг/м3 ПАА.

Міжчастинні взаємодії в глинистих суспензіях дуже чутливі до зо
внішнього силового фактора -  швидкості зсуву. В’язкість суспензій па
дає з ростом величини Е , що в першу чергу пов’язане з розривом між-
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частинних молекулярних зв’язків. В області великих Е , коли у 1, ве
личина а  = Д, тобто Д характеризує неструктуровану систему, яка на
гадує за властивостями рідину. У цій системі частинки дисперсної фази 
змінюють в’язкість рідини за рахунок свого обертального та поступаль
ного руху, які супроводжуються дисипацією енергії системи. Це дозво
ляє припустити, що величина реологічної константи Д характеризує ін
тенсивність взаємодії частинок дисперсної фази з дисперсійним середо
вищем. У той же час константа т визначає величину параметра а  через 
безрозмірну величину у , яка характеризує опосередковано швидкість
зсуву Е . Отже, т характеризує реакцію дисперсної системи на зовніш
ню силу й дає інформацію про інтенсивність взаємодії частинок між со
бою.

Р т

Крива З 
Крива 4 
Крива 1 
Крива 2

0 , 0  С, кг / лг

Рис.2 Залежність величин реологічних констант т (1,2) і 
Д(3,4), що визначають величину параметра міжчастинних
взаємодій а , від концентрації добавки ПАА для суспензій; 
1 , 3 -  глина + полігаліт + 0,10 кг/м3 ПЕГ-115; 2, 4 -  глина + 
полігаліт + 0,50 кг/м3 ПЕГ-115.
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Для проведених досліджень характерним є те, що розглядалася бі- 
дисперсна суспензія, яка складалася із неструктурованої компоненти 
(мінерал полігаліт) і структурованої (гідрослюдиста глина). Частинки 
полігаліту складали разом з дисперсійним середовищем (вода) субстрат 
(величина в’язкості щ ), з яким і по відношенню до якого взаємодіяли
частинки глини. Саме на основі цих досліджень встановлено, що струк
тура дисперсійного середовища відіграє суттєву роль у структуруванні 
дисперсної фази завдяки міжчастинним взаємодіям. Так як величина па
раметра а  симбатна величинам реологічних констант т та Д , то добу
ток mß  може бути взятий як кількісна характеристика інтинсивності
міжчастинних взаємодій [7].

Фізична суть даної залежності полягає в тому, що міжчастинні 
взаємодії включають у себе не тільки безпосередню контактну взаємо
дію частинок дисперсної фази, але й взаємодію приповерхневих шарів з 
рідким дисперсійним середовищем [6,7].

Якщо розглядати чисто глинисті суспензії, то тут відсутній фактор 
впливу мінералу-субстрату. Міжчастинні взаємодії йдуть за тими ж за
кономірностями, але в даному випадку більш виражений ефект структу- 
рування . О і же, частинки мінералу-субстрату, взаємодіючи з глинис
тою суспензією, руйнують структуру глини, але водночас сприяють 
утворенню локальних флокуляційних структур, які характеризуються 
компактним розміщенням частинок і седиментаційною нестійкістю.

Міжчастинні взаємодії залежать від фізико-хімічного стану повер
хонь частинок. Це пов’язано з тим, що саме структурна складова роз
клинюючого тиску визначає здатність частинок до контактних взаємодій 
з утворенням агрегативних структур [2].

Адсорбційну здатність іонів, зокрема катіонів, по відношенню до
глинистого мінералу, можна характеризувати величиною f z 2r,  де / -  
коефіцієнт активності катіонів, z -  заряд, г -  радіус. Це пов’язано з тим, 
що величина /  є кількісною характеристикою вільних катіонів у розчи
ні, а симбатно г та z  зростає здатність катіонів до дисперсійної елект
ростатичної взаємодії з поверхнею глини.

Якщо розглядати водні розчини солей MgCl2, KCl, NaCl (іонна си
ла 1,0), то виявляється, що адсорбція НПАР ОС-20 на гідрослюдистій 
глині зростає в ряду > Я ^ +. Це, насамперед, пов’язане з

дегідратуючою дією іонів на поверхню частинок глини. Саме дегідрата
ція сприяє утворенню Н-зв’язків оксиетильованої групи молекул ОС-20 
з поверхневими гідроксилами глини.

В області малих концентрацій ОС-20 спостерігається симбатність 
між величинами А та mß  (рис.З, крива 1,3). У той же час в області ви
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соких концентрацій (вище ККМі) взаємозв’язок А та т р  антибатний
(крива 2,4). Дані явища пов’язані з тим, що гідрофобізуюча дія адсорбо
ваних молекул НПАР сприяє контактним взаємодіям частинок. Адсорб
ція міжмолекулярних асоціативних структур сприяє гідрофілізації по
верхні, зменшуючи тим самим інтенсивність міжчастинних взаємодій 
пф  з ростом адсорбції А . Водночас міцелярна структура є зв’язуючою
ланкою між частинками глини, що сприяє росту в’язкопластичних влас
тивостей системи і виражається в більших величинах т р  в порівнянні з 
випадком малих концентрацій [8].

2,2 2,9 3,2 13,0 17,0 20,0

А • 103,кг /кг

£ 2г

22,0

Крива З 
Крива 4 
Крива 1
Крива 2

Рис. З Залежність величини Д 2г( 1,2) і тр  (3,4) від 
адсорбції в області малих (1,3) і великих (2,4) кон
центрацій ОС-20.

Дегідратуюча дія катіонів дисперсійного середовища на поверхню 
частинок глини сприяє агрегативним процесам (рис.4). Наявність не- 
іоногенного ПАР твін - 80 також сприяє гідрофобізації частинок, що 
у свою чергу підсилюється іонами середовища (крива 2,4), але при висо
ких значеннях величин / г 2г іони виявляють диспергуючу дію. Вплив 
електролітів на міжчастинні взаємодії при спільній дії НПАР та ПАА 
зводиться до дегідратуючої дії іонів як на частинки дисперсної фази, 
так і на адсорбовані молекули хімічних добавок (рис.5). Так, при
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-Крива 1 
-Крива 2 
Крива 3 
Крива 4

Рис.4 Залежність т$ від величини / г 2 г для суспензій 
глини: 1- без добавок; 2 -  0,025 кг/м3 твин-80; 3 -  0,050 
кг/м3 твин-80; 4 -  0,025 кг/м5 ПАА.

/ г 2г

Рис.5 Залежність тр  від величини / г 2гдля суспензій
глини в присутності: 1 -  0,025 кг/м3 твін-80 + 0,025 кг/м3 
ПАА; 2 -  0,025кг/м5 твін-80 + 0,050 кг/м3 ПАА; 3 -  0,250 
кг/м3 твін-80 + 0,025 кг/м3 ПАА.

110



Снпар < Сккм! спостерігається максимум на залежності тр  -  / г 2г.
При великих же значеннях / г 2г відбувається глобуляризація макро
молекул ПАА, що призводить до утворення компактних флокул ПАА, 
які прискорено седиментують, і величина т р  падає.

Полімер ПЕО, на відміну від ПАА, слабше флокулює глинисту су
спензію. Проте зниження електричного потенціалу поверхні частинок 
сприяє міжчастинним взаємодіям ( рис.6). При спільній дії полімерів 
ПАА+ПЕО хід залежності т$ -  С визначається дією ПЕО, але величини 
т р  дещо більші. Це пояснюється зв’язуючою дією макромолекул ПАА
на частинки глинистої суспензії, що у свою чергу підсилюється макро
молекулами ПЕО. Саме полімер ПЕО визначає специфіку міжчастинних 
взаємодій, оскільки його флокулюча здатність не так сильно виражена, 
як у ПАА, однак його макромолекули здатні впливати на гідродинаміч
ний опір середовища і сприяти тим самим контактним міжчастинним 
взаємодіям [9].

4,5 -,тр

- • —Крива 1 

Крива 2 
—а—Крива З 

Крива 4 
Крива 5

2 ,0 -

1,5 С, кг / м 3
0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025

Рис.6 Залежність добутку констант т р  від концентрації 
ПЕО (4,5 -  концентрація ПАА 0,05 кг/м3) у дистильова
ній воді (1) і в розчинах електролітів: 2,4 -  КСІ; 3,5 -  
MgCl2.

п і



Специфіку міжчастинних взаємодій можна оцінити вивчаючи дію 
на суспензію фізичного поля, зокрема температури. Встановлено, що із 
ростом температури падає величина константи /?. Це пов’язане з дегід
ратацією частинок дисперсної фази. Одержане лінійне рівняння

Р = а - Ь ^ >  а, Ь -  коефіцієнти, взаємозв’язок між якими -  лінійний.

Можна припустити, що коефіцієнти а та Ь пов’язані відповідно з ент
ропією та ентальпією гідратації частинок дисперсної фази. Лінійний 
взаємозв’язок між величинами коефіцієнтів а та Ь свідчить про те, що в 
досліджуваних системах має місце “компенсаційний” ефект, притаман
ний також для молекулярно-структурованих рідин [6]. Виходячи з цьо
го, можна стверджувати, що міжчастинні взаємодії відбуваються за ана
логією з міжмолекулярними асоціативними взаємодіями в розчинах. 
Але в процесах міжчастинних взаємодій суттєвий вплив мають фізико- 
хімічні властивості приповерхневих шарів, гідродинамічні явища, пов’я
зані з турбулентними пульсаціями в рідинах при русі частинок.

Для константи т,  яка визначає специфіку взаємодії частинок між 
собою, залежність від температури не може бути описана певним аналі
тичним виразом, як константа р . Це пов’язане з особливістю контакт
них взаємодій частинок у присутності полімеру. У певному температур
ному діапазоні змінюється як структура води, так і конформація макро
молекул полімеру, що призводить до суттєвих змін інтенсивності взає
модії частинок між собою.

Як видно з наведених даних, специфіка міжчастинних взаємодій 
визначається як фізико-хімічною природою поверхні частинок дисперс
ної фази, так і молекулярною структурою дисперсійного середовища, 
яке містить відповідні хімічні добавки. При цьому комплексна дія вка
заних факторів, синергізм у їх дії забезпечує суттєвий вплив цих факто
рів на міжчастинні взаємодії, а отже й на структурування дисперсної фа
зи в рухомому потоці рідини. При цьому визначальне значення мають 
взаємодії структур, отже не виключено, що в таких системах мають міс
це кооперативні ефекти, пов’язані із взаємодією великої кількості час
тинок, внаслідок чого система переходить на якісно новий термодинамі
чний рівень.
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Summary

Slipenyuk Т.S., Nechyporuk V.V., Boruk S.D., Umnova Z.V.

ROLE INTERPARTICLE INTERACTIONS IN PROCESSES OF THE 
STRUCTURIZATION OF DISPERSED PHASE

The influence of inorganic solts, nonionogen surfactants and water-
soluble polymers on the reological properties of water suspensions nature
minerals hes been investigated. Quantitative characteristics of the interaction
of particles with both each other and the medium has been obtained.
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УДК 541.123 Дремлюженко С.Г.

ОПТИМІЗАЩЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
КООРДИНАТИ ЕВТЕКТИЧНОЇ ТОЧКИ

Порівнянням розрахункових та експериментальних даних координа
ти евтектичної точки в бінарних та квазібінарних системах установлено, 
що доцільніше при розрахунках користуватись рівнянням ізобари розчин
ності (рівнянням Шредера). Використання інших залежностей зручне при 
розрахунках систем, термодинамічні характеристики компонентів яких 
сумнівні або взагалі невідомі.

Ключові слова: діаграма сіпану, евтектична концентрація, темпе
ратура плавлення, бінарна система, квазібінарна система, рівняння ізо
бари розчинності (рівняння Шредера), формула Кордеса.

Важливість визначення фазових рівноваг у багатокомпонентних 
системах не викликає сумніву. Однак сучасний стан теорії цього питання не 
дозволяє розраховувати фазові діаграми з достатньою точністю навіть для 
двокомпонентних систем, а експериментальне вивчення фазових рівноваг, 
яке дає найбільш точну й повну інформацію про властивості систем, 
потребує значних матеріальних затрат і займає досить багато часу. Зі збіль
шенням числа компонентів у системі, що вивчається, ці затрати збіль
шуються багатократно. Теоретичні і експериментальні підходи були об’єд
нанні в різних термодинамічних моделях, які дозволили описувати власти
вості реальних систем. Застосування таких моделей пов’язане з проведен
ням великого об’єму обчислень, введенням різних підгоночних параметрів, 
а також потребує значної кількості експериментальних даних. Викорис
тання обмеженої кількості термодинамічних даних не завжди дає правильну 
оцінку проходження процесу та супроводжується значними похибками.

Більшість сплавів, що застосовуються в техніці, в тій або іншій мірі 
відносяться до евтектичних систем. Широкі можливості в зміні структури 
цих сплавів у процесі кристалізації, термообробки і деформування здавна 
привертають увагу дослідників. Накопичений масив емпіричних даних про 
властивості і структуру евтектичних сплавів широко використовується в 
практиці ливарного виробництва і термообробки сплавів.

Головні ознаки утворення евтектичної системи при сплавленні компо
нентів є обмежена розчинність в твердому стані і плавлення границі розділу 
фаз при нижчій температурі, ніж температура плавлення кожного з компо
нентів. При цьому практично важливим є те, що пониження температури
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плавлення відбувається настільки швидко, що первинною і основною 
ознакою евтектик довгий час вважалася їх порівняна легкоплавкість.

З точки зору термодинамічної рівноваги можливість утворення евтек
тичних систем визначається енергією змішування. Якщо енергія взаємодії 
різнойменних атомів у твердому стані більша ніж однойменних, - у твер
дому стані Е > кТ, а в рідкому Е < кТ, і крім того, температури плавлення 
компонентів відрізняються мало - то рівновага відповідає діаграмі евтек
тичного типу.

Співвідношення температур плавлення компонентів (температурний 
чинник) також певним чином впливає на вигляд діаграми стану. Це 
пояснюється тим, що він є мірою сил міжатомної взаємодії. При різниці 
температур плавлення компонентів 700 * 800° евтектика вироджується [1].

Співвідношення атомних діаметрів компонентів (об'ємний чинник) 
відіграє значно меншу роль [1]. Різниця атомних діаметрів компонентів, що 
утворюють просту евтектичну систему, не перевищує 20 -5- 30 %. Збіль
шення цієї різниці призводить до зсуву евтектичної точки в бік компонента 
з більшим атомним діаметром.

Основними характеристиками евтектичної рівноваги є евтектична 
концентрація (Се) та абсолютна температура плавлення сплаву цієї 
концентрації (ТЕ). Вибір СЕ в якості основного параметру є досить зручним, 
бо в цій точці існує рівність термодинамічних потенціалів фаз і, відповідно, 
її положення залежить від співвідношення фізико-хімічних властивостей 
компонентів.

Експериментальне визначення евтектичної концентрації досить 
трудомістке, а знання тільки типу компонентів евтектики та використання 
різних гіпотез про їх структуру не дозволяє зробити відповідний висновок 
про координати евтектичної точки. Неодноразово проводили спроби 
виразити величину СЕ через інші параметри. З емпіричних залежностей 
найбільш відома формула Кордеса, у роботі [2] проведено розрахунки за 
цією формулою та дано оцінку одержаних результатів.

У ряді робіт запропоновано різні залежності, які дають змогу визна
чати координату евтектичної точки, але перевірка їх на бінарних та інтерме- 
талічних системах виявила значне відхилення від експерименту [3 -  8]. Усі 
вони в тій чи іншій мірі є модифікаціями формули Кордеса.

Автор [3], спираючись на припущення про рівноймовірне утворення 
зародків фаз у розплаві евтектичного складу та вважаючи ці ймовірності 
пропорційними переохолодженню Ті -  ТЕ (і = А,В) і концентрації відпо
відних компонентів в розплаві, вивів співвідношення, за яким було прове
дено розрахунки концентрації компонентів для багатьох простих діаграм 
евтектичного типу. Одержані результати з різним ступенем точності спів
падали з експериментальними даними, окремі значні розбіжності автор 
пов’язує з неточністю експерименту.
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Усі згадані вище рівняння не дуже зручні для практичних розра
хунків, оскільки для їх використання необхідно знати одну з координат 
евтектики -  ТЕ або СЕ. Тому краще використовувати метод термодинаміч
ного розрахунку евтектичних точок у бінарних системах сумісним розв'яз
ком двох рівнянь ізобар розчинності (рівнянь Шредера). Логарифміка Шре
дера -  математичний вираз кривої ліквідусу діаграми стану з простою 
евтектикою. Цей спосіб був апробований для органічних систем [9] і дав 
позитивний результат. Розрахунок проводився сумісним розв'язком двох 
(для бінарної) і трьох (для потрійної системи) рівнянь ізобар розчинності. 
Використання цього методу дозволяє з задовільною точністю визначити 
координати евтектичної точки Е(Се, Те).

За прикладом роботи [3,8] проведений аналіз придатності розра
хунків за Кордесом та іншими емпіричними рівняннями для прогнозування 
координати евтектичної точки для псевдобінарних систем. Результати роз
рахунків та експериментальні значення наводяться в таблицях 1 та 2.

Оскільки ТЕ -  параметр, який можна найлегше експериментально 
визначити (за допомогою термічного аналізу), то емпіричні рівняння (Кор- 
деса та інших), зручні для використання при розрахунках систем, термоди
намічні характеристики компонентів, яких невідомі (у таблиці позначені *) 
або сумнівні. Для систем, що складаються з добре досліджених компо
нентів, термодинамічні характеристики яких точно встановлені, опти
мальним є використання логарифміки Шредера, яка на першому етапі дос
ліджень систем взагалі виключає проведення експерименту або дає змогу 
максимально його оптимізувати [27,31].

Цей же підхід виявився успішний і стосовно досліджених нами 
систем ВіІ3 -  Б, ВіІ3 -  Бе, Ві8еІ -  Бе, ВіТеІ -  БЬ, СсЙЬ -  Аб (див. таб. 1). 
Неспівпадання евтектичних концентрацій, розрахованих за емпіричними 
рівняннями з експериментальними, свідчить про обмеженість викорис
тання цих співвідношень. Помітна розбіжність розрахункової та експери
ментальної СЕ для системи Сс18Ь -  Аб пов’язана з особливостями фізичних 
властивостей Аб (висока леткість, через що температура плавлення його 
визначена під тиском 38 атм).

Сплави системи Сс18Ь -  Аб мають специфічну особливість криста
лізації: навіть сплав евтектичного складу, з типово евтектичною, колоні
альною структурою, може починати кристалізуватись як заевтектичний:

- фаза на основі арсену починає виділятись першою;
- розплав навкруг кристалів арсену пересичується стибідом кадмію і в 

певний момент починає кристалізуватися фаза Сс18Ь. При цьому в ролі 
центрів кристалізації з переохолодженого та пересиченого розплаву висту
пають кристали арсену, що утворились;

- кристалізація фази СсІвЬ проходить до досягнення рівноваги, тобто 
до досягнення СЕ.
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Т а б л и ц я  1
Розрахункові та експериментальні координати евтектичних точок 
__________  квазібінарних систем. _____ _____ _____
Система Тв - С1* С 2* С 3* С 4* С 5* Г»б*

Ь Е Літ.

Б-ВіІ3 383 0.99 0.9489 0.6366 0.9699 0.9690 0.995 **
Бе -  ВіІ3 473 0.96 0.8828 0.5820 0.9123 0.9038 0.963 **
Віїз-Те 643 0.55 0.6696 0.9089 0.6833 0.5366 0.386 П°]
Бе-ВіБеІ* 461 0.95 0.8681 0.6717 0.9731 0.9149 0.9070 1.0 **
Ві-ВіБеІ* 533 0.99 0.9421 0.9238 0.9875 0.9601 0.9585 1.0 [11]
Те -  ВіТеІ* 673 0.69 0.7119 0.4343 0.7360 0.6414 0.665 [Ю]
Ві-ВіТеІ* 535 0.98 0.9529 0.9321 0.9682 0.9671 0.876 [12]
ВіТеІ* -  БЬ 600 0.51 0.5576 0.8413 0.5820 0.2817 0.579 **
БЬІ3* -  ВіІ3 423 0.905 0.9968 0.8799 0.8588 0.7385 0.978 [13]
Б-БЬІ3* 374 0.92 0.7717 0.1962 0.7927 0.6930 0.838 [14] .
БЬІ3* -  Бе 422 0.40 0.7457 0.9540 0.7651 0.9565 0.276 [15]
БЬІ3* -  Те 431 ' 0.96 0.9336 0.9891 0.9583 0.9748 0.82 [16]
Б-БЬБІ* 385 0.96 0.9586 0.8194 0.9933 0.9754 0.9584 0.95 [14]
БЬБІ* -  БЬ 683 0.96 0.9471 0.9823 0.8744 0.9601 0.7797 0.73 [14]
Бе-БЬБеІ* 428 0.75 0.7558 0.5224 0.9355 0.8194 0.8575 0.931 [15]
БЬБеІ* -  БЬ 693 0.925 0.8488 0.9497 0.6917 0.8753 0.8575 0.651 [15]
Іп-ІпБЬ 427.8 0.996 0.9950 0.9892 0.9985 0.9973 0.9973 0.999 [17]
Єа — ОаБЬ 302 1.0 0.9915 0.9928 0.9986 0.9974 0.9974 1.0 [18]
А1 -  АІБЬ 930 0.982 0.9895 0.9606 0.9961 0.9926 0.9926 0.971 [17]
ІпБЬ-БЬ 773 0.634 0.8263 0.9535 0.7355 0.8436 0.8146 0.988 [17]
БЬ -  ОаБЬ 862.8 0.64 0.7336 0.6563 0.8513 0.7502 0.6669 0.785 [18]
БЬ -  АІБЬ 900 0.974 0.9882 0.9902 0.9956 0.9920 0.9919 0.977 [17]
Ссі-ІпБЬ 544 0.856 0.7904 0.5511 0.9061 0.8350 0.8024 0.948 [19]
СсІ-ОаБЬ 584 0.94 0.9602 0.9591 0.9868 0.9756 0.9750 0.996 [20]
Сб-АІБЬ 560 0.98 0.9101 0.9450 0.9760 0.9578 0.9560 1.0 [21]
Ссі -  СбБЬ 563 0.86 0.8134 0.7197 0.8252 0.8425 0.8Ї31 0.864 [17]
СбБЬ -  Аї 711 0.92 0.9334 0.9849 0.9580 0.9543 0.9521 0.758 [22]**
СбБЬ-БЬ 718 0.83 0.9315 0.9701 0.9495 0.9440 0.9407 0.618 [17]
Ві-СбБЬ 543 0.7 0.9907 0.9922 0.9931 0.9931 0.9930 0.89 [23]
СбБЬ -  ве 717 0.85 0.9611 0.9925 0.9791 0.9762 0.9756 0.897 [24]
Бп-СбБЬ 482 0.82 0.8819 0.8454 0.9034 0.9152 0.9073 0.936 [25]
РЬ-СбБЬ 548 0.915 0.7399 0.7535 0.7464 0.7755 0.7105 0.87 [26]
СбБЬ-СбТе 691 0.97 0.9045 0.9454 0.9750 0.9466 0.9436 0.98 [27]
СбБЬ-АІБЬ 590 0.99 0.7451 0.8938 0.9156̂ 0.8424 0.8129 0.999 [21]
СсІБЬ-ІпБЬ 697 0.736 0.7412 0.6127 0.8712 0.7579 0.6806 0.707 [28]
СбБЬ-РеБЬ* 723 0.99 0.9817 0.9921 0.9895 0.9895 0.999 [29]
СсіБЬ-МпБЬ* 708 0.90 0.9180 0.9350 0.9377 0.9377 0.883 [30]
СсІБЬ-СоБЬ* 717 0.98 0.9690 0.9879 0.9842 0.9842 0.999 [30]
СсіБЬ -  №БЬ* 723 0.98 0.9836 0.9935 0.9915 0.9915 0.999 [30]

Примітки: ТЕ,СЕ - температура плавлення та концентрація базової фази евтектики; СЕ - евтектична 

концентрація, розрахована за формулою Кордеса; Сд* - евтектична концентрація, розрахована за форму

лою Мединського; С гЕ - евтектична концентрація, розрахована за формулою Васильєва; СЕ - евтектична 

концентрація, розрахована за спрощеною формулою Васильєва; СЕ - евтектична концентрація, розрахо

вана за формулою Воздвиженського; СЕ - евтектична концентрація, розрахована за формулою Шредера; 
* - термодинамічні дані для розрахунку за формулою Шредера, визначені за допомогою діаграм стану; ** - 
експериментальні дані.
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Таблиця  2
Прогноз координат евтектичних точок псевдобінарних систем, 
проведений на основі даних, одержаних за рівнянням Шредера.

Система Т ’1 Е С 6* С1* С2*^  Е С3’ 4̂*
'-'Е С5*

Б-Віїз 387.6 0.995 0.9732 0.7743 0.9844 0.9842
Бе -  ВіІ3 462.1 0.963 0.8368 0.4868 0.8763 0.8588
Вії, -  Те 598.7 0.386 0.5904 0.8764 0.6055 0.3484
Бе-ВіБеІ* 493 1.0 0.9948 0.9835 0.9991 0.9968 0.9968
Ві-ВіБеІ* 544 1.0 0.9983 0.9977 0.9996 0.9989 0.9989
Те-ВіТеІ* 616.2 0.665 0.6218 0.3380 0.6497 0.4609
Ві-ВіТеІ* 517.5 0.876 0.8818 0.8349 0.9181 0.9108
ВіТеІ* -  БЬ 688.4 0.579 0.6004 0.8634 0.6238 0.3975
БЫ,*-В ії, 439.9 0.978 0.9758 0.9814 0.9841 0.9838
Б-БЬІз* 279.8 0.838 0.5631 0.0851 0.5932 0.3143
БЫ,* -  Бе 313.6 0.276 0.5536 0.8976 0.5795 0.2742
БЫ,*-Т е 416.5 0.82 0.8737 0.9780 0.9187 0.9115
Б-БЬБІ* 351.3 0.95 0.8207 0.4729 0.9669 0.8871 0.8727
БЬБІ* -  БЬ 613.7 0.73 0.7845 0.9185 0.5858 0.8301 0.7954
Бе -  БЬБеІ* 438.1 0.931 0.7797 0.5557 0.9431 0.8384 0.8073
БЬБеІ* -  БЬ 654.7 0.651 0.7446 0.9074 0.5381 0.7846 0.7255
Іп -  ІпБЬ 427.8 0.999 0.9950 0.9892 0.9985 0.9973 0.9973
Ца — ваБЬ 302 1.0 0.9915 0.9928 0.9986 0.9974 0.9974
А1 -  АІБЬ 913.8 0.971 0.9386 0.7984 0.9765 0.9562 0.9542
ІпБЬ -  БЬ 727.5 0.988 0.6902 0.9058 0.5656 0.7163 0.6040
БЬ-ОаБЬ 830.8 0.785 0.6605 0.5742 0.8017 0.6796 0.5285
БЬ -  АІБЬ 896.0 0.977 0.9753 0.9795 0.9907 0.9831 0.9828
С ё-ІпБЬ 571.4 0.948 0.8814 0.7076 0.9500 0.9089 0.8998
Ссі-ОаБЬ 592.3 0.996 0.9927 0.9926 0.9977 0.9956 0.9956
Сё -  АІБЬ 594 1.0 0.9969 0.9982 0.9992 0.9986 0.9986
Сё-СёБЬ 535.5 0.864 0.7293 0.6135 0.7447 0.7678 0.6975
СёБЬ -  Аб 694.1 0.758 0.8830 0.9724 0.9249 0.9184 0.9112
СёБЬ-БЬ 670.4 0.618 0.7624 0.8844 0.8159 0.7991 0.7486
Ві-С<1БЬ 520.5 0.89 0.8674 0.8866 0.8975 0.8975 0.8859
СёБЬ -  ве 714.9 0.897 0.9548 0.9912 0.9756 0.9723 0.9715
Бп-СёБЬ 486.5 0.936 0.9013 0.8698 0.9195 0.9295 0.9241

РЬ-СёБЬ 531.9 0.87 0.7032 0.7180 0.7103 0.7421 0.6525
СёБЬ-СёТе 726.3 0.98 0.9921 0.9957 0.9981 0.9958 0.9958
СёБЬ -  АІБЬ 728.9 0.999 0.9970 0.9990 0.9992 0.9983 0.9983
СёБЬ -  ІпБЬ 685.8 0.707 0.7022 0.5657 0.8478 0.7206 0.6122
СёБЬ -  БеБЬ* 728.9 0.999 0.9969 0.9987 . 0.9982 0.9982
СёБЬ -  МпБЬ* 712.9 0.883 0.9350 0.9487 0.9538 0.9515
СёБЬ-СоБЬ* 728.9 0.999 .0.9973 0.9990 0.9987 0.9987
СёБЬ-МБЬ* 728.9 0.999 0.9972 0.9989 0.9986 0.9986

Примітки: Т*Е - температура плавлення евтектики, визначена за формулою Шредера; позначення -  ті
ж, що йу  таблиці 1.

* - після досягнення Се відбувається кристалізація евтектики на базі
кристалів СсЙЬ;

- евтектичний сплав складу 8  моль.% Аб я в л я є  собою фазу на основі 
СёБЬ, пронизану кристалами арсену у формі тригранних стрижнів або 
пластин.
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Провівши порівняльний аналіз придатності емпіричних формул та 
рівняння Шредера для прогнозування координат евтектичної точки бінар
них та квазібінарних систем, встановили, що для оптимізації експерименту 
найбільш придатна логарифміка Шредера. Формули Кордеса та інших 
можуть бути обмежено використані в системах, утворених компонентами, 
термодинамічні характеристики яких невідомі або сумнівні.

Розрахунками приблизно визначено, методами ДТА та МСА уточнено 
координати евтектичної точки в системах Віїз -  8  (ТЕ = 373К, СЕ = 99 
моль.% 8 ), Віїз -  8 е (ТЕ = 473К, СЕ = 96 моль.% 8 е), ВіБеІ -  Бе (ТЕ = 461К, 
СЕ = 95 моль.% Бе), ВіТеІ -  8 Ь (ТЕ = 600К, СЕ = 51 моль.% 8 Ь), СсІБЬ -  Аб 
(ТЕ = 711К, СЕ = 8  моль.% Аб).
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Summary 

Dremluzhenko S.G.

OPTIMIZATION OF EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE 
EUTECTIC POINT COORDINATE

Comparing calculated results and experimental data for the eutectic point 
coordinate in binary and quasibinary systems it was found that the solubility 
isobar equation (Schreder equation) is more suitable for calculations of the 
eutectic point coordinate. Other dependencies can be used in calculations for the 
systems whose components thermodynamic characteristics are unknown or 
uncertain.
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