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Правила оформлення статей
Збірник публікує матеріали оригінальних досліджень, оглядові та короткі повідомлення про
наукові дослідження та технічні розробки, а також науково-технічні рекламні матеріали,
повідомлення про конференції та офіційні документи.
Мова статті – українська або англійська.
Подані матеріали повинні відповідати нижчевказаним вимогам. При недотриманні цих вимог
матеріали будуть повертатися на доопрацювання або відхилятися.
Обов'язкова вимога до структурної побудови статті:
1. Постановка завдання.
4. Висновки.
2. Методологічна частина.
5. Література.
3. Обговорення результатів.
На окремій сторінці подаються відомості про авторів: повна назва установи, де виконана
робота; прізвище, ім'я, по батькові усіх авторів; посада, звання, поштова адреса (з поштовим
індексом); номери телефонів (службовий, домашній), факс і E-mail кожного автора; необхідно
також визначити особу, з якою редакція буде вести листування.
Під час оформлення статті потрібно дотримуватися таких правил.
– Формат сторінки – А4 (210х297мм).
– Поля верхнє, нижнє, ліве, праве – 2.5 см.
– Міжрядковий інтервал – 1,0.
– УДК - шрифт Times New Roman 10 pt без абзацного відступу. Вирівнювання – по лівому
краю.
– Назва статті - шрифт Times New Roman 11 pt без абзацного відступу. Вирівнювання – по
центру.
– Прізвища авторів набирають у форматі – Прізвище, ініціали. Шрифт Times New Roman 11 pt
без абзацного відступу. Вирівнювання – по центру.
– Назва(и) установ, де виконувалася дана робота - шрифт Times New Roman 10 pt без
абзацного відступу. Вирівнювання – по центру.
– Резюме, не більше 15 рядків, набирають без застосування скорочень й абревіатур шрифтом
Times New Roman 10 pt. Курсив. Абзацний відступ - 0,6 см.
– Ключові слова набирають без застосування скорочень й абревіатур аналогічно тексту
резюме. Після ключових слів - пропуск стрічки.
– Текст статті набирають шрифтом Times New Roman 11 pt з абзацним відступом 0,6 см (для
відступу неприйнятне використання пробілів). Міжрядковий інтервал 1,0.
– Зверніть увагу на різницю у використанні короткого тире "-" дефіса та звичайного тире "–",
що вводиться за допомогою комбінації клавіш „Ctrl -„ з цифрової клавіатури.
– Під час використання у тексті скорочених назв (при вживанні скорочення більш ніж 3 рази)
необхідно давати їхню розшифровку; потрібно обмежуватися загальноприйнятими
скороченнями й уникати нових без достатніх до того підстав.
– Під час опису методики дослідження потрібно обмежуватися оригінальною її частиною, при
елементному аналізі – наводити тільки усереднені дані.
– Посилання на літературні джерела оформляють згідно з вимогами ВАКу до дисертаційних
робіт, у вигляді – [1, 2-5].
– Математичні та хімічні формули й символи, а також схеми реакції у тексті повинні бути
набрані чітко з урахуванням їх розмітки. Потрібно уникати громіздких позначень. Формула
входить до складу речення, тому розділові знаки ставляться, відповідно до правил
пунктуації. Занумеровані формули обов'язково виокремлюються в новий рядок, номер
формули в круглих дужках ставиться з правого краю сторінки з вирівнюванням по правому
боці. Бажано нумерувати лише ті формули, на які є посилання. Між порядковим номером
формули чи схеми або формулою необхідно вводити табуляцію:
RH + O2  R• + HO2• Таb.
(1)
– Формули набираються у редакторі Equation або у графічному форматі, як і рисунки.
Максимальний розмір символів 11 pt, мінімальний – 9 pt. Шрифт формул – Times New
Roman. Для формул хімічних речовин не прийнято використання курсивного шрифту.
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–
–

–

–

При виборі одиниць виміру рекомендується дотримуватися Міжнародної системи одиниць
СІ.
Графічний матеріал вставляється у текст статті після першої згадки про цей матеріал у
вигляді об’єктів у градаціях сірого кольору або чорно-білі (Microcal Origin, Microsoft Excel,
Corel Draw (cdr), jpg, Chem Office, Issis Draw, bmp об’єктів) з роздільною здатністю 200 dpi.
Графічний матеріал вставляється у текст статті як вставка в текст, без використання
обтікання та прив’язки об’єктів. Розміри рисунків та графіків обмежуються габаритами:
ширина – 7 см, висота – 14 см. Оптимальний розмір – 7х6 см. Розміри шрифтів текстових
об’єктів (підписи осей, шкала осей, легенди, підписи об’єктів тощо) у рисунках потрібно
підбирати так так, щоб під час масштабування цього рисунка остаточні розміри даних
текстових об’єктів були в межах 10-12 pt (співмірні з розміром основного тексту).
Підписи до рисунків набирають як основний текст статті з нумерацією рисунків аналогічно
вимогам ВАК до дисертаційних робіт. Із нового рядка деталі та пояснення до графіків: 1 –
крива…
Таблиці оформляються згідно з вимогами ВАКу.

Таблиця 1
Назви таблиць набирають шрифтом Times New Roman 10 pt без абзацного відступу з вирівнюванням по
центру та по вертикалі, як звичайний текст. Міжрядковий інтервал 1,0.
№
Заголовок
Заголовок
п/п
1
набирають шрифтом Times New Roman 10 pt без абзацного відступу з вирівнюванням по ширині та по вертикалі, як звичайний текст. Міжрядковий інтервал 1,0.

–

Обсяг таблиць та ілюстративного матеріалу не повинен перевищувати 1/4 загального обсягу
статті.
– Нумерація сторінок повинна бути присутньою тільки у паперовому варіанті.
– Список літературних посилань набирають як нумерований список. Оформлення посилань –
згідно з вимогами ВАКу до кандидатських і докторських дисертацій.
– Після списку літератури необхідно набрати авторів, назву статті, та резюме англійською
мовою - Summary.
Для тексту допустимий електронний формат – DOC (MS Word).
Тексти статей у електронному вигляді подавати на кафедру неорганічної хімії (58000, м.
Чернівці, вул. Лесі Українки, 25, хімічний факультет ЧНУ) або висилати за електронною адресою:
o.kopach@chnu.edu.ua до визначеного редакцією терміну.
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ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРИХЛОРОЦТОВОЇ КИСЛОТИ У ҐРУНТІ
Досліджена адсорбція трихлороцтової кислоти на ґрунтах. Виявлено, що поряд з фізичною
адсорбцією відбуваються хемосорбційні процеси, зокрема, обмінна гетеролітична адсорбція.
Установлено, що іонообмінна адсорбція робить істотний внесок у процеси накопичення
трихлороцтової кислоти в об'єктах довкілля, зокрема у ґрунтах.
Ключові слова: деструкція, трихлороцтова кислота, ґрунт, адсорбція.

Постановка завдання
Встановлено, що на масоперенос пестицидів у ґрунтах значний вплив мають процеси
їх адсорбції та дифузії у ґрунтових розчинах.
Адсорбція пестицидів, як правило, зумовлена
дисперсійними силами [1]. При цьому полярні
молекули пестицидів можуть утворювати
диполі і мультиполі, які здатні взаємодіяти з
електростатичним полем поверхні адсорбенту. Отже, адсорбція посилюється вже
специфічною взаємодією молекул пестицидів
з поверхнею адсорбенту.
Метою даної роботи було дослідження
механізму масопереносу пестициду трихлороцтової кислоти (ТХК) у високодисперсній
фракції ґрунту за різних температур.
Указаний пестицид обраний у зв’язку з
його широким застосуванням як фунгітичного
та бактеріостатистичного препарату. Окрім
цього, ТХК входить до складу гербіцидів –
представників галогенвмісних жирних кислот
[2]. Він малотоксичний (ГДК 5 мл/л) і належить до речовин третього класу небезпеки [3].
Методологічна частина
Відбір зразків ґрунту здійснювався методом конверта з довжиною сторін квадрата
1 метр на глибині 0 – 10 см. Для характеристики відібраної проби ґрунту виконувалися визначення гранулометричного складу
ситовим методом із розміром вічок 10, 7, 5, 3,
2, 1, 0,5, 0,25 мм; а також значення рН на
іонометрі універсальному ЭВ-74 (рН ±
0,01 од.). Для визначення вагового розподілу
часток діаметром менше 0,25 мм використовувався седиментаційний аналіз. Для розрахунку розміру часток на підставі швидкості їх
осадження використовували формулу Стокса:
V =0,222·r·(d – d1) g/η,
де: r – заданий радіус частки; d – густина
(питома вага) частки (для часток діаметром

0,25 мм щільність відповідає 2,65 г/см3); d1 –
густина (питома вага) рідкого середовища
(для води 1 г/см3); η – в’язкість рідкого
середовища (при 293 К дорівнює 0,001 Па×с);
g – прискорення сили тяжіння (9,81 м/с2).
Швидкість осадження часток знаходимо
як пройдений шлях Н за одиницю часу t,
тобто V=H/t, де Н=0,04 м. Адсорбція кожної
проби проводилася при двох термічних
умовах (296 К і 223 К) на фракціях ґрунту
менше 0,25 мм.
Для встановлення основних сполук мінеральної частини ґрунту використовувався
метод ІЧ – спектроскопії. ІЧ-спектри знімались на приладі Specord IR-75 з похибкою
± 5 % [4].
Зміни концентрації ТХК у ґрунті в часі
були
простежені
фотоколорометричним
методом, чутливість якого дозволяє виявити
400 мкг трихлороцтової кислоти в 1 кг
досліджуваного зразка. Усі способи визначення трихлороцтової кислоти на фотоколориметрі засновані на реакції Фудживера
екстракцією ТХК з водного витягу розчином
піридина. Інтенсивність забарвлення піридинового шару визначали при довжині хвилі
400 нм у кюветах товщиною 10 мм. Вміст
трихлороцтової кислоти у пробі, що аналізується, знаходили за ґрадуювальним графіком.
Розрахунок вмісту речовини проводили за
формулою:
С=Е·М·1000 / Н Р,
де С – концентрація ТХК, мкг/кг; Е – кількість ТХК (в мкг), знайдена за графіком; М –
об’єм води, взятої для екстракції ТХК, мл; Н –
об’єм розчину, взятого для аналізу, мл; Р –
маса проби, г; 1000 – перерахунок на 1 кг
ґрунту [5].
При вивченні швидкості трансформації
ТХК важливими параметрами є порядок і
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Таблиця 1

швидкість реакцій, які визначалися графічним
методом і методом Вант-Гоффа.

30
25
20
15
10
5
0

<0,251 1,21,51,7 2 2,5 3 5 7 10>10
d частки, мм
Рис. 1. Гістограма гранулометричного складу
ґрунту

Похибки вимірів при ситовому аналізі –
до 0,5 %. Аналіз здійснювався шляхом
просіювання 100 г ґрунту кожної проби.
Для визначення розміру часток фракції
0,25 мм був проведений седиментаційний
аналіз, результати якого наведені в табл. 1.
Діаметр часток, розрахований за швидкістю
осадження, не обов’язково відповідає справжньому розміру, в цьому випадку використовується поняття ефективного радіуса. У ході
аналізу виявлено явне переважання фракції
дрібного піску. Похібка при розрахунках
складає 0,02 %. Маса взятої наважки – 100 г,
температура води – 293К.
Як уже відзначалося, переважаючим процесом, регулюючим міграцію і трансформацію пестицидів у ґрунті, є їх взаємодія з
ґрунтовими колоїдами, тобто сорбція. У загальному випадку концентрація пестициду,
адсорбованого ґрунтом, являє собою складну
функцію від концентрації в розчиненій фазі та
часу.
8

Ефективний
радіус,
мм

Швидкість
осадження,
см/с

Вагове
співвідношенн
я, %

0,123

0,133

62,61

2

0,121

0,066

14,02

3

0,096

0,033

7,78

0,078 –
0,032
0,025 –
0,018

0,022 –
0,0037
0,002 –
0,0012

4
5

12,46
3,11

Ґрунтові
частки

№ фракції

1

Пісок
дрібний
Пісок
дрібний
Пісок
дрібний
Пісок
дрібний
Пісок
дрібний

Серед рівнянь, які описують рівноважну
сорбцію, найбільше розповсюдження отримала ступенева функція Фрейндліха:
x/m = aС1/n,
де: а – коефіцієнт сорбції; х – кількість розчиненої речовини, адсорбованої масою m сорбенту, яка знаходиться в рівновазі з розчином
концентрації С, моль/л; n – параметр, що характеризує нелінійність залежності. Для більшості пестицидів n змінюється в межах 0,9 –
1,3.
Якщо
прологарифмувати
рівняння
Фрейндліха, то воно набуде вигляд прямої:
lg(x/m) = lga + 1/n (lgc).
Пряма, побудована в координатах lg(x/m)
– lg(с), при перетині з віссю lg(x/m) утворює
кут, тангенс якого дорівнює 1/n, а відрізок
відсікається даною прямою – lg a.
Адсорбцію ТХК проводили на зразках
ґрунтів масою 1 г. Отримані результати
наведені в таблиці 2, ізотерми адсорбції
наведені на рис. 2.
-lg x/m

Вміст фракції, %

Обговорення результатів
Відібрані для аналізу зразки ґрунту мають
нейтральне значення рН (7,74 ± 0,03 рН). За
гранулометричним складом у ґрунті переважають фракції піску, гравію і грубодисперсних частинок (рис. 1). До частини ґрунту,
здатної до адсорбції, відносять глинисту його
частину з розміром частинок менше 0,25 мм.
Речовини у високодисперсному стані з добре
розвиненою поверхнею мають значну адсорбційну здатність. Адсорбція пестицидів може
відбуватися за рахунок фіксації на поверхні
частинок грунту молекул, іонів, а також їх
колоїдніх асоціатів:
CСl3COOH → CСl3COO - + H+
За результатами ситового аналізу отримана гістограма:

Седиментація проби ґрунту

2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1

23 ºC
50 ºC

1,14 1,17 1,22 1,29 1,5 1,52 1,62 1,69 1,82 2,22

-lgCi
Рис. 2. Ізотерми адсорбції ТХК на ґрунті
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Таблиця 2
№
проби

Адсорбція ТХК у грунті при різних температурах

1
2
3
4
5

С, моль/л
296 К
0,14
0,12
0,017
0,052
0,031

Сі, моль/л

323 К
0,14
0,12
0,017
0,052
0,031

296 К
0,092
0,078
0,069
0,032
0,017

323 К
0,072
0,051
0,024
0,015
0,006

С - Сi =Х
296 К
0,048
0,042
0,02
0,02
0,014

323 К
0,068
0,061
0,047
0,037
0,025

Ізотерми адсорбції, отримані при різних
температурних режимах, описуються рівняннями:
для 296 lg(x/m) = 1,08 + 1/n (lgc)
для 50С lg(x/m) = 1,22 + 1/n (lgc)
Зняті ІЧ-спектри дозволили більш детально зрозуміти природу сорбційних процесів, а

x/m=х/1
296 К
0,048
0,042
0,02
0,02
0,014

323 К
0,068
0,061
0,047
0,037
0,025

lg Сi
296 К
-1,17
-1,22
-1,5
-1,52
-1,69

323 К
-1,14
-1,29
-1,62
-1,82
-2,22

lg x/m
296 К
-1,32
-1,37
-1,69
-1,69
-1,85

323 К
-1,16
-1,21
-1,33
-1,43
-1,6

також установити основні сполуки мінеральної частини. Результати досліджень наведені в
таблиці 3.
Після обробки ґрунту ССl3COOH значно
зменшилися карбонатні максимуми і збільшились максимуми, які відповідають групам
R-COOH (рис. 3, 4).

Таблиця 3
Хвильові числа максимумів смуг поглинання мінералів, що зустрічаються в ІЧ-спектрах мінералів і солей
Мінерал, сіль
Біотит
Каолініт
Кварц
Опал
Хлорид
К2СО3, Nа2СО3
Кальцит
Арагоніт
Доломіт
Тенардит
Апатит
Вівіаніт
KNO3
NH4NO3

Хвильові числа, см-1
Силікати
1615(ср), 1020-960(с), 720(ср), 680(ср)
1620(ср), 1420(сл), 1090(с), 1015(с), 935-910(с), 790(ср), 750(ср), 695(ср)
1170(с), 1090(с), 795 и 770(с) ,695(ср)
1615(ср), 1080(с), 795(ср)
1630(сл), 1430(ср), 1010-960(с) ,650(ср)
Карбонати
1450(с), 1375(с), 880(с), 700-705(ср)
1790(сл), 1425(с), 875(с), 715(ср)
1780(сл), 1430(с), 880(с), 715(ср)
1620(сл), 1420(ср), 1065(с), 1020(с), 930(с), 905(с), 690(ср)
Сульфати
1620(сл), 1130(с), 795(сл)
Фосфати
1620(сл), 1095(с), 1045(с), 740(сл)
1615(ср), 1040-940(с), 790(ср)
Нітрати
1820(сл), 1440(с), 890(с)
1760(ср), 1365(с), 935(сл), 835(с), 715(ср)

Рис. 3. ІЧ-спектр ССl3COOH
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Рис. 4. ІЧ-спектр ґрунту (1 – до обробки ТХК; 2 – після обробки ТХК)

Для визначення швидкості деструкції
взята ТХК концентрації 0,0375 г/л (нижче за
ГДК). При збільшенні концентрації ТХК вище
за 0,1 г/л спостерігалося значне зростання
побічних реакцій, у тому числі – взаємодія
кислоти з карбонатами, що дуже ускладнює
процес вивчення та дослідження кінетики
поведінки ТХК. При визначенні концентрації
ґрунтових розчинів, що містять спочатку
0,0375 г/л, ТХК через різні проміжки часу
фотоколориметричним методом отримані
результати, наведені в таблиці 4.
Таблиця 4
Зміна нормальності ґрунтового розчину в часі
Час, год
0
0,5
1
2
3
4
5
6

Концентрація ґрунтового розчину,
моль/л
0,0375
0,0228
0,0103
0,0034
0,0028
0,0021
0,0017
0,001

Оскільки в дуже розбавлених розчинах
через існування кінетичного бар'єра побічними реакціями можна нехтувати, концентрацію
ґрунтового розчину можна прирівняти до
концентрації ТХК у ґрунтовому розчині. З
наведених результатів видно, що практично
повна деструкція трихлороцтової кислоти у
ґрунті спостерігається протягом 6 діб.
Висновки
У результаті проведеної роботи досліджена адсорбція трихлороцтової кислоти на
ґрунтах, до складу яких входили карбонати,
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глинисті породи, мінеральні й органічні речовини. Виявлено поряд з фізичною адсорбцією
наявність процесів хемосорбційного характеру, зокрема обмінної гетеролітичної адсорбції.
Установлено, що іонообмінна адсорбція
робить істотний внесок до процесів накопичення трихлороцтової кислоти в об'єктах
довкілля, зокрема у ґрунтах.
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Summary
Aleksashkin I.V., Khizhnyak Yu.S., Gorbunov R.V.
PROCESSES OF TRANSFORMATION TRIKHLOROACETIC ACID IN SOIL
In-process investigational adsorption of trikhloroacetic acid is on soils. It is discovered that next to
physical adsorption there are chemical processes of persorption. Adsorption of ions largely influences on
the concentration of pesticide in soil.
Keywords: destruction, trikhloroacetic acid, soil, adsorption.
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Борук С.Д., Кобітович О.М., Никифорук Т.В. Напрями стабілізації водовугільних суспензій на основі …
УДК 541.183:622.33 + 622.693

© 2011 Борук С.Д., Кобітович О.М., Никифорук Т.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВОДОВУГІЛЬНИХ СУСПЕНЗІЙ НА ОСНОВІ АНТРАЦИТУ
Експериментальним шляхом визначено умови отримання водовугільних суспензій на основі
антрациту (час помелу, концентрація пластифікатора, склад і вміст дисперсної фази). Установлено,
що концентровані водовугільні суспензії на основі антрациту характеризуються незначною в’язкістю,
але низька седиментаційна стійкість обмежує використання таких систем у промисловості. Уведення
до водовугільних суспензій на основі антрациту бурого вугілля дозволяє значно підвищити їх
седиментаційну стійкість. Оптимальні параметри системи досягаються, коли співвідношення між
масовими концентраціями антрациту і бурого вугілля дорівнює 6,5 : 1.
Ключові слова: водовугільне паливо, лігносульфонат, антрацит, буре вугілля, седиментаційна
стійкість, в’язкість, адсорбційний шар.

Постановка завдання
Вугілля – найрозповсюдженіший у світі
вид корисних копалин. Воно володіє високим
значенням чистого виходу корисної енергії
при виробництві електроенергії та високотемпературного тепла для виробничих
процесів. Застосовується в хімічній промисловості, і відносно дешеве. Разом з тим, з
екологічного погляду зору вугілля найбільш
небезпечний вид енергоносіїв, добування та
спалювання якого призводить до значного
забруднення навколишнього середовища.
Один з найперспективніших видів
вугілля, який набув широкого застосування, –
антрацит. Антрацит – викопне гумусове
вугілля найвищого ступеня метаморфізму.
Має велику в’язкість, володіє доброю
електропровідністю. Твердіший за кам’яне та
буре вугілля. Найбільша твердість за
мінералогічною шкалою 2,0 – 2,5; густина
органічної маси 1500 – 1700 кг/м3. Теплота
згорання органічної маси 33,9 – 34,8 мДж/кг
(8100 – 8350 ккал/кг). Антрацит володіє
невеликою аналітичною вологістю 1 – 3 % та
у паливній складовій містить летких речовин
до 9%, Карбону 93,5 – 97,0 %, Гідрогену 1 –
3 %, Оксигену та Нітрогену 1,5 – 2,0 %.
Антрацит із вмістом Карбону у паливній
складовій більше 97 % називається
суперантрацитом. За об’ємним виходом
летких речовин поділяється на дві промислові
марки: напівантрацити із вмістом летких
речовин 220 – 330 л/кг і власне антрацит з
об’ємним виходом менше 220 л/кг. Антрацит
характеризується малим виходом летких
компонентів, при спалюванні не дає копоті.
Щоб підпалити антрацит, потрібно більше
тепла та зусиль, ніж для бурого та кам’яного
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вугілля, але зайнявшись, антрацит дає стійке,
гаряче, чисте полум’я та горить без запаху і
диму, триваліше, ніж вугілля з низькою
стадією вуглефікації [1 – 4]. Антрацит
використовується як високоякісне енергетичне паливо, для виготовлення напівпровідників. Спеціальні сорти антрациту, які не
піддаються розтріскуванню при горінні,
застосовують у ливарному та доменному
процесах. Також антрацит використовують як
сировину в хімічній промисловості. Антрацит
ділиться на сорти. Сортність визначається
відносним вмістом Сульфуру та золоутворюючих речовин у вугіллі (табл. 1).
Таблиця 1
Вміст домішок у вугіллі
Сорт вугілля

Зольність, %

Вміст
сульфуру, %

Високий

2–5

1

Середній

5–8

1–3

Низький

8 – 12

3–5

У високосортному антрациті золи та
Сульфуру менше, ніж у низькосортному, тому
він користується більшим попитом та
дорожчий від бурого та кам’яного вугілля.
Домішки Сульфуру небажані навіть у
невеликих кількостях. Коли вугілля згорає,
більша частина Сульфуру виділяється в
атмосферу у вигляді шкідливих забруднюючих речовин – оксидів Сульфуру, які
збільшують швидкість корозії механізмів
теплових електростанцій, що працюють на
вугіллі [5, 6].
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При сучасному рівні розвитку науки та
техніки неможливо повністю замінити антрацит у промисловому застосуванні. Тому в
найближчому майбутньому продовжуватиметься інтенсивний видобуток кам’яного
вугілля й антрациту.
Перспективним напрямком підвищення
екологічної безпеки застосування при збереженні високих експлуатаційних та технологічних характеристик є одержання на основі
антрациту висококонцентрованих водовугільних систем, придатних до безпосереднього
спалювання як основне або допоміжне
паливо.
Водовугільне
паливо
є
штучним
композиційним паливом, яке складається з
дисперсного вугілля, води та пластифікаторів.
В основі процесу його приготування лежить
механохімічна активація, в ході якої
руйнується структура вугілля як природної
гірничої маси. Вугілля ніби розпадається на
окремі органічні і мінеральні складові, але
вже з активною поверхнею частинок твердої
фази. Вихідна вода також зазнає змін,
унаслідок чого утворюється хімічно активне
дисперсійне середовище [8 – 12].
Метою нашої роботи було визначення
оптимальних умов отримання висококонцентрованих водовугільних суспензій на основі
антрациту. Його відносно низький вміст
летких речовин, більша густина у порівнянні з
іншими марками вугілля зумовлює певні
особливості технологічного процесу отримання вугільних суспензій на його основі.
Методика експерименту
Предмет
дослідження
–
антрацит
донбаського родовища. Як пластифікатор
застосовували добавку ЛСУ – суміш натрової
солі лігносульфонової кислоти з лугом у
співвідношенні 3 : 1. Ця добавка добре
зарекомендувала себе при створенні водовугільних суспензій [13].
Помел проводили в кульовому млині
об'ємом 1,0 л сталевими кулями діаметром 28
мм і 10 мм. Для помелу використовували
частинки вугілля розмірами до 2,5 мм. Час
помелу визначали експериментально. Критерієм закінчення помелу була відсутність
частинок розміром більше 300 мкм і вміст
частинок розміром більше 250 мкм менше
0,1 % (мас). Такий ступінь подрібнення

антрациту досягався за 60 хвилин при 75
обертах корпусу млина за хвилину. Помели
проводили за одностадійною схемою.
В'язкість отриманих дисперсних систем
визначали безпосередньо після проведення
помелу при швидкості зрушення 9 с‾¹ на
ротаційному віскозиметрі “REOTEST – 2” за
стандартною методикою.
Седиментаційну стійкість висококонцентрованих суспензій визначали як час до
початку руйнування структури і їх розшарування.
Результати й обговорення
Для визначення оптимальної концентрації добавки проводили серії експериментів
з впливу вмісту добавки на в’язкість і
седиментаційну стійкість суспензій. Були
обрані суспензії з концентрацією дисперсної
фази 65 % (мас). Як видно з даних (рис. 1),
при збільшенні концентрації добавки до 1,5 –
1,6 % від маси твердої фази спостерігається
стійке зниження в'язкості та зростання
седиментаційної стійкості дисперсних систем.
Системи з меншою концентрацією добавки
менш стійкі і мають більшу в’язкість.
Збільшення концентрації лігносульфонатів не
дає відчутних позитивних результатів, крім
незначного
збільшення
седиментаційної
стійкості.
Як показали проведені дослідження,
оптимальна концентрація добавки в водовугільних суспензіях на основі антрациту
більші, ніж у системах, отриманих на інших
марках вугілля [14, 15]. Це зумовлено
меншим вимиванням з антрацитів у лужному
середовищу гумінових речовин, що було
підтверджено проведенням прямих вимірювань. Тобто в системах на основі антрациту
структуроутворюючим агентом є лише
молекули лігносульфонатів.
Специфіка дії лігносульфонатів у таких
системах полягає в тому, що його молекули
утворюють на поверхні частинок вугілля
насичений адсорбційний моношар в області
низьких концентрацій (рис. 2). Ізотерма
відповідає рівнянню Ленгмюра. Зміна властивостей висококонцентрованих суспензій при
збільшенні
концентрації
пластифікатора
зумовлена утворенням у об’ємі просторової
коагуляційної
структури,
тобто
зміни
характеристик дисперсійного середовища.
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Рис. 1. Залежність в’язкості (ряд 1) та седиментаційної стійкості (ряд 2) водовугільної суспензії на основі
антрациту (С тв = 65 %) від концентрації пластифікатора (ЛСУ)

Рис.2. Ізотерма адсорбції пластифікатора ЛСУ на поверхні антрациту
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Ефективна
в’язкість, Пас

Седиментаційна
стійкість, доба

Таблиця 2
Порівняльні характеристики водо вугільних
систем на основі антрациту
Вміст дисперсної
фази, % (мас)

Для визначення максимально прийнятної
концентрації антрациту отримані системи з
різною концентрацією дисперсної фази,
загальна характеристика яких приведена в
таблиці 2. Як видно з даних, приведених в
таблиці 2, збільшення концентрації дисперсної фази приводить до збільшення в'язкості
дисперсних систем. Критична концентрація
твердої фази суспензії при якій починає різко
зростати її в'язкість складає 66 – 67 %.
Седиментаційна стійкість дисперсних систем,
визначувана як час, що проходить до її
розшарування, зростає при збільшенні
концентрації дисперсної фази за рахунок
досягнення щільнішої упаковки частинок у
системі.

62,0
63,1
64,1
65,2
66,5
67,8

1,06
1,10
1,25
1,75
2,10
2,95

0,25
0,5
1,0
1,5
1,5
2,5
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Отримані результати показали, що,
незважаючи на відносно низьку в’язкість
вугільних
суспензій
з
концентрацією
дисперсної фази 64 – 66 % (мас), отримані
системи мають дуже низьку седиментаційну
стійкість, що значно скорочує час їх
можливого зберігання. При концентрації
твердої фази в суспензії менше 63 % (мас)
розшарування починається вже за годину
після одержання. Тобто в реальних умовах
застосування отриманих систем недоцільне.
Для
підвищення
седиментаційної
стійкості нами запропоновано проводити
помел суміші бурого вугілля й антрациту.
Враховуючи високу гігроскопічність бурого
вугілля, а також його здатність підвищувати
в’язкість суспензій на кожен відсоток бурого
вугілля,
яке
вводили
до
суспензії,
концентрацію антрациту зменшували на 2 %.
За вихідну концентрацію твердої фази в
суспензії була прийнята концентрація 65 %
(мас) по антрациту, при якій досягаються
оптимальні
характеристики.
Властивості
отриманих систем наведено у таблиці 3.

60
55
50
45

2,5
5
7,5
10

1,3
1,45
1,56
1,78

Седиментаційн
а стійкість, доба

В’язкість, Па*с

Концентрація
бурого вугілля, %

Концентрація
антрациту, %

Таблиця 3
Властивості систем
на основі бурого вугілля та антрациту

4
4,5
5
5

Як видно з наведених даних, введення до
дисперсної системи бурого вугілля дозволяє
значно підвищити їх седиментаційну стійкість
(з1,5 до 5 діб), що дозволяє зберігати отримані
системи перед використанням. Оптимальними
характеристиками, а саме високою седиментаційною стійкістю та відносно низькою в’язкістю, володіє система із вмістом антрациту
50 % та бурого вугілля 7,5 %. Разом з тим
пропонувати її до широкого впровадження ще
передчасно, оскільки виявлено, що такі
системи мають дуже високу температуру
спалаху, і тому їх можна застосовувати лише
як допоміжне паливо.

Висновки.
Експериментальним шляхом визначено
умови отримання водовугільних суспензій на
основі антрациту (час помелу, концентрація
пластифікатора, склад і вміст дисперсної
фази). Встановлено, що концентровані
водовугільні суспензії на основі антрациту
характеризуються незначною в’язкістю, але
низька седиментаційна стійкість обмежує
використання таких систем в промисловості.
Введення до водовугільних на основі антрациту бурого вугілля дозволяє значно підвищити їх седиментаційну стійкість. При співвідношенні між масовими концентраціями
антрациту та бурого вугілля в суспензії 6,5 : 1
системи зберігають прийнятну в’язкість, що
дозволяє перекачувати їх по трубам і
седиментаційну стійкість.
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Summary
Boruk S. D., Kobitovych O.M., Nykyforuk Т.V.
THE WAYS OF STABILISATION
OF THE ANTHRACITE BASED WATER-COAL SUSPENSIONS
The conditions (mill time, concentration of the plasticizing agent, composition and content of the
dispersive phase) of the anthracite based water-coal suspensions are obtained. It is found that the
concentrated anthracite based water-coal suspensions have small viscosity but their low sedimentation
stability places limitations on their industrial employment. Addition of the brown coal to the anthracite
based water-coal suspensions increases their sedimentation stability significantly. The optimal parameters
of the system correspond to the mass concentration ratio of 6,5 : 1 of the anthracite and brown coal,
respectively.
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АЛКІЛЮВАННЯ АМІАКУ ТА ПЕРВИННИХ АЛІФАТИЧНИХ АМІНІВ
ЕТИЛ 1-ФЕНІЛ-4-ХЛОРОМЕТИЛ-1Н-ПІРАЗОЛ-3-КАРБОКСИЛАТОМ
Етил 1-феніл-4-хлоро-1Н-піразол-3-карбоксилат реагує із аміаком та первинними аліфатичними
амінами із утворенням N,N-біс[(3-етоксикарбоніл-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)метил]-NH(алкіл)амінів.
Ключові слова: аміак, первинні аліфатичні аміни, етил 1-феніл-4-хлорoметил-1Н-піразол-3карбоксилат, N,N′-біс(піразолілметил)аміни, алкілювання.

4-Хлорометилпіразоли
належать
до
сполук азольної структури з високою реакційною здатністю. Раніше на прикладах їх 3алкіл(арил)заміщених представників була
продемонстрована виражена алкілююча дія по
відношенню до різноманітних С-[1], N-[2,3],
О-[3], S-[4], Р-[5] вмісних нуклеофілів, що
дало змогу розробити ефективні синтетичні
підходи до нових функціональних похідних.
За наявності в піразольному циклі поряд із
хлорметильною групою інших електрофільних замісників не виключалася можливість
подальшої внутрішньомолекулярної циклізації продуктів алкілювання. Підставою для
такого припущення є реакція естерів 2галогенометилбензойних кислот з амінами,
яка приводить до похідних ізоіндолу [6-9].
Саме тому метою нашого дослідження стало
розроблення методу синтезу нового гетероциклічного аналога названих сполук - етил 1феніл-4-хлорометил-1Н-піразол-3-карбоксилату та вивчення його взаємодії з аміаком і
первинними аліфатичними амінами.
У ролі базової сполуки для вдалого
розв’язання поставленої задачі був обраний
нещодавно [10] синтезований нами етил 1феніл-4-формілпіразол-3-карбоксилат
(I).
Селективним відновленням сполуки (I) борогідридом натрію отримали 4-гідроксиметилпохідну (ІІ), яка при дії хлористого
тіонілу практично з кількісним виходом
перетворювалася в етил 4-хлорометилпіразол3-карбоксилат (ІІІ).
Можна було очікувати, що при взаємодії
сполуки (ІІІ) з аміаком (ІVа) та первинними
аліфатичними амінами (IVб-д) матиме місце
первинне N-алкілювання з утворенням амінів
типу А, подальше внутрішньомолекулярне

N-ацилювання буде приводити до формування 4,5-дигідропіроло[3,4-с]- піразолів (V).
Однак, як виявилося, реакція 4-хлорометилпіразолу (ІІІ) з 25%-ним водним
аміаком (ІVа) або амінами (IVб-д) у розчині
киплячого ацетонітрилу, незалежно від
співвідношення реагентів, приводить до
біс(піразолілметил)амінів
(VІа-д).
У
препаративному плані найбільш оптимальне
співвідношення реагентів (ІІІ):(ІV)=2:1, при
якому виходи цільових сполук сягають 80%.
Виявлена схема взаємодії, найочевидніше,
зумовлена недостатньою електрофільністю
етоксикарбонільної групи проміжних сполук
типу А, що створює вагомі перешкоди для
замикання піролідинового циклу. Натомість,
за рахунок їх підвищеної, порівняно з
вихідними амінами, основності відбувається
вторинне N-алкілювання.
Cклад біс(N,N-піразолілметил)амінів (VІад) узгоджується з їх аналітичними даними та
результатами вимірів хроматомас-спектрів, у
яких наявні піки молекулярних іонів [М+1]+.
В свою чергу їх структура підтверджується ІЧ
спектрами із типовими смугами поглинання
естерних груп у діапазоні 1720-1730 см-1 і
спектрами ЯМР1Н, які характеризуються
широкими синглетами метиленових груп в
інтервалі 3.52-4.66 м.ч.
Зазначимо, що аміни (VІа-д) є структурними аналогами піразольних триподів [11]
- відомих комплексоутворювачів іонів важких
і лужних металів. Наявність у них
етоксикарбонільних замісників, котрі можуть
бути легко перетворені в полярні карбоксильні групи, робить їх перспективними об’єктами
для екстракції катіонів.
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Експериментальна частина
ІЧ спектри сполук у КВr записані на
приладі UR-20. Спектри ЯМР 1Н в ДМСО-d6
виміряні на приладі Bruker Avance DRX-500
(500.13МГц), внутрішній стандарт – ТМС.
Хроматомас-спектри одержані на приладі PE
SCAPI 150 EX, детектори UV (250 нм) та
ELSOJ.
Етил
4-(гідроксиметил)-1-феніл-1Нпіразол-3-карбоксилат (ІІ). До суспензії 4.9 г
(0.02 моль) етил 1-феніл-4-формілпіразол-3карбоксилату (І) в 20 мл етанолу додавали 1 г
борогідриду натрію і перемішували при
кімнатній температурі 2 год. Реакційну суміш
виливали в 100 мл крижаної води, залишали
при 0-5 оС на 10 год , утворений осад
відфільтровували, промивали водою, сушили
та кристалізували з етанолу. Вихід 76 %,
т.топл. 134-135 оС. ІЧ спектр,ν, см-1: 1720
(С=О), 3470 (ОН). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.ч.
(J Гц): 1.34 т (3Н, J=7.0, СН3), 4.30 к (2Н,
J=7.4, СН2О), 4.67 д (3Н, J=4.6, СН2О), 5.18 т
(1Н, J=4.8, ОН), 7.40 т (1Н, J=7.0, Наром.), 7.58 т
(2Н, J=7.6, Наром.), 7.85 д (2Н, J=8.2, Наром.),
8.44 с (1Н, Н-5). Знайдено, %: С 63.62; Н 5.57;
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N 11.54. С13Н14 N2О3. Вирахувано, %: С 63.40;
Н 5.73; N 11.38.
Етил 1-феніл-4-хлорметил-1Н-піразол3-карбоксилат (ІІІ). До розчину 2,46 г (0,01
моль) етил гідроксиметилкарбоксилату (II) в
20 мл дихлорометану додавали 1.8 г (0,015
моль) тіонілхлориду. Реакційну суміш
перемішували до припинення виділення
хлороводню (приблизно 2 год). Розчинник
випаровували у вакуумі. Залишок розчинили в
15 мл етанолу та залишили при 5оС на 12 год.
Осад відфільтрували, сушили на повітрі.
Вихід 94 %, т.топл. 82 оС. ІЧ спектр,ν, см-1:
1725 (С=О). Спектр ЯМР1Н, δ, м.ч. (J Гц) :
1.35 т (3Н, J=6.8, СН3), 4.36 к (2Н, J=6.8,
СН2О), 4.92 с (2Н, СН2), 7.42 т (1Н, J=7.2,
Наром.), 7.56 т (2Н, J=7.6, Наром.), 7.87 д (2Н,
J=8.4, Наром.), 8.78 с (1Н, Н-5). Знайдено, %: С
58.64; Н 5.11; N 10.75. С13Н13Cl N2О2.
Вирахувано, %: С 58.99; Н 4.95; N10.58.
N,N-Біс[(3-етоксикарбоніл-1-феніл-1Нпіразол-4-іл)-метил]- NН(ал-кіл)аміни (VІ ад). До 0.005 моль аміну (VІа-д) в 25 мл
ацетонітрилу додавали 2.64 г (0.01) моль
хлорометилкарбоксилату (ІІІ), 1г (0.01 моль)
триетиламіну і кип’ятили впродовж 4 год.
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Розчинник випарювали, до залишку додавали
50 мл води і залишали на 24 год. Утворений
осад відфільтровували, сушили та кристалізували із етанолу.
N,N-Біс[(3-етоксикарбоніл-1-феніл-1Нпіразол-4-іл)-метил]амін (VІ а). Вихід 84 %,
т.топл. 91- 92оС. . ІЧ спектр,ν, см-1: 1725
(С=О), 3380-3395 (N-Н). Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.ч. (J Гц) : 1.24 т (6Н, J=7.0, 2СН3), 3.92 м.ч.
(4Н, 2СН2N), 4.22 к (4Н, J=7.0, 2 СН2О), 7.397.54 м (6Наром.), 7.86 д ( J=7.4, 4Наром.), 8.59 с
(2Н-5). Знайдено, %: С 65.82; Н 5.64; N 14.90.
[М+1]+ 475. С26Н27N5О4. Вирахувано, %:
С 65.95; Н 5.75; N 14.79. М 473,5
N,N-Біс[(3-етоксикарбоніл-1-феніл-1Нпіразол-4-іл)-метил]N-(2-гідроксиетил)амін (VІ б). Вихід 81 %, т.топл. 67-69оС. ІЧ
спектр,ν, см-1: 1720 (С=О), 3510 (О-Н). Спектр
ЯМР1Н, δ, м.ч. (J Гц): 1.29 т (6Н, J=6.8, 2СН3),
3.52 м (2Н, СН2), 3.84 м (2Н, СН2), 4.31 к (4Н,
J=6.8, 2СН2О), 4.66 ш.с (4Н, 2СН2N), 5.22 с
(1Н, ОН), 7.43 т (2Н, J=7.3, 2Наром.), 7.55 т (4Н,
J=7.4, 4Наром.), 7.86 д (4Н, J=7.6, 4Наром.), 8.90 с
(2Н-5). Знайдено, %: С 64.82; Н 6.12; N 13.40.
[М+1]+ 518. С28Н31N5О5. Вирахувано, %:
С 64.98; Н 6.04; N 13.53. М 517.6.
N,N-Біс[(3-етоксикарбоніл-1-феніл-1Нпіразол-4-іл)-метил]- N-(2-метоксиетил)амін (VІ в). Вихід 85 %, т.топл. 53-55оС. ІЧ
спектр,ν, см-1: 1730 (С=О). Спектр ЯМР1Н, δ,
м.ч. (J Гц): 1.32 т (6Н, J=7.0, 2СН3), 3.60 м
(2Н, СН2), 3.72 с (3Н, СН3О), 3.88 м (2Н,
СН2), 4.34 к (4Н, J=7.0, 2СН2О), 4.52 ш.с. (4Н,
2СН2N), 7.48-7.60 м (6Наром.), 7.80 д (4Н, J=7.5,
4Наром.), 8.91 с (2Н-5). Знайдено, %: С 65.36; Н
6.64; N 13.48. [М+1]+ 532. С29Н23N5О5.
Вирахувано, %: С 65.52; Н 6.26; N 13.17. М
531.6
N,N-Біс[(3-етоксикарбоніл-1-феніл-1Нпіразол-4-іл)-метил]-N-бензиламін (VІ г).
Вихід 80 %, т.топл. 107-109оС. ІЧ спектр,ν, см1
: 1725 (С=О). Спектр ЯМР1Н, δ, м.ч. (J Гц):
1.26 т (6Н, J=7.1, 2СН3), 4.23 к (4Н, J=7.1,
2СН2О), 4.30 ш.с. (2Н, СН2N), 4.58 м.с. (4Н,
СН2N), 7.48-7.75 м (15Наром.), 8.87 с (2Н-5).
Знайдено, %: С 70.54; Н 5.74; N 12.18. [М+1]+
563. С33Н33N5О4. Вирахувано, %: С 70.32; Н
5.90; N 12.42. М 563.7
N,N-Біс[(3-етоксикарбоніл-1-феніл-1Нпіразол-4-іл)-метил]- N-(4-хлорбензил)амін
(VІ д). Вихід 84 %, т.топл. 113-115оС. ІЧ
спектр,ν, см-1: 1725 (С=О). Спектр ЯМР1Н, δ,
м.ч. (JГц): 1.28 т (6Н, J=6.9, 2СН3), 4.28 к (4Н,
J=6.9, 2СН2О), 4.32 ш.с. (2Н, СН2N), 4.50 ш.с.
(4Н, СН2N), 7.40-7.82 м (14Наром.), 8.85 с (2Н-

5). Знайдено, %: С 66.42; Н 5.44; N 11.90.
[М+1]+ 598. С33Н32СlN5О4. Вирахувано, %:
С 66.27; Н 5.39; N 11.71. М 598.11.
Висновки
Етил 1-феніл-4-хлорометил-1Н-піразол3-карбоксилат реагує з аміаком та первинними аліфатичними амінами за схемою
подвійного алкілювання з утворенням
N,N-біс[(3-етоксикарбоніл-1-феніл-1Н-піразол-4-іл)метил]-NH(алкіл)амінів.
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Summary
Bratenko M.K., Barus M.M., Vovk M.V.
ALKYLATING OF AMMONIA AND PRIMARY ALIPHATIC AMINES
BY ETHYL 1-PHENYL-4-CHLOROMETHYL-1H-PYRAZOL-3-CARBOXYLATE.
N,N-Bis[(3-ethoxycarbonyl-1-phenyl-1H-pirazol-4-yl)methyl]-NH(alkyl)-amines have been synthesized by the reaction of ethyl 4-chloromethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-3-carboxylate with ammonia or
primary aliphatic amines.
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СИНТЕЗ І РОСТОРЕГУЛЮЮЧА АКТИВНІСТЬ ОНІЄВИХ ПОХІДНИХ ПІРИДИНУ
Синтезовані нові четвертинні солі на основі піридину та 2-метилпіридину, які містять біля атома
нітрогену піридинієвого ядра алкільні, алільні, бензильні, фенацильні та гетероциклічні фрагменти.
Вивчена їх росторегулююча активність щодо рослин кукурудзи. Проведено порівняння біологічної
активності синтезованих сполук із активністю відповідних солей акридинію та хінолінію.
Ключові слова: піридин, солі піридинію, гетероцикли, росторегуляторна активність.

Похідні піридину досить поширені у
живій природі та виконують різноманітні
біологічні функції. Піридинове ядро входить
до складу лікарських засобів [1], вітамінів [2],
регуляторів росту [3]. Сполуки піридину
мають багато цікавих біологічних особливостей, з яких можна відзначити антибактеріальну, протитуберкульозну, анестезуючу,
анальгетичну, ноотропну, антигістамінну дію
[4-5].
Останнім часом інтенсивно досліджуються різноманітні комплекси на основі
похідних піридину. Так, платинові комплекси
тіосемікарбазону-2-ацетилпіридину виявляють протимікробну активність [6]. Синтезовані комплекси нікелю з похідними
хінолону за присутності піридинієвих лігандів. Такі комплекси мають протимікробну
активність [7]. Аналогічні комплекси з
цинком на основі похідних піридину
виявляють антимікробну, антибластомну,
антидіабетичну активність [8].
На основі 2-гідроксиамінопохідних піридину синтезовані сполуки з конденсованими
гетероциклами, які досліджені як протимікробні препарати [9 – 10]. Біологічну активність виявили діестери 2,6-піридиндикарбонових кислот [11] та похідні 4-хлоробензилпіридинію [12].
Вплив похідних піридину на ріст рослин
вивчено мало.
Попередніми дослідженнями, проведеними на кафедрі органічної та фармацевтичної
хімії ЧНУ, встановлена значна ростостимулюча активність щодо рослин деяких
похідних нітрогеновмісних гетероциклів,
зокрема, хіноліну та акридину, а на основі 5,6бензохіноліну одержані ефективні стимулятори росту рослин [13-15].
Зважаючи на це, цікаво було одержати
четвертинні солі на основі піридину,
дослідити їх росторегулюючу активність і

порівняти останню з активністю аналогічних
похідних хіноліну та акридину.
Нами розроблені умови кватернізації
піридину алкілгалогенідами, алілгалогенідами
та галогенопохідними деяких ароматичних та
гетероциклічних сполук.
Вибір галогенопохідних оснований на
попередніх дослідженнях, проведених на
кафедрі орга-нічної та фармацевтичної хімії
ЧНУ. Так, на основі хлористого бензилу,
хлорометилнафталену,
3-хлорацетиліндолу синтезовані ефективні
стимулятори росту рослин [16-17].
Нагріванням розчину еквімолярних кількостей піридину та пропілхлориду, бутилброміду в толуені з виходом 30-35 % одержані
відповідні солі (І-ІІ). З алілйодидом піридин
реагує під час витримування реагуючих
компонентів за кімнатної температури, утворюючи четвертинну сіль (ІІІ) з виходом 70%:

R Hal

+

+

N

N

Hal

R
R=C3H7 (I);n-C4H9 (II); CH2=CH-CH2 (III);
Наl=Br; I.
У випадку застосування як галогенопохідних хлороцтової, 3–бромопропанової та
2-хлоро-пентанової
кислот
кватернізація
піридину проходить у толуені під час
нагрівання протягом 3–4 год з виходом 60–
87 %. У результаті проведених реакцій
одержані солі (ІV -VІ).
Оскільки
на
основі
реакції
1,4–дибромодіацетилбензену та дибромодіацетилу з 5,6-бензохіноліном нами раніше
синтезовані ефективні стимулятори росту
[16], представляло інтерес одержання анало-
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Cl-CH 2-COOH +

-CO-CH2-Br+

Br-CH2-CO-

N

N

+
N

N
CH2-CO-

CH2-COOH
(IV)

-CO-CH2-Br

(VIII)
Під час нетривалого кип’ятіння піридину
з надлишком хлористого бензилу синтезована
піридинієва сіль (ІХ) з виходом 55 %, а
взаємодією піридину з п–нітробензилбромідом – сіль (Х) з виходом 68 %.

BrCH 2-CH2-COOH +
N

+

Br

+

Cl

Br

N

+

CH2-CH2-COOH

+

Cl

N

N

CH2Cl

(V)

R

CH2

R = H ( IX); NO2 ( X)

+

C3H7

CH COOH

N

Cl

В аналогічних умовах на основі
п-хлорофенацилброміду та п-нітрофенацилброміду одержані піридинієві солі (ХІ–ХІІ) з
виходами 55 та 47 % відповідно.

+

Cl

N
C3H7

R

Br

+
N

CH COOH

(VІ)

+

гічних похідних піридину. Встановлено, що у
результаті взаємодії вказаних галогенопохідних з піридином утворюються тільки
монопіридинієві солі (VII) та (VIII) з виходом
65 та 68 % відповідно, незважаючи на
співвідношення реагуючих компонентів, часу
та температури нагрівання.

Br-CH2-CO-CO-CH2-Br +
N
Br

+
N

CH2-CO-CO-CH2-Br

(VII)

22

CO-CH2

Br

N

CH2 -CO

R

R = Cl ( XI); NO2 (XII)

Цікаво було одержати піридинієві солі,
що містять одночасно два гетероциклічних
фрагмента.
Відомо, що індол – основа стимуляторів
росту рослин: природного – гетероауксину,
синтетичних – 3-індолілмасляної та 3-індолілпропіонової кислот, 3-індолілоцтового
альдегіду тощо [18]. Науковцями нашої
кафедри синтезовано стимулятор росту
кукурудзи і ярого ячменю «Індофор», який
являє собою трифенілфосфонієву сіль
3–хлорацетиліндолу [19].
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Нами встановлено, що 1-хлорацетиліндол
взаємодіє з піридином під час нагрівання
еквімолярних кількостей компонентів у
диметилформамідному
або
толуеновому
розчині. В результаті відповідна піридинієва
сіль (ХІІІ) одержується з виходом 65 %.

O
CH2Br
HN

+

N

N

C6H5

O

+

HN

N

N

Cl

CH2-CO-N

(ХІІІ)
У випадку застосування як галогенопохідної 3-бромометилпіразолу кватернізація
піридину проходить під час тривалого
нагрівання
реагуючих
компонентів
у
толуеновому розчині:

CH2Br
N

Br -

(XV)

+

N

N
C6H 5

CO-CH2Cl

N

+

CH2N

+
N

H

+
N
CH2

Br
N
N H

(ХIV)
В аналогічних умовах реагує з піридином
4-бромометил-1-феніл-3-піразолідон. Піридинієва сіль при цьому утворюється з виходом
60%.

Піридинієві солі (І – ХV) – стійкі
кристалічні речовини. Солі (І – ІІІ) розчинні у
воді, етанолі, хлороформі. Сполуки (ІV – VІ)
розчинні у розчинах лугів, обмежено розчинні
у воді. Усі інші одержані нами піридинієві
солі у воді нерозчинні, обмежено розчиняються в етанолі, добре розчинні у хлороформі,
диметилформаміді, диметилсульфоксиді.
Склад і структура синтезованих нами
піридинієвих солей підтверджені результатами елементного аналізу та даними УФспектроскопії (табл.1). Зокрема, для солі (І) в
УФ-спектрі
спостерігаються
максимуми
поглинання при 240, 260, 305, 350 нм, що
характеризує похідні піридину [20]. В УФспектрах солей (IV - VІ) виявлені максимуми
поглинання при 225, 255 та 290 нм, а для солі
(VII) визначені максимуми поглинання при
255, 320, 350 нм. УФ спектр піридинієвої солі
(VIII) містить максимуми при 255, 350 та
435 нм, піридинієва сіль (ІХ) характризується
максимуми поглинання при 255, 310, 350 нм.
Для
порівняння
росторегулюючої
активності нами синтезовані четвертинні солі
на основі 2-метилпіридину.
Взаємодією 2-метилпіридину з пропілхлоридом, н-бутилбромідом, аллілйодидом
четвертинні піридинієві солі (ХVI – XVIII)
одержані з виходами 60-70 %, щo значно
вище, ніж виходи відповідних піридинієвих
солей (І-ІІІ). Утворення солей у цьому
випадку вимагає меншого часу та незначного
нагрівання.
X
+ R X
+
N

CH3

N

CH3

R

(XVI-XVIII)
R=C3H7 X=Cl (XVI) R=C4H9 X=Br (XVII)
R=CH2=CH-CH2 X=I (XVIII)
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Аналогічно синтезовані 2-метилпіридинієві солі на основі хлороцтової та 2-йодопропанової кислот:
-

+
N

R CH COOH

CH 3

+

X

N

Взаємодією 2-метилпіридину з 1-хлорацетиліндолом та 4-бромометил-1-феніл-3піразолідоном синтезовані відповідні солі
(ХХІІІ – ХХІV), що містять два гетероциклічні фрагменти.

X
CH3

+

R CH COOH

N

(XIX-XX)
R=H X=Cl (XIX) R=CH3 X=I (XX)

CO-CH2Cl

Установлено, що 2-метилпіридин реагує з
дибромодіацетилом аналогічно піридину з
утворенням відповідної монопіридинієвої солі
(ХХІ)
незалежно
від
співвідношення
реагуючих компонентів:

+
N

CH3 CH

N

+

CH3 N

Cl

CH2-CO-N
Br

CH2C C CH2Br
O O

CH3

(XXIII)
Br

+
N

CH 3

O

CH 2C C CH2Br
O O

CH2Br
HN

(XXI)

+

N

N

CH3

C6 H5

Одержана піридинієва сіль гігроскопічна,
тому її було виділено у вигляді перхлорату.
Хлористий бензил утворює сіль (ХХІІ) з
2-метилпіридином за кімнатної температури –
під час витримування реакційної суміші
протягом 10-12 год.

CH3
O
HN

→
+
N

Cl

CH 3

-

Cl

CH2

(ХХІІ)
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N

Br -

C 6H 5

(XXIV)

CH2

+
N

CH2 N +

CH3

Склад і будова 2-метилпіридинієвих солей
підтверджені елементним кількісним аналізом
та УФ-спектрами. Константи та аналітичні
дані їх наведені у табл.2.
Нами досліджена дія синтезованих
речовин на ростові процеси рослин.
Дослідження проводилось методом скринінгу
на насінні та молодих рослинах кукурудзи. В
обсяг досліджень входило вивчення впливу
сполук на морфологічні показники: енергію
проростання – кількість насіння, що проросло
в термін, визначений державним стандартом
(3-5 днів при заданому температурному
режимі), схожість - кількість насіння, що
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Таблиця 1
Виходи, константи та дані елементного аналізу піридинієвих солей (I-ХV)

+
N

X

R
№

R

X

Вихід,
%

Тпл.,
°С

Х,%

N,%

І

С3Н7–

Cl

35

250

22,04

8,62

ІІ

n-С4Н9–

Br

30

158160

36,50

ІІІ

СН2=СН–СН2–

I

70

83-85

ІV

НООС–СН2–

Cl

60

V

НООС–СН(СН3) -

Br

64

VI

НООС–СН(С3Н7)–

Cl

87

VII

Br–СН2–CO–CO–СН2–

Br

65

Br

68

VIIІ Br–СН2–CO– С6Н4–CO–СН2–

152154
126128
162164
175178
180182
200202
230233
217220
220221

Знайдено

Обчислено
Формула

Х,%

N,%

C8H12ClN

22,54

8,89

6,23

C9H14BrN

37,04

6,48

50,24

5,82

C8H10IN

51,42

5,67

19,8

7,76

C7H8ClNO2

20,46

8,07

33,77

5,82

C8H10BrNO2

34,48

6,03

16,01

6,21

C10H14ClNO2

16,47

6,50

40,75

7,76

C14H14Br2NO2

40,15

7,04

38,9

3,05

C15H15Br2NO2

39,65

3,49

7,12

16,68

C12H12ClN

17,27

6,81

27,9

2,88

C12H13BrN2O2

28,27

2,47

25,78

4,22

C13H11BrClNO

25,44

4,45

23,81

8,72

C13H11BrN2O3

24,66

8,64

ІX

С6Н5–СН2–

Cl

55

X

NO2–С6Н4–СН2–

Br

68

XI

СІС6Н4–СОСН2–

Br

55

XІІ

NO2–С6Н4–СО–СН2–

Br

47

XІІІ

N

Cl

65

204206

9,73

14,13

C15H13ClN2O

10,28

13,01

Br

54

178182

32,75

17,12

C9H10BrN3

33,28

17,53

Br

60

175

23,14

12,36

C15H16BrN3O

23,92

15,57

CO-CH2CH 2
XІV

N

N

H

O
CH2
8

XV

N

NH

C6H5

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 581.: Хімія. – Чернівці, 2011

25

Букачук О.М., Баранова Л.Я., Олінчук Ю.В. Синтез і росторегулююча активність онієвих похідних піридину
Таблиця 2
Виходи, константи та дані елементного аналізу 2-метилпіридинієвих солей (ХVI-XXIV)
_
X

+
N

CH3
8

R

№

R

X

Вихід,
%

Тпл.,
°С

Х,%

N,%

XVІ

С3Н7–

ClO4

60

90-93

14,72

6,02

XVІІ

n-С4Н9–

Br

65

34,15

XVІІІ

СН2=СН–СН2–

I

70

XIX

НООС–СН2–

Cl

55

XX

НООС–СН(СН3) -

I

55

118120
165167
184186
200

XXI

Br–СН2–CO–CO–СН2–

ClO4

40

XXII

С6Н5–СН2–

Cl

XXIIІ

N

Знайдено

Обчислено
Формула

Х,%

N,%

C9H14ClNO4

15,07

5,95

6,56

C10H16BrN

34,78

6,09

49,34

5,91

C9H12IN

48,66

5,36

18,5

7,92

C8H10ClNO2

18,93

7,47

42,12

4,90

C9H12INO2

4,77

200

31,29

3,16

C10H11BrClNO6

43,34
32,40
(Br+Cl)

50

107110

16,52

6,04

C12H15ClN

17,03

6,71

Cl

56

200202

10,62

8,03

C17H16ClN2O

11,32

8,93

Br

60

175177

28,8

16,21

C16H18N3O

29,63

15,56

3,93

CO-CH 2 O
CH2
8

XXIV

N

NH

C6 H5

проросло на 7-10 день, вагу і довжину
надземної та підземної частини рослин і
біохімічні показники – ферменти каталази та
пероксидази [21-23].
На основі отриманих результатів проведено аналіз залежності «структура – біологічна активність» у ряду похідних піридину.
Усі досліджені сполуки, одержані на
основі піридину, виявили різноманітну дію на
рослини. Оптимальна концентрація розчинів
досліджуваних речовин для передпосівної
обробки насіння - 0,005%. Обробка насіння
кукурудзи
розчинами
солей
більшої
концентрації негативно впливає на всі ростові
показники рослин.
У таблиці 3 наведена порівняльна
характеристика дії досліджених похідних
піридину та 2-метилпіридину на насіння та
26

рослини кукурудзи (+ до контролю). З
наведених даних видно, що онієві похідні
піридину не однаково діють на усі показники
росту рослин.
Алкіллпіридинієві солі (І) та (ІІ) –
найбільш активні як стимулятори росту
рослин. Обробка насіння 0,005% розчинами
цих солей збільшує сиру масу і довжину
кореня на 7 – 35 % та 7 – 26 % відповідно.
Одночасно покращуються й інші ростові
показники рослини.
Активує
ріст
рослин
кукурудзи
передпосівна обробка насіння розчином
піридинієвої солі (VІ), синтезованої на основі
2-хлоропентанової кислоти.
Цікавою виявилася N-бензилпіридинієва
сіль (ІХ). Передпосівна обробка насіння
кукурудзи 0,005% розчином її призводить до
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Таблиця 3

± до контролю ,%
Схожість

Активність
ферментів

Енергія
пророст.

№ сполуки

Вплив похідних піридину на морфологічні та біохімічні показники рослин кукурудзи
(конц. розчинів 0,005%)

Стебло

І

+2,3

+ 0,3

+16,6

+17,2

+13,9

+25,9

+7,3

+45,7

ІІ

+5

+ 5,6

+16,9

+35,3

+16,4

+6,0

+13,0

+16,4

ІІІ

–1,3

-1

–10,8

-8,2

-4,6

-5,9

+4,3

+63,2

IV

-7,6

-10,6

–18,8

-17,8

–19,3

–18,6

+30,9

–5,7

V

–9,6

+1,6

–6,0

-19,0

+3,1

-15,6

+13,7

+19,9

VI

+3,3

+3

+16,8

+7,5

+6,2

+2,6

+46,1

+45,8

VII

-1

-1,6

+9,3

+27,8

+7,6

+23,7

-3,1

-29,7

VIІІ

-7,6

-7

+1,1

-25,5

+24,7

+14,6

-11,1

+14,7

IХ

+10,3

+ 0,3

+18,4

+ 15,6

+0,1

+16,1

+14,3

+46,0

Х

-5,3

-2

-7,7

–16,1

+13,4

-4,2

+10,3

–9,1

XII

-0,3

+1,6

+8,6

+22,4

+8,8

+25,3

+16,0

+17,5

XIII

-8,3

-7,6

+9,3

-4,9

+18,7

+6,7

-5,3

+10,0

XVІ

–2,6

+0,3

+1,1

+25,9

+2,1

+9,4

-4,1

-6,8

XVІІ

-0,3

0

+20,5

+18,3

+12,6

–6,9

+6,1

+22,9

XVІІІ

–1,6

+0,3

–2,9

-6,3

+10,4

+12,7

-37,6

+16,0

XІХ

0

-1,6

–2,6

-14,6

–7,7

–9,7

+45,8

–4,1

XХ

-0,6

–1

–7,9

-8,1

+55,7

+25,2

+13,3

+38,4

XХI

–2,3

-1,3

+14,6

+21,7

+1,1

+15,3

–4,1

+8,1

XXII

0

+1,6

-9,3

+10,8

+0,7

+8,5

+3,6

-30,1

Сира маса

підвищення енергії проростання на 10 %,
збільшення на 18,5 % сирої маси стебла та
суттєво ( на 46 %) підвищує активність
ферменту пероксидази.
Заслуговує уваги той факт, що деякі з
досліджених піридинієвих солей прискорюють розвиток кореневої системи рослин –
сполуки (І), (ІІ), (VІІ), (ХІІ).
Водночас 2-метилпіридинієві солі виявили меншу активність порівняно з відповідними піридинієвими солями.
Нами проведено порівняння росторегулюючої активності бензиламонієвих солей,
одержаних на основі піридину, акридину та
5,6-бензохіноліну, оскільки похідні акридину
та бензохіноліну були досліджені раніше на
кафедрі органічної та фармацевтичної хімії
ЧНУ.

Довжина

Корінь

Стебло

Корінь

Кат.

Пер.

Установлено,
що
піридинієві
солі
виявляють меншу стимулюючу активність
порівнянно з відповідними бензохінолінієвими похідними, але вищу порівняно з
акридинієвими солями. Найбільший позитивний вплив бензилпіридинієвої солі виявлено
на довжину стебла кукурудзи.
Висновки
1. З метою встановлення закономірностей
між будовою та ростостимулюючою
активністю синтезовані нові онієві похідні
піридину та 2-метилпіридину.
2. Найбільш ефективними стимуляторами
росту рослин виявились N-алкілпіридинієві солі.
3. Четвертинні солі піридинію - менш
активні стимулятори росту порівняно із
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солями 5,6-бензохінолінію, але значно
активніші порівняно з відповідними
акридинієвими солями.
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Summary
Bukachuk O., Baranova L., Olinchuk Yu.
SYNTHESIS AND GROWTH-REGULATING ACTIVITY
OF ONIUM DERIVATIVES OF PYRIDINE
New quaternary salts on the basis of pyridine and 2–methylpyridine are synthesized. They containes
near the atom of nitrogene pyridinic kernels alkyl, allyl, benzyl, phenacil and heterocyclic fragments.
Growth-regulating activity in relation to the plants of corn has been studied. Comparing of biological
activity of the synthesized connections is conducted to activity of the proper salts of acridine and
quinoline.
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ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ НЕЛЕГОВАНОГО ТА ЛЕГОВАНОГО CdTe
ІЗ ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ (NH4)2Cr2O7–HCl
Вивчено швидкості розчинення монокристалів нелегованого та легованого елементами підгрупи
германію CdTe в залежності від об’ємних співвідношень вихідних розчинів (насичений водний розчин
(NH4)2Cr2O7 та конц. HCl). Визначено концентраційні межі розчинів, які виявляють поліруючу дію щодо
поверхні вказаних напівпровідникових сполук. Побудовано графічні залежності швидкості травлення
кристалів від швидкості перемішування травильної композиції та її температури. Визначено характер
і механізм проходження процесу травлення кристалів у досліджуваних травниках, розраховано
значення уявної енергії активації процесу розчинення. Стан травленої поверхні досліджено методом
мікроструктурного аналізу.
Ключові слова: хіміко-динамічне полірування; кадмій телурид; кадмій телурид, легований Ge, Sn,
Pb; травлення; механізм розчинення.

Процес хімічної обробки напівпровідникових підкладок полягає у розчиненні їх
поверхневого шару під дією кислотних чи
лужних травників. Даний процес гетерогенний, оскільки взаємодія напівпровідникового матеріалу із травником протікає на межі
розділу двох різних середовищ: твердого
(підкладка) та рідкого (травник) [1]. Хімічне
розчинення
монокристалів
найчастіше
використовують з метою зняття порушеного в
результаті попередньої механічної обробки
шару (поліруюче травлення) або ж із метою
виявлення дефектів кристалічної структури
(селективне травлення) [2].
Обробку поверхні CdTe найчастіше
проводять розчинами на основі молекулярного брому [3]. Однак відомо, що вказані
травники мають суттєві недоліки (високий
ступінь токсичності, проблема з утилізацією
відпрацьованих розчинів, затравлювання
поверхні кристалів), тому ведеться пошук
нових складів травильних розчинів, що
містять менш токсичні компоненти. Травники
на основі сполук шестивалентного хрому у
розчинах галогенгідридних кислот можуть
виявляти поліруючий, селективний або
неселективний характер травлення залежно
від складу травника. У [4] відзначається, що
за наявності HCl у складі травника K2Cr2O7 –
H2SO4 – HCl якість поверхні протравлених
кристалів GaAs та InP значно вища, ніж за
відсутності галогенгідридної кислоти, а
швидкість хімічної реакції лімітується
процесом розчинення. Автори [5] вивчали
селективне травлення GaAs у травильній
системі CrO3 – HCl. Ними відзначені низькі
30

швидкості взаємодії кристалів із травниками
вищенаведеного складу, виділення вільного
хлору та наявність на поверхні ямок
травлення трикутної форми. У [6] автори
висловили припущення щодо залежності
характеру травлення
від
концентрації
окисника у травильній композиції CrO3 – HCl
(HF). Так, ними відзначено, що травники, до
складу яких входить окисник CrO3 із
концентрацією до 1 моль/л, виявляють
поліруючий ефект щодо поверхні CdTe, CdSe,
а вже при концентрації 3 моль/л травники
можуть проявляти інший характер дії на
поверхню кристалів.
Отже, з експериментального погляду
водні розчини (NH4)2Cr2O7 – HCl повинні
володіти добрими поліруючими якостями і
водночас меншою токсичністю. Метою даної
роботи було вивчення дії вказаної травильної
композиції на кристали CdTe, побудова
залежностей швидкості травлення кристалів
від об’ємної концентрації HCl, температури та
швидкості перемішування розчину, а також
визначення механізму та характеру процесу
травлення.
Експериментальна частина
Експерименти проводили на монокристалічних зразках розміром 5×5×2 мм,
вирізаних зі злитків CdTe, вирощених
методом Бріджмена. Концентрація легуючих
домішок у складі основного матеріалу
складала 1018 см-3. Незорієнтовані зразки,
вирізані із початка злитка, попередньо
шліфували на скляних полірувальниках із
використанням абразивних порошків марок
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Обговорення результатів
Вивчивши концентраційний інтервал у
межах 40 – 95 об. % водного розчину
(NH4)2Cr2O7 в HCl відзначено, що поліруючі
властивості травників з’являються при вмісті
70 – 95 об.% насиченого розчину (NH4)2Cr2O7
у травильній композиції. У таких травильних
розчинах спостерігаються помірні швидкості
травлення, що змінюються у межах 2-10
мкм/хв зі зростанням об’ємного вмісту HCl у
травильній композиції до 30 об. %. Цікаво, що
при зростанні концентрації розчину окисника
у травильній системі до 95 об. % поверхня
протравлених кристалів дзеркальна, полірована, хоча у багатьох роботах [6, 8, 9]

відзначається, що при досить високому вмісті
окисника у складі травника поверхня кристалів забруднюється малорозчинними продуктами гетерофазної взаємодії. Одночасно
збільшення концентрації окисника в розчинах
призводить і до зменшення швидкості
травлення.
Із концентраційної залежності швидкості
травлення (рис. 1) можна зробити висновок
про вплив легування CdTe на швидкість
розчинення кристалів. Похибку даного
експерименту визначали по 4 вимірах
швидкості травлення кристала в одній і тій
самій точці. Отримане значення відносної
похибки для всіх досліджуваних зразків
знаходиться у межах 5 – 8 %.
12
10

V, мкм/хв

М10, М5, М1, полірували на замшевій тканині
порошками з розміром зерна абазиву 1,0; 0,3;
0,05 мкм відповідно та проводили їх хімікомеханічне полірування (ХМП) на синтетичній
тканині із застосуванням поліруючого
бромвиділяючого травника [7]. Хімікодинамічне
полірування
зразків
(ХДП)
проводили на установці, в якій реалізуються
відтворювані гідродинамічні умови обертання
диска в межах  = 45-120 хв–1 при Т = 281305 К. Одночасно травили 4 зразки, що
закріплялися у фторопластовий тримач та
утримувалися у ньому зовнішнім широким
кільцем. Це давало змогу всім зразкам
знаходитися в одній площині, рівномірно
стравлюватися й уникати турбулентних
потоків травника. Травильні композиції
готували з використанням 26 %-го водного
розчину (NH4)2Cr2O7 (ч.д.а.) та конц. (38
мас.%) HCl (х.ч). Розчини після приготування
витримували 2 год. для проходження хімічної
реакції:
Cr2O72- + 6Cl- + 14H+ = 2Cr3+ + 3Cl2 +7H2O (1)
(NH4)2Cr2O7 + 14HCl =
= 2CrCl3 + 3Cl2 + 2NH4Cl + 7H2O
(2)
Процес ХДП проводили протягом 10 хв,
після чого зразки одразу послідовно
промивали 1 н. розчином Na2S2O3, 0,5 М
розчином NaOH і великою кількістю
дистильованої води (загальний час промивки
– 10 хв.). Швидкість травлення кристалів
визначали за допомогою годинникового
індикатора 1 МИГП із точністю ±0,5 мкм за
різницею їх товщини до і після травлення.
Мікроструктуру травленої поверхні досліджували за допомогою оптичного мікроскопа
OrthoPlan
зі
вмонтованою
цифровою
відеокамерою при збільшенні від 8× до16×.
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Рис. 1. Залежність швидкості травлення (мкм/хв)
водними розчинами системи (NH4)2Cr2O7 – HCl від
концентрації HCl:
1–CdTe; 2–CdTe(Ge); 3–CdTe(Sn); 4–CdTe(Pb)
(T = 291 К, γ = 86 хв–1)

Як видно з рис. 1, швидкості розчинення
кристалів знаходяться в межах 8 – 10 мкм/хв.
Отже, швидкість розчинення кристалів
змінюється у ряду:
CdTe(Ge) > CdTe(Sn) ≈ CdTe > CdTe(Pb).
Враховуючи низьку концентрацію легуючих домішок, цю залежність можна
пояснити незначним впливом домішки на
фізико-хімічні
властивості
основного
матеріалу.
Для визначення механізму перебігу процесу розчинення (лімітуюча стадія) монокристалів у досліджувану розчині провели
серію експериментів з установлення залежностей швидкості травлення від швидкості
перемішування травильної композиції (рис.
2а) та від зміни її температури (рис. 2б).
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Рис. 2. Залежність швидкості розчинення (мкм/хв)
від швидкості обертання диска (а) при T = 294 К та
від температури (б) при γ = 86 хв–1 у розчині, що
містить 70 об. % водного розчину (NH4)2Cr2O7 –
30 об. % HCl:
1–CdTe; 2–CdTe(Ge); 3–CdTe(Sn); 4–CdTe(Pb)

Дослідження впливу інтенсивності перемішування травильної композиції на швидкість травлення нелегованого і легованого
CdTe проводили при вмісті насиченого
розчину (NH4)2Cr2O7 (26 мас.% при Т = 293К)
у травильному розчині 70 об.%. Залежність
будували в координатах v–1 – γ–1/2, оскільки
механізм протікання реакції описується
рівнянням [10]:
V–1 = 1/kC0 + (a/DC0)  –1/2,
(3)
де k – константа швидкості реакції;
C0 – концентрація активного компонента;
D – коефіцієнт дифузії компонента в розчині;
a – стала.
Для легованих кристалів CdTe екстраполяція прямих (рис. 2а) прямує у початок
координат, отже, перший член рівняння (3)
дорівнює нулю і швидкість процесу
розчинення обмежується швидкістю дифузії.
32

При збільшенні ролі поверхневої (хімічної)
реакції в загальному процесі кут нахилу
прямої стає меншим, як у випадку
нелегованого CdTe. Екстраполяція прямої
(рис. 2а, пряма 1) відсікає на осі ординат
відрізок, який дорівнює 1/kСо , і це свідчить
про змішаний механізм перебігу процесу, але
із переважанням дифузійної складової.
Зростання інтенсивності перемішування
травника від 46 до 123 хв–1 підвищує
швидкість травлення нелегованого CdTe
приблизно в 1,3 разу, а легованих кристалів у
1,5 – 2 рази. Такий
помітний вплив
інтенсивності перемішування на швидкість
розчинення також свідчить про дифузійний
характер процесу розчинення, властивий
поліруючому травленню.
Температурна
залежність
швидкості
травлення представлена у вигляді залежності
логарифму
швидкості
розчинення
від
обернених значень абсолютних температур
(рис. 2б). При зниженні температури травника
спостерігається помітне зменшення швидкості
травлення кристалів, що не позначається на
якості протравленої поверхні. Для всіх
досліджуваних
кристалів
при
зміні
температури від 285 до 306 К швидкість
травлення змінюється приблизно у 1,5 разу
(8 < υ < 12 мкм/хв). У досліджуваному
температурному інтервалі прямі носять
лінійний характер, із тангенса нахилу цих
прямих розраховано значення уявної енергії
активації процесу розчинення (табл. 1).
Таблиця 1
Уявна енергія активації та передекспоненційний
множник процесу розчинення
нелегованого та легованого CdTe у поліруючому
розчині, що містить 70 об. % водного розчину
(NH4)2Cr2O7 та 30 об. % HCl
№
з/п

Досліджувані
кристали

Ea,
кДж/моль

ln
Cє

1.
2.
3.
4.

CdTe
CdTe (Ge)
CdTe (Sn)
CdTe (Pb)

16,5
13,5
14,2
13,3

2,8
2,6
2,7
2,6

Як видно із табл. 1, розраховані значення
уявної енергії активації процесу розчинення
досліджуваних кристалів знаходяться у межах
13,3-16,5 кДж/моль, тобто не перевищують
30 кДж/моль, що характерно для дифузійних
процесів [11]. Даний факт підтверджує
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висновок про дифузійний механізм перебігу
процесу для всіх досліджуваних зразків.
Дослідження
якісних
характеристик
протравленої поверхні показало, що застосування поліруючих розчинів розробленої
травильної композиції у процесі ХДП
дозволяє одержати високоякісну поліровану
поверхню як нелегованого, так і легованого
CdTe. Мікроструктура обробленої поверхні
всіх досліджуваних кристалів має характерний для полірованої поверхні дзеркальний
вигляд (рис. 3):

Рис. 3. Мікроструктура поверхні CdTe, обробленої
травильним розчином: 80 об.% водного розчину
(NH4)2Cr2O7 – 20 об.% HCl (T = 291 К, γ = 86 хв-1)

Висновки
Розроблена травильна композиція на
основі (NH4)2Cr2O7 – HCl не містить токсичних речовин у порівнянні зі стандартними
бромними
травниками,
простіша
у
приготуванні та містить більш екологічні
компоненти, утилізація яких не викликає
затруднень. Швидкість процесу розчинення
кристалів розробленими розчинами не
перевищує 10 мкм/хв, що дає можливість
використовувати їх для фінішного полірування кристалів і тонких плівок указаних
напівпровідникових матеріалів. На основі
вивчення кінетичних закономірностей процесу травлення та результатів мікроструктурного аналізу водні розчини системи
(NH4)2Cr2O7 – HCl в інтервалі 5-30 об.% HCl у
травильному розчині можна рекомендувати
для хіміко-динамічного полірування поверхні
CdTe, CdTe(Ge), CdTe(Sn), CdTe(Pb).
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Summary
Chukhnenko P.S., Tomashik Z.F.,Ivanits’ka V.G., Tomashik V.M., Stratiychuk I.B.
CHEMICAL INTERACTION OF DOPED AND UNDOPED CdTe
WITH THE (NH4)2Cr2O7–HCl AQUEOUS SOLUTIONS
The dissolution rate of the undoped and doped by the germanium subgroup elements CdTe single
crystals depending on the volume content of (NH4)2Cr2O7 aqueous solution in HCl has been investigated.
Concentration limits of solution compositions demonstrating the polishing effect to the surface of abovementioned semiconductors has been determined. The graphic dependences between the crystals
dissolution rate and the rate of mixing of the etching composition and between its temperatures have been
constructed. The nature and mechanism of the crystal etching by the studied etchants were determined;
herewith the imaginary energy value in the dissolution process activation was calculated. The condition of
etched surface was investigated by the method of microstructure analyses.
Keywords: chemical-dynamic polishing, cadmium telluride, cadmium telluride doped by the
impurities Ge, Sn, Pb, etching.
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БІФУНКЦІОНАЛЬНІ ІНГІБІТОРИ ОКИСНЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ:
СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ
Волюмометричним методом виявлено антиоксидантні властивості 5-ацетил(етилкарбоксилат)-4(4-гідрокси-3,5-дитрет-бутилфеніл)-6-метил-3,4-дигідропіримідин-2-он(тіон)у, одержаних за трикомпонентною конденсацією Біджинеллі. Вивчено вплив інгібіторів, які володіють
різною
ефективністю, на процес низькотемпературного ініційованого окиснення кумену. Зроблено припущення
щодо біфункціонального механізму антиоксидантної дії синтезованих сполук на модельній системі
окиснення кумену.
Ключові слова: антиоксидантні властивості, піримідинони, піримідинтіони, інгібітори вільнорадикальних процесів, волюмометричний метод.

Серед сучасних інгібіторів вільнорадикального окиснення органічних і біоорганічних субстратів провідні позиції займають
антиоксиданти фенольного типу: вони –
стабілізатори полімерних матеріалів, жирів і
масел синтетичного та природного походження; більшість харчових антиокисників і
лікарських препаратів антиоксидантної дії
також є фенольними сполуками [1].
Відомо, що поліфункціональні інгібітори,
в молекулах яких містяться декілька активних
центрів з різним механізмом антиокисної дії,
проявляють вищу антиоксидантну активність
[2].
У зв’язку з цим, метою роботи є синтез і
дослідження антиоксидантної активності
піримідинонів і піримідинтіонів, одержаних
на основі просторово затруднених фенолів, за
трикомпонентною реакцією Біджинеллі [3, 4].
Як вихідні реагенти використовувалися
сечовина (тіосечовина), 4-гідрокси-3,5-дитрет-бутилбензальдегід
і
ацетилацетон
(ацетооцтовий естер). Система ClSiMe 3 –
ДМФА дозволила провести конденсацію за
кімнатної температури [5]. Процес реалізувався за такою схемою:
CH3

OH

H3C
H3C

CH3
CH3

H3C

NH2

ДМФА
Me3 SiCl

O

O

H

O
NH

H 3C

N
H

X

R = CH3 , OC2H5
X = O,S

Структура 5-ацетил(етилкарбоксилат)-4(4-гідрокси-3,5-дитрет-бутилфеніл)-6-метил3,4-ди-гідропіримідин-2-ону (тіону) доведена
результатами ЯМР 1Н та ІЧ спектроскопії.
Наступний етап дослідження полягав у
вивченні
антиоксидантних
властивостей
5-ацетил(етилкарбоксилат)-4-(4-гідрокси-3,5дитрет-бутилфеніл)-6-метил-3,4-дигідропіримідин-2-ону (тіону).
CH3 OH H3 C

H3C

CH3
CH3

H3C
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H3C

O

CH 3

CH3
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CH 3

+
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H3C
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X
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N
H
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H3C

R
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CH3 OH H3C

H3C
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H 3C
O
H5C2O

NH
H 3C

N
H

S

піримідинтіон
Для тестування інгібуючої ефективності
одержаних сполук використовувалася модельна система рідиннофазного окиснення кумену
при низьких температурах. Вивчення кінетики
окиснення кумену проводилося газометричним методом, шляхом вимірювання кількості
поглиненого кисню. Еталонним ініціатором
системи проведення досліджень і визначення
швидкостей реакцій слугував динітрил
азоізомасляної кислоти (2,2-азобісізобутиронітрил, АІБН) [6, 7].
Для виявлення ефективної дії антиоксиданта й визначення кінетичних параметрів проводились серії дослідів з поглинання
кисню, варіюючи такими умовами:
1) температурний режим (333-363 К);
2) концентрація ініціатора (в діапазоні
2,5·10-3, 5·10-3, 1·10-2 моль/л );
3) концентрація інгібітора (в діапазоні
2,5·10-4, 5·10-4, 7,5·10-4, 1·10-3 моль/л ).
Для підбору оптимальної концентрації
ініціатора й оптимальної температури
проведено ряд дослідів. Так, при [АІБН] =
5· 10-3 моль/л і температурі 333 К швидкість

поглинання кисню дуже мала. Підвищення
температури при цій же концентрації
ініціатора призводило до певного зростання
швидкості
окиснення.
Виявилося,
що
оптимальною температурою досліду при
концентрації ініціатора 5· 10-3 моль/л є 343 К.
За цих умов тривалість досліду не перевищує
1-1,5 год, а сам процес відбувається із
задовільною швидкістю.
На рис. 1 зображено кінетичну криву
поглинання кисню при окисненні кумену в
присутності ініціатора АІБН. В умовах
досліду кінетика поглинання кисню має
прямолінійний
характер.
Швидкість
поглинання кисню розраховували через
тангенс кута нахилу одержаної прямої до осі
абсцис. За значенням швидкості поглинання
кисню розрахована швидкість окиснення
кумену за цих умов (Wок).
На основі температурної залежності
швидкості ініційованого окиснення кумену
розрахована енергія активації та величина
передекспоненційного множника.
Для цього рівняння Ареніуса:
Wок = W0 е –E /RT
прологарифмували
й
одержали
таку
залежність:
lnWок = lnW0 – E/RT
Далі побудували залежність lnWок від 1/Т
(рис. 2). Вихідні дані для побудови графіка
наведені в табл. 1.

Рис. 1. Кінетична крива поглинання кисню при ініційованому АІБН окисненні кумену
[АІБН] = 5·10-3 моль/л, V (кумену) = 10 мл , Т = 343 К
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Таблиця 1
Вихідні дані для побудови залежності lnWок від 1/Т
№
п.п.

WO2 , мл/хв

Wок ·104,
моль/л·хв

Т, К

ln Wок

1/Т · 103 , К

1.

0,090

4,0

333

-7,82

3,00

2.

0,193

8,6

343

-7,06

2,92

3.

0,380

17

353

-6,38

2,83

Рис. 2. Залежність lnWок від 1/Т для ініційованого АІБН окиснення кумену
[АІБН] = 5·10-3 моль/л, V (кумену) = 10 мл

З тангенса кута нахилу прямої одержаної
залежності розрахували величину енергії
активації:
E = R· tgα · ε
де α – кут нахилу до осі абсцис, ε –
масштабний коефіцієнт.

Рівняння Ареніуса, яке описує швидкість
ініційованого окиснення кумену, має такий
вигляд:
Wок = 2,7·106 е –62325/ RT
Зміна швидкості поглинання кисню від
концентрації ініціатора при температурі 343 К
зображена на рис. 3.

Рис. 3. Залежність швидкості ініційованого АІБН окиснення кумену від концентрації ініціатора
V (кумену) = 10 мл, Т = 343 К
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Як видно з рис. 3 ця залежність нелінійна,
однак перетворюється у пряму в координатах
Wок - ([АІБН])½ (рис. 4). Отже, швидкість
ініційованого окиснення кумену прямопропорційна концентрації АІБН у степені 0,5, що
добре узгоджується з літературними даними
[8].
Наступні дослідження полягали у визначенні ефективності синтезованих потенційних
антиоксидантів. Для цього в модельну

систему ввели інгібітор і за оптимальних умов
провели окиснення. Концентрація інгібітора
варіювалась у межах 2,5· 10-4 ÷1·10-3 моль/л.
Кінетична крива окиснення кумену у присутності вказаних добавок характеризується
наявністю періода індукції, що і визначає
гальмівну дію антиоксиданта (рис. 5).

Рис. 4. Залежність швидкості ініційованого окиснення кумену від ([АІБН])½
V(кумену) = 10 мл, Т = 343 К

Рис. 5. Кінетична крива поглинання кисню при окисненні кумену у присутності піримідинону
[АІБН] = 1·10-2 моль/л, [InH] = 5·10-4 моль/л, V (кумену) = 10 мл, T = 343 K
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Інгібуючу ефективність піримідинону та
піримідинтіону порівнювали з еталонним
антиоксидантом іонолом за тривалістю
періоду індукції за різних концентрацій
інгібітора (таблиця 2).
Таблиця 2
Тривалість періоду індукції при ініційованому
окисненні кумену у присутності структурних
аналогів іонолу,
V(кумену) = 10 мл, [АІБН] = 1·10-2 моль/л,
Т = 343 К
[InH]·104, моль/л

Період індукції, хв
2,5

5,0

7,5

10

24

58

76

127

Піримідинон

22

45

66

126

Піримідинтіон

15

42

78

105

InH
Іонол

Як видно з табл. 2, використані речовини
володіють різною гальмівною дією у процесі
ініційованого окиснення кумену, що залежить
від їх концентрації. За концентрації інгібітора
2,5·10-4 і 5,0·10-4 моль/л їх антиоксидантна
здатність зростає у ряду:
Іонол < піримідинон < піримідинтіон;
тобто піримідинон і піримідинтіон є
ефективнішими антиоксидантами порівняно з
іонолом.
За вищих концентрацій інгібітора ця
залежність змінюється. За концентрації
інгібітора 7,5·10-4 моль/л іонол і піримідинтіон
володіють
майже
однаковою
сповільнюючою дією. Період індукції у
присутності піримідинону дещо нижчий. За
концентрації
10·10-4
моль/л
іонол
і
піримідинон
забезпечують
практично
однаковий період індукції, піримідинтіон
дещо ефективніший. Пояснити одержані
закономірності поки що важко. Однак
одержані результати дають змогу розглядати
синтезовані
сполуки
як
потенційні
антиоксидантні системи.
Експериментальна частина
ІЧ спектри сполук у KBr записані на
приладі UR-20. Cпектри ЯМР 1Н в ДМСО-d6
виміряні на приладі Bruker Avance DRX-500
(500.13 МГц ), внутрішній стандарт – ТМС.
Хроматомас-спектри одержані на приладі PE
SCXAPI 150 EX, детектори UV (250 нм) та
ELSOJ.
5-Етилкарбоксилат-4-(4-гідрокси-3,5дитрет-бутилфеніл)-6-метил-3,4-дигіопіримідин-2-тіон, 5-ацетил-4-(4-гідрокси-

3,5-дитрет-бутилфеніл)-6-метил-3,4дигідропіримідин-2-он.
До суміші 10 ммоль ацетооцтового естеру
(ацетилацетону) і 10 ммоль альдегіду в 5 мл
ДМФА поступово
при
перемішуванні
додавали 23 ммоль ClSiMe3, витримували
12 год при ≈ 20ºС. Потім вводили 13 ммоль
тіосечовини (сечовини), перемішували 2 год
при
20ºС,
розводили
водою,
осад
відфільтровували, промивали водою або
гептаном.
5-Етилкарбоксилат-4-(4-гідрокси-3,5дитрет-бутилфеніл)-6-метил-3,4-дигідропіримідин-2-тіон. Вихід 33%. ІЧ спектр, ν,
см-1: 3600 (ОН), 3235, 3140 (NH), 1720 (С=О).
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.17 т (3Н, СН3, J 7.2
Гц), 1.35 c (18H, t-Bu), 2.25 с (3H, CH3), 4.06
кв (2Н, СН2О, J 7.2 Гц), 5.07 д (1H, H4, J 3.0
Гц), 6.96 д (1H, NH, J 3.0 Гц), 7.02 с (2Hаром.),
9.54 c (1H,NH), 10.28 c (1H, OH). Знайдено, %:
C 65.10; H 8.04; N 7.02. M+ 405.5. C22H32N2О3S.
Вирахувано, %: C 65.31; H 7.97; N 6.92.
М.404.5.
5-Ацетил-4-(4-гідрокси-3,5-дитретбутилфеніл)-6-метил-3,4-дигідропіримідин2-он. Вихід 37 %. ІЧ спектр, ν, см-1: 3620
(ОН), 3220, 3110 (NH), 1695, 1655 (С=О).
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.35 c (18H, t-Bu),
2.09 c (3H, CH3), 2.26 с (3H, CH3), 5.15 д (1H,
H4, J 3.0 Гц), 6.89 д (1H, NH, J 3.0 Гц), 7.03 с
(2Hаром.), 7.71 c (1H,NH), 9.11c (1H, OH).
Знайдено, %: C 71.05; H 8.61; N 8.00. M+
359.4. C21H30N2О3. Вирахувано, %: C 70.36; H
8.44; N 7.81. М.358.5.
Дослідження кінетики окиснення кумену
проводили на газометричній установці
(рис. 6).

Рис. 6. Схема газометричної установки

До
реактора
об’ємом
15-20 мл,
виготовленого зі скла, вносили наважку
ініціатора і заливали 10 мл окислювальної
органічної сполуки. Реактор за допомогою
шліфа приєднували до установки. Для
заповнення системи киснем її декілька разів
вакуумували, а потім заповнювали киснем із
балона до досягнення атмосферного тиску.
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При цьому слідкували, щоб рідина зі склянки
урівноваження не потрапила до системи.
Реактор поміщали до термостату, вмикали
прилад для перемішування, і реакційну суміш
нагрівали до необхідної температури. Потім
зрівнювали тиск системи з атмосферним.
Після цього робочу частину установки
ізолювали від допоміжної одним краном, а
іншим краном під’єднали калібровану газову
бюретку. Вимірювали об’єм кисню, який
реагував за одиницю часу. Постійний тиск у
системі підтримували за допомогою склянки
зрівнювання [7].
Висновки
Здійснено синтез функціонально заміщених похідних алкілованих фенолів 5-етилкарбокси-лат-4-(4-гідрокси-3,5-дитрет-бутилфеніл)-6-метил-3,4-дигідропіримідин-2тіон,
5-ацетил-4-(4-гі-дрокси-3,5-дитретбутилфеніл)-6-метил-3,4-дигідропіримідин-2он за трикомпонентною конден-сацією
Біджинеллі. Установлена антиоксидантна
активність інгібіторів, що містять в своїй
структурі гетероциклічний фрагмент, на
модельній
системі
окиснення
кумену.
Показано, що дані речовини можна
розглядати як потенційні антиоксидантні
системи.
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Summary
Eften’eva R.I., Vovk M.V., Lyavynets O.S.
BIFUNCTIONAL INHIBITORS OF OXIDATIVE SYSTEM:
SYNTHESIS AND PROPERTIES
Antioxidant properties of 5-acetyl (ethylcarboxylate)-4-(3, 5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)-6-methyl3, 4-dihydropyrimidin-2(1H)-one (thione), obtained by classical Biginelli condensation, have been found
by volumometric method. Inhibitors’ effect, that possess different effectiveness, has been studied on the
low-temperature activated oxidation of cymen. It has made a supposition that high antioxidant action of
synthesized compounds caused by bifunctional mechanism.
Keywords: antioxidant properties, pyrimidinones, pyrimidinthiones, inhibitors of free radical
processes, volumometric method.
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ВПЛИВ ПОСТСИНТЕТИЧНОЇ ОБРОБКИ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
КОЛОЇДНИХ РОЗЧИНІВ НАНОКРИСТАЛІВ CdTe,
СТАБІЛІЗОВАНИХ ТІОГЛІКОЛЕВОЮ КИСЛОТОЮ
Вивчено закономірності процесу седиментаційного осадження монодисперсних фракцій
нанокристалів (НК) CdTe, стабілізованих тіогліколевою кислотою з полідисперсних розчинів,
отриманих методом колоїдного синтезу. Експериментально досліджено спектри фотолюмінесценції
колоїдних розчинів НК CdTe безпосередньо після завершення синтезу та після проведення
постсинтетичної обробки. Показано, що постсинтетична обробка дозволяє отримати колоїдні
розчиніи НК CdTe, що характеризуються меншим розкидом за розмірами та більшою інтенсивністю
фотолюмінесценції.
Ключові слова: напівпровідник, кадмій телурид, етанол, ізопропанол, нанокристал, седиментаційне
осадження, спектри фотолюмінесценції.

Вступ
На даний час існує велика кількість
різноманітних методів отримання колоїдних
нанокристалів (НК) для застосування в різних
галузях науки та техніки [1-3]. Фізичні методи
забезпечують високий ступінь контролю параметрів системи, але складні у виконанні й
вимагають громіздкого та дорогого обладнання. Хімічні методи, наприклад, колоїдний
синтез, набагато простіші. Вони засновані на
використанні стабілізатора для запобігання
агрегації частинок, до якого висуваються такі
вимоги, як утворення міцного зв’язку із
поверхнею нанокристала та спорідненість із
розчинником. Останнім часом великий інтерес дослідників викликають нанокристали
халькогенідів кадмію, які є перспективним
матеріалом для створення приладів мікроелектроніки нового типу за рахунок прояву
квантово-розмірних ефектів. Найбільше ці
ефекти виражені для CdTe у зв’язку з великим
борівським радіусом екситона (аВ = 7,5 нм,
для порівняння – для CdSe аВ = 5,4 нм) [4].
Серед нанорозмірних халькогенідів кадмію
CdTe найменш досліджений, що пов’язано зі
складністю отримання його колоїдних розчинів, зумовлену тенденцією сполук Te(ІІ) до
розпаду та їх високою токсичністю [5, 6].
Проблемою на сьогодні залишається
складність визначення точної концентрації
НК у колоїдних розчинах. Методики, які
використовуються на даному етапі, вимагають наявності дорогого обладнання, складних математичних розрахунків або побудови

калібрувальних залежностей [7, 8]. Це
наслідок того, що одержані розчини містять
НК різних розмірів. Крім того, при тривалому
зберіганні в системі можуть проходити
процеси агрегації, або навпаки – зменшення
розмірів НК у результаті переходу мономерів
Cd–Te у розчин. Про це свідчить поява нового
максимуму в довгохвильовій частині спектру,
і такий процес теоретично описується положеннями класичної теорії нуклеації. Енергія
НК складається з об’ємної енергії, яка
пропорційна R3 (G =
– 4/3 πr3ΔGυ) і
поверхневої енергії, пропорційної R2 (G =
4πσr2, де σ – поверхневий натяг). Отже, існує
критичний розмір нанокристала, rкр = 2 σ V /R
T lnS, і кристали, розмір яких менший за
критичний, розчиняються, а ті, розмір яких
більший від критичного – продовжують
рости.
З огляду на все вищесказане, метою даної
роботи є дослідження впливу умов синтезу та
постсинтетичної обробки колоїдних розчинів
НК CdTe на їх оптичні властивості.
Експериментальна частина й
обговорювання результатів
Колоїдний розчин НК CdTe отримували
шляхом взаємодії 2×10–3 моль CdI2 та 2×10–4
моль Н2Te у присутності стабілізатора (0,5 мл
тіогліколевої кислоти) при рН = 11 відповідно
до методики, описаної раніше в [9].
Дослідження показали, що після закінчення синтезу НК CdTe в отриманому колоїдному розчині залишається надлишок стабілі-
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затора, іони І– та іони Na+, Cd2+ і дрібнодисперсний кристалічний телур, залежно від
співвідношення вихідних речовин. Зважаючи
на те, що НК CdTe, синтезовані за даною
методикою, характеризуються наявністю на їх
поверхні негативного заряду, присутність у
системі заряджених іонів може призводити до
їх взаємодії з НК CdTe що викликає зміну
оптичних властивостей системи, зокрема –
зменшення інтенсивності та квантового виходу фотолюмінесценції (ФЛ).
Для зменшення впливу природи та
кількості прекурсорів на оптичні властивості
одержаних колоїдних розчинів нами розроблено методику вилучення НК CdTe із
отриманих колоїдних розчинів. Рівні об’єми
вихідного колоїдного розчину й етилового
спирту змішували у скляному циліндрі та
витримували 10 хв при кімнатній температурі
при постійному перемішуванні, що зумовлювало проходження процесу флокуляції
частинок внаслідок нерозчинності у етанолі
НК CdTe/ТГК. При додаванні меншої кількості етилового спирту процес флокуляції не
спостерігаєтья, а додавання надмірної його
кількості руйнує тіогліколятну оболонку НК і
призводить до втрати седиментаційної стійкості розчину. Далі отриману суміш центрифугували упродовж 5 хв зі швидкістю
10 тис. хв.–1 на центрифузі ОПН-12. Флокулу,
яка утворюється внаслідок нерозчиності НК
CdTe в етанолі, відділяли від маточного
розчину методом декантації, багаторазово
промивали етиловим спиртом і пептизували у
деіонізованій воді.
Дослідження спектрів ФЛ отриманих розчинів показали, що описана постсинтетична
обробка НК CdTe значно поліпшує їх оптичні
властивості (рис. 1).

Інтенсивність ФЛ, в. о.
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Рис. 1. Спектри ФЛ колоїдного розчину НК CdTe
безпосередньо після синтезу (1) та після
постсинтетичної обробки (2)
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Колоїдний розчин НК CdTe безпосередньо
після завершення процедури синтезу характеризується досить широкою смугою ФЛ із
затяжкою довгохвильового крила (рис. 1,
крива 1). Такий вигляд спектра ФЛ дозволяє
зробити припущення, що структури, які
утворюються в ході синтезу, складаються з
великих асиметричних частинок і дрібних
частинок із більш вираженою симетрією, що
підтверджується дослідженнями динамічного
світлорозсіювання. За допомогою лазерного
гранулометра встановлено, що в даному
розчині НК CdTe містяться в основному
частинки розміром від 2 до 10 нм, а також
невелика кількість агрегатів значно більшого
розміру (рис. 2).

Рис. 2. Гранулометричний склад колоїдного
розчину НК CdTe

Спектр ФЛ колоїдного розчину НК CdTe
після проведеної постсинтетичної обробки
(рис. 1, крива 2) являє собою симетричну
смугу з меншою напівшириною на напіввисоті максимуму ФЛ, ніж відповідні
значення для розчину до обробки. Це найімовірніше свідчить про зменшення розкиду
за розмірами НК CdTe у колоїдному розчині
та зменшення впливу сторонніх речовин на
процеси рекомбінації у нанокристалах. З
вищесказаного можна зробити висновок про
позитивний вплив проведеної постсинтетичної обробки на структуру й оптичні
властивості колоїдних розчинів НК CdTe.
Монодисперсні розчини нанокристалів
CdTe строго заданих розмірів можна отримати лише шляхом подальшого фракціонування
вихідного колоїдного розчину. Процедура
фракціонування основана на явищі флокуляції
НК CdTe під дією органічних речовин, у яких
досліджувані нанокристали нерозчинні. Це
дозволяє видалити з колоїдного розчину
нанокристали CdTe з різними розмірами і так
отримати зразки високомонодисперсних колоїдних розчинів.
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збуджує. Це вказує на класичний, однофотонний, механізм збудження люмінесценції
нанокристалів CdTe.
600

Інтенсивність ФЛ, в.о.

Осадження проводили при використанні
ізопропілового спирту (ІПС) за методикою, в
основу якої покладено роботу [10]. Із 250 мл
вихідного розчину на експериментальні дослідження відбирали 30 мл (без використання
ротаційного випаровування), з яких 4,5 мл
залишали для досліджень спектрів ФЛ, а в
решті розчину шляхом седиментаційного
осадження ізопропіловим спиртом проводили
пофракційне виділення НК CdTe.
До 25,5 мл вихідного розчину при
постійному перемішуванні за допомогою
магнітної мішалки повільно додавали ІПС при
кімнатній температурі до появи опалесценції
(5,7 мл). Розчин з ознаками опалесценції
центрифугували протягом 15 хв зі швидкістю
500 хв–1. Одержаний флокулят пептизували у
8,5 мл деіонізованої води, а до фільтрату
додавали чергову порцію ІПС (3,58 мл).
Швидкість кожного наступного центрифугування зільшували на 500 хв–1 і при необхідності процедуру проводили при нагріванні
розчину до 60-70°С. Флокуляти усіх фракцій,
пептизовані у деіонізованій воді, характеризувалися значеннями 5 ≤ рН ≤ 6, вимірювання спектрів ФЛ виконували безпосередньо
після проведення осадження.
При додаванні ІПС до розчину після
відділення флокуляту 3-ї фракції спостерігалася опалесценція розчину, проте осадити
флокулят 4-ї фракції не вдалося навіть при
збільшенні кількості ІПС (ще 4 мл) та
збільшенні швидкості центрифугування до
8000 хв–1. Флокуляти усіх фракцій добре
розчиняються в деіонізованій воді з утворенням колоїдного розчину, проте стабільність таких розчинів значно менша, ніж
стабільність вихідного колоїдного розчину
НК CdTe – коагуляція відбувається вже через
декілька днів.
На рис. 3 зображено зміну спектрів ФЛ
НК CdTe в ході седиментаційного осадження
монодисперсних фракцій із вихідного полідисперсного колоїдного розчину. Видно, що
спектри вихідного колоїдного розчину й усіх
фракцій являють собою відносно вузьку
смугу екситонної люмінесценції із деякою
затяжкою довгохвильвого крила. Спектри
вихідного розчину та перших двох фракцій
НК CdTe характеризуються енергетичним
положенням 580 нм (рис. 3, криві А, 1, 2), а
спектри 3-ї фракції – 575 нм (рис. 3, крива 3).
Екситонна люмінесценція всіх досліджених
зразків “стоксова”, тобто характеризується
меншою енергією, ніж енергія хвилі, що її
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Рис. 3. Спектри поглинання (4) та ФЛ (293 К)
колоїдного розчину НК CdTe,
стабілізованих ТГК (А), та фракцій, отриманих з
вихідного розчину шляхом седиментаційного
осадження (1-3)

Аналіз спектрів ФЛ показав, що седиментаційне осадження 1-ї та 2-ї фракцій не
призводить до зміщення максимуму смуги
ФЛ, яка відповідає екситонній рекомбінації,
але при цьому спостерігається розщеплення
піку ФЛ, що, імовірно, є наслідком внеску в
загальний процес рекомбінації через поверхневі рівні, створені дефектами. При цьому
інтенсивність ФЛ 1-ї та 2-ї фракцій НК CdTe
значно перевищує відповідні значення для
вихідного розчину (приблизно в 2 рази для 1-ї
фракції). Характерне для 3-ї фракції незначне
зміщення максимуму в короткохвильову
область, зменшення інтенсивності та розширення спектральної лінії.
Для різних фракцій по мірі збільшення
розмірів нанокристалів CdTe чітко спостерігається поступовий батохромний зсув смуг
фотолюмінесценції, що узгоджується з даними оптичного поглинання і є результатом
розмірної залежності величини забороненої
зони (квантово-розмірний ефект).
Висновки
Установлено, що седиментаційне осадження дозволяє отримати КТ CdTe зі значно
меншим розкидом за розмірами у порівнянні
із вихідним розчином, а також очистити їх від
надлишку стабілізатора та продуктів реакції.
Оскільки колоїдні НК CdTe дисперговані у
розчині, вони не зв’язані з твердою основою.
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Отже, вони можуть бути виготовлені у
великих кількостях у реакційній камері і
пізніше нанесені або переведені на потрібний
об’єкт або підкладку.
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Summary
Kapush O.A., Trishuk L.I., Tomashik V.M., Tomashik Z.F., Dimitriev O.P.,
Babichuk I.S., Boruk S.D.
INFLUENCE OF POST-SYNTHETIC TREATMENT ON OPTICAL PROPERTIES
OF COLLOID SOLUTIONS OF NANOCRYSTALS OF CdTe,
STEADY-STATE THIOGLICOLIC ACID
Conformities to law of process of the sedimentation besieging of monodispersible factions of
nanocrystals of CdTe are studied, by steady-state tioglicolic acid from the polydisperse system got the
method of colloid synthesis. The spectrums of photoluminescence of colloid solutions of CdTe are
experimentally investigational directly on completion of synthesis and after realization of post-synthetic
treatment. It is shown that post-synthetic treatment allows to get colloid solutions of CdTe, that is
characterized by less variation after sizes and greater intensity
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ВПЛИВ ПАР РІЗНОЇ ПРИРОДИ НА ЗАРЯД ПОВЕРХНІ ЧАСТИНОК
ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ ГІДРОСУСПЕНЗІЙ ВУГІЛЛЯ
Досліджено вплив іоногенних і неіоногенних ПАР на заряд поверхні частинок дисперсної фази
висококонцентрованих водовугільниїх суспензій. З’ясовано, що у сильно кислому середовищі частинки
вугілля набувають позитивний заряд, в нейтральному та лужному заряд стає негативним.
Ізоелектрична точка досліджених суспензій знаходиться у діапазоні рН 3-4. Показано, що визначальну
роль при структуроутворенні й стабілізації реологічних властивостей суспензії відіграють диспергуючі
та стабілізуючі реагенти.
Ключові слова: електрокінетичний потенціал, дисперсне вугілля, поверхнево–активні речовини,
реологічні властивості, структуроутворення.

Постановка завдання
Водовугільні суспензії (ВВС) – одні з
найбільш
перспективних
енергоносіїв,
особливо в умовах гострої енергетичної кризи
в Україні. Але для успішного впровадження
ВВС як палива (ВВП) вони повинні мати
необхідні фізико–хімічні характеристики.
Стабільність суспензій визначає їх можливе
використання в тепло– й енергогенеруючих
установках. В’язкість суспензій повинна бути
достатньо низькою для забезпечення його
транспортування, і водночас не опускатися
нижче певної межі для запобігання
седиментації й розшарування суміші [1].
Стабільність суспензій визначається
взаємодією частинок дисперсної фази між
собою та з дисперсійним середовищем.
Фактори, які впливають на взаємодію твердої
фази з дисперсійним середовищем і, отже, на
умови одержання стабільного текучого
висококонцентрованого
палива,
є
рН
дисперсійного середовища, хімічна природа й
концентрація диспергуючих і стабілізуючих
добавок, гранулометричний склад часток
вугілля, їх заряд. Для одержання стабільних
водовугільних суспензій з високим вмістом
твердої фази необхідно реалізувати в системі
оптимальні значення названих фізикохімічних параметрів. Враховуючи, що
поверхня вугільних частинок переважно
гідрофобна, без попередньої модифікації
неможливе утворення стабільних дисперсних
систем у водному середовищі. Найбільш
перспективні для адсорбційної модифікації
вугілля поверхнево–активні речовини [2,3].

Методика експерименту
Як предмет дослідження використовували водовугільну суспензію на основі
антрациту із вмістом твердої фази 69 %.
Вихідний антрацит мав такі характеристки:
> 90% С, 3 – 5 % вологи, 3 – 4 % мінеральної
складової. Використовувалась широка фракція механічно подрібненого антрациту з
розмірами частинок від 0,01 до 0,1 мм. Як
органічні добавки використовували аніонний
поліелектроліт суперпластіфікатор – метиленнафталінсульфонат – дофен, вітчизняного
виробництва, а також катіонну поверхневоактивну речовину (КПАР) на основі
бензалкониум хлориду (MCB-50, виробництва
AKZO Nobel, Швеція), аніонні ПАР
лаурилсульфат натрію, лауретсульфат натрію
й алкілбензолсульфат натрію АБСNa. У якості
неіоногенних ПАР використовували оксиетильований спирт ТЕРГРИТОЛ 15-S-7
(R=12-16, масова частка оксиетильованих
груп 6-8%) та алкілглікозид ТРИТОН BG-10.
[2].
Прямий вимір ξ - потенціалу ускладнений
рядом методологічних і технічних труднощів,
в першу чергу неможливістю точної фіксації
вимірювальних електродів на поверхні в
заданій площині. Інформацію про кількісні і
якісні зміни заряду поверхні вугільної частки
можна одержати за допомогою вивчення змін
знака й величини ξ – потенціалу.
Для виміру значень електрокінетичного
потенціалу використовували експериментальну комірку, схема якої наведена на рис. 1.
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Катод

Анод
I

1
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III

Рис. 1 Схема лабораторної установки для електрокінетичних досліджень
1– 8 – секції із суспензією антрациту, I – мембрани, II – капіляр для вимірювання швидкості
електроосмотичного потоку, III – ємність для фонового електроліту

Результати й обговорення.
Дослідження зміни ξ - потенціалу різних
зразків у діапазоні рН від 1 до 12 (рис. 4)
показали, що електроосмотичний потік
спрямований до катода у слабокислій (рН>3)
та лужній областях, отже, заряд поверхні
вугільних часток у цьому діапазоні рН має
негативний знак. Зміни рН у слабокислій і
слаболужній областях незначно впливають на
величину ξ - потенціалу. Характер зміни ξ потенціалу зі зміною рН для зразків вихідного
антрациту в цілому не має принципової
різниці з даними роботи [4], які отримані на
зразках кам'яного вугілля з меншим ступенем
метаморфізму. Можна відзначити лише трохи
менші абсолютні значення ξ - потенціалу для
антрациту в порівнянні з кам'яним вугіллям
інших марок. Ці криві нагадують розподіл ξ потенціалу зі зміною рН для алюмосилікатів,
зокрема для каолініту. Тобто можна
відзначити, що істотний внесок у формування
поверхневого заряду вносить мінеральна
складова. Для зменшення впливу цього
чинник антрацит вилуговували 5% розчином
плавикової кислоти.
Обробка
антрациту
вилуговуючим
агентом – HF також істотно збільшує
електрокінетичний потенціал у кислому й
нейтральному середовищах, що повинно
позитивно вплинути на здатність антрациту
взаємодіяти з диспергаторами й стабілізаторами у складі водовугільних суспензій
(рис. 2). З ростом рН у лужній області ξ потенціал істотно зростає по абсолютній
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величині й досягає -0- -60 мВ. Це свідчить про
появу
істотної
кількості
поверхневих
активних груп, здатних депротонуватися під
дією іона OH-. У сильнокислому середовищі
(рH<3) заряд поверхні антрациту в основному
визначається
дисоціацією
поверхневих
функціональних груп, а також посиленням
адсорбції Н+ - іонів з дисперсійної фази. При
цьому відбувається перезарядження поверхні
вугільних часток, і ξ - потенціал може
досягати значень > +150 мВ.
При використанні як стабілізаторів
дофену або суміші дофену із содою стабільно
низькі значення ξ- потенціалу зберігаються й
при більш високих значеннях рН (до 10). При
переході в сильнокислу область (рН<2)
спостерігається різке зростання електрокінетичного потенціалу зі знаком «+» через
посилення дисоціації поверхневих карбоксильних і фенольних груп. Ізоелектрична
точка досліджених зразків при цьому
знаходиться у діапазоні рН 3 - 4. У
сильнокислому середовищі також зростає
дисоціація й мінеральної складової поверхні
вугілля. Як відомо [4], ізоелектрична точка
для алюмосилікатів перебуває в діапазоні рН
від 1 до 2, а для зразків графіту відповідне
значення рН приблизно дорівнює 4. Для
досліджених нами зразків комбінація цих
факторів дає значення в зазначеному
інтервалі. Очікується, що зменшення вмісту
мінеральної складової повинно приводити до
зсуву точки нульового заряду в область
підвищення рН. Така закономірність спостері-
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гається на рис. 5 для зразка антрациту з
поверхнею, вилуженою розчином HF.
Використання негативно заряджених добавок типу дофену, які вибірково сорбуються
активними центрами поверхні антрациту,
дозволяє різко знизити зростання ξпотенціалу як у сильнокислій, так і в лужній
областях рН.
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Рис. 3 ξ- потенціал для систем на основі антрациту
з неіоногеннимиПАР як функція рН дисперсійного
середовища
1 - Оксиетильований спирт Тергритол 15-S-7,
2 - Алкілглікозид Тритон BG-10.
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Рис. 2 ξ- потенціал для систем на основі антрациту
з катіонним і високомолекулярними ПАР як
функція рН дисперсійного середовища
1 - Антрацит + КПАР, 2 - Антрацит + HF
3 - Антрацит вихідний, 4 - Антрацит + Дофен
5 - Антрацит + Дофен+Na2CO3.

Вплив неіоногенних ПАР на електрокінетичний потенціал вугільних частинок
показано на рис. 3. У порівнянні з
немодифікованим зразком (рис. 4, крива 3) ξпотенціал дещо зменшується у області рН від
3 до 10. Найбільш активні центри поверхні
вугільних частинок заблоковані сорбованими
на них молекулами неіоногенних ПАР і тому
заряд поверхні зменшується. У сильнокислій
та сильнолужній областях гідрофільна частина молекули НПАР починає дисоціювати і
за рахунок цього зростає ξ- потенціал
комплексу вугільна частинка - адсорбований
НПАВ.
При
цьому
у
присутності
алкілглікозиду це зростання більш суттєве,
що пояснюється особливостями будови цього
НПАР (значна кількість ОН- груп у молекулі,
призводить до їх депротонування у
сильнолужному середовищі зі збільшенням
негативного заряду поверхні модифікованої
вугільної частинки).
При використанні оксиетильованого
спирту можна було б сподіватися на
протонування оксиетильної групи у сильно-

кислому розчині та зростання позитивного
заряду поверхні. Однак отримане в
експерименті зростання ξ- потенціалу у
сильнокислому середовищі дуже незначне. Це
свідчить
про
те,
що
протонування
оксиетильної групи якщо і відбувається, то
незначне. А у сильнолужному середовищі
спостерігається відмітність у поведінці
оксиетильованого спирту й алкілглікозиду. У
присутності останнього ξ- потенціал зростає
значно більше. Можливо велика кількість
гідроксігруп
молекули
алкілглікозиду
призводить до гідролізу та часткової десорбції
цієї НПАР.
Цікаві результати, які отримані у
присутності АПАР. Як видно з рис. 4, їх
використання в порівнянні з КПАР (рис. 2)
зменшує позитивний ξ- потенціал у кислому
середовищі та призводить до зростання
негативного ξ- потенціалу із підвищенням рН.
У сильнолужному середовищі всі ці АПАР
сильно активізуються через підвищення
ступеня їх дисоціації та збільшується їх
адсорбція поверхнею вугілля з утворенням
негативно
заряджених
поверхневих
комплексів. У сильнокислому середовищі ці
ПАР слабо дисоціюють, але все ж проявляють
сорбційну активність по відношенню до
позитивно заряджених активних центрів, що
формуються на поверхні вугілля при низьких
значеннях рН. Через це нейтралізується якась
частина позитивного поверхневого заряду
вугілля і дещо зменшується ξ- потенціал.
Використання цих ПАР зміщує також точку
ізоелектричного заряду в область більш
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Рис. 4 ξ- потенціал для систем на основі антрациту
з аніонними ПАР як функція рН дисперсійного
середовища: 1 - Вихідний антрацит, 2 – АБСNa,
3 - Лаурет С, 4 - Лаурил С.

низьких рН. АБСNa виявляє дещо більшу
активність, ніж лауреат– і лаурилсульфати
натрію, що особливо помітно по підвищенню
негативного ξ- потенціалу у сильнолужній
області. Очевидно, ця ПАР сорбується
набагато ліпше поверхнею вугілля, ніж
аліфатичні сульфати.
Особливою групою ПАР є поліелектроліти, до яких відноситься дофен, які
одночасно здатні стабілізувати властивості
ВУС як завдяки адсорбції, так і через
стеричний фактор, що виникає завдяки
розгалуженості будови їх молекул у водних
розчинах. Це приводить до зміни поверхневого заряду і може супроводжуватися
зміною електрокінетичних і реологічних
властивостей водовугільної суспензії [5].
У присутності органічних реагентів
суспензія більш стійка навіть при незначній
абсолютній величині ξ - потенціалу [5].
Оскільки при цьому вплив електростатичного
відштовхування частинок недостатній, то
основну роль у стабілізації такої колоїдної
гідросуспензії відіграє структурно-механічний фактор [6]. Взаємодія між гідратованою
молекулою добавки й поверхнею частинок
антрациту приводить до виникнення об'ємної
просторової структурної сітки. Дисперсна
система при цьому стає структурованою,
тобто переходить у новий стан [5-7].
Виникнення просторових структур утруднює
контактну взаємодію між окремими частками
і їхнє агрегування з наступною коагуляцією.
Система вода-добавка- антрацит переходить
від вільно-дисперсного до зв’язано – дисперсного стану, при цьому стає седиментаційно стійкою.
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Висновки
Установлено, що у сильнокислому
середовищі (рН<3) всі досліджені зразки
мають позитивний ξ- потенціал, а при рН>4
заряд стає негативним. Ізоелектрична точка
досліджених зразків знаходиться у діапазоні
рН 3-4. Істотний вплив на формування
поверхневого заряду вугілля робить його
мінеральна складова. ПАР мало впливають на
ізоелектричну точку, суттєво змінюючи
абсолютні значення ξ- потенціалу, причому
вплив іоногенних ПАР значно сильніший у
порівнянні з дією неіоногенних ПАР. При
незначній абсолютній величині ξ – потенціалу
у стабілізації суспензій важливу роль відіграє
структурно-механічний фактор.
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Summary
Klishenko R.E., Makarov A,S., Zavgoroniy V.A., Suprunchuk V.I.
INFLUENCE OF SURFACE ACTIVE SUBSTANCES OF DIFFERENT NATURE
IS ON THE CHARGE OF SURFACE OF PARTICLES OF DISPERSIBLE PHASE
OF WATER SUSPENSIONS OF COAL
The effect of ionogenic and non-ionogenic SAS on the surface charge of dispersible phase of
concentrated aqueous-coal suspensions is studied. It is stated, that particle of coal acquire positive charge
in strong acid media, in neutral and alkaline ones a charge becomes negative. The isoelectric point of
examined suspensions lies in the range of pH 3-4. It is rotined that a determining role at structure forming
and stabilizing of reological properties of suspension is played by dispersive and stabilising reagents.
Key words: electrokinetic potential, dispersed coal, surface active substances (SAS), reological
properties, structure forming.
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АНАЛІЗ БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ “ВАЛЯКУЗЬМИНСЬКА”
Проведено незалежний хімічний аналіз на вміст головних йонів у бутильованій воді
"Валякузьминська" та вод, відібраних з артезіанських свердловин у с. Валя Кузьмин. Виявлено задовільну
відповідність між умістом головних йонів у бутильованій і природній воді. Проаналізовано
відповідність складу бутильованої води «Валякузьминська» задекларованій якості як харчового
продукту. Виконано аналіз бутильованої води «Валякузьминська» на вміст мікроелементів з метою
оцінки хімічної безпеки води.
З’ясовано, що проаналізована бутильована вода за вмістом
мікроелементів відповідає міжнародними стандартам. У бутильованій воді виявлені ті ж біологічно
активні компоненти, що і в артезіанській воді. Проведений хімічний аналіз указує на безпечність
бутильованої води «Валякузьминська» та раціональне використання води з артезіанських свердловин у
с. Валя Кузьмин.
Ключові слова: бутильована вода, артезіанська вода,
показники безпеки.

Останнім часом швидко зростає споживання природних вод, розфасованих у різні
ємності. Однак їхня якість не завжди
відповідає стандартам санітарно-хімічної та
біологічної безпеки. Це може бути пов’язано
зі зміною їхнього хімічного складу,
радіаційним і мікробіологічним забрудненням, а також із тривалістю й умовами
зберігання, особливостями їх водопідготовки.
Зокрема, з тари у воду може надходити ряд
небезпечних речовин. Так, зі скляних пляшок
можуть вилуговуватися Ce, Pb, Al, Zn, Ti, Hf,
Th, La тощо, а з ПЕТ-пляшок − стибій [1 - 4].
Інша
проблема
бутильованої
води
пов’язана з імовірною її фальсифікацією.
Досить часто фальсифікована бутильована
вода виготовляється не з природної води,
отриманої безпосередньо з природного
джерела й розлитої на місці її забору, а з
водопровідної води, іноді з криничної, з
додаванням солі, соди, йоду, вуглекислого
газу тощо [5]. В Україні близько 20%
бутильованої води фальсифіковані [6]. У
Росії, за різними даними, від 30 - 75%
бутильованої води – результат фальсифікації
[7, 8]. Існує проблема фальсифікації
бутильованої води й у Європі. З огляду на це
ряд європейських країн створюють паспорти
бутильованої
води.
Водночас
нині
Європейським
геохімічним
товариством
реалізується «Проект європейської підземної
геохімії: вода в пляшках», на підставі якого
складається атлас підземних вод Європи [1].
У рамках цього проекту, щоб мінімізувати
проблему фальсифікації бутильованої води,
корелюється кількість проб води, поданих на
50

головні та мікроелементи води, хімічні

аналіз, у випадку різких відмінностей в
отриманих результатах.
В Україні фасована вода виробляється з
90-х років ХХ ст., при цьому попит на
бутильовану
воду
постійно
зростає.
Насамперед це пов’язано з теперішньою
якістю питної води, що подається у наші
помешкання із системи централізованого
водопостачання. Стан багатьох природних
водойм як джерел водопостачання незадовільний, що пов’язано з тим, що понад 39%
господарсько-побутових і 42% промислових
стічних вид скидаються у поверхневі водойми
без очищення [9]. Більшість природних
водойм нашої країни тепер відносяться лише
до 3 класу [10], тому здійснення повної
технологічної схеми водопідготовки не
завжди забезпечує нормативної якості питної
води.
Об’єктом дослідження обрана фасована
природна мінеральна вода «Валякузьминська». У 1959 році біля села Валя-Кузьмин
(Глибоцького району Чернівецької області)
пробурено
першу
свердловину.
Нині
видобуток цієї води здійснюється з двох
свердловин. Зі свердловини № 1 відбирають
мінеральну воду з глибини 65 м. Вода зі
свердловини №2 –Д відбирається з глибини
116 м. Основний розлив фасованої води
здійснюється зі свердловини №2.
Відомо, що мінеральну воду «Валякузьминську» можна використовувати при
лікуванні захворювань органів травлення,
печінки, сечовидільних шляхів і при
порушенні обміну речовин. Найліпше таку
воду споживати при лікуванні шлунково-
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кишкових захворювань, при хронічному
гастриті та колітах. Серед біологічноактивних елементів «Валякузьминської» води
особливо цінний силіцій, який забезпечує
структурування води. Наявність цього
елементу − один із критеріїв біологічної
сумісності такої води з живими структурами
людського організму. Йод, який також
присутній у «Валякузьминській» воді,
поліпшує пам'ять, настрій, зміцнює волосся,
зуби, нігті, забезпечує нормальне функціонування щитовидної залози. Тому ця вода
користується
відповідним
попитом
у
споживача.
Нами проведено незалежний аналіз
бутильованої води «Валякузьминська». З цією
метою було придбано «Валякузьминську»
воду, фасовану у ПЕТ-пляшки об’ємом 1.5 л
двох марок: одна вода сильногазована (СГ),
інша − негазована (НГ). Для отримання
достовірних даних щодо хімічного складу
закуплено бутильовану воду «Валякузьминська» у декількох торгівельних точках

м. Чернівців: ТРЦ «Майдан», магазин
«Сільпо» за адресою Проспект Незалежності,
100 (зразок №1), на КП «Калинівський ринок»
(зразок №2) і магазин на території заводу, с.
Валя Кузьмин (зразок №3).
Склад бутильованих вод порівняно зі складом вод, відібраних зі свердловин №1 і №2
Валякузьминського мінерального джерела.
Експериментальна частина
Відбір проб води здійснюється за
методикою [11]. Хімічний аналіз бутильованої й артезіанської вод проведено за
ГОСТами, наведеними в табл. 1. Кожний
параметр визначали тричі, після чого
знаходили середнє значення.
Електрохімічні параметри вольт-амперометричного методу аналізу води на вміст
йонів важких металів наведено у табл. 2.
Якість проаналізованої бутильованої води
«Валякузьминська» порівнювали з вітчизняними та міжнародними стандартами [21 - 23].

Таблиця 1
Методи, використані для аналізу проб води

1
2

Показник, який
визначається,
одиниці
вимірювання
pH
Al, мг/дм3

Електрометричний метод аналізу, [12]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]

Робочий
діапазон
вимірюваних значень
1 – 14
0,01– 50

3
4

As, мг/дм3
B, мг/дм3

Вольт-амперометричний метод, [14]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]

0,001 – 0,20
0,01 – 50

5

Ba, мг/дм3

Атомно-емісійна спектрометрія, [13]

0,001 – 50

6
7

Be, мг/дм3
Br, мг/дм3

0,0001 – 10
0,05 – 0,1

8

Ca, мг/дм3

9

Cd, мг/дм3

Атомно-емісійна спектрометрія, [13]
Колориметричний та йодометричний
метод аналізу, [11]
Атомно-емісійна спектрометрія та
титриметричний метод аналізу, [13, 11]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]

10
11
12

Cl−, мг/дм3
CN−, мг/дм3
Cr, мг/дм3

Титриметричний метод аналізу [11]
Фотометричний метод аналізу, [11]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]

> 0,0005
0,01 – 0,25
0,001 – 50

13
14
15

Cu, мг/дм3
F−, мг/дм3
Fe (заг.) , мг/дм3

0,005– 50
0,005 – 50
0,05– 50

16
17

HCO3−, мг/дм3
Hg, мг/дм3

Вольт-амперометричний метод, [14]
Колориметричний метод аналізу [11]
Атомно-емісійна спектрометрія та
титриметричний метод аналізу, [13, 11]
Титриметричний метод аналізу, [11]
Вольт-амперометричний метод, [14]

№
п/п

Методи аналізу

0,0005– 50
0,0001 – 10

Довжини хвиль
при
вимірюванні,
λ, нм
–
167,080/ 308,215/
/396,152
–
208,959/ 249,678/
/249,733
233,527/ 455,403/
/493,409
234,861/ 313,042
–
315,887/ 317,933/
/393,366
214,438/ 226,502/
/228,809
–
–
205,552/ 267,716/
/283,563
–
–
238,200/ 259,940/
/271,441

1-300
0,00005 –
0,01
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18

I, мг/дм3

19

K, мг/дм3

20
21

Li, мг/дм3
Mg, мг/дм3

22

КMnО4, мгО/дм3

23

Mo, мг/дм3

24

Na, мг/дм3

25
26
27
28
29
30

Колориметричний та йодометричний
метод аналізу, [11]
Атомно-абсорбційна спектрометрія та
гравіметричний метод аналізу, [13, 11]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]
Атомно-емісійна спектрометрія та
титриметричний метод аналізу, [13, 11]
Метод визначення перманганатної
окиснюваності [11]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]

0,05 – 0,5

–

0,1 – 500

766,490/ 769,900

0,001 – 50
0,05 – 50

460,286/ 670,784
279,079/ 279,553/
/285,210
–

> 0,4
0,001 – 10

202,030/ 203,844/
/204,844
330,237/ 588,995/
/589,592
–
–
–
231, 604
–
212,412/251,611/
/288,158
–
196,026/ 203,985
–
421,552/ 407,771/
/460,733
214,281

0,1 – 500

NH4+, мг/дм3
NO2−, мг/дм3
NO3−, мг/дм3
Ni, мг/дм3
Pb, мг/дм3
Si, мг/дм3

Атомно-емісійна спектрометрія та
гравіметричний метод аналізу, [13, 11]
Колориметричний метод аналізу, [11]
Колориметричний метод аналізу, [11]
Колориметричний метод аналізу, [11]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]
Вольт-амперометричний метод, [14]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]

31
32
33
34

Sb, мг/дм3
Se, мг/дм3
SO42-, мг/дм3
Sr, мг/дм3

Вольт-амперометричний метод, [14]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]
Титриметричний метод аналізу, [11]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]

0,0001 − 0,1
0,005 − 5
> 0,2
0,001 − 50

35
36

Tl, мг/дм3
U, мг/дм3

0,005 − 10

37

V, мг/дм3

Атомно-емісійна спектрометрія, [13]
МУ 2.6.1.1868-04, альфа-спектрометрія
[16]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]

38

W, мг/дм3

Атомно-емісійна спектрометрія, [13]

0,02 − 10

39
40
41
42
43
44
45

Zn, мг/дм3
Ra, мг/дм3
PO43-, мг/дм3
Феноли, мг/дм3
Mn, мг/дм3
Co, мг/дм3
Твердість заг.,
мг-екв/дм3
СО2

Вольт-амперометричний метод, [14]
МУ 2.6.1.1868-04, гамма-спектр. [16]
Колориметричний метод аналізу, [11]
Фотометричний метод аналізу, [11]
Вольт-амперометричний метод, [14]
Атомно-емісійна спектрометрія, [13]
Титриметричний метод аналізу, [11]

0,0005 − 10
–
< 0,01
> 0,0005
0,002 − 0,5
0,0005− 0,01
0,05 – 300

292,402/ 290,882/
/310,230/ 311,071
207,911/ 209,860/
/239,709
–
–
–
–
–
228,616/ 238,892
–

Титриметричний метод аналізу, [20]

0,1 – 1,0

–
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Обговорення результатів
Як вище згадувалося, вода «Валякузьминська» належить до лікувальностолових вод. Її лікувальну дію у першу чергу
зумовлюють макро- та мікройони. Тому
насамперед у ході виконання роботи
проаналізовано сольовий склад артезіанських
і бутильованих вод, зареєстрованих під
торговою маркою «Валякузьминська».
Аналіз артезіанської води показав, що
загальна мінералізація води, відібраної зі
свердловини №1, складає 1,2 г/дм3. Ця вода
дуже м’яка (0.16 ммоль/дм3), лужна (рН=8,3),
без запаху, її температура − +100С. Вода з
свердловини №2 –Д має загальну мінера-
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0,05 – 4
0,005– 0,03
< 0,1
0,001 −10
0,0001 − 1,0
0,005 − 5

0,001 − 50

лізацію 1,6 г/дм3. Ця вода без запаху, м’яка
(0.3 ммоль/дм3), водневий показник рН=6,7,
температура − +120С.
Основні хімічні компоненти вод, відібраних зі свердловин, зіставлені із сольовим
складом бутильованої води (табл. 3).
Правильність визначення сольового складу
перевірялася за умовою електронейтральності
води, згідно з якою сума концентрацій
головних катіонів повинна дорівнювати сумі
концентрацій домінуючих аніонів, виражених
у мг-екв/л.
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Таблиця 2
Електрохімічні параметри проведення вимірювання компонентів води для використаного електроду
Zn, Pb, Cu

Hg-КЕ
ТМГЕ-Hg
Hg-ІГЕ

Au-КЕ
ТМГЕ-Au (ІІІ)
ЗЕ

РПЕ

Au-КЕ
ТМГЕ-Au(ІІІ)

РПЕ

ТКЕ
ТМГЕ-Ф

Mn

Hg-КЕ
ТМГЕ-Hg
Hg-ІГЕ

Hg

РПЕ
Hg-КЕ

Найменування
електрохімічного
параметра

Значення визначуваного елемента
Cd, Pb, Cu
Zn
As
Sb
Bi
Індикаторні електроди для вимірювання

Потенціал
електронакопичення, В

-1,4 (-1,15)*

-1,2 до -0,9

-145 до
-1,40

-1,0

-0,8**

0

-1,9

0,5-0,6

Потенціал початку
реєстрації, В

-1,2 (-0,85)*

-1,2 до -0,9

-1,35 до
-1,3

-0,6

-0,6

0

-1,7

0,5-0,6

0,15

0,05 до 0,1

0,05 до
0,1

0,6

0,05

0,75

-0,6

0

80-100***

50-50

100-500

80-180

40-80

Кінцевий потенціал розгортки, В
Швидкість зміни
потенціалу, мВ/с
Режим розгортки
потенціалу
Кількість
електродів

Постійний
струм
2 або 3

Постійний струм або
диференційно-імпульсивний
3

2

4030200100
100
500
Постійний струм
2 або 3

3

* - для кадмію, свинцю, міді при 50-кратному надлишку цинку;
** - при 20-кратному надлишку міді, потенціал електронакопичення рівний – 0,3В;
*** - можливе збільшення до 1000мВ/с
Примітка: значення потенціалів приведені відносно хлорсрібного електроду порівняння.ХСЕ – хлор срібний
електрод;
РПЕ – ртутно-плівковий електрод;
Hg-КЕ – ртутно-карбоновий електрод;
Au-КЕ – золото-карбоновий електрод;
ЗЕ – золотий електрод;
Hg-ІГЕ – імпрегнірований ртутно-графітовий електрод;
ТКЕ-ІГЕ – товсто-плівковий карбоновий електрод;
ТМГЕ-Au(ІІІ) – товстоплівковий модифікований йонами золота (ІІІ) графітовий електрод;
ТМГЕ-Hg(І) – товстоплівковий модифікований йонами ртуті (І) графітовий електрод;
ТМГЕ-Ф – товстоплівковий модифікований сполуками класу формалінів графітовий електрод.

З
показниками
сольового
складу
підземної
води
корелюють
відповідні
величини бутильованих вод. Зокрема, як
свідчать дані, наведені у табл. 3, фасована
характеризується тим самим йонним складом,
що й вода зі свердловин. Певні відмінності у
результатах пов’язані з похибкою виконання
аналізу та розливом з карбонізацією води.
Близькі значення концентрацій головних
йонів артезіанської та бутильованої вод
вказують на аналогічні метеорологічні умови
в період відбору артезіанської води та її
розливу.
Аналіз
рівнів
мінералізації
бутильованих вод показує, що загальний
солевміст зростає зі збільшенням глибини
забору води. Це ще один доказ відповідності

проаналізованих бутильованих і артезіанських
вод. У цілому, бутильована вода «Валякузьминська», як і артезіанська, належить до
натрій−гідрокарбонатних.
Отримані результати щодо сольового
складу бутильованих та артезіанських вод
порівняно також з даними, наведеними на
етикетках на пляшках з «Валякузьминською»
водою. Таке порівняння показує, що
проаналізована вода відповідає задекларованій якості. Окрім того, така кореляція
вказує на належні санітарні умови та
раціональну експлуатацію підземних джерел у
с. Валя Кузьмин.
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Таблиця 3.
Сольовий склад артезіанської та бутильованої води «Валякузьминська»

Cl−
SO42−
HCO3−

390±
±3,9
56,0±
±0,7
1,4±
±0,014
4,15±
±0,04
22,1±
±0,4
91±
±2
1020±
±20

385±
±3,9
56,6±
±0,6
1,3±
±0,013
4,22±
±0,08
21,9±
±0,44
92±
±1,8
950±
±19

395±
±4
59,8±
±0,6
1,33±
±0,013
4,1±
±0,04
23,5±
±0,5
101±
±2
1000±
±20

Інший аспект наших досліджень питання аналізу придбаних у торговельній
мережі пляшок з мінеральною водою
«Валякузьминська» на предмет хімічних
показників безпеки і наявності біологічно
активних компонентів і сполук у воді.
Значимість
цього
блоку
аналітичних
досліджень пов’язана з такими міркуваннями.
По-перше, відомо, що природна вода, яка
видобувається у с. Валя Кузьмин, містить
специфічні біологічно-активні мікроелементи:
В (ортоборатна кислота), Si (метасилікатна
кислота), I (йодид-аніон). По-друге, крім
біогенних елементів, у природних водах
можуть міститися небезпечні компоненти
(наприклад, сполуки Арсену, нітрит-, нітрат-,
фосфат-, і ціанід-йони), частина з яких
надходить у воду природним шляхом, а
частина – антропогенним. По-третє, внаслідок
зберігання бутильованої води з тари можуть
вилуговуватися певні токсичні речовини.
Результати аналізу хімічних показників
безпеки фасованої води «Валякузьминська»
наведено в табл. 4 (проба 1 (СК) – вода,
фасована зі свердловини № 2, проба 1 (НГ) –
із свердловини № 1).
Як видно з табл. 4, бутильована вода
«Валякузьминська» щодо хімічної безпечності води відповідає вимогам вітчизняних і
міжнародних стандартів. Для всіх проана54

Проба № 3
(НГ)

Ca2+

386±
±4
57,2±
±0,6
1,4±
±0,014
4,24±
±0,04
22,6±
±0,5
93±
±1,9
1010±
±20

Проба № 2
(НГ)

Mg2+

Артезіанська
вода

Проба № 1
(НГ)

K+

Проба № 3
(СГ)

Na+

Проба № 2
(СГ)

Йони

Проба № 1
(СГ)

свердловина № 2
фасована вода

Концентрація, мг/дм3
свердловина № 1
фасована вода

285±
±2,8
44±
±0,4
1,19±
±0,01
1,18±
±0,01
1,6±
±0,03
16,6±
±0,3
842±
±16,8

286±
±3,0
44,4±
0,4
1,2±
±0,01
1,20±
±0,01
1,58±
±0,03
17,8±
±0,4
850,0±
±17

282±
±2,8
43,6±
±0,44
1,19±
±0,01
1,18±
±0,01
1,6±
±0,032
16±
±0,32
834±
±16,7

Артезіанська
вода

287±
±2,9
45,2±
±0,5
1,2±
±0,01
1,19±
±0,01
1,7±
±0,04
18,7±
±0,4
854±
±17,1

дані з
етикетки на
пляшці

300 −
450
(Na+K)
< 50
< 50
< 50
≤100
700–
1200

лізованих показників спостерігалися концентрації, нижчі від відповідних максимально
допустимих. Окрім того, отримані значення
щодо концентрації фосфатів, нітратів і
перманганатної окиснюваності ще раз
підтверджують належні умови експлуатації
свердловин у с. Валя Кузьмин з дотриманням
відповідних санітарно-захисних зон.
У табл. 5 наведені результати аналізу
біологічно-активних сполук бутильованих вод
«Валякузьминська».
Дані табл. 5 показують, що у
бутильованій воді виявлені ті ж біологічно
активні речовини, що й наявні у природній
мінеральній воді «Валякузьминьска».
Отже, проведений незалежний хімічний
аналіз бутильованої води «Валякузьминська»
показує її відповідність артезіанській воді, яку
відбирають зі свердловин № 1 та № 2 (с. Валя
Кузьмин). Вважаємо, що отримані результати
аналізу цих бутильованих вод можуть бути
використані Європейським геохімічним товариством для внесення «Валякузьминської»
води в Європейський атлас підземних вод.
Висловлюємо подяку Держстандарту м.
Чернівців, Українському НДІ медичної
реабілітації та курортології та проф. Фочуку
П.М. (ЧНУ) за допомогу під час виконання
роботи.
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Таблиця 4
Хімічні показники безпеки фасованої мінеральної води «Валякузьминська»
№
п/п
1
2
3
4

рН****
Al
As
Ba

5
6
7
8
9
10

Be
BrCd
CN−
Cr
Cs

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Стандарти якості води

Параметр,
мг/дм3

Проба 1 (СК)

СанПіН
464630-88
[21]
6.5 – 8.5
0,2
0,01
0,1

Проба 1 (НГ)

6,7±0,1
8,3±0,1
Нижче порогу чутливості
0,0092±0,00001
0,0093±0,0001
Нижче порогу чутливості
Нижче порогу чутливості
0,070±0,001
0,065±0,001
0,000037±0,000001
0,00003±0,000003
Нижче порогу чутливості
0,022±0,0002
0,018±0,0002
Нижче порогу чутливості

Cu
0,0027±0,00003
0,002±0,00002
Co
Нижче порогу чутливості
F−
0,49±0,01
0,45±0,01
Hg
0,0001±0,000001
0,0001±0,000001
КMnО4
0,64±0,013
0,60±0,012
Mo
Нижче порогу чутливості
NH4+
0,050±0,001
0,052±0,0011
NO2−
0,25±0,004
0,25±0,004
NO3−*****
7,45±0,11
7,4±0,2
Ni
0,005±0,00005
0,005±0,00005
Pb
Нижче порогу чутливості
Sb
Нижче порогу чутливості
Se
Нижче порогу чутливості
Sr
2,45±0,03
2,0±0,02
U
(1,9±0,02).10-3
(1,8±0,02).10-3
V
0,060±0,001
0,058±0,001
Zn
0,0073±0,0001
0,0071±0,0001
Ra
(1,0±0,01).10-9
(1,0±0,01).10-9
3−
PO4
Нижче порогу чутливості
Феноли
0,0005±0,00001
0,00045±0,00001
Mn
0,020±0,0002
0,018±0,0002
СО2
0,6+0,012
**** - безрозмірна величина;
** *** - у перерахунку на N;
****** - для сильно газованої води.

Директива ЄС
98/83/ЄС [22]
6.5 – 8.5
0,2
0,01
–

ВООЗ [23]
6.5 – 8.5
0,2
0,01
0,1

0,0002
<0,08
0,0001
≤ 0,050
0,05
≤2

–
<0,08
0,0005
0,05
0,05
–

–
<0,08
0,0003
–
0,05
–

0,1
<0,005
≤ 1,5
0,0005
≤ 2,0
0,07
≤ 0,1
≤ 0,5
≤ 10,0
0,01
≤ 0,010
0,0005
0,001
≤ 7,0
≤1
0,1
1
< 1,1.10-9
≤ 0,6
<0,0005
0,1
0,4 – 0,6******

0,2
<0,005
<0,02
0,001
–
0,07
<0,1
≤ 0,5
≤ 10,0
0,02
≤ 0,010
0,0005
0,001
≤ 7,0
–
–
–
< 1,1.10-9
≤ 0,6
<0,0005
0,05
0,4 – 0,6******

0,2
<0,005
–
0,001
–
0,07
<0,1
≤ 0,5
≤ 10,0
0,02
≤ 0,010
0,0005
0,001
≤ 7,0
–
–
–
≤ 0,6
<0,0005
0,4
0,4– 0,6******

Таблиця 5.
Біологічно-активні речовини бутильованої води «Валякузьминська»
№
п/п
1

Біологічноречовини
Ферум (заг)

активні

2
3
4
5

Ортоборатна кислота
Бром
Метакремнієва кислота
Йод

Проба 1 (СК)
0,059±0,001
<14,2±0,3
<0,08±0,001
15,2±0,3
0,13±0,002

Концентрації, мг/дм3.
Проба 1 (НГ)
Директива ЄС 98/83/ЄС [22]
0,06±0,001
0,2
(для підземних вод)
<14,0±0,3
Не нормується
<0,08±0,001
Не нормується
15±0,3
Не нормується
0,12±0,002
Не нормується
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Висновки
Проведений аналіз якості бутильованої
води «Валякузьминська» показує, що за своїм
сольовим складом вона не відрізняється від
вод, відібраних з артезіанських свердловин у
с. Валя Кузьмин. Придбана у торговельній
мережі бутильована «Валякузьминська» вода
відповідає задекларованій якості як харчового
продукту. Уміст мікроелементів бутильованої
води «Валякузьминська» відповідає вітчизняним і міжнародним стандартам, які регламентують безпечність питної води.
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Кобаські М.Г., Чобан А.Ф. Аналіз бутильованої води “Валякузьминська”

Summary
Kobas’ki M.G., Choban A.F.
ANALYSIS OF BOTTLED WATER "VALYAKUZ’MYNSKA"
It has been carried out the an independent chemical analysis of the main ions in bottled water
"Valyakuz’mynska" and water, selected from artesian wells in the village Valya Kuz’min (Chernivtsy
region). It has been found a satisfactory correspondence between the concentration of main ions in the
natural and bottled waters. It has been analyzed the chemical content of bottled water "Valyakuz’mynska"
with its declared quality of bottled water as a food product. Microelements have been detected in bottled
water "Valyakuz’mynska" to assess the chemical safety of water. It has been found that concentration of
microelements in bottled water don't exceed the international standards. There are the same biologically
active components in the bottled and artesian waters. Conducted chemical analysis has been indicates the
safety of bottled water "Valyakuz’mynska" and rational use of artesian water in the village Valya
Kuz’min.
Key words: bottled water, artesian water, main and microelements, chemical safety factors.
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СИНТЕЗ АМІДІВ 4-АРИЛ-6-МЕТИЛ-2-ТІОКСО-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОПІРИМІДИН-5КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ
Трикомпонентною конденсацією ацетоацетамідів, гідрокси(метокси)бензальдегідів і тіосечовини в
середовищі оцтової кислоти синтезовані аміди 4-арил-6-метил-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин5-карбонових кислот, серед яких виявлені речовини з помірною антимікробною активністю.
Ключові слова: ацетоацетаміди, гідрокси(метокси)заміщені бензальдегіди, аміди 2-тіоксотетрагідропіримідин-5-карбонових кислот, конденсація, антимікробна активність

Упродовж двох останніх десятиріч естери
2-оксо(тіоксо)-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5карбонової кислоти, відомі як сполуки
Біджинеллі [1], стали об’єктами посиленої
уваги дослідників, завдяки своїй структурній
спорідненості з клінічно активними дигідропіримідиновими блокаторами кальцієвих
каналів. Окрім цього, вони характеризуються
широким спектром фармакологічної активності: протипухлинної [2-4], анальгетичної
[5], протизапальної [6], противірусної [7-9].
Деякі з їх представників є потенційними
блокаторами кальцієвих каналів і можуть
використовуватись для лікування сeрцевосудинних захворювань [10-14]. Установлено,
що біологічна активність частково гідрованих
піримідинових сполук істотно залежить від
характеру та ступеня їх функціоналізації
[15,16]. При цьому доволі перспективні
сполуки з карбамоїльними фрагментами в
положенні 5 піримідинового скафолда [17].
На
даний
час
синтезована
низка
різноманітних амідів 2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот [18-21],

серед яких, одначе, відсутні сполуки з
фармакофорними гідроксифенільними або
метоксифенільними замісниками в положенні
4 піримідинового циклу. Враховуючи виражений фармакологічний ефект метилового
естеру
4-(3-гідроксифеніл)-2-тіоксо-1,2,3,4тетрагідро-піримідин-5-карбонової
кислоти
(препарат Монастрол) [22], обґрунтованим
видається отримання та вивчення бактерицидних властивостей нових похідних тетрагідропіримідин-2-тіону, функціоналізованих у
положенні 4 гідрокси(метокси)фенільними, а
в положенні 5 – карбамоїльними замісниками.
Для синтетичного розв’язання такої
проблеми була використана трикомпонентна
взаємодія
ацетоацетамідів
(Iа-д)
з
гідрокси(метокси)заміщеними ароматичними
альдегідами
(IIа-г)
та
тіосечовиною.
Установлено, що 2-добове витримування
реагентів у розчині оцтової кислоти при 5055ºС приводить до амідів 4-арил-6-метил-2тіоксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти (ІІІ а-н) з виходами 58-93 %.
Ar
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O
+
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N
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CH3
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AcOH
H2 N
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ІІ а-г

N
H

NH2
S
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O
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N
H
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ІІІ а-н

І, R = H (а), Ph (б), 2-CF3C6H4 (в), 4-ClC6H4 (г), 4-MeC6H4 (д);
ІІ, Ar = 3,4-(OH)2C6H3 (а), 3-MeO-4-OH-C6H3 (б), 2,4-(CH3O)2C6H3 (в), 2-MeO-5-BrC6H3 (г);
ІІІ, Ar = 3,4-(OH)2C6H3, R = Ph (а); Ar = 3-MeO-4-OH-C6H3, R = H (б), Ph (в), 4-ClC6H4 (г),
2-CF3C6H4 (д); Ar = 2,4-(CH3O)2C6H3, R = H (e), Ph (є), 4-ClC6H4 (ж), 4-MeC6H4 (з); Ar = 2-MeO5-BrC6H3, R = H (i), Ph (к), 4-ClC6H4 (л), 4-MeC6H4 (м), 2-CF3C6H4 (н).

58

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 581.: Хімія. – Чернівці, 2011

Кушнір О.В., Єфтеньєва Р.І., Лявинець О.С., Гаврилюк О.І., Дейнека С.Є., Вовк М.В. Синтез амідів …

Склад і структура синтезованих сполук
узгоджуються з результатами елементного
аналізу ІЧ- та ЯМР 1Н спектроскопії
(табл.1,2). В останніх найбільш доказові
синглети протонів тетрагідропіримідинового
циклу в діапазонах: Н-1 (9.37-9.95 м.ч.), Н-3
(8.79-9.31 м.ч.), Н-4 (5.25-5.62 м.ч.).
Проведено вивчення антимікробної і
протигрибкової активності синтезованих сполук за методом двократних серійних розведень з використанням як тест-мікроорганізмів
культур стандартних штамів S.аurеus АТСС
25922 і С.аlbісаns АТСС 885-653.
Аналіз отриманих результатів показує, що
досліджувані препарати володіють помірною
антимікробною та протигрибковою активністю у концентраціях від 62,5 до 500 мкг/мл

на тест-культури грам-негативних бактерій та
грибів, що робить перспективним їх подальше
поглиблене дослідження.
Експериментальна частина
ІЧ спектри сполук у KBr записані на
приладі UR-20. Cпектри ЯМР 1Н в ДМСО-d6
виміряні на приладі Bruker Avance DRX-500
(500.13 МГц), внутрішній стандарт – ТМС.
Аміди 4-арил-6-метил-2-тіоксо-1,2,3,4тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот
(ІІІа-н). Суміш 0.02 моль ацетоацетаміду (Іад), 0.02 моль альдегіду (ІІа-г) та 0.03 моль
тіосечовини в 50 мл оцтової кислоти
витримували при 50-55ºС впродовж 48 год, а
потім виливали в 200 мл води. Твердий осад
відфільтровували і кристалізували з етанолу.
Таблиця 1

Характеристики сполук ІІІa-н

Сполука

Брутто-формула

ІІІa

C18H17N3O3S

ІІІб

C13H15N3O3S

ІІІв

C19H19N3O3S

ІІІг

C19H18ClN3O3S

ІІІд

C20H18FN3O3S

ІІІе

C14H17N3O3S

ІІІє

C20H21N3O3S

ІІІж

C20H20ClN3O3S

ІІІз

C21H23N3O3S

ІІІі

C13H14BrN3O2S

ІІІк

C19H18BrN3O2S

ІІІл

C19H17BrClN3O2S

ІІІм

C20H20BrN3O2S

ІІІн

C20H17BrF3N3O2S

Знайдено, %
Вирахувано, %
N
S
11.76
8.91
11.82
9.02
14.30
10.81
14.32
10.93
11.33
8.57
11.37
8.68
10.35
7.79
10.40
7.94
9.54
7.20
9.61
7.33
13.52
10.24
13.67
10.43
10.80
8.25
10.96
8.36
10.01
7.51
10.05
7.67
10.45
8.01
10.57
8.07
11.75
9.02
11.80
9.00
9.64
7.35
9.72
7.42
8.98
6.77
9.00
6.86
9.31
7.10
9.41
7.18
8.33
6.35
8.39
6.40

Т.топл.о С

Вихід, %

115-116

58

91-92

65

96-97

78

131-133

76

145-146

83

190-191

85

163-165

91

194-195

83

218-219

93

116-117

82

132-133

77

134-135

83

228-229

92

104-105

82
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Таблиця 2
Спектри ІЧ та ЯМР 1Н сполук ІІІ а-н
Сполука

ІЧ спектр, ν, см-1
С=О
N-H

ІІІa

1665

3285-3340

ІІІб

1665

3290-3340

ІІІв

1670

3275-3330

ІІІг

1670

3260-3295

ІІІд

1660

3265-3305

ІІІе

1665

3275-3300

ІІІє

1660

3275-3310

ІІІж

1670

3270-3315

ІІІз

1665

3280-3325

ІІІі

1655

3290-3345

ІІІк

1660

3280-3320

ІІІл

1665

3285-3320

ІІІм

1670

3260-3305

ІІІн

1665

3265-3305

Спектр ЯМР 1Н, , м.д. (J, Гц)
2.06 c (3Н, СН3), 5.25 c (1H, H4), 6.52-6.68 м (3Наром.), 7.02-7.56 м
(5Наром.), 8.88 c (1H, OH), 8.93 c (1H, OH), 9.31 c (1Н, NН), 9.64 c (1H,
NH), 9.87 c (1Н, NН)
2.10 c (3Н, СН3), 3.69 c (3Н, СН3О), 5.33 c (1H, H4), 6.71-6.83 м
(3Наром.), 7.08-7.12 м (2Н, NH2.), 8.97 уш.с. (1Н, NН), 9.24 c (1H, OH),
9.75 c (1Н, NН)
2.07 c (3Н, СН3), 3.69 c (3Н, СН3О), 5.33 c (1H, H4), ), 6.71-6.83 м
(3Наром.), 7.03 т (1Наром.), 7.25 т (2Наром.), 7.55 д (2Наром.), 8.90 c (1Н,
NН), 9.32 c (1H, OH), 9.68 c (1H, NH), 9.89 c (1Н, NН)
2.07 c (3Н, СН3), 3.69 c (3Н, СН3О), 5.33 c (1H, H4), 6.67-6.81 м
(3Наром.), 7.32 д (2Наром., J 8.8 Гц), 7.59 д (2Наром., J 8.8 Гц), 9.00 c (1Н,
NН), 9.35 c (1H, OH), 9.81 c (1H, NH), 9.95 c (1Н, NН)
2.15 c (3Н, СН3), 3.75 c (3Н, СН3О), 5.28 c (1H, H4), 6.76-6.88 м
(3Наром.), 7.27 д (1Наром.), 7.44 т (1Наром.), 7.62 т (1Наром.), 7.69 д (1Наром.),
8.99 c (1Н, NН), 9.25 c (1H, OH), 9.37 c (1H, NH), 9.93 c (1Н, NН)
2.07 c (3Н, СН3), 3.75 c (3Н, СН3О), 3.77 c (3Н, СН3О), 5.43 c (1H, H4),
6.47-6.55 м (2Наром.), 6.69-7.09 м (3Н, 1Наром.+NH2), 8.79 c (1Н, NН),
10.19 c (1Н, NН)
2.00 c (3Н, СН3), 3.62 c (3Н, СН3О), 3.74 c (3Н, СН3О), 5.57 c (1H, H4),
6.51-6.53 м (2Наром.), 7.01-7.10 м (2Наром.), 7.27 т (2Наром.), 7.60 д
(2Наром.), 9.02 c (1Н, NН), 9.72 c (1Н, NН), 9.88 c (1Н, NН)
2.02 c (3Н, СН3), 3.64 c (3Н, СН3О), 3.75 c (3Н, СН3О), 5.57 c (1H, H4),
6.52 c (2Наром.), 7.08 д (1Наром.), 7.30 д (2Наром.), 7.61 д (2Наром.), 8.86 c
(1Н, NН), 9.72 c (1Н, NН), 9.76 c (1Н, NН)
2.03 c (3Н, СН3), 2.22 с (3Н, СН3), 3.66 c (3Н, СН3О), 3.75 c (3Н,
СН3О), 5.55 c (1H, H4), 6.51 c (2Наром.), 7.03 д (1Наром.), 7.31 д (2Наром.),
7.60 д (2Наром.), 9.06 c (1Н, NН), 9.72 c (1Н, NН), 9.81 c (1Н, NН)
2.07 с (3Н, СН3), 3.76 с (3Н, СН3О), 5.49 с (1H, H4), 6.98-7.82 м
(3Наром.+NH2), 8.95 c (1Н, NН), 9.86 с (1Н, NН)
1.99 с (3Н, СН3), 3.59 с (3Н, СН3О), 5.58 с (1H, H4), 6.95-7.58 м
(8Наром.), 9.16 c (1Н, NН), 9.81 с (1Н, NН), 9.99 c (1Н, NН)
1.98 с (3Н, СН3), 3.57 с (3Н, СН3О), 5.57 с (1H, H4), 6.93 д (1Наром.),
7.22 с (1Наром.), 7.35 д (2Наром.), 7.42 д (1Наром.), 7.64 д (2Наром.), 9.21 c
(1Н, NН), 9.95 с (1Н, NН), 10.02 c (1Н, NН)
1.98 с (3Н, СН3), 2.23 с (3Н, СН3), 3.58 с (3Н, СН3О), 5.57 с (1H, H4),
6.93 д (1Наром.), 7.07 д (2Наром.), 7.23 с (1Наром.), 7.41-7.49 м (4Наром.),
9.16 c (1Н, NН), 9.73 с (1Н, NН), 9.98 c (1Н, NН)
2.11 с (3Н, СН3), 3.77 с (3Н, СН3О), 5.62 с (1H, H4), 7.00 д (1Наром.),
7.27-7.69 м (6Наром.), 9.08 c (1Н, NН), 9.44 с (1Н, NН), 10.00 c (1Н, NН)

Висновки
1. Розроблено
трикомпонентний
синтез
нових амідів 4-арил-6-метил-2-тіоксо1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонових
кислот, який ґрунтується на взаємодії
ацетоацетамідів з ароматичними альдегідами та тіосечовиною в середовищі
оцтової кислоти.
2. Скринінг синтезованих сполук виявив
серед них речовини з помірною антимікробною та протигрибковою активністю.
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Summary
Kushnir O.V., Eften’eva R.I., Lyavynets O.S., Gavrilyuk O.I., Deyneka S.Ye., Vovk M.V.
SYNTHESIS OF 4-ARYL-6-METHYL-2-TIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDROPYRIMIDINE-5CARBOXYLIC ACID AMIDES AND THEM ANTIMICROBIAL ACTION
4-Aryl-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid amides have been
synthesized by three component cyclization of acetoacetamides with hydroxy(methoxy)benzaldehydes
and thiourea into acetic acid and their antimicrobial action has been investigated.
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ХІМІЧНЕ РОЗЧИНЕННЯ МОНОКРИСТАЛІВ PbTe ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Pb1-XSnXTe
В ТРАВИЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЯХ H2O2–HBr–АЦЕТАТНА КИСЛОТА
Уперше вивчено характер і кінетичні закономірності розчинення монокристалів PbTe і твердих
розчинів Pb1-xSnxTe у травильних композиціях Н2О2–НBr–ацетатна кислота. Досліджено залежності
швидкості травлення вказаних напівпровідникових матеріалів від складу травників, температури та
перемішування, встановлено вплив складу твердих розчинів на параметри хімічного полірування.
Показано, що процес розчинення монокристалів у досліджуваних травильних композиціях лімітується
дифузійними стадіями. Оптимізовано склади травників і режими хіміко-динамічного полірування PbTe
і твердих розчинів Pb1-xSnxTe.
Ключові слова: монокристал, плюмбум телурид, тверді розчини, швидкість травлення, хімікодинамічне полірування.

Монокристали PbTe та тверді розчини
Pb1-xSnxTe є базовими матеріалами для
термоелектричних перетворювачів теплової
енергії в електричну, що функціонують в
інтервалі температур (500-850) К, а також
фотоприймачів і випромінювальних структур
інфрачервоного діапазону оптичного спектра
[1, 2]. При їх виготовленні велика увага
приділяється якості поверхні вказаних
матеріалів. Однак існують технологічні
проблеми при виборі оптимальних складів
поліруючих травильних композицій як для їх
хіміко-механічного (ХМП), так і для хімікодинамічного полірування (ХДП). До структурної досконалості поверхні монокристалів
РbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe
висуваються високі вимоги, що призводить до
необхідності
створення
травників
з
відповідною швидкістю травлення матеріалу,
шорсткістю
поверхні
та
іншими
специфічними властивостями [3]. Для
обробки поверхні напівпровідників типу
АIVВVI часто використовують бромовмісні
розчини Br2 у HBr.
Для хімічного полірування монокристалічних зразків РbTe р-типу, вирощених
методом Чохральського, з концентрацією
дірок і їх рухливістю (3-6) ×1018 см–3 і
(3-6)×103 см2· В–1·с–1
відповідно,
можна
використовувати травильні розчини складу
Br2 : HBr = 4 : 100 [4].
У роботі [5] вивчали ниткоподібні
монокристали Pb0,8Sn0,2Te
р- і n-типу,
отримані методом сублімації у кварцових
капілярах з внутрішнім діаметром 10-120 мкм
і довжиною приблизно 20 см. Рентгенівський
аналіз показав, що монокристали росли в
основному уздовж кристалографічного нап-

рямку (100). Після ХМП зразки травили
розчином, що містить 10 частин (95 % HBr +
5 % Br) і 1 частину толуолу. Використання
цього травника для хімічного полірування
ниткоподібних кристалів Pb0,8Sn0,2Te з
домішкою індію забезпечує отримання
дзеркально гладкої поверхні без оксидної
плівки, що, на думку авторів, пов’язано з тим,
що до складу розчину введено толуол, який
регулює інтенсивність розчинення. Для
виявлення дислокаційних ямок травлення
автори [4] використовували розчин такого
складу: 10 г КОН + 10 мл H2O +1 мл C3H8O3 +
0,5 мл 30% H2O2 впродовж 0,5-1 хв. Встановлено, що розміри цих дислокаційних ямок
залежать від тривалості травлення і вони
мають строго прямокутну форму як у
поздовжньому, так і в поперечному перерізі.
Однак усі вищевказані травники характеризуються значною токсичністю, до того ж
існують значні труднощі при приготуванні та
зберіганні таких сумішей внаслідок великої
леткості вільного брому.
Для уникнення небхідності роботи з
токсичними вихідними компонентами доцільно застосовувати бромовиділяючі травильні
композиції на основі HBr, у яких як окисник
можна використовувати HNO3, Н2О2 або водні
розчини калій біхромату. Нами раніше
встановлено [6, 7], що травники на основі
Н2О2–НBr володіють добрими поліруючими
властивостями для поверхонь PbTe і твердих
розчинів Pb1-xSnxTe. Дослідження проводилися з використанням 40 %-ної HBr в
інтервалі концентрацій 1-16 об.% Н2О2 в НBr.
Для поліпшення якості травильних
композицій Н2О2–НBr зазвичай додатково
використовують
компоненти
(органічні
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кислоти, модифікатори в’язкості, тощо), які
дозволяють частково регулювати процес
взаємодії Н2О2 і НBr, сприяють розчиненню
брому, що виділяється, а також переводять у
розчинну форму продукти взаємодії.
Метою даної роботи є дослідження
закономірностей ХДП поверхні монокристалів PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe
травильними композиціями Н2О2–НBr–ацетатна кислота, встановлення концентраційних
залежностей швидкостей розчинення вказаних напівпровідникових матеріалів, а також
областей поліруючих розчинів, визначення
лімітуючих стадій процесу розчинення і
розробка та оптимізація на основі отриманих
експериментальних даних поліруючих травників для застосування їх у процесі ХДП для
технологічних операцій різного призначення.
Методика експерименту
Для
експериментальних
досліджень
використовували вирощені методом Бріджмена монокристали PbTe та твердих розчинів
Pb0,83Sn0,17Te, Pb0,8Sn0,2Te (ІІ), а також
одержані з парової фази Pb0,8Sn0,2Te (І). Зразки
вирізали з монокристалічних зливків за
допомогою струнної різки з алмазним
напиленням, при цьому розміри пластин
становили приблизно 571,5 мм. Порушений
шар, який утворюється на поверхні у процесі
різки, частково усували механічним шліфуванням із застосуванням водних суспензій
абразивних порошків М10, М5 і М1. Для
усунення з поверхні пластин забруднень, що
з’являються при різці та шліфуванні,
проводили промивку пластин у теплій
дистильованій воді з додаванням поверхневоактивних речовин. Після цього зразок
багаторазово
промивали
дистильованою
водою і висушували на повітрі. Далі
підготовлені пластини приклеювали за
допомогою піцеїну неробочою стороною на
скляні підкладки. Залишки піцеїну з поверхні
зразків і підкладок відмивали органічними
розчинниками:
ацетоном,
толуолом
і
етиловим спиртом. З поверхні зразків усували
порушений при різці і шліфуванні шар
товщиною 100-150 мкм розробленим нами
бромовиділяючим травником H2O2–HBr–
етиленгліколь спочатку методом ХМП
(швидкість полірування 80 мкм/хв), а потім
методом ХДП зі швидкістю травлення
15 мкм/хв.
Усі дослідження закономірностей розчинення вказаних матеріалів у травильних
64

композиціях Н2О2–НBr–ацетатна кислота
(С2Н4О2)
проводили
у
відтворюваних
гідродинамічних умовах з використанням
методики диска, що обертається, на установці
для ХДП [8]. Підбір співвідношень
компонентів
травника
проводили
за
допомогою побудови діаграми “склад розчину
– швидкість травлення” із застосуванням
математичного планування експерименту на
симплексі (метод симплексних граток
Шеффе) [9]. Швидкість розчинення визначали
за
зменшенням
товщини
пластин
з
використанням багатообертового індикатора
1МИГП з точністю ± 0,5 мкм. Одночасно
досліджували 4 зразки, при цьому відхилення
у вимірюванні товщини не перевищувало 5 %.
Оскільки процес травлення проводили
протягом 3-5 хв., то похибка у визначенні
швидкостей розчинення перебуває в межах
0,1-0,2 мкм/хв.
Для приготування травників використовували 48 %-ну HBr, 35 %-ний Н2О2 та
льодяну ацетатну кислоту (всі реактиви марки
“ос.ч.” та “х.ч.”), при цьому змішування
компонентів
проводили
повільно
з
обов’язковим
охолодженням
травильної
суміші. Перед початком процесу травлення
розчини витримували протягом двох годин
для протікання хімічної взаємодії між
компонентами:
H2O2 + 2HBr = Br2 + 2H2O
Після травлення пластини швидко
вилучали із травника і одразу ж піддавали
промивці для повного усунення з поверхні
залишків
травильного
розчину.
Нами
встановлено, що в разі промивання зразків
тільки деіонізованною водою на їх поверхні
утворюється плівка бурого кольору. За
розробленою
нами
методикою
після
завершення процесу травлення зразки
необхідно вилучити із травника і негайно
промити за схемою (по 30 с в кожному
розчині):
Н2О → 15 % NaOH → Н2О → HCl (конц.) →
Н2 О
Мікроструктуру поверхні монокристалів
після травлення досліджували в білому світлі
за допомогою металографічного мікроскопа
МИМ-7 з цифровою відеокамерою eTREK
DCM800 (8Mpix).
Результати експерименту та їх обговорення
На рис. 1 наведені діаграми “склад
травника – швидкість травлення” PbTe і
твердих розчинів Pb0,83Sn0,17Te, Pb0,8Sn0,2Te (І),
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Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) у травниках Н2О2–НBr–
С2Н4О2. Для досліджень обраний інтервал
складів травників, обмежений трикутником
АВС
при
об`ємному
співвідношенні
H2O2:HBr:С2Н4О2 у вершинах А, В, С: А –

2:98:0; В – 2:48:50; С – 10:90:0 (рис. 1 а), що
дозволило запобігти потраплянню в область
пасивуючих розчинів.

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 1. Концентраційна залежність швидкості розчинення (мкм/хв) монокристалів PbTe (б) і твердих
розчинів Pb0,83Sn0,17Te (в), Pb0,8Sn0,2Te (І) (г) та Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) (д) у травниках при об`ємному
співвідношенні H2O2:HBr: С2Н4О2 у вершинах А, В, С (а): А – 2:98:0; В – 2:48:50; С – 10:90:0 (I – області
поліруючих і II – неполіруючих розчинів), (Т = 300 К, γ = 86 хв–1).
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З метою визначення кінетичних закономірностей
процесів
розчинення
PbTe,
Pb0,83Sn0,17Te, Pb0,8Sn0,2Te (І) і Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) у
композиціях Н2О2–НBr–С2Н4О2 досліджено
залежності
швидкості
розчинення
від
–1
-–1/2
швидкості обертання диска (v –  ) та
температури (ln v – 103/T) для травника складу
(в об.%): 4 Н2О2 + 58,5 НBr + 37,5 С2Н4О2
(рис. 2 а, б). Такі дослідження дозволяють
визначити, яка стадія процесу розчинення –
дифузійна чи кінетична – є лімітуючою.
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Як видно з рис. 2 б, швидкість розчинення
монокристалів PbTe у розчинах Н2О2–НBr–
С2Н4О2 досягає найбільших значень –
16,7 мкм/хв. – при максимальному вмісті
Н2О2 (8 об.%) (вершина С на діаграмах).
Мінімальні швидкості травлення – 3,8 мкм/хв
– досягаються у сумішах з найбільшим
вмістом
(98 об.%)
бромідної
кислоти
(вершина А), а також у найбільш збагачених
ацетатною кислотою розчинах (вершина В на
діаграмах). При хімічному травленні зразків
Pb0,83Sn0,17Te (рис. 2 в) максимальна швидкість
розчинення 15,8 мкм/хв також спостерігається
у розчинах з максимальним вмістом гідроген
пероксиду, а мінімальні швидкості спостерігаються при найбільшому вмісті бромідної
кислоти (4 мкм/хв) та найбільш розведених
ацетатною кислотою (2,7 мкм/хв). При цьому
всі склади травильних композицій виявилися
поліруючими по відношенню до PbTe і
твердих розчинів Pb0,83Sn0,17Te/
Для монокристалічних зразків Pb0,8Sn0,2Te
(рис. 2 г, д) мінімальна швидкість травлення
спостерігається в сумішах з найбільшим
вмістом С2Н4О2 при об’ємному співвідношенні H2O2:HBr: С2Н4О2 = 2:48:50
(2,3 мкм/хв), а також з максимальним вмістом
НBr (~4 мкм/хв), найбільшу швидкість
розчинення – 17,2 мкм/хв для Pb0,8Sn0,2Te (І)
та 16,3 мкм/хв. для Pb0,8Sn0,2Te (ІІ) – виявлено
в розчинах, збагачених на H2O2. Відзначимо,
що не всі травильні суміші цієї системи для
таких зразків поліруючі, оскільки на
відповідних діаграмах існує велика область
неполіруючих розчинів (рис. 2 г, д). Це,
ймовірно, пов’язано з тим, що станум ацетат у
водних розчинах розкладається з утворенням
ацетатної кислоти та Sn(ОН)4, який погано
розчиняється у воді і може осідати на
поверхні зразків.
Sn(СН3СОО)4 + 4Н2О = Sn(ОН)4↓ +
+ 4СН3СООН
Отже, зі збільшенням вмісту олова у
складі
твердих
розчинів
Pb1-xSnxTe
зменшується область поліруючих розчинів у
системі Н2О2–НBr–С2Н4О2.
З аналізу діаграм “склад травника –
швидкість травлення” PbTe і твердих
розчинів Pb1-xSnxTe в розчинах Н2О2–НBr–
С2Н4О2 видно, що вони подібні між собою. Це
свідчить про те, що процес розчинення
вказаних
матеріалів
у
досліджуваних
травниках є однотипним і, ймовірно,
визначається розчиненням аніонної підгратки
телуру.
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3
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3,28
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3,52

3,60
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Рис. 2. Залежність швидкості розчинення
v (мкм/хв) PbTe (1); Pb0,83Sn0,17Te (2);
Pb0,8Sn0,2Te (I) (3); Pb0,8Sn0,2Te (II) (4) в розчині
складу (в об.%): 4 Н2О2 + 58,5 НBr + 37,5 С2Н4О2
від швидкості обертання диску γ (хв–1)
при Т=296 К (а) і від температури Т (К)
при γ = 86 хв–1 (б).

Аналізуючи дані з рис. 2 а, можна зробити
висновок, що процес розчинення PbTe,
Pb0,83Sn0,17Te, Pb0,8Sn0,2Te (І) і Pb0,8Sn0,2Te (ІІ)
протікає за дифузійним механізмом, оскільки
відповідні прямі екстраполюються в початок
координат. Це підтверджується вивченням
температурних залежностей швидкості розчинення в інтервалі Т = 283-308 К при
= 86 хв –1 (рис. 2 б), оскільки розрахована за
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рівнянням Арреніуса (v = CЕ · e -Ea/RT) уявна
енергія активації Еа у всіх випадках не
перевищує 24 кДж/моль (табл. 1).
Одержані експериментальні результати
дали можливість уперше розробити і оптимізувати серію бромвиділяючих травильних
композицій, які виявилися перспективними
для різних технологічних обробок монокристалічних зразків PbTe і Pb1-xSnxTe.
Показано, що ці поліруючі травники
характеризуються невеликими швидкостями
травлення
(1-17 мкм/хв),
що
дозволяє
використовувати їх для операцій видалення
порушеного шару з поверхні пластин PbTe і
твердих розчинів Pb1-xSnxTe після шліфування
абразивними порошками, для зменшення

товщини пластин до заданих розмірів, а також
для фінішного ХДП. Розроблено послідовність проведення операцій хімічної обробки
поверхні, яка передбачає очистку пластин
органічними розчинниками, процес травлення, фінішну відмивку за наведеною вище
схемою в розчинах, які добре розчиняють як
залишки травильних композицій, так і деякі
продукти, що утворилися після хімічної
взаємодії.
На рис. 3 наведена мікроструктура
поверхні монокристалів Pb0,83Sn0,17Te після
різних етапів механічної та хімічної обробки:
різки, шліфування, а також після ХМП і ХДП
розробленими поліруючими травниками.

Таблиця 1
Передекспоненційний множник (ln CЕ) і уявна енергія активації (Еа) процесу розчинення (кДж/моль) PbTe і
твердих розчинів Pb1-xSnxTe в полірувальному розчині
Склад травника, (об.%)
Напівпровідник
ln CЕ
Еа, кДж/моль

PbTe
11,3
23,7

4 Н2О2 + 58,5 НBr + 37,5 С2Н4О2
Pb0,83Sn0,17Te
Pb0,8Sn0,2Te (І)
11,2
9,2
23,6
18,8

а)

б)

в)

г)

Pb0,8Sn0,2Te (ІІ)
7,3
13,8

Рис. 3. Мікроструктура поверхні монокристалів Pb0,8Sn0,2Te: (а) – після струнної різки; (б) – після
шліфування абразивом М5; (в) – після ХМП травником H2O2–HBr–етиленгліколь; (г) – після ХДП
розчином складу (об. %): 4 Н2О2 + 58,5 НBr + 37,5 С2Н4О2.
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Розроблені бромовиділяючі травильні
композиції мають ряд переваг порівняно з
традиційними бромовмісними травниками,
оскільки їх застосування дозволяє уникати
необхідності використання токсичного вільного Br2, спрощує процес приготування
композицій, призводить до зменшення
швидкості
розчинення
напівпровідників
шляхом регулювання її введенням різної
кількості третього компонента (С2Н4О2) та дає
можливість усувати тонкі шари з поверхні
монокристалів і отримувати високу якість
полірованих кристалів PbTe і твердих
розчинів Pb0,83Sn0,17Te та Pb0,8Sn0,2Te.
Висновки
Досліджено характер хіміко-динамічного
полірування поверхні монокристалів PbTe та
твердих розчинів Pb1-xSnxTe травильними
композиціями Н2О2–НBr–С2Н4О2. Побудовано
діаграми “склад травника – швидкість
травлення” і встановлено межі областей
поліруючих і
неполіруючих розчинів.
Показано, що збільшення вмісту олова у
складі твердих розчинів Pb1-xSnxTe призводить до зменшення областей поліруючих
травників на відповідних діаграмах. Із
залежностей швидкості розчинення від
температури та швидкості обертання диска
встановлено, що процес розчинення PbTe і
твердих розчинів Pb0,83Sn0,17Te та Pb0,8Sn0,2Te у
поліруючих розчинах системи Н2О2–НBr–
С2Н4О2 лімітується дифузійними стадіями.
Для хімічної обробки досліджених монокристалів уперше запропоновано використовувати бромовиділяючі травильні композиції
на основі гідроген пероксиду, бромідної й
ацетатної кислот з невеликими (1-17 мкм/хв)
швидкостями травлення. Оптимізовано склади травників і технологічні режими проведення операцій хімічної обробки та відмивки
поверхні після ХДП указаних матеріалів.
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Summary
Malanich G.P., Tomashik Z.F., Tomashik V.M., Stratiychuk I.B., Lukiyanchuk E.M.
CHEMICAL DISSOLUTION OF PbTe AND Pb1-XSnXTe SOLID SOLUTIONS SINGLE
CRYSTALS IN THE H2O2–HBr–ACETATE ACID ETCHING COMPOSITIONS
The nature and kinetics of the PbTe and Pb1-xSnxTe solid solutions single crystals dissolution in the Н2О2–
НBr–acetate acid etching compositions have been investigated for the first time. The dependences of their
etching rate on etchants composition, temperature and stirring have been studied. The influence of the
solid solutions composition on the parameters of chemical polishing has been determined. It was shown
that the dissolution process of the mentioned above semiconductor single crystals in the investigated
etching compositions is limited by the diffusion stages. Etchants composition and procedures of
chemical-dynamic polishing of the PbTe and Pb1-xSnxTe single crystals have been optimized.
Keywords: single crystal, lead telluride, solid solutions, etching rate, chemical-mechanical polishing.

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 581.: Хімія. – Чернівці, 2011

69

Риндич Н.О., Андрійчук Ю.М., Лявинець О.С. Вплив природи інгібітора та розчинника на розклад …
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ВПЛИВ ПРИРОДИ ІНГІБІТОРА ТА РОЗЧИННИКА
НА РОЗКЛАД ОРГАНІЧНИХ ПЕРОКСИДІВ
Досліджено розклад гідропероксиду кумену і кумілпероксикаприлату у присутності кофейної
кислоти, резорцину та  -нафтолу у таких розчинниках: н-декан, хлорбензен, диметилформамід.
Розраховані величини ефективних констант брутто- і інгібованого розкладу, значення яких залежать
від природи розчинника та інгібітора. При використанні як розчинника н-декану сповільнююча дія
використаних інгібіторів при розкладі гідропероксиду кумену майже однакова; у випадку хлорбензену
вона зростає у ряду: кофейна кислота  резорцин   -нафтол. Встановлено, що частка індукованого
розкладу використаних пероксидів зростає зі збільшенням полярності розчинника. Запропоновано
кінетичне рівняння, яке описує інгібований розклад гідропероксиду кумену.
Ключові слова: гідропероксид кумену, кумілпероксикаприлат, інгібітор, ефективна константа
швидкості, індукований розклад, концентраційна залежність.

Процеси вільно-радикального окиснення
широко поширені у промисловій практиці і
слугують основою одержання важливих
кисневмісних сполук [1-6]. Тому не дивно, що
увага багатьох дослідників спрямована на
пошук нових каталізаторів вільно-радикального окиснення, розкладу пероксидів тощо.
Проте у деяких випадках необхідне сповільнення або повне гальмування вільнорадикальних процесів, зокрема таких, що
перебігають у живих організмах, при
зберіганні органічних речовин, паливномастильних матеріалів, лікарських засобів,
харчових продуктів і таке інше [3, 7-11].
Незважаючи на широкий спектр уже відомих
інгібіторів, пошук нових стабілізаторів
окислювальних процесів продовжується.
Особлива увага звертається на токсичність
цих сполук. У цьому плані перспективні
природні антиоксиданти на основі фенолів,
які, як правило, розчинні у воді, володіють
низькою токсичністю і можуть бути
використані у фармацевтичній та харчовій
промисловості [12-17]. Одним із таких
природних антиоксидантів є кофейна кислота.
Виходячи з цього, нами досліджено вплив
кофейної кислоти на розклад деяких
пероксидів і проведено порівняння з такими
інгібіторами як -нафтол, резорцин і фенол.
Використані такі розчинники: н-декан,
хлорбензен, диметилформамід (ДМФА). Як
модельні пероксиди використані гідропероксид кумену (ГПК) і кумілпероксикаприлат
(КПК).
Відомо, що розклад органічних пероксидів
відбувається у загальному випадку за трьома
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основними напрямами: 1) радикальний або
гомолітичний розклад, який є джерелом вільних радикалів; 2) індукований розклад (під
впливом утворених вільних радикалів);
3) молекулярний розклад з утворенням
валентно насичених молекул [18,19].
При
введенні
інгібітора
розклад
пероксидів або сповільнюється (за наявності
індукованого розкладу), або кінетика процесу
не змінюється (за відсутності індукованого
розкладу). Як правило, при розкладі органічних пероксидів завжди має місце індуковане розщеплення, тому за кінетикою даного
процесу у присутності та відсутності інгібіторів можна оцінити їх антиоксидантні
властивості [20].
Вивчення розкладу гідропероксиду кумену і кумілпероксикаприлату за даних умов
показало, що досліджуваний процес відбувається з першим порядком за концентрацією
пероксиду і описується таким кінетичним
рівнянням: W = kеф [пероксид].
Значення величин констант швидкості
інгібованого і неінгібованого розкладу ГПК і
КПК у залежності від природи розчинника та
інгібітора наведені в табл. 1 і табл. 2.
Як видно з табл. 1, величина ефективної
константи швидкості розкладу ГПК залежить
як від природи розчинника, так і від природи
інгібітора.
У випадку н-декана як розчинника
сповільнююча дія використаних інгібіторів
при розкладі ГПК суттєво не відрізняється
(табл.. 1), проте дещо зростає у такому ряду:
кофейна кислота  -нафтол  резорцин.
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Таблиця 1
Величини ефективних констант швидкості розкладу ГПК залежно від природи розчинника та інгібітора
Т = 363 К, [ГПК] = 0,1 моль/л, [InH] = 5103 моль/л
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Розчинник

Інгібітор

н-декан
н-декан
н-декан
н-декан
хлорбензен
хлорбензен
хлорбензен
хлорбензен
ДМФА
ДМФА
ДМФА

резорцин
кофейна кислота
-нафтол
резорцин
кофейна кислота
-нафтол
кофейна кислота
фенол

У хлорбензені вже спостерігається суттєва
різниця між сповільнюючою дією вказаних
сполук на розклад ГПК. Найбільше гальмується процес при використанні -нафтолу,
найменше – при використанні кофейної
кислоти. Інгібуюча здатність зростає у такому
ряду:
кофейна кислота  резорцин  -нафтол.
Привертає увагу той факт, що константи
швидкості інгібованого розкладу ГПК при
використанні -нафтолу у хлорбензені і ндекані близькі за своїми значеннями,
незважаючи на те, що швидкість термічного
розкладу ГПК у хлорбензені значно вища.
Водночас при використанні як інгібіторів
кофейної кислоти і резорцину швидкість
інгібованого розкладу у хлорбензені вища,
ніж у н-декані (табл. 1).
У ДМФА кофейна кислота є значно
сильнішим інгібітором, ніж фенол (табл. 1).
Як уже зазначалося, при введенні інгібітора швидкість розкладу ГПК знижується за
рахунок гальмування індукованого розкладу.
У табл. 1 наведені величини відносного (у %)
зменшення ефективної константи швидкості
термічного розкладу ГПК при введенні інгібітора порівняно з неінгібованим розкладом.
Якщо при взаємодії з інгібітором гинуть усі
вільні радикали, утворені за рахунок
гомолітичного розкладу гідропероксиду, то
відносне зменшення константи швидкості є не
що інше, як частка індукованого розкладу.
Однак, при використанні одного і того ж
розчинника, ця частка мала би бути однаковою для різних інгібіторів за умови, що всі
утворені при розкладі пероксиду вільні
радикали реагують з інгібітором, а новоутворені з нього радикали не здатні продов-

k еф103, хв1 Зменшення величини ефективної
константи швидкості, %
8,30
3,90
53,0
4,80
42,0
4,10
51,0
19,10
8,30
57,0
10,80
43,0
4,20
78,0
16,0
2,50
84,0
12,10
24,0

жувати ланцюг перетворення. Проте, як видно
з табл. 1, відносне зниження константи
швидкості (частка індукованого розкладу)
неоднакове і залежить від природи інгібітора.
Це означає, що не всі утворені вільні радикали реагують з молекулами інгібітора, частина з них може викликати індукований розклад. Крім того, радикали, утворені з молекул
інгібітора, можуть також продовжувати
ланцюг.
Константи швидкості інгібованого розкладу ГПК у присутності резорцину і -нафтолу
у розчині н-декану практично однакові
(табл. 1). Беручи до уваги властивості
-нафтолу як сильного інгібітора (утворює
малоактивні радикали, які нездатні продовжувати ланцюг) [18,21], можна вважати що у
його присутності індукований розклад
гідропероксиду кумену повністю гальмується.
Аналогічна картина спостерігається й у присутності резорцину. Присутність кофейної
кислоти, мабуть, не забезпечує повну загибель усіх вільних радикалів, індукований
розклад ГПК частково відбувається, тому
константа швидкості інгібованого розкладу у
цьому випадку дещо вища. Отже, частка
індукованого розкладу ГПК у розчині н-декана складає 51-53%.
У розчині хлорбензену повне гальмування
індукованого розкладу ГПК спостерігається
тільки у присутності -нафтолу. При використанні резорцину та кофейної кислоти індукований розклад ГПК гальмується не повністю, про що свідчать вищі порівняно з н-деканом значення величини ефективної константи
швидкості. Частка індукованого розкладу
гідропероксиду кумену у розчині хлорбензену
складає 78%.
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1,20
1,90

40,0
65,0

kеф103, хв1

Зменшення величини ефективної
константи швидкості, %

1
2

без InH

Розчинник

№
п/п

з добавкою InH

н-декан
ДМФА

2,0
5,50

Наведені вище результати отримані при
одній концентрації інгібітора. Для перевірки
зроблених висновків щодо дії інгібіторів при
розкладі пероксидів нами досліджена залежність ефективної константи швидкості розкладу досліджуваних пероксидів від концентрації
інгібітора. Результати наведені на рис. 1 – 5.
Як видно з наведених рис. 1 – 5, концентраційні залежності ефективної константи
швидкості інгібованого розкладу ГПК і КПК
для всіх використаних інгібіторів і розчинників мають схожий характер. Одержані
концентраційні залежності мають характер
обернених кривих «насичення», тобто величина kеф зі збільшенням концентрації інгібітора
спочатку зменшується, а далі не змінюється.
Мінімальна концентрація інгібітора, вище
72
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Рис. 1. Залежність ефективної константи
швидкості розкладу ГПК від концентрації
інгібітора. Розчинник – декан
Т = 363 К, [ГПК] = 0,1 моль/л
1 – кофейна кислота, 2 - резорцин, 3 - -нафтол
20

15
k еф 103, хв -1

Таблиця 2
Величини ефективних констант швидкості
розкладу кумілпероксикаприлату залежно від
природи розчинника у присутності кофейної
кислоти
Т = 363 К, [ПЕ] = 0,08 моль/л,
[InH] = 3,7103 моль/л
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5
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[InH] 103, моль/л

Рис. 2. Залежність ефективної константи
швидкості розкладу ГПК від концентрації
інгібітора. Розчинник – хлорбензен
Т = 363 К, [ГПК] = 0,1 моль/л
1 – резорцин, 2 – кофейна кислота, 3 – -нафтол
6
5
k еф 103, хв -1

Отже, підвищення швидкості брутторозкладу ГПК у хлорбензені порівняно з
н-деканом зумовлена зростанням частки індукованого розкладу.
Швидкість розкладу кумілпероксикаприлату у присутності кофейної кислоти також
залежить від природи розчинника. Як видно з
табл. 2, підвищення полярності розчинника
призводить до зростання як ефективної константи швидкості брутто-розкладу, так й
ефективної константи швидкості інгібованого
розщеплення. Частка індукованого розкладу
зростає зі збільшенням полярності середовища.

4
1

3

2

2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

3

[InH] 10 , моль/л

Рис. 3. Залежність ефективної константи
швидкості розкладу кумілпероксикаприлату від
концентрації кофейної кислоти
Т = 363 К, [пероксиестер] = 0,08 моль/л
1 – н-декан, 2 – ДМФА

якої швидкість розкладу пероксиду вже не
змінюється при зміні концентрації InH,
залежить від природи розчинника та
інгібітора. У розчині н-декану «насичення»
наступає за [InH]  5103 моль/л для всіх
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Рис. 4. Залежність ефективної константи
швидкості розкладу ГПК від концентрації
кофейної кислоти
Т = 363 К, [ГПК] = 0,1 моль/л
1 – н-декан, 2 – хлорбензен, 3 – ДМФА
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Рис. 5. Залежність ефективної константи
швидкості розкладу ГПК від концентрації фенолу
Т = 363 К, [ГПК] = 0,1 моль/л, розчинник – ДМФА

трьох добавок (рис. 1). Крім того, концентраційні залежності для -нафтолу і резорцину у
розчині н-декану практично співпадають
(рис., криві 2,3). У періоді «насичення» всі
утворені при розкладі ГПК вільні радикали
реагують з молекулами InH, тому зміна його
концентрації не впливає на величину ефективної константи швидкості розкладу ГПК.
При використанні -нафтолу і резорцину
утворені з них стабільні радикали уже не в
стані продовжувати ланцюг.
У випадку кофейної кислоти утворені нею
радикали менш стабільні, і можуть частково
викликати індукований розклад пероксиду.
Тому за її присутності відносне зменшення
величини ефективної константи швидкості
нижче (рис. 1, крива 1). Сповільнююча дія
всіх трьох інгібіторів близька.
При використанні як розчинника хлорбензену характер концентраційних залежностей
не змінюється (рис. 2). Проте інгібуюча
здатність використаних добавок суттєво
відрізняється. Для резорцину і -нафтолу
«насичення» наступає при концентрації 

5103 моль/л, а для кофейної кислоти – при
10103 моль/л. Найстрімкіше зниження ефективної константи швидкості розкладу ГПК
при введенні інгібітора спостерігається при
використанні -нафтолу (рис. 2, крива 3),
найповільніше це відбувається у випадку
кофейної кислоти (рис. 2, крива 2). Резорцин
займає проміжне становище. Величини констант швидкості інгібованого розкладу ГПК у
присутності кофейної кислоти і резорцину для
стадії «насичення» близькі і суттєво перевищують аналогічну константу для -нафтолу.
Отже, у розчині хлорбензену утворені з
кофейної кислоти і резорцину вільні радикали
можуть продовжувати ланцюг і частково викликати індукований розклад пероксиду.
Результати, наведені на рис. 2, підтверджують
раніше зроблений висновок, що підвищення
швидкості розкладу ГПК у хлорбензені порівняно з н-деканом зумовлене збільшенням
частки індукованого розщеплення.
На рис. 3 наведені концентраційні залежності ефективної константи інгібованого
розкладу кумілпероксикаприлату у присутності кофейної кислоти при використанні як
розчинників н-декану і ДМФА. Характер
указаних закономірностей у порівнянні з
розкладом ГПК не змінюється. У ДМФА
розклад КПК відбувається значно швидше,
ніж у н-декані. Введення інгібітора викликає
сповільнення процесу, яке досить суттєве у
ДМФА і незначне у н-декані.
З рис. 3 видно, що значення ефективної
константи інгібованого рокладу КПК за концентрацій кофейної кислоти  3,710-3 моль/л
у обох розчинниках близькі. Тому вища
швидкість розкладу КПК у ДМФА обумовлена вищою швидкістю індукованого розщеплення. Схожа картина спостерігалася і при
розкладі ГПК. Отже, можна зробити висновок, що підвищення полярності розчинника
призводить до підвищення швидкості розкладу пероксиду, переважно за рахунок зростання частки індукованого розпаду.
Результати, подані на рис. 4, також підтверджують висновок, що підвищення полярності розчинника призводить до зростання
частки індукованого розкладу пероксиду.
Порівняння ефективних констант швидкості термічного та інгібованого розкладу
ГПК у присутності кофейної кислоти вказує,
що частка індукованого розщеплення зростає
зі збільшенням полярності розчинника, а
значення цих величин залежать від природи
розчинника (табл. 3).
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Таблиця 3
Частка індукованого розкладу ГПК у присутності
кофейної кислоти залежно від природи розчинника
Т = 363 К, [ГПК] = 0,10 моль/л, [кофейна кислота]
= 1,5102 моль/л

2
3

8,3
19,1
16,0

3,2
6,4
2,5

Зменшення величини константи
швидкості, %

з добавкою InH

kеф103, хв1
без InH

н-декан
хлорбензен
ДМФА
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Рис. 6. Залежність lnk еф від ln[InH] при
інгібованому розкладі ГПК
Т = 363 К, [ГПК]= 0,1 моль/л, розчинник – н-декан
1 - -нафтол, 2 – резорцин, 3 – кофейна кислота
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Рис. 7. Залежність lnk еф від ln[InH] при
інгібованому розкладі ГПК
Т = 363 К, [ГПК]= 0,1 моль/л, розчинник –
хлорбензен
1 – -нафтол, 2 – резорцин, 3 – кофейна кислота
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Залежність ефективної константи швидкості розкладу ГПК від концентрації фенолу у
ДМФА також характеризується оберненою
кривою «насичення» (рис. 5).
Отже, при введенні інгібітора незалежно
від його природи, природи пероксиду і
розчинника ефективна константа швидкості
знижується при збільшенні концентрації
інгібітора, а далі не змінюється. Це означає,
що швидкість досліджуваного процесу у
присутності інгібітора до настання періоду
«насичення» описується таким кінетичним
рівнянням:
[пероксид] ; або
Wінг  k
[ InH ]n
k
 k[ InH ] n .
еф
Для знаходження величин n і k
використана логарифмічна форма рівняння
ln k
 ln k  n ln[ InH ] і побудовані залежеф
ності ln k
від ln[InH ] . Як приклад, на
еф
рис. 6, 7 і 8 наведені такі залежності для
розкладу ГПК у присутності всіх використаних інгібіторів у розчині н-декана та
хлорбензена, а також для розкладу гідропероксиду кумену у розчині ДМФА у присутності кофейної кислоти (рис. 8).
Як видно з рис. 6, 7 і 8, указані залежності
мають лінійний характер, що є підтвердженням відповідності наведеного вище кінетичного рівняння одержаним експериментальним

-4,5

-4,7

-4,9
ln[InH]

Рис. 8. Залежність lnk еф від ln[InH] при
інгібованому розкладі ГПК
Т = 363 К, [ГПК]= 0,1 моль/л, розчинник – ДМФА
інгібітор – кофейна кислота

результатам. Зі значень тангенса кута нахилу
наведених прямих розраховано порядок
реакції за концентрацією інгібітора, а з
величини відрізка, який відсікають одержані
прямі на осі ординат,  значення k, які
наведені у табл. 4.
Як видно з табл. 4, для всіх використаних
систем порядок реакції за концентрацією
інгібітора до настання періоду «насичення»
дорівнює 0,5. Винятком є розклад ГПК у
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Таблиця 4
Значення величини константи швидкості інгібованого розкладу k залежно від природи розчинника,
пероксиду та інгібітора
Т = 363 К, [ГПК] = 0,1 моль/л, [КПК] = 0,08 моль/л
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пероксид

Розчинник

Інгібітор

k 104, л0,5/моль0,5хв

ГПК
ГПК
ГПК
ГПК
ГПК
ГПК
ГПК
КПК
КПК

н-декан
н-декан
н-декан
хлорбензен
хлорбензен
хлорбензен
ДМФА
декан
ДМФА

кофейна кислота
-нафтол
резорцин
кофейна кислота
-нафтол
резорцин
фенол
кофейна кислота
кофейна кислота

3,20
2,80
2,60
7,60
5,0
6,30
8,30
5,50
1,30

розчині ДМФА за присутності кофейної
кислоти, де цей порядок реакції дорівнює 1.
Величина константи швидкості k складає
6,5010-6 хв-1. Далі порядок реакції за концентрацією інгібітора для всіх досліджених
систем стає нульовим (період «насичення»).
Порядок реакції за концентрацією інгібітора 0,5 означає, що одна його молекула
викликає загибель двох вільних радикалів
згідно зі схемою:

.+ .

ROOH

RO

OH

.

OH

+

O

.

+

RO

O

O

ROH
O

.

.
O

.

+

.

O

RO

OR

У випадку розкладу ГПК за присутності
кофейної кислоти у розчині ДМФА на молекулі інгібітора гине один вільний радикал.
Пояснити цей факт поки що важко, можливо,
впливає природа розчинника, а саме: його
сольватаційні властивості.
Константа k характеризує швидкість сповільнення (зменшення kеф) розкладу пероксиду зі зміною концентрації введеного інгібітора і вказує на ефективність процесу інгібування у початковому періоді. У розчині ндекана ефективність процесу інгібування при
розкладі ГПК значно вища, ніж у хлорбензені.
При використанні кумілпероксикаприлату

Порядок
реакції, n
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

ефективність інгібування значно вища у
ДМФА, ніж у н-декані (табл. 4). Крім того, як
видно з табл. 4, наведені дані підтверджують
раніше зроблені висновки. У розчині н-декана
всі використані інгібітори володіють приблизно однаковою сповільнюючою дією. При
використанні як розчинника хлорбензену дія
досліджуваних інгібіторів різна. Найефективніший -нафтол. Кофейна кислота викликає
найменше сповільнення процесу розкладу
пероксидів у початковому періоді.
У періоді «насичення» порядок реакції за
концентрацією інгібітора нульовий, тобто
збільшення концентрації інгібітора не впливає
на величину ефективної константи швидкості
розкладу пероксиду. У табл.. 1 і 2 проведено
порівняння ефективних констант швидкості
термічного й інгібованого розкладу при
концентрації інгібітора, за якої насичення ще
не досягнуто (рис. 1 – 5). Для точнішого
визначення відносного зниження kеф і частки
індукованого розкладу нами проведено порівняння вказаних констант за концентрації
інгібітора, при якій уже досягається «насичення» ([InH] = 1,5102 моль/л). Результати
наведені у табл.. 5.
Як видно з табл. 5, деякі результати дещо
уточнені порівняно з табл.. 1 і. 2. Загальні
закономірності зберігаються. У хлорбензені
інгібуюча здатність кофейної кислоти дещо
вища, ніж резорцину, хоча ці величини
близькі. Підтверджується висновок щодо
визначальної ролі полярності розчинника на
швидкість розкладу органічних пероксидів.
Варто також сказати, що підвищення швидкості розкладу використаних пероксидів у
полярних розчинниках зумовлено зростанням
частки індукованого розкладу, тобто непродуктивного розщеплення пероксидів.
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Таблиця 5
Відносне зменшення ефективної константи швидкості розкладу залежно від природи розчинника, пероксиду
та інгібітора
Т = 363 К, [ГПК] = 0,1 моль/л, [КПК] = 0,08 моль/л, [InH] = 1,5102 моль/л
Пероксид

Розчинник

Інгібітор

k еф103,
хв1

Зменшення
величини
константи
швидкості, %

1
ГПК
2
ГПК
3
ГПК
4
ГПК
5
ГПК
6
ГПК
7
ГПК
8
ГПК
9
ГПК
10
ГПК
11
ГПК
12
КПК
13
КПК
14
КПК
15
КПК

[InH] = 5,6010-3 моль/л

н-декан
н-декан
н-декан
н-декан
хлорбензен
хлорбензен
хлорбензен
хлорбензен
ДМФА
ДМФА
ДМФА
декан
декан
ДМФА
ДМФА


кофейна кислота
-нафтол
резорцин

кофейна кислота
-нафтол
резорцин

кофейна кислота
фенол

кофейна кислота

кофейна кислота

8,30
4,60
3,80
3,50
19,10
6,40
3,1
7,20
16,0
2,50
7,50
2,0
1,15
5,50
1,60


45,0
54,0
58,0

66,0
84,0
62,0

84,0
38

42,5

71,0

№
п/п

Експериментальна частина
Досліди проводили у термостатованій
комірці з магнітною мішалкою за 363 К.
У комірку вносили розчинник і проводили
термостатування впродовж 30 хв. Потім до
розчинника додавали необхідну кількість
інгібітора і через 5 хв вносили гідропероксид
кумену або кумілпероксикаприлат. Момент
внесення пероксиду вважали початком реакції. Контроль за ходом реакції здійснювали
йодометричним методом. Кінетичним параметром обрана ефективна константа розкладу
пероксиду (kеф).
Висновки
На прикладі розкладу гідропероксиду
кумену та кумілпероксикаприлату проведена
оцінка антиоксидантних властивостей кофейної кислоти порівняно з такими інгібіторами
як -нафтол, фенол, резорцин у різних за
природою розчинниках. Показано, що у
розчині н-декана гальмівна дія використаних
інгібіторів практично однакова. У розчині
хлорбензену кофейна
кислота володіє
найнижчою сповільнюючою дією. Установлено, що підвищення полярності розчинника
призводить до збільшення частки індукованого розкладу пероксиду. Запропоновано
кінетичне рівняння, яке описує інгібований
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розклад указаних пероксидів, розраховані
значення відповідних констант і порядок
реакції за концентрацією інгібітора.
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Summary
Ryndych N.O., Andriychuk Y.M., Lyavinets O.S.
INFLUENCE OF INHIBITOR’S AND SOLVENT’S NATURE
ON THE ORGANIC PEROXIDE’S DECOMPOSITION
Cymene hydroperoxide’s and cymene peroxycaprylate’s decomposition was studied in the presence
of caffeic acid, resorcin and α-naphtol in n-decan, chlorobenzene, dimethylformamide. Values of
effective constants of the brutto- and inhibited decomposition were calculated. Their meanings depend on
the solvent’s and inhibitor’s nature. In usage n-decane as a solvent the inhibitor’s slowing effect in the
cymene hydroperoxide’s decomposition was almost equal. In case of chlorobenzene, slowing effect
increased in such order: caffeic acid < resorcin < α-naphtol. It was shown that the part of used peroxides’
inductive decomposition increased with solvent’s polarity growing. Kinetic equation, that describes
cymene hydroperoxide’s inhibited decomposition, is proposed.
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СИНТЕЗ І ТЕРМІЧНИЙ РОЗКЛАД ДИПЕРОКСИДІВ
На основі гідропероксидів і хлорангідриду хлоретанової кислоти проведено синтез кумілперокси(2-кумілперокси-)ацетату та трет-бутилперокси-(2-трет-бутилперокси-)ацетату. Показано, що
вихід отриманих дипероксидів залежить від полярності й основності розчинників. Досліджено їх
розклад у н-декані, хлоробензені та диметилформаміді. Виявлено, що вплив природи розчинника
пов'язаний з наявністю у його молекулі С–Н-зв’язків, які беруть участь в утворенні радикалів. Виявлено,
що у випадку кумілперокси-(2-кумілперокси-)ацетату, на відміну від трет-бутилперокси-(2-третбутилперокси-)ацетату, індуковане розщеплення відсутнє. З’ясовано, що кумілперокси(2-кумілперокси-)ацетат стійкіший, ніж кумілпероксиацетат.
Ключові слова: дипероксиди, гідропероксиди, пероксиестери, алкілювання, ацилювання, синтез,
термічний розклад, надосновні середовища, розчинник.

Органічні пероксиди широко використовуються у багатьох галузях промисловості: у
багатотоннажному виробництві фенолу й
ацетону, для відбілювання тканин і харчових
продуктів, у синтезі таких полімерних
матеріалів, як поліакрилати, полістирен,
стиреновмісні каучуки, поліетилен високого
тиску, а також як зшиваючі реагенти.
Пероксидні сполуки – це проміжні
продукти в окиснювальних процесах в
атмосфері та гідросфері. За їх участю в живих
організмах відбуваються метаболічні цикли у
нормі та патології. Останнім часом серед
пероксидних сполук виявлені речовини, які
проявляють цитостатичні та протималярійні
властивості.
З огляду на важливу роль пероксидних
сполук у дослідженні природних процесів та
удосконаленні ряду промислових виробництв
синтез органічних пероксидів і дослідження їх
властивостей
переживають
своєрідний
ренесанс [1 − 9]. Як показав аналіз літературних джерел, відомостей про дипероксиди
(ДП), які містять пероксиестерну та пероксидну групи, практично немає. Водночас у [10,
11] показано, що надосновні середовища
складу диполярний негідроксильний розчинник – сильна йонна основа виявилися
ефективними системами для здійснення
процесів алкілювання та ацилювання гідропероксидів (ГП). Обидва процеси перебігають
у дві стадії: утворення солі ГП та її участь у
процесах
нуклеофільного
заміщення.
Використання надосновних середовищ вище
згаданого складу дало можливість сумістити в
одному реакторі обидві стадії. Значно
підвищилася швидкість процесу (процес
завершується за 2 год). Досить високий вихід
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пероксиестерів (ПЕ). Так, під час використання надосновної системи складу
диметилформамід (ДМФА) та NaOH вихід
трет-бутилпероксибензоату складає 64%, а у
системі гексаметилфосфортриамід – NaOH –
83% [10]. Аналогічні результати отримано для
процесу алкілювання ГП. Зокрема, у випадку
використання 1-хлорогексану як алкілюючого
агента вихід діалкилпероксидів складає 40 –
70% і навіть вище [11]. Водночас досі іншими
методами у випадку алкілювання хлоридами
не вдавалося досягти виходів діалкилпероксидів вище 15 – 30% [9, 12].
Можна було очікувати, що системи,
складовими
яких слугують диполярні
негідроксильні розчинники та сильні йонні
основи, можна використовувати для одночасного алкілювання та ацилювання ГП. Тому
мета цієї роботи полягала у розробці методу
синтезу
дипероксидів,
які
містять
пероксиестерну та пероксидну групи, а також
дослідження кінетичних закономірностей їх
розкладу та порівняння їх ініціюючих
властивостей з активністю пероксиестерів.
Експериментальна частина
Методика синтезу дипероксидів №1. У
тригорлу колбу,
оснащену мішалкою,
термометром і крапельною лійкою, вносили
20 мл розчинника (тетрахлорометану або
дихлороетану) і охолоджували його до 273 –
278 К. Потім вносили розраховані кількості
натрій гідроксиду та гідропероксиду і знову
охолоджували до 278 К. Після цього до
реакційної суміші краплинами додавали
розчин хлорангідриду хлоретанової кислоти у
цьому ж розчиннику. Після закінчення
прикрапування реакційну суміш перемішу-
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вали ще 5 год. за температури, що не
перевищувала 278 К. Далі суміш відмивали
від
кислот
5%
розчином
натрій
гідрокарбонату та дистильованою водою.
Дипероксид відділяли від хлороформу
відгонкою за низького тиску. Чистоту ДП
перевіряли методом ТШХ.
Методика синтезу дипероксидів №2. У
тригорлу колбу,
оснащену мішалкою,
термометром і крапельною лійкою, вносили
20 мл ДМФА і охолоджували його до 273 –
278 К. Потім вносили розраховану кількість
натрієвої солі гідропероксиду і знову
охолоджували до 278 К. Після цього до
реакційної суміші краплями вносили розчин
хлорангідриду хлоретанової кислоти у
ДМФА. Потім
реакційну суміш перемішували ще 5 год. за температури, що не
перевищувала 278 К. Далі додавали 20 мл
води і проводили екстракцію пероксидів
хлороформом з водно-диметилформамідної
суміші. Дипероксид відділяли від хлороформу
відгонкою за низького тиску.
Методика
дослідження
термічного
розкладу дипероксидів і пероксиестерів.
Досліди проводили у термостатованій комірці
з магнітною мішалкою за 363 К. У комірку
вносили необхідні добавки (каталізатор або
інгібітор), розчинник і проводили термостатування упродовж 30 хв. Потім вносили
одну із синтезованих пероксидних сполук.
Момент його внесення вважаємо початком
реакції. Контроль за ходом реакції здійснювали йодометричним методом. Як кінетичний
параметр була обрана ефективна константа
брутто-розкладу (kеф).
Обговорення результатів
З метою розробки методики синтезу
дипероксидів способом одночасного алкілювання
та
ацилювання
гідропероксидів
апробовано дві методики: на основі ГП як
вихідних речовин (методика 1) та їх натрієвих
солей (методика 2).
За методикою 1 для синтезу дипероксидів
як
вихідні
речовини
використовували
гідропероксид кумену (ГПК), гідропероксид
трет-бутилу (ГПТБ), хлорангідрид хлороетанової кислоти та натрій гідроксид.
Використовуючи ці реагенти, можна було
отримати два дипероксиди: кумілперокси-(2кумілперокси-)ацетат і трет-бутилперокси(2-трет-бутилперокси-)ацетат.
Синтез цих дипероксидів описується
такою схемою:

CH3

O
+ 2 NaOH

2 R - C - OOH+ ClCH2 - C
Cl

CH3
CH3

( 1)

CH3

O

R - C - OO - CH2 - C - OO - C - R + 2 NaCl + 2 H2 O
CH3

CH3

де R = C6H5, CH3.
Процес відбувається у дві стадії. Перша
стадія – це утворення натрієвої солі
гідропероксиду:
CH3

CH3

+

R - C - OOH

NaOH

R - C - OONa

CH3

+ H2 O

(2)

CH3

Друга стадія – взаємодія натрієвої солі ГП
з хлорангідридом хлороетанової кислоти:
CH3
O
2 R - C - OONa + ClCH2 - C
Cl

CH3
CH3

(3 )
O

CH3

R - C - OO - CH2 - C - OO - C - R + 2 NaCl
CH3

CH3

Співвідношення реагентів відповідало
стехіометричному. Температура проведення
синтезу не перевищувала 278 К, щоб
запобігти розкладу утвореного дипероксиду.
Як розчинники обрано тетрахлорометан,
дихлороетан і диметилформамід. Насамперед
досліджено синтез ДП у дихлороетані та
тетрахлорометані. Вибір цих розчинників
зумовлений такими міркуваннями. Указані
речовини характеризуються низькою температурою кипіння, що дозволяло за допомогою
перегонки за низького тиску легко виділити їх
з реакційної суміші. Водночас, розділення й
аналіз реакційної суміші, одержаної за
методикою 1, показали, що у цих розчинниках
практично
не
відбуваються
процеси
одночасного ацилювання й алкілювання ГП.
Вихід дипероксиду не перевищує кількох
відсотків. На нашу думку, це пов’язано з тим,
дихлороетан і тетрахлорометан як малополярні та низькоосновні розчинники не
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сприяють перебігу реакції утворення натрієвої
солі гідропероксиду (рівновага реакції (2)
зміщена вліво).
Оскільки необхідною умовою синтезу є
проміжне утворення натрієвої солі гідропероксиду, то надалі використовувалися
заздалегідь отримані солі (методика 2).
Синтез за участю цих солей описується
схемою (3). Однак розділення й аналіз
реакційних сумішей показав, що й за такого
підходу виходи дипероксидів не перевищували 25 − 35%. Низькі виходи ДП у разі
використання дихлороетану та терахлорометану
підтвердили
вирішальну
роль
розчинника, як складової надосновних
середовищ, у здійсненні нуклеофільних
реакцій ГП зі збереженням пероксидної
групи. Зокрема, у [13] показано, що лише у
випадку використання високоосновних і
високополярних розчинників процес алкілювання ГП перебігає з достатньо високими
виходами.
Виходячи з цього, надалі синтези
дипероксидів здійснювалися у диметилформаміді (ДМФА). Однак ДМФА характеризується високою температурою кипіння,
тому відділити його шляхом відгонки без
розкладу одержаних пероксидів неможливо.
Водночас, на відміну від синтезованих
пероксисполук,
диметилформамід
добре
розчинний у воді. Це дало змогу виділити
одержані
ДП шляхом
їх
екстракції
(хлороформом) з водно-диметилформамідного
розчину.
При
цьому
виходи
дипероксидів перевищували 90% (табл. 1). Ця
серія дослідів підтвердила, що застосування
високоосновного та полярного ДМФА, як
важливого компонента надосновних середовищ, виявилося ефективним для одночасного алкілювання й ацилювання солей ГП.
Таблиця 1
Вплив природи розчинника на вихід дипероксиду
Розчинник

DN SbCl

5

 ·1030,

Вихід ДП, %
СН3
С6Н5
93
90

N , N -Диметил-

26,6

Кл·м
36,1

формамід
(ДМФА)
Тетрахлорметан
(ССІ4)
Дихлороетан

0,0

0,0

25

18

0,0

5,84

35

30

Отже, дипероксиди, які одночасно містять
пероксидну та пероксиестерну групу, можна
отримати з високими виходами, проводячи
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одночасне алкілювання й ацилювання саме
солей гідропероксдів у високоосновному та
полярному диметилформаміді.
Наступним етапом наших досліджень
стало вивчення розкладу одержаних дипероксидів у різних за природою розчинниках:
ДМФА, хлоробензен (ХБ) та н-декан.
Вибір
вищеперелічених
розчинників
зумовлений такими міркуваннями. ДМФА
належить до диполярних негідроксильних
розчинників, і було цікаво вивчити його
вплив на розклад синтезованих дипероксидів.
н-Декан – вуглеводневий розчинник з
відносно реакційними C–H-зв’язками й за
наявності гідропероксидів здатний брати
участь у стадії утворення радикалів за
рівнянням:
R′H + ROOH → R′• + RO• + H2O
(4)
Хлоробензен належить до інертних
розчинників, тому практично не впливає на
співвідношення між різними шляхами
розкладу органічних пероксидів. Завдяки цій
властивості, його досить часто використовують як розчинник порівняння.
Типова кінетична крива витрати активного
кисню
у
ході
термічного
розкладу
дипероксиду
в
указаних
розчинниках
наведена на рис. 1.

Рис. 1. Кінетична крива витрати активного кисню
під час термічного розкладу кумілперокси-(2кумілперокси-)ацетату.
Т = 368К, розчинник – C6H5Cl

Для обробки одержаних кінетичних кривих і розрахунку константи швидкості використано метод напівлогарифмічних анаморфоз. Побудована у координатах залежність
ln(C0/C) – τ, де С0–початкова, С – поточна
концентрація ДП, має лінійний характер
(рис. 2.). Це свідчить про перший порядок
досліджуваного процесу за концентрацією
дипероксиду. З тангенса кута нахилу одержаної прямої розраховано константу швидкості.
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Рис. 2. Напівлогарифмічна анаморфоза кінетичної
кривої витрати активного кисню під час розкладу
кумілперокси-(2-кумілперокси-)ацетату.
Т = 368К, розчинник – C6H5Cl

Проведені розрахунки показали, що
розклад дипероксидів за цих умов задовільно
описується кінетичним рівнянням реакції І-го
порядку:
(5)
W  k еф   ДП  .
Значення ефективних констант швидкості
розкладу дипероксидів залежно від природи
розчинника наведені у табл. 2.
Таблиця 2.
Величини констант швидкості розкладу
дипероксидів RC(CH3)2OOCH2C(O)OOC(CH3)2R
залежно від природи розчинника.
Т = 368 К, [α-нафтол]=2.10-3 моль/л
№
п/п

Розчинник

[-О-О-],

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

н-Декан
C6H5Cl
ДМФА
н-Декан
C6H5Cl
ДМФА
ДМФА
C6H5Cl
ДМФА
C6H5Cl

0,094
0,094
0,094
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,094
0,094

моль/л

[α-нафтол],
ммоль/л
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0

kеф·103, хв-1
C6H5

CH3

14,8
11,0
9,7
14,1
10,0
10,2
11,7
11,1
-

21,1
17,5
13,8
17,9
12,8
12,0
4,6
5,3

З табл. 2 випливає, що швидкість розкладу
ДП залежить як від природи розчинника, так і
від природи замісника R. Так, третбутилперокси-(2-трет-бутилперокси-)ацетат
менш стійкий, ніж кумілперокси-(2-кумілперокси-)ацетат.
Вплив природи розчинника на розклад
обох дипероксидів схожий. Найвища швидкість розкладу спостерігається в н-декані,
найнижча – у ДМФА, хоча для розкладу
кумілперокси-(2-кумілперокси-)ацетату
у
ДМФА та хлоробензені спостерігаються
близькі значення ефективних констант

швидкості. Прискорююча дія н-декану на
розклад ДП зумовлена, на нашу думку, його
участю у реакції утворення радикалів за
рахунок відносно реакційноздатних вторинних С–Н-зв’язків:
R-OO-CH2-C(O)OOR + R′H →
→R-OO-CH2-COOH + RO.• + R′•.
(6)
Хлоробензен і ДМФА у таку реакцію не
вступають внаслідок вищої енергії С–Нзв’язків.
За збільшення концентрації пероксиестеру
зміна kеф. залежить від його будови. Так, при
збільшенні вдвічі концентрації кумілперокси(2-кумілперокси-)ацетату величина ефективної константи швидкості залишається практично постійною. Це свідчить про відсутність
індукованого
розкладу
кумілперокси(2-кумілперокси-)ацетату за обраних умов. У
випадку трет-бутилперокси-(2-трет-бутилперокси-)ацетату підвищення його концентрації призводить до певного підвищення
величини ефективної константи швидкості.
Такий
ефект
спостерігається
в
усіх
використаних розчинниках. Найбільш суттєве
підвищення
швидкості
розкладу
ДП
спостерігається при використанні хлоробензену (в 1,4 разу). У н-декані ефективна
константа швидкості розкладу ДП при
підвищенні його концентрації вдвічі зростає у
1,2 разу, а у ДМФА – у 1,1 разу.
За однакових умов швидкість розкладу
обох дипероксидів залежить від природи
розчинника і зростає в такому ряду (табл. 2):
ДМФА < хлоробензен < н-декан.
Найчіткіше ця закономірність виявляється
під час розкладу трет-бутилперокси(2-трет-бутилперокси-)ацетату за його концентрації 0,094 моль/л.
Існування залежності ефективної константи швидкості розкладу трет-бутилперокси-(2-трет-бутилперокси-)ацетату від
його концентрації свідчить про наявність
індукованого розщеплення за обраних умов.
Для підтвердження цього висновку
використано метод інгібіторів. Як інгібітор
обрано α-нафтол. Відомо, що введення
інгібітора вільно-радикальних реакцій не
впливає на гомолітичний та молекулярний
розклад органічних пероксидів, однак
повністю гальмує індуковане розщеплення.
Тому за наявності індукованого напрямку
розкладу добавка α-нафтолу повинна призвести до сповільнення досліджуваного
процесу.
За
відсутності
індукованого
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розкладу введення інгібітора не вплине на
кінетику розкладу пероксиду.
У табл.2. містяться результати досліджень
інгібованого розкладу дипероксидів у ДМФА
та хлоробензені. У випадку розкладу кумілперокси-(2-кумілперокси-)ацетату введення
α-нафтолу практично не впливає на величину
ефективної
константи
швидкості.
Це
підтверджує раніше зроблений висновок щодо
відсутності індукованого розкладу цього
пероксиду за обраних умов.
Вивчення розкладу трет-бутилперокси(2-трет-бутилперокси-)ацетату за наявності
α-нафтолу показало зниження швидкості розкладу ДП, що вказує на індукований напрямок розкладу. З одержаних даних розраховано
частку індукованого розкладу трет-бутилперокси-(2-трет-бутилперокси-)ацетату, яка
складає 67% у ДМФА та 70% у хлоробензені.
Виходячи з цього, можна зробити
припущення, що зміна характеру впливу
розчинника при підвищенні концентрації
трет-бутилперокси-(2-трет-бутилперокси-)
ацетату зумовлена зміною співвідношення
між напрямками його розкладу, зокрема
збільшенням частки індукованого розкладу.
Наступний етап досліджень – порівняння
термічної
стійкості
дипероксидів
і
пероксиестерів (ПЕ). Для цього зіставлені
константи розкладу кумілперокси-(2-кумілперокси-)ацетату з кумілпероксиацетатом
СН3-C(O)-OO-С(СH3)2C6H5, який синтезовано
за методикою [14]. Результати таких
досліджень наведені у табл. 3.
Таблиця 3
Порівняння величин констант швидкості розкладу
ДП і ПЕ залежно від природи розчинника.
Т = 368 К
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Розчинник
ДМФА
C6H5Cl
н-Декан
ДМФА
C6H5Cl
н-Декан
ДМФА
C6H5Cl
н-Декан
ДМФА
C6H5Cl
н-Декан
ДМФА
C6H5Cl
н-Декан

[-О-О-],
моль/л
0,075
0,075
0,075
0,11
0,11
0,11
0,15
0,15
0,15
0,19
0,19
0,19
0,225
0,225
0,225

kеф·103, хв.-1
ДП
ПЕ
8,5
13,5
8,65
10,7
8,85
16,1
6,4
13,6
5,7
11,4
7,3
15,6
4,3
13,8
3,6
10,2
5,5
15,1
3,9
12,8
3,55
10,3
5,2
14,1
3,5
9,4
3,7
8,3
5,37
12,1

Як видно з табл. 3, у випадку термічного
розкладу кумілперокси-(2-кумілперокси-)ацетату природа розчинника менше впливає на
константу швидкості розкладу, ніж у разі
використання кумілпероксиацетату. Більш
того, за концентрації кумілперокси-(2-кумілперокси-)ацетату 0,075 моль/л швидкість його
розкладу у використаних розчинниках
практично однакова. У цілому, кумілперокси(2-кумілперокси-)ацетат,
незважаючи
на
наявність у молекулі двох пероксидних груп,
стійкіший до розкладу порівняно з кумілпероксиацетатом
у
всіх
досліджених
розчинниках.
Висновки:
1. Розроблено методику синтезу дипероксидів, які одночасно містять пероксидну
та пероксиестерну групу, використовуючи
солі
гідропероксдів,
хлорангідрид
хлороетанової кислоти та високоосновний
та полярний розчинник диметилформамід.
2. Вивчення термічного розкладу кумілперокси-(2-кумілперокси-)ацетату
та
трет-бутилперокси-(2-трет-бутилперокси-)ацетату в н-декані, хлоробензені
та диметилформаміді показало, що вплив
природи
розчинника
пов’язаний
з
наявністю у його молекулі С–Н-зв’язків,
які беруть участь в утворенні радикалів.
3. У випадку термічного розкладу кумілперокси-(2-кумілперокси-)ацетату, на відміну від трет-бутилперокси-(2-трет-бутилперокси-)ацетату, індуковане розщеплення
відсутнє.
4. Порівняння закономірностей термічного
розкладу кумілперокси-(2-кумілперокси-)ацетату та кумілпероксиацетату показало
більшу стійкість дипероксиду.
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Summary
Ryndych N.A., Choban A.F., Lyavynets O.S.
SYNTHESIS AND THERMAL DECOMPOSITION OF DIPEROXIDES
A synthesis of cumyl-peroxy-(2-cumyl-peroxy)acetate and tert-butyl-peroxy-(2-tert-butyl-peroxy)acetate from hydroperoxides and chloracyl chloride has been performed. It was found that a yield of the
synthesized diperoxides depends on polarity and basicity of solvents. Decomposition of the diperoxides
in n-decane, chlorbenzene and dimethylformamide was investigated. An influence of the solvent’s nature
on the decomposition is caused by the C−H bonds in the solvent’s molecule and their role in the radicals’
formation processes. An induced decomposition has been identified for tert-butyl-peroxy-(2-tert-butylperoxy)acetate only. Cumyl-peroxy-(2-cumyl-peroxy)acetate is more stable than cumylperoxyacetate.
Keywords: diperoxides, hydroperoxide, ester peroxide, alkylation, acylation, thermal decomposition,
superbasic media, solvent.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРУВАННЯ ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ
В ЛАТЕКСІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ
Досліджено коагуляційно-флокуляційні процеси в дисперсній фазі водної суспензії полівінілхлориду у
присутності електроліту, катіонної поверхнево-активної речовини етонію, водорозчинних полімерів.
Установлено механізм структурування, знайдені енергетичні характеристики міжчастинних
взаємодій. Одержано кількісні характеристики процесів згущення концентрованих суспензій
полівінілхлориду.
Ключові слова: коагуляційно-флокуляційне структурування, агрегативна та седиментаційна
стійкість, гідрофобне притягання, оптична густина, макромолекули.

Регулювання процесами коагуляційнофлокуляційного структурування дозволяє
впливати на седиментаційну стійкість дисперсної фази навіть у таких ультрамікрогетерогенних системах, якими є латекси
ПВХ [1,2].
Латекси ПВХ являють собою водні
високодисперсні суспензії, розмір частинок
яких не перевищує 1 мкм. У таких системах
велику роль відіграє броунівський рух
частинок, який і відповідає за агрегативне
структурування. Тому важливе вивчення
коагуляційно-флокуляційного структурування
в седиментаційно стійких суспензіях. Разом з
тим актуальна проблема очищення водного
середовища від тонкодисперсних зависів
полівінілхлориду (ПВХ) [3]. Це зумовлює
підбір хімічних добавок, які б забезпечували
ефективне прояснення стічних вод виробництва суспензійного ПВХ, а також утилізацію відходів його виробництва.
Мета досліджень – вивчення механізму
міжчастинних взаємодій і розробка способів
регулювання агрегативною та седиментаційною стійкістю латексу ПВХ.
Методика експерименту
Як об’єкти дослідження взяті:
 емульсійний
полівінілхлорид
(ПВХ)
 СН 2СНСl  n стабілізований аніонним
емульгатором С15Н31SO3Na;
 катіонактивна поверхнево-активна речовина
(КПАР) – бісчетвертинна амонієва сіль,
похідна етилендіаміну (етоній)

 водорозчинні полімери:
поліакриламід (ПАА) Mr=6,0·106

поліетиленоксид (ПЕО)
(- СН2 – СН2 – О -)n
Mr=2,5·106
 електроліт Алюміній сульфат.
Експериментальні дослідження проводилися на фотоелектричному колориметрі КФК2МП при λ = 540 нм і робочій товщині кювети
l = 3,072 мм.
Готувалася наважка ПВХ у водному
дисперсійному середовищі. Суспензія ПВХ
перемішувалася і проводились вимірювання
оптичної густини у прохідному світлі. У
процесі перемішування суспензії вносились
по краплинах хімічні добавки, а також
проводилося дослідження комбінованої дії
хімічних добавок при поетапному введенні
електроліту, КПАР і полімерів ПАА і ПЕО.
Метод оптичної турбідиметрії дозволяє
досліджувати дисперсні системи у прохідному світлі, простий та зручний у користуванні.
При цьому одержуємо інформацію про
структурні зміни в дисперсній системі під
дією хімічних добавок і седиментацію за
величинами оптичної густини.
Стійкість дисперсної фази в суспензіях
глини у присутності хімічних добавок досліджувалися за швидкістю відстоювання суспензії ПВХ у циліндричній посудині:
h
W 

де h – висота проясненого шару;

R = СН2СООС10Н21;
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 – час прояснення.
Для кількісної оцінки дії хімічної добавки
ми ввели коефіцієнт прояснення, який
враховував не тільки швидкість відстоювання,
але й оптичну густину D, тобто ступінь
прозорості проясненого водного середовища:
W
f=
.
D
Відносна похибка у вимірюванні фізикохімічних характеристик процесів прояснення
складає 10 – 15 %.
Результати й обговорення
У дисперсних системах мають місце
міжчастинні взаємодії у водному дисперсійному середовищі, внаслідок яких утворюються певні структури за участю частинок
дисперсної фази та дисперсійного середовища, що супроводжується зміною фізикохімічних, зокрема, оптичних, характеристик
досліджуваних систем [4]. Підійти до науково
обґрунтованого способу регулювання стійкістю дисперсної фази ПВХ можна, виходячи із
фізико-хімічних властивостей поверхні частинок і специфіки міжчастинних взаємодій [5].
Для з’ясування специфіки міжчастинних
взаємодій та їх ролі у процесах агрегативного
структурування провели розрахунок потенці-

альної енергії парної взаємодії частинок
радіуса r як функції найкоротшої відстані
між їх поверхнями h із урахування складових
енергії молекулярно-дисперсійного притягання, електростатичного та структурного відштовхування частинок (сучасна модифікована
теорія ДЛФО) [6, 7].
У високодисперсних суспензіях одним із
основних факторів у агрегативному структуруванні дисперсної фази відіграє броунівський рух частинок, який забезпечує зіткнення
частинок між собою і при певних умовах їх
асоціацію (тому енергію взаємодії частинок
будемо аналізувати в одиницях kT – енергії
теплового руху).
Розрахунок енергетичних параметрів
парної міжчастинкової взаємодії показує, що
утворення коагулятів у суспензіях ПВХ
малоймовірне внаслідок дії сильного структурного та електростатичного факторів стабілізації частинок за рахунок високого енергетичного бар’єра, який зникає лише при умові
високих значень параметра Дебая, тобто при
високому ступеневі ущільнення дифузної
частини подвійного електричного шару
(ПЕШ) (рис. 1). Це практично виключає
реалізацію процесу коагуляції в даній системі,

Рис. 1. Залежність потенціальної енергії (в од. kT) парної взаємодії частинок (r = 0,5 мкм) від коротшої
відстані між поверхнями h при врахуванні молекулярно-дисперсійного притягання (константа Гамакера
2,5·10-20 Дж), електростатичного відштовхування (штернівський потенціал поверхні ψ = 20 мВ) і
структурного відштовхування (К = 2,5·10 6 Н/м2, l = 1 нм) при різних величинах параметра Дебая ПЕШ
(15·10 7 м-1, 20·10 7 м-1, 30·10 7 м-1), Т = 293 К.
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в той же час реалізація явища флокуляції
(найкоротша відстань між поверхнями
частинок 10 нм і більше) малоймовірна,
оскільки глибина енергетичного мінімуму
невисока
навіть в
умовах сильного
ущільнення дифузної частини ПЕШ.
Поверхня частинок ПВХ мікромозаїчна,
тобто має місце чергування гідрофільних (з
емульгатором) і гідрофобних ділянок. У
цьому випадку може переважати фактор
гідрофобного притягання над молекулярнодисперсійним притяганням приповерхневих
шарів частинок ПВХ, яким ми будемо
нехтувати. Окрім того, можна нехтувати і
структурним відштовхуванням, адже гідрофобізація поверхні частинок під впливом
хімічних добавок зумовлює руйнування
приповерхневого прилеглого шару води, який
відповідальний за структурну складову
розклинюючого тиску [8].
Тому можна запропонувати дещо інший
підхід до регулювання агрегативною стійкістю суспензії ПВХ, а саме провести гідрофобізацію поверхні частинок. Якщо поверхня
частинок частково гідрофобна, то виникає
енергія гідрофобного притягання [9]. Це так

зване структурне гідрофобне притягання,
природа якого пов’язана зі структурою
полярної рідини (води) біля гідрофобних
ділянок поверхні. Для малих відстаней від
поверхні h  20 нм можна користуватися формулою для визначення енергії гідрофобного
структурного притягання сфер радіусом r:
U ГФ  a exp h / hS  ,
де hS – товщина гідрофобного шару,
прилеглого до поверхні, може набувати
значення від 1 нм до 10 нм;
Н – константа гідрофобного притягання
поверхонь частинок та її величина лежить в
межах 10-12 – 10-9 Н.
Справді, проведений розрахунок методом
Math-Card при врахуванні кроку ітерації
1,5 нм (рис. 2, 3) показує, що енергія
гідрофобного притягання досить велика і
навіть при врахуванні енергії електростатичного відштовхування може викликати
агрегацію частинок. Особливо сильно впливає
товщина гідрофобного шару (рис. 3), з ростом
якої симбатно зростає ефективність коагуляції. Але це лише за умови високого
ступеня гідрофобності поверхні частинок.

Рис. 2. Залежність величин потенціальної енергії (в од. kT) парної взаємодії частинок (r = 1,0 мкм) від
найкоротшої відстані між поверхнями h при врахуванні гідрофобного притягання поверхонь частинок
hs = 2 нм (різні величини констант гідрофобного притягання Н·1012 = 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 Н) та
електростатичного відштовхування (ψ = 20 мВ, χ = 30·107 м-1)
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Рис. 3. Залежність величин потенціальної енергії (в од. kT) парної взаємодії частинок (r = 1,0 мкм) від
найкоротшої відстані між поверхнями h при врахуванні гідрофобного притягання поверхонь частинок
(Н = 2,5·1012) (різні величини константи hs = 1,5 нм; 2,0 нм; 3,0 нм; 3,5 нм) та
електростатичного відштовхування (ψ = 20 мВ, χ = 30·107 м-1).

Отже, необхідно модифікувати поверхню
частинок молекулами ПАР – гідрофобізаторами, або з допомогою неорганічних іонів її
дегідратувати. Великий внесок у гідрофобні
взаємодії частинок роблять адсорбовані ПАР
та іони електролітів [10, 11]. Отже, гідрофобне структурне притягання є одним із
основних факторів, які визначають стабільність суспензій ПВХ. Але частинки ПВХ
стабілізовані аніонним емульгатором, і тому
його поверхня частково гідрофільна. Це в
певній мірі зменшує внесок структурного
гідрофобного притягання і підвищує роль
структурного й електростатичного відштовхування на відстанях  10 нм. Тому
необхідно використовувати такі ПАР, які
одночасно проводять гідрофобізацію поверхні
та нейтралізацію її електричного заряду.
Найефективнішими гідрофобізаторами є
ПАР, які мають великі гідрофобні радикали.
Бажано, щоб молекули цих ПАР, по
можливості, нейтралізували електричний
заряд поверхні частинок ПВХ, зумовлений
аніонним емульгатором, що зменшувало б
електростатичний фактор відштовхування
частинок. Таким вимогам відповідає катіонна
ПАР етоній, йони якого не тільки

нейтралізують електричний заряд частинок
ПВХ, зумовлений емульгатором (аніонна
ПАР,) але й гідрофобізують поверхню
частинок.
Одержані експериментально залежності
оптичної густини
D водної суспензії
емульсійного ПВХ від часу седиментації найліпше апроксимуються аналітичною залежністю D  D0 exp( nt ) , де D0 – оптична
густина в момент часу t  0 , n – константа,
що характеризує зв’язок між оптичними
параметрами системи та структурними
змінами в ній. На основі визначених
параметрів D0 та n розраховували криві
D  f (t ) . Коефіцієнт кореляції, який характеризував ступінь апроксимації експериментальних кривих аналітичною залежністю,
знаходився в межах 0,85  0,95.
Як видно із рис. 4, досліджувані системи
характеризуються незначним проясненням
дисперсійного середовища від частинок
дисперсної фази. Про це свідчать і низькі
величини константи n . Величина D0 характеризує, в основному, вплив структури
дисперсної фази на характер розсіювання
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світла, яке проходить через досліджувану
систему. Хоча структурні зміни характеризуються змінами в характері розсіювання
світла, вони не завжди супроводжуються
седиментаційною нестійкістю дисперсної
фази. Тому можна вважати, що седиментаційна нестійкість, в основному, пов’язана з
величиною константи n . Саме величина
константи n може в певному наближенні
характеризувати процеси кінетичної (седиментаційної) нестійкості дисперсної фази. На
користь цього свідчить симбатний взаємозв’язок між величинами  n та зміною

пояснюється тим, що макромолекули ПЕО, на
відміну від макромолекул ПАА, з більшою
ефективністю беруть участь у гідрофобних
дисперсійних взаємодіях із гідрофобними
ділянками на мікромозаїчній поверхні частинок ПВХ, а це сприяє їх ліпшій адсорбції на
поверхні й участі адсорбційної мікрофази
полімеру у флокуляційно-агрегативному
структуруванні дисперсної фази [12].
Найліпше проходить прояснення, а отже,
і найнижча седиментаційна стійкість при
введенні в суспензію розчину Алюміній
сульфату (кр. 3). У розчині Алюміній сульфат
гідролізується, утворюючи міцели, структуру
якої умовно можна подати так [13]:
Al(OH) 3 6 Al 6 (H 2 O)6 (OH)15 2 (SO 4 ) 3 .
Такі міцелярні структури взаємодіють
між собою, утворюючи структуру пластинчатих агрегатів (пластівців). Такий процес
утворення пластівців успішно відбувається

оптичної густини впродовж досліджуваного
часу седиментації D  D0  D7 .
Водорозчинні полімери незначно впливають на седиментаційну стійкість суспензії
ПВХ (рис. 4), але ПЕО (кр. 5) дещо її
дестабілізує, на відміну від ПАА, який
проявляє стабілізуючі властивості (кр. 4). Це

Рис. 4. Криві залежності оптичної густини від часу седиментації для водних суспензій емульсійного ПВХ
(10,0 кг/м3) у присутності таких хімічних добавок, параметрів кривих D0 і n :
1 – без добавки;

D0 = 1,07; n = – 0,217;

2 – 0,5 кг/м3 Етонію;

D0 = 0,90; n = – 0,368;
3 – 0,1 кг/м Алюміній Сульфат; D0 = 0,32; n = – 0,708;
4 – 0,1 кг/м3 ПАА; D0 = 1,03; n = – 0,104;
5 – 0,1 кг/м3 ПЕО; D0 = 0,97; n = – 0,219;
6 – 0,5 кг/м3 Етонію + 0,1 кг/м3 ПАА; D0 = 1,06; n = – 0,027;
3

7 – 0,1 кг/м3 Алюміній Сульфат + 0,1 кг/м3 ПАА;

D0 = 0,661; n = – 1,01;
8 – 0,1 кг/м Алюміній Сульфат + 0,1 кг/м ПЕО; D0 = 0,428; n = – 0,339.
3
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при повільному та рівномірному перемішуванні дисперсної системи, що сприяє агломерації дрібних пластівців у більші, окрім
того, під час перемішування прискорюється
агрегація частинок у результаті їх зіткнення.
Отже,
міцелярна
структура,
утворена
Алюміній
сульфатом,
взаємодіючи
за
принципом ортокінетичної гетерокоагуляції із
частинками ПВХ, сприяє їх коагуляційнофлокуляційному
структуруванню,
тобто
утворюються великі за розмірами агрегати,
які ефективно седиментують [14]. Якщо
розглядати дію на суспензію ПВХ катіонної
ПАР етонію, то виявляється, що він дещо
знижує седиментаційну стійкість дисперсної
фази ПВХ (кр. 2). При адсорбції катіонів
етонію на поверхні частинок ПВХ має місце
нейтралізація заряду поверхні. Це сприяє
агрегації частинок ПВХ, що супроводжується
зростанням абсолютної величини константи
n , і зменшенню величини D0 (кр. 7, 8).
При спільній дії суміші Алюміній
сульфату (АС) з полімерами спостерігається
деяка стабілізація в порівнянні з випадком дії
одного Алюміній сульфату (кр. 3), хоча
дисперсна фаза системи в цілому дестабілізується. Найліпше проходить прояснення
дисперсійного середовища суспензії ПВХ від
завислої дисперсної фази у випадку спільної
дії АС з ПАА (кр. 7), АС з ПЕО (кр. 8).
Причому у випадку застосування ПЕО ми
маємо ліпші результати. Це пояснюється тим,
що макромолекули ПЕО, на відміну від
макромолекул ПАА, з більшою ефективністю
беруть участь у гідрофобних дисперсійних
взаємодіях із гідрофобними ділянками на
мікромозаїчній поверхні частинок ПВХ.
При спільній дії етонію з ПАА
характерно, що флокуляційне структурування
призводить до седиментаційної стійкості (кр.
6). Це явище пов’язане із флокуляційно
структуруючими властивостями макромолекул ПАА, а саме їх здатності своїми
функціональними ланками закріплюватися на
поверхні частинок, об’єднуючи їх в агрегат,
який зависає і є розпушеним.
Ми розглянули процеси згущення
дисперсної фази ПВХ у концентрованих
суспензіях у присутності хімічних добавок
(табл. 1). Як видно з таблиці 1, високою
ефективністю щодо прояснення водного
середовища від тонкодисперсних зависів ПВХ
володіють комбіновані системи хімічних
добавок, які передбачають поетапне введення

в систему електроліту, Етонію та водорозчинних полімерів ПАА та ПЕО.
У загальному можна вважати, що крива
седиментації в умовах ущільненої седиментації твердої фази суспензії є функцією часу
седиментації й описується таким диференційним рівнянням [15]:
dh
 k (h  h ) ,

dt
де h – висота ущільненої зони за час t ;
h – висота ущільненої зони при t   ;
k – константа для даної суспензії.
Ущільнення починається з так званої
критичної висоти hêð. , тобто коли залежність

h  t стає нелінійною.
Проінтегруємо рівняння від hêð. до h :
h

dh
 k  dt .
h  h
hêð .



Отримаємо зміну зони ущільнення з
часом:
h  h
ln
 kt  B .
hкр.  h
Позначивши

ln

h  h
A
hкр.  h

рівняння

перепишемо у вигляді

A  kt  B ,
де В – постійна;
k – кутовий коефіцієнт, який характеризує процес згущення твердої фази суспензії
та набуває для досліджуваних систем від’ємне
значення; h прийнята рівною 0,01 м.
Процеси ущільнення дисперсної фази ми
характеризували за допомогою величини
кутового коефіцієнта і критичного часу t кр . ,
який характеризує початок ущільнення суспензії. Як видно із таблиці 1, найліпші
результати щодо прояснення дисперсійного
середовища від тонкодисперсних зависів ПВХ
при поетапному введенні Алюміній сульфату
та полімерів (спочатку ПАА, а потім ПЕО).
Усе це говорить про те, що полімери не тільки
підсилюють флокуляційне структурування
суспензії, але й знижують гідродинамічний
опір і тим поліпшують процеси ущільнення
суспензій та обезводнення осаду. Це підвищує
якість проясненої води та вирішує питання
економної утилізації відходів виробництва
ПВХ.
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Таблиця 1

____

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04+
0,04

0,04+
0,04

W  104 м / с
D
f·104,м/с
k, c-1
tкр, с

0,4
2,40
0,16
-0,012
84

0,85
2,26
0,37
-0,016
76

3,12
1,96
1,59
-0,057
45

0,68
2,50
0,27
-0,024
56

0,98
2,15
0,45
-0,029
53

0,76
2,20
0,34
-0,053
33,7

2,88
2,08
1,38
-0,063
41

Висновки
1. Основу процесів очистки водного
середовища від високодисперсних зависів
ПВХ складають явища коагуляційно-флокуляційного структурування дисперсної фази
під впливом хімічних добавок (аквагідроксокомплексів Алюмінію сульфату, катіонної
ПАР етонію, водорозчинних полімерів ПАА
та ПЕО), які хімічно модифікують поверхню
частинок і адсорбційна мікрофаза бере участь
у міжчастинних взаємодіях, результатом яких
може бути асоціація або стабілізація частинок
дисперсної фази.
2. Проведені розрахунки енергії парної
взаємодії часточок ПВХ згідно з положеннями сучасної модифікованої теорії ДЛФО
показали, що агрегативна стійкість часточок
ПВХ у його водній суспензії досягається за
рахунок високих значень структурної й
електростатичної складової розклинючого
тиску. Для реалізації явища коагуляційного та
флокуляційного структурування необхідно
реалізувати процеси гідрофобізації поверхні
часточок та їх місткове зв’язування за
допомогою макромолекул полімеру.
3. Висока ефективність прояснення
дисперсійного водного середовища від

0,04+
0,04+
0,04
1,54
1,86
0,83
-0,052
33,3

Al2(SO4)3+
ПАА+ПЕО

Етоній +
ПАА+ПЕО

Al2(SO4)3+
ПАА

Етоній +ПАА

Концентрація, кг/м3

Такі величини оптичної густини відповідають концентраціям дисперсної фази ПВХ
1 – 3 кг/м3. Отже, реалізуючи коагуляційнофлокуляційне структурування за допомогою
запропонованих хімічних добавок у вертикальних відстійниках, можна домогтися
практично 90 % переходу дисперсної фази
ПВХ в осад.

90

ПЕО

ПАА

Al2(SO4)3

___

Етоній

Добавка

Залежність величин швидкості відстоювання водної суспензії ПВХ (80 кг/м3)
від концентрації хімічних добавок

0,04+
0,04
3,45
1,74
1,98
-0,086
31,6

високодисперсних зависів ПВХ одержана у
випадку комбінованої дії хімічних добавок
(електроліт, етоній, полімери ПАА та ПЕО),
які вводяться поетапно в суспензію при її
механічному перемішуванні. Дане явище
пов’язане з нейтралізацією електричного
поверхневого заряду частинок ПВХ аквагідроксокомплексом Алюміній сульфату,
органічними катіонами етонію, внаслідок
чого зменшується внесок електростатичного
відштовхування частинок. Макромолекули
полімерів беруть участь у містковому з’єднанні частинок ПВХ, тобто у флокуляційному
структуруванні дисперсної фази ПВХ.

Список літератури
1. Вережников В.Н., Шаталов Г.В., Чурилина Е.В., Пояркова Т.Н. Термостимулированная флокуляция латекса в растворах
поли-N-винилкапролактана // Коллоид.
журн., 2004. – Т. 66. – № 2. – С. 170 – 175.
2. Нейман Р.Э. Очерки коллоидной химии
синтетических латексов. – Воронеж: Издво ВГУ, 1980. – 236 с.
3. Лурье Ю.Ю., Соколов В.П. Исследования
в области очистки сточных вод производства суспензионного поливинилхлорида // ЖВХО им.Д.И. Менделеева, 1967. –
Т. 12. – № 6. – С. 657 – 661.
4. Ярошевская Н.В., Сергиенко А.Н.,
Муравьев В.Р., Шкавро З.Н. Оценка
особенностей процесса коагуляционной
очистки воды на основании кривых
коагуляции // Химия и технология воды,
2005. – Т. 27. – № 6. – С. 173.

Науковий вісник Чернівецького університету. - Випуск 581.: Хімія. – Чернівці, 2011

Сліпенюк Т.С., Сліпенюк О.Т., Кобітович О.М., Лявинець О.С. Дослідження процесів структурування …

5. Чураев Н.В. Развитие теории устойчивости коллоидов и пленок в академической
науке // Коллоид. Журн., 1999. – Т. 61. –
№ 4. – С. 463 – 466.
6. Дерягин Б.В., Чураев Н.К. Поверхностные
силы и их роль в дисперсных системах //
ЖВХО им. Д.И.Менделеева, 1989. – Т. 34.
№ 2. – С. 151 – 158.
7. Сліпенюк Т.С., Сліпенюк О.Т., Лявинець О.С.,
Скіп
Б.В.
Дослідження
взаємозв’язку агрегативної та седиментаційної стійкості дисперсної фази водних
суспензій// Наук. вісник ЧНУ. – 2010.
Вип. 526: Хімія. – С. 95 – 101.
8. Мищук Н.А. Свойства воды у гидрофобных поверхностей и их влияние на
расклинивающее давление // Химия и
технология воды, 2009. – Т. 31. – № 6. –
С. 3.
9. Лу Шоу-Цзы. О роли гидрофобного
взаимодействия во флотации и флокуляции // Коллоид. журн., 1990. – Т. 52. –
№ 5. – С. 858 – 864.
10. Степанова
С.В.,
Шайхиев
И.Г.,
Фридланд С.В., Арсеньев С.А. Очистка
щелочных сточных вод производства
тиоколов коагулянтами, содержащими
алюминий // Химия и технология воды,
2005. – Т. 27. – № 6. – С. 583 – 590.

11. Голикова Е.В., Чернобережский Ю.М.,
Молодкина Л.М., Иогансон О.М. Исследование кинетики безбарьерной коагуляции золей в растворах электролитов //
Коллоид. журн., 2008. – Т. 70. – № 4. –
С. 515 – 519.
12. Хамраев С.С., Абдулаев А.А., Фукс Г.И.,
Ахметов К.С. Зависимость флоккулирующего и стабилизирующего действия
полиелектролитов от молекулярных параметров глины и конформации макромолекул в растворе // Коллоид. журн.,
1983. – Т.45. – № 3. – С. 520 – 526.
13. Запольський А.К. та ін. Фізико-хімічні
основи технології очищення стічних вод.
К.: Лібра, 2000. – 552 с.
14. Мамченко А.В., Герасименко Н.Г.,
Дешко И.И., Пахарь Т.А., Якимова Т.И.
Эффективность использования смешанных реагентов на основе солей алюминия
и железа для очистки воды // Химия и
технология воды, 2006. – Т. 28. – № 6. – С.
582 – 592.
15. Романков П.Г. и др. Гидромеханические
процессы химической технологии. Л.:
Химия, 1982. – 288 с.

Summary
Slipenyuk T.S., Slipenyuk O.T., Kobitovych O.M., Lyavynets O.S.
STUDY OF THE STRUCTURING PROCESSES OF THE DISPERSED PHASE
IN THE LATEX OF THE POLYVINYL CHLORIDE
The processes of the coagulation and flocculation in the dispersed phase of the water suspensions of
polyvinyl chloride at the presence of the electrolyte of the cationic surface-active agent (ethonium) and
water-solved polymers are investigated. The structuring mechanism is found and energy parameters of
particle interaction are derived. The qualitative parameters of concentration processes in the polyvinyl
chloride suspensions are obtained.
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ВПЛИВ УМОВ ОХОЛОДЖЕННЯ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ НЕЛЕГОВАНОГО CdTe
Вимірюванням питомої електропровідності та ефекту Холла зразків нелегованого CdTe в
інтервалі температур 500-1170 К вивчалися залежності електропровідності та концентрації
електронів та їх рухливості від швидкості охолодження та початкової температури термообробки
зразків, величини тиску пари кадмію, тривалості охолодження ампули. Встановлено, що зростання
швидкості охолодження кристалу при низьких початкових тисках пари кадмію зумовлює пониження
концентрації носіїв заряду в кристалі. Запропоновано пояснення впливу умов термообробки на спектр
власних точкових дефектів в рамках теорії квазіхімічних реакцій Крегера.
Ключові слова: CdTe, термообробка, високі температури, ефект Холла, швидкість охолодження,
рівновага точкових дефектів.

Кадмій телурид знаходить широке застосування для виготовлення елементів нелінійної та інфрачервоної оптики, підкладок для
вирощування шарів CdZnTe та CdHgTe. Одначе без детального вивчення природи точкових
дефектів (ТД) та їх впливу на характеристики
матеріалу подальше покращення потрібних
характеристик кристалів стає проблематичним.
Нобель був першим, хто дослідив структуру ТД нелегованого і легованого деякими
домішками CdTe [1]. Йому вдалося встановити основні константи дефектоутворення,
частиною яких багато років користуються для
моделювання залежностей концентрації ТД
від тиску пари Cd і температури. Нобель
показав, що нелегований, вирощений методом
Бріджмена кристал CdTe володіє, як правило,
p-типом провідності. Але відпалом в
атмосфері пари Cd його можна перевести в
матеріал n-типу провідності. Хатак і Скот [23] провели термообробку зразків CdTe
впродовж 48 годин під тиском пари Cd при
температурі 800°С і отримали кристали nтипу провідності з нерівномірним розподілом
ТД по кристалу. Тому вони зробили висновок,
що відпал, хоча і суттєво вплинув на властивості матеріалу, проте не зміг докорінно
змінити його структуру. Хоча зразки і набули
електронної провідності, але лише в межах
глибини біля 40 мкм для нелегованих зразків і
400 мкм для зразків, легованих In. Ці
результати були пояснені процесами самокомпенсації і дифузії, які відбуваються при
охолодженні зразків після відпалу [4].
В своїх дослідженнях Хатак використовував нову методику легування - шляхом
відпалу при 800°С [2, 5]. Було встановлено,
що електричні властивості кристалів сильно
92

залежали від вмісту неконтрольованих домішок. В нелегованому CdTe в забороненій зоні
виявили 11 рівнів з енергетичними рівнями
від 0.2 до 0.86 еВ. Лише один з них зафіксовано в зразках, легованих Індієм, три віднесли до неконтрольованих домішок, що
можуть бути видалені обробкою в розплавленому кадмії, а решту рівнів вважали комплексними ТД, утвореними власними центрами
і домішками.
Пізніше було проведено детальний аналіз
фазової діаграми Cd-Te [6], що дало змогу
прогнозувати умови одержання кристалів з pі n-типом провідності, маніпулюючи лише
власними дефектами, без введення сторонніх
домішок. Швидке охолодження зразку CdTe
після відпалу в атмосфері Te при температурах 350-550°С зумовило одержання
матеріалу p-типу провідності з концентрацією
дірок ~2×1016 см-3. Повільне охолодження
зразків після відпалу в атмосфері Te при
550°С призвело до зростання концентрації
дірок на один порядок. Ці результати були
пояснені як наслідок реакції між донорами
VTe та акцепторами Tei . При відпалі цього ж
зразку в атмосфері пари Cd концентрація
електронів в ньому стає ~2×1016 см-3. Автори
статті пов’язують це анігіляцією VCd внаслідок дифузії Сdi вглиб кристалу.
Відіанат вважає, що поступовий відпал в
атмосфері пари Cd дає можливість усунути
відхилення від стехіометрії завдяки зменшенню концентрації преципітатів Те [7]. Він
дослідив, що у 95 % зразків, використаних для
вимірювань внаслідок відпалу розміри преципітатів значно зменшуються порівняно з початковими. Також важливу роль, на його
думку, відіграє час охолодження.
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Густину та розподіл включень в кристалах
CdTe, вирощених методом Бріджмена, досліджував Рудольф за допомогою інфрачервоної
мікроскопії [8]. Ті кристали, які не мали
включень, були вирощені методом Бріджмена
під тиском пари Cd (температура джерела −
850°С) та температурі розплаву 1118°С.
Навпаки, найвища густина включень була
виявлена в зразках, отриманих методом ТНМ,
тобто тих, які росли в умовах, збагачених Te.
Лише в деяких публікаціях зроблено спроби встановити вплив умов охолодження на
структуру ТД. Залежність концентрації електронів від тиску пари Cd та швидкості
охолодження в кристалах CdTe, легованих In,
вивчались в роботі [9]. Як випливає з експерименту, при 800С пониження тиску пари Cd
від 1атм. до 0.3 атм. зумовлює пониження
концентрації електронів, а збільшення швидкості охолодження від 4 до 25 К/хв. зменшує
цю ж величину з 1.4*1017 до 1*1017 см-3.
Незважаючи на значну кількість публікацій, досі чітко не встановлено умови (тиск
пари компонентів, температура відпалу, концентрація домішки, спосіб охолодження), які
зумовлюють отримання CdTe з наперед заданими властивостями. Оскільки властивості
матеріалу при експлуатаційних температурах
визначаються високотемпературною рівновагою ТД в умовах приготування і процесами,
які відбуваються при охолодженні, тому
поглиблене їх вивчення є важливою проблемою матеріалознавства CdTe. При цьому
структура точкових дефектів матеріалу при
експлуатаційних температурах в цих випадках
визначатиметься, переважно, стартовими термодинамічними умовами термообробки, її

тривалістю та характером охолодження, а не
лише типом і кількістю ТД у вихідному
матеріалі. Нами не знайдено публікацій, в
яких вивчалися зміни електричних властивостей CdTe безпосередньо в процесі охолодження від високих температур.
Тому нашим завданням було дослідити
вплив умов охолодження на зміну електропровідності нелегованого CdTe в широкому
інтервалі температур під тиском пари Cd.
Методика експерименту
Електричні вимірювання проводились у
вертикальній кварцовій ампулі. Для створення
відповідної атмосфери в ампулі в неї поміщали наважку кадмію, взяту у надлишку.
Зразок CdTe з підвареними вольфрамовими
дротами (0.1 мм) розміщався в ампулі на 1012 см вище зони компонента. Всі 6 контактів,
довжиною 35-40 см, були вкладені у кварцові
капіляри (рис. 1). Ампулу вакуумували, потім
робили перетяжки в двох місцях (на відстані 5
і 30 см від зразка) шириною 2-3 см, щоб
вварити в кварц вольфрамові дроти. Завдяки
цьому у нижній частині ампули, де знаходився зразок, можна було створювати необхідний тиск пари Cd. Регулювання цього
тиску забезпечували, контролюючи температуру найхолоднішого (нижнього) кінця
ампули) в межах ~0.0001-3 атм.
До ампули фіксували дві контрольні
термопари: одна близько зони компонента,
інша – зони зразка. Всю цю конструкцію
поміщали у ще одну кварцову ампулу
більшого діаметра, з’єднану з металічним
фланцем, яка запобігала забрудненню пічки і

Рис. 1. Частина кварцової ампули зі зразком CdTe.
1 – зразок з підвареними вольфрамовими дротинками, одягнутими у кварцові капіляри; 2 – наважка кадмію;
3 – перетяжка (область ампули, де вольфрамові дротинки вварювались у кварц).
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Результати та обговорення експерименту
Один з типових прикладів проведення
експерименту зображений на рисунку 2. Лінія
a показує зміну питомої електропровідності
досліджуваного матеріалу, а лінії b і c - зміну
температури у зоні зразка CdTe і кадмію,
відповідно. Охолодження проводили з різною
швидкістю - від 1 до 10 К/хв. Проводити
охолодження швидше, ніж 10 К/хв. складно,
оскільки система не встигає охолоджуватися
внаслідок інерційності печі. В той же час при
94

охолодженні зі швидкістю 1 К/хв. в зоні високих температурах ТД в зразку знаходилися
практично в рівноважному стані. В окремих
випадках ми проводили різке охолодження,
виключивши пічку. Звичайно, швидкість
охолодження в останньому випадку була
різною в різних температурних діапазонах:
при вищій температурі вона була значно
більшою.
Рисунок 2 складається з двох областей:
при вимірюваннях, зображених в області І
тиск пари кадмію був близьким до максимального, а в області ІІ – мінімально технологічно можливим (PCd=0.1 атм.), щоб запобігти сублімації матеріалу, наскільки це було
можливо за даних умов. На рис. 2 відображено лише один з трьох однакових циклів,
кожен з яких тривав 48 годин, а далі цикли
повторювалися ще 2-3 рази, що давало можливість оцінити відтворюваність експерименту.
1

область І

область ІІ

a
1

1150

2

-1

b

-2

c

3

1

2

3

950
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0

lgσ, (Ом·см) -1

установки кадмієм у випадку пошкодження
внутрішньої ампули. Виводи шести контактів
від зразка та термопар через фланець з’єднувалися з вольтметром. Всередині зовнішньої ампули, про всяк випадок, створювали
інертну атмосферу (аргон).
Ампулу зі зразком поміщали в двохзонну
піч. За допомогою верхньої зони регулювали
температуру зразка, нижньої − тиск пари
компонента в системі. Стабільність температури кожної зони забезпечується в межах
±1°С
мікропроцесорним
регулятором
MC5478. Контролюючими датчиками були
хромель-алюмелеві термопари, точка спаю
яких знаходилася в зоні зразка і компонента,
відповідно. Піч з ампулою розміщувалась між
полюсами електромагніту, який створював
поле з величиною магнітної індукції 0.5 Тл.
Уся процедура вимірювань була повністю
автоматизована. Блок керування отримував
команди з LPT-порта комп'ютера та забезпечував порядок опитування цифровим вольтметром Keithley 2000 сигналів зондів зразка та
термопар, переполюсування магніту та струму, що проходить через зразок. Покази вольтметра подавались на комп'ютер та проходили
статистичну обробку, яка фільтрувала значення, зумовлені випадковими факторами, та
усереднювала результати.
Вивчалися залежності концентрації електронів, їх рухливості та електропровідності
від:
- швидкості охолодження зразка;
- стартової температури термообробки;
- тиску пари Cd при стартовій термообробці;
- циклічності охолодження.
Особливістю експериментів було те, що
при охолодженні рівноважний стан між існуючими дефектами у зразку досягався лише
при максимальній та мінімальній температурі.
Але електричні параметри зразка фіксувалися
постійно з інтервалом 3-5 хвилин.
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Рис. 2. Часова залежність питомої електропровідності CdTe від температури зразка і кадмію
(лінії a, b, c – питома електропровідність і температури у зоні зразка та кадмію, відповідно; зони
охолодження 1, 2, 3 – швидкість 10, 1, 3 К/хв.,
відповідно; область І, ІІ – максимальний та
мінімально технологічно можливий (PCd=0.1 атм.)
тиск пари Cd).

Ця температурна програма дозволила
дослідити зміну електричних властивостей
CdTe:
а) від початкового тиску пари компонента;
б) від швидкості охолодження;
в) від тривалості витримки зразка при
високій температурі.
Отримані в такий спосіб залежності дали
досить важливу інформацію. Рівноважний
стан між ТД був досягнутий лише на початку
та в кінці охолодження, говорити про
рівновагу в процесі охолодження складно,
тому що в багатьох точках, особливо при
швидкому охолодженні, рівновага, можливо,
не встигала встановитися. Незважаючи на це,
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залежності, отримані при різних швидкостях
охолодження, добре відтворювалися, повторюючи практично всі особливості кривих, але
з невеликими відхиленнями, які можна
пояснити різною швидкістю проходження
відповідних квазіхімічних процесів.
З температурної залежності питомої провідності зразка CdTe видно (рис. 3), що найвагомішу різницю між значеннями електропровідності при низьких температурах отримано завдяки різному початковому тиску пари
кадмію. Вищому початковому тиску пари Cd
відповідає нижча кінцева провідність нелегованого CdTe, хоча при високих температурах
спостерігалася зворотна залежність.
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lgs, (Ом·см)-1
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Рис. 3. Температурна залежність питомої
електропровідності нелегованого CdTe в різних
умовах охолодження (лінії 1, 2, 3 – швидкість
охолодження 1, 3, 10 К/хв. при мінімальному
тиску пари Cd; лінії 4, 5 – 1 та 4 К/хв. при
максимальному PCd).

При 900С і максимальному початковому
PCd (~ 3 атм.) вміст в зразку власних двократно заряджених донорів – міжвузлового
кадмію – становить ~ (3-4)*1017 ат/см3. Їх
утворення пов’язане з наступним квазіхімічним рівнянням:
2
(1)
Cd(g)  Cd i + 2eВ цьому випадку провідність зразка теж є
високою - ~6 (Ом*см)-1 (рис. 3). Але при
охолодженні в зразку відбуваються наступні
процеси: анігіляція міжвузлового кадмію
вакансіями кадмію (рівн. 2 і 3) та утворення
преципітатів кадмію за рахунок зменшення
його розчинності в гратці CdTe (рівн. 4).
(2)
V oCd + Cd i 2 + 2e-  CdCd
2

V 2Cd + Cd i  CdCd

(3)

(4)
nCd i 2 + 2ne-  Cdn (прец.)
Як наслідок, концентрація електронів спадає,
але залишається вищою за концентрацію
вакансій кадмію. При досягненні температури

~300С ці процеси суттєво сповільнюються і
значення провідності вже практично не
зменшуються.
При тій самій температурі (1170 К), але
пониженому тиску пари Cd (до 0.1 атм.) в
зразку генерується додатково значна кількість
вакансій кадмію, спадає вміст міжвузлового
кадмію і, відповідно, електронів за рахунок
наступних процесів:
2
(5)
Cd i + 2e-  Cd(g)
2

CdCd  V 2Cd + Cd i
(6)
Тому при охолодженні від такого рівноважного стану точкових дефектів (1170 К,
PCd=0.1 атм.) до 720 К провідність зменшується. Але надалі домінуючими ТД вже
стають вакансії кадмію, яких є значно більше,
ніж у попередньому випадку. Вони «щезають» значно повільніше, ніж міжвузлові атоми кадмію, тому провідність зразка зростає
майже на порядок, а далі поступово знижується.
Якщо порівняти вплив швидкості охолодження на провідність зразка, то і у випадку
максимального і пониженого тиску спостерігається однакова закономірність: чим швидше
охолоджується зразок нелегованого CdTe, тим
нижчою є його провідність (рис. 3).
Розглянемо вплив тривалості термообробки протягом декількох однакових циклів
охолодження-нагрівання за однакової швидкості зміни температури - 1 К/хв. (рис. 4).
Цикли таких вимірювань повторювалися
через 48 годин. При кожному наступному
вимірюванні брався до уваги той факт, що
зразок вже значний час знаходився при високих температурах, тобто тривалість попередньої термообробки для 3-го циклу була
найбільшою. Помітно, що чим тривалішими
були вимірювання, тим мінімум провідності
зсувається в сторону вищих температур. Крім
того, при нагріванні спостерігається складніший вигляд температурної залежності питомої електропровідності, ніж при охолодженні.
Чітко виражений злам ліній видно також в
інтервалі температур ~620-650 К - з кожним
наступним циклом вимірювання максимум
ліній зміщувався в область вищих температур.
Така ж картина спостерігалася і для
аналогічних залежностей, знятих з іншими
швидкостями охолодження (3 і 10 К/хв.).
Аналогічні залежності також вивчалися
при більшій швидкості зміни температур –
10 К/хв. (рис. 5). Загальна картина, в цілому,
відтворюється, але за рахунок меншого числа
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проміряних точок виглядає вона більш згладженою і, на відміну від рис. 4, тут немає такої
чіткої залежності. Подібна (проміжна) картина спостерігалась і при швидкості зміни
температур – 3 К/хв.
Додатково нами були побудовані температурні залежності концентрації носіїв заряду
(рис. 6) для того ж зразка і умов, зображених
на рис. 4.
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Рис. 6. Температурна залежність концентрації
носіїв заряду в нелегованому CdTe від часу
витримки зразка при високій температурі при
швидкості охолодження – 1 К/хв.
(лінії 1, 2, 3 - відповідають послідовності
проведення експерименту).
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лише моделювання змін, які стаються в системі ТД кристалу, тільки за участю всіх ТД.
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Рис. 5. Температурна залежність питомої
електропровідності в нелегованому CdTe від часу
витримки зразка при високій температурі при
швидкості охолодження – 10 К/хв.
(лінії 1, 2, 3 - відповідають послідовності
проведення експерименту).

Висновки
1. Охолодження зразка нелегованого CdTe
від 1070 К з початковим тиском пари
кадмію, близьким до максимального (1
атм.), приводить до пониження питомої
електропровідності матеріалу (при 500 К)
більш, ніж на ~2 порядки, порівняно з
охолодженням з початковим PCd=0.1 атм.
2. Швидкість охолодження (1-10 К/хв.) від
1070 до ~450 К суттєво не впливає на
початкове
та
кінцеве
значення
електропровідності нелегованого CdTe.
3. Вивчати тонкі зміни структури точкових
дефектів в кристалах нелегованого CdTe
можна лише за даними, отриманими при
повільному нагріванні та охолодженні (~1
К/хв.).
4. Значно інформативнішими для вивчення
ансамблю точкових дефектів кристалу є
дослідження температурних залежностей
концентрації носіїв заряду, а не питомої
електропровідності.

Порівнюючи їх, помітно, що більш тонка
структура перетворень ансамблю ТД виявляється при вимірюваннях концентрації носіїв
заряду, а не провідності. Зокрема, різке зменшення вмісту електронів стається при ~830 К
під час 1-го, а при 870 К – під час 2-го та 3-го
охолодження. Якісь суттєві перетворення,
пов’язані зі зміною типу провідності,
стаються при температурі плавлення телуру
(~450ºС); вони завершуються при ~350ºС і
далі пониження концентрації носіїв заряду
відбувається монотонно. Пояснити такий хід
залежності складно і виходом може бути
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Summary
Ye. Verzhak, S. Petrashchak, P. Fochuk, О. Panchuk
THE INFLUENCE OF COOLING CONDITIONS ON UNDOPED CdTe CONDUCTIVITY
The conductivity, charge carrier density and their mobility dependencies on cooling rate, starting
temperature, cadmium vapor pressure at 500-1170 К in undoped CdTe single crystals have been studied.
The crucial role of starting cadmium vapor pressure value on the sample conductivity was established: the
change of PCd from 0.1 to 1 atm. decreases the conductivity in the cooled sample more than ~2 orders of
magnitude. The increasing of cooling rate at lower starting PCd follows to the reducing of charge carrier
density in the sample. The explanation of the influence of high-temperature treatment on the native point
defect spectrum was proposed in the framework of Kröger’s theory.
Key words: CdTe, high-temperature treatment, Hall effect, cooling rate, point defect equilibrium.
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КВАНТОВА РЕАКЦІЙНА ДИНАМІКА
Розглядається загальна формальна теорія квантового реакційного розсіювання, яка адаптована для
реагуючих систем типу атом – двоатомна молекула. Демонструється її застосування до вивчення
динаміки взаємодій H + HCl/DCl. Теоретично розраховані макроскопічні параметри – перерізи реакцій
та константи швидкості реакції, узгоджуються з експериментальними літературними даними.
Ключові слова: квантова реакційна динаміка, наближення Борна-Оппенгеймера, координати Якобі,
ймовірність реакції, переріз реакції, константа швидкості реакції.

Вступ
Максимальний контроль над перебігом
хімічних реакцій можливий лише за наявності
знань про закономірності динаміки елементарного акту хімічного перетворення. Крім
суто фундаментального значення, реакційна
динаміка має і практичне застосування.
Зокрема, належний розподіл енергії за ступенями вільності реагентів може у рази збільшувати швидкість хімічної реакції. Енергія
екзотермічних реакцій може безпосередньо
трансформуватись у високоякісні форми енергії, як, наприклад, у хімічному лазері. Реакційна динаміка є фундаментом макроскопічної
кінетики, зокрема теорії перехідного стану.
Мета даної роботи полягає у висвітленні
основ формальної квантової реакційної динаміки та продемонструвати її застосування на
прикладі реагуючих систем атом – двоатомна
молекула.
1. Наближення Борна-Оппенгеймера
Реакційна динаміка – це задача багатьох
тіл, серед яких фігурують електрони та ядра.
Через істотну відмінність у масах цих двох
типів частинок, можливо істотно спростити
задачу. В основі лежить наближення БорнаОппенгеймера, яке ще називають адіабатичним наближенням. Його суть полягає у тому,
що повільний рух ядер призводить лише до
деформації електронних хвильових функцій, а
не до переходів між різними електронними
станами. Електронна хвильова функція деформується миттєво, щоб пристосуватись до
нової конфігурації ядер, яка міняється дуже
повільно. Критерієм справедливості адіабатичного наближення є малість кінетичної
енергії ядер порівняно з відстанню між електронними рівнями, так що ядерний рух не у
змозі викликати переходи між електронними
станами.
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Будемо позначати через Х сукупність усіх
ядерних координат, а через х – електронних
координат. Рух довільної молекулярної системи описується стаціонарним рівнянням
Шредінгера
(1)
Hˆ ( X, x)( X, x)  E( X, x) .
У загальному випадку гамільтоніан Hˆ ( X, x)
розпишеться у вигляді
Hˆ ( X, x)  Tˆe (x)  Vee (x)  TˆN ( X) 
 VNN (X)  VeN ( X, x).

(2)

Тут Tˆe ( x) – оператор кінетичної енергії електронів, Vee (x) – потенціальна енергія взаємодії всіх електронів між собою, Tˆ ( X) – операN

тор кінетичної енергії ядер, VNN (X) – потенціальна енергія взаємодії всіх ядер між собою,
VeN ( X, x) – описує електронно-ядерну взаємодію. Якщо зафіксувати положення всіх
ядер, то рух електронів буде описуватися
таким рівнянням:
Tˆe ( x)  Vee (x)  VeN (X, x)  (x; X) 
(3)
  ( X) (x; X),
де ( x; X) називають адіабатичною функцією.
Їй відповідає енергія електронів  (X) при
фіксованих координатах ядер Х, що фактично
розглядаються, як параметри. Загальну функцію  ( X, x) рівняння (2) можна представити
у вигляді добутку ( x; X) і ядерної функції
(X)
 ( X, x)  (X)(x; X) .
(4)
Підставляючи (4) в (1) та враховуючи (2)–(3),
знаходимо
TˆN (X) ( X) (x; X) 
(5)
 Vˆ ( X) (X) (x; X) 





NN

  (X) ( X) (x; X)  E  ( X) (x; X).
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Унаслідок великої різниці у масах ядер і
електронів, у першому доданку (5) можна
розглядати дію оператора TˆN ( X) лише на
ядерну функцію (X) . Таке єдине допущення
значно спрощує задачу, оскільки його результатом є повне відокремлення електронного та
ядерного рухів у рівнянні (5), яке стає
TˆN ( X)  (X)  VNN (X)  (X) 
(6)
  ( X)  (X)  E (X).
Це рівняння для ядер під дією адіабатичного
гамільтоніана з ефективним потенціалом
U (X) , що охоплює ядерну-ядерну VNN (X)
взаємодію та повну енергію електронів  (X) .
Рівняння (6) запишеться у кінцевій формі
(7)
TˆN ( X)(X)  U ( X)(X)  E( X) .
Отже, в наближенні Борна-Оппенгеймера
спочатку розв’язують електронне рівняння (3)
при фіксованій ядерній конфігурації, тобто
при конкретному Х. Знайдена електронна
власна енергія  (X) разом з енергією
відштовхування ядер VNN (X) фігурують уже
як потенціальна енергія в ядерному рівнянні
(7). Якщо позначити через N загальне число
ядер у системі, то U (X) являтиме собою
(3N  6) -вимірну гіперповерхню, яку прийнято називати поверхнею потенціальної енергії
(ППЕ). Знаходження ППЕ для конкретних
систем із наступною побудовою апроксимуючої функції є задачею квантової хімії.
Подальші дослідження динаміки ядер і утворених з них молекул – завдання хімічної
фізики.
2. Координати Якобі
Оскільки повна енергія всіх електронів
увійшла в U (X) , то задачу можна розглядати
як рух N атомів у полі енергії U (X) , причому
ця енергія залежить лише від відстані між


атомами, тобто U X k  X l . Тоді гамільто-





ніан рівняння (7) розпишемо в такому вигляді
N N


 2 N 1 2
 2    U X k  X l . (8)
Hˆ  

2 k 1  k X k k 1 l  k





N

Тут  

 M k – загальна маса всієї системи,
k 1

 k  M k /  – безрозмірна маса k-го атома.
У цілому, така система має 3N ступенів
вільності. Якщо відкинути поступальний рух
системи, як цілого, то їх стане 3N-3. Для цього
необхідно розташувати початок координат у

центрі мас системи. Математично це здійс
нюється введенням відносних координат Qi



Qi  X i  Rcm ,
i=1,2,…N-1,
(9)

де Rcm – положення центра мас відносно
лабораторної системи координат. Оператор
кінетичної енергії у (8) після підстановки в
нього (9) виразиться (потенціальна енергія
при цьому не міняється, бо вона інваріантна
до такої заміни координат)
2 2
2 
TˆN  Tˆcm  Tˆ  
2 Rcm
(10)
N 1
 2 N 1 1   i  2
 2 
 2    .


2 i 1   i Qi2
j  i Qi Q j 

Перший доданок відповідає рухові центра
мас, який можна опустити. Інша частина в
(10) містить змішані похідні другого порядку,
що ускладнює подальший розгляд задачі.
Відокремити змінні в (10) можна заміною век
торів відносного положення атомів Qi такою

ж кількістю внутрішніх векторів q j
N 1 

q j   t ji Qi ,

i=1,2,…N-1,

(11)

i 1

де t ji – довільні коефіцієнти, що залежать
тільки від маси атомів. Підстановка (11) у (10)
дає такий вираз для оператора кінетичної
енергії без поступального руху системи
 1 2





2
2 N 1 

q j q j

Tˆ  
(12)

.

2 j 1  N 1
2 
   F jn q q 
j
n 
 n j
Тут уведені такі позначення
1 2  N 1 
 
t ji    t ji 
q j
i 1  i
 i 1 
1

N 1

2

N 1

(13)
2

 N 1  N 1 
1
(14)
F jn  
t ji tni    t ji   tni  .

i
i 1
 i 1  i 1 
Перехресних коефіцієнтів F jn можна позбу-

тись, якщо належно підібрати постійні t ji .
Існують різні типи ортогональних координат,
що дають F jn =0. В [1] на прикладі чотириатомної системи описано чотири таких групи
векторів: Якобі, Радау, диатом-диатом та
супутники. У цій роботі будуть використовуватись тільки вектори Якобі. Для N-атомної
системи існує N варіантів координат Якобі.
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Зупинимось на розгляді системи атом –
двоатомна молекула. У такому випадку
повинно бути всього два вектори Якобі, для
 
 
яких введемо позначення r  q1 та R  q2 .

Вектор r з’єднує атоми «1» та «2» у
молекулі, як показано на рис. 1.

1
1
1


;
 q1 1  2
1
 q2



2
;
(m1  m2 ) m3

(21)

F12  F21  0 .
Отже, коли в якості внутрішніх координат
обрано вектори Якобі, то оператор кінетичної
енергії діагональний, тобто не містить
змішаних похідних другого порядку, оскільки
перехресні коефіцієнти F jn у (12) занулють-

ся. Зауважимо, що це справедливо для загального випадку N-атомної системи. Підставляючи (21) в (12) і враховуючи (15)-(16),
одержується
 
Рис. 1. Приклад координат Якобі r , R у випадку
триатомної системи. ‘CM’ – центр мас усієї
системи, ‘cm’ – центр мас атомів «1» і «2»
(двоатомної молекули)


Вектор R з’єднує центр мас молекули й атом


«3». Такий вид векторів r та R називається
координатами Якобі для реагентів. Зі схеми
рис. 1 випливає такий зв'язок між векторами
  
Якобі та векторами положеннями Q1 , Q2 , Q3
 
 
r  q1  Q1  Q2
(15)
 


(16)
R  q2  Q3  Q12 .
Беручи до уваги, що положення центра мас
двоатомної молекули задається як



m1Q1  m2Q2
Q12 
,
(17)
m1  m2
а центр мас усієї системи має положення

QCM  0 , тобто



m1Q1  m2Q2  m3Q3  0 ,
(18)

із (16) виключається Q3 і він стає


 

R  q2  
m1Q1  m2Q2 . (19)
(m1  m2 )m3
Зіставляючи (15) і (19) з (11), визначаються
коефіцієнти t ji



t11  1 ;



t12  1 ;
m1
t21  
;
(m1  m2 )m3
(20)
m2
t22  
.
( m1  m2 )m3
Якщо підставити (20) в (13)–(14), то маємо
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 2 2
2 2
(22)
Tˆ  
,
2 
2 R R
2 r r 2
де  r  q1  ,  R   q2  . Треба пам’ятати,

що в (22) фігурують векторні величини r і

R , кожен з яких містить по три компоненти.
Тобто загальне число ступенів вільності
складає шість. Вираз (22) особливо зручно
використовувати у сферичних координатах
2 1 2
Lˆ2
Tˆ  
R


2 R R R 2
2 R R 2
(23)
ˆj 2
2 1 2

r
.
2 r r r 2
2 r r 2

Тут L̂2 і ĵ 2 – квадрати операторів моментів
імпульсу


sin  R
 R

Lˆ2   2 

2
sin  R
 
  R2
2


  
 sin  R
 
 R  

,




(24)


 
  
 sin  r
  
sin  r

2





r

r
 

ˆj 2  
. (25)
2


2
sin  r



  r2

Оператор (24) стосується орбітального руху
атома навколо осі двоатомної молекули, а (25)
–обертального руху двоатомної молекули.

Загальний момент імпульсу J являє собою
суму орбітального й обертального моментів
  
J L j.
(26)

Виключаючи оператор орбітального руху L̂2
з (23) використовуючи (26), гамільтоніан для
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триатомної системи в координатах Якобі
запишеться
2
2 1 2
Jˆ  ˆj
Hˆ  
R


2 R R R 2
2 R R 2
(27)
2 1 2
jˆ 2

r
 U ( R, r , ).
2 r r r 2
2 r r 2
Потенціальна енергія мусить бути функцією
лише трьох змінних, оскільки вона інваріантна до поступального й обертального руху
системи. У даному випадку її вигідно подати
як функцію двох лінійних координат R, r та
однієї кутової  , що є кутом між векторами


R та r .





3. Квантова теорія реакційного
розсіювання
Будь-якій бімолекулярній реакції передує
зіткнення двох частинок реагентів, після чого
відбувається розлітання в різних напрямах.
Тому в основі реакційної динаміки повинна
бути теорія зіткнень і розсіювання. Звісно, не
всі зіткнення будуть реакційними, тобто
такими, у результаті яких відбувається перегрупування частинок з утворенням нових.
Альтернативою реакційним зіткненням можуть бути пружні та непружні зіткнення.
Другий вид, на відміну від першого, характеризується зміною внутрішнього стану частинок, які розлітаються.
Мета квантових розрахунків полягає у
знаходженні ймовірностей того, що у результаті зіткнення частинки розлетяться під певним кутом (пружні зіткнення), перейдуть з
певного початкового стану в конкретний
кінцевий (непружні зіткнення), сформують
певний набір нових частинок у конкретному
внутрішньому стані (реакційні зіткнення).
Основні ідеї та поняття квантової теорії розсіювання простіше продемонструвати спочатку на прикладі пружних зіткнень, а потім
узагальнити рівняння для непружних або
реакційних зіткнень.
3.1. Пружні зіткнення
Задача зіткнення двох частинок, як і будьяка задача двох тіл, завжди може бути зведена
до задачі розсіювання однієї частинки з
приведеною масою  у полі нерухомого
центру з потенціалом U (R ) [2]. Це можливо
при переході до системи координат, в якій
центр інерції обох частинок знаходиться у
стані спокою. Вільна частинка, що рухається

у додатному напряму вздовж осі z, описується
плоскою хвилею виду
(28)
  eikz .
Розсіяні частинки, віддалені від центру, описуються сферичною хвилею, що розходиться

e ikR
(29)
,
R
де f () – називають амплітудою розсіювання, а  – кутом розсіювання (рис. 2).
f ()

Рис. 2. Схема процесу пружного розсіювання

Тому хвильова функція повинна мати на
великих відстанях такий асимптотичний
вигляд

eikR
(30)
.
R
Потік імовірності, що приносить плоска хвиk
ля, складає Ii 
. Сферична хвиля виносить

  e ikz  f ()

2

імовірність, потік якої – I f  v f () , де v –
відносна швидкість руху частинки. Відношення цих потоків дає диференціальний переріз
зіткнень – параметр, який може вимірюватись
експериментально
d I f
2

 f () ,
(31)
d Ii
де  –тілесний кут. Якщо хвильова функція
аксіально-симетрична, то d  2 sin d .
Тоді інтегральний переріз буде


2

  2  f () sin d .

(32)

0

Знання амплітуди розсіювання залежно від
кута, фактично, розв’язує задачу пружного
зіткнення. Але знайти її можна, розв’язавши
стаціонарне рівняння Шредінгера
(33)
Ĥ  E
з гамільтоніаном
2 1 2
Lˆ2
Hˆ  
R

 U ( R) 
2 R R 2
2R 2
(34)
 Hˆ  U ( R ).
0
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Це частковий випадок гамільтоніана (27),
оскільки тут розглядається система лише з
двох частинок. Потенціал узаємодії U (R ) при
великих R прямує до нуля, так що Ĥ 0 у (34)
є асимптотичним гамільтоніаном.
Загальний розв’язок (33) шукають у
вигляді розкладу по спряжених хвилях
  ( R)
 E ( R , )   lE
Pl cos   .
(35)
l 0 R
Тут Pl cos  – поліноми Лежандра, що є власними функціями оператора L̂2 , l – орбітальні
квантові числа. Функція (35) є власною
функцією з неперервним спектром енергії Е.
Однак для простоти у подальших записах
індекс Е опускається, лише в кінцевій
формулі він стане аргументом отриманих
функцій. Підставляючи (35) у (33), одержують
рівняння для радіальної складової l (R )
d 2 l

l ( l  1) 2


 k 2 
 2 U ( R)  l ( R )  0 . (36)
2
dR

R


Тут хвильове число k пов’язане з повною
енергією Е співвідношенням
2

 2k 2
(37)
.
2
Розв’язок (36) залежить від виду конкретного
потенціалу U (R ) . Його можна знайти чисельно для кожного значення l , після чого інтегруванням шукають матрицю переходу Tl
E

2 
Tl  2  jl (kR )U ( R )l ( R )dR ,
(38)
 k0
де jl (kR ) – функція Рікатті-Бесселя, яка є
точним розв’язком рівняння (36) за умови, що
U (R ) дорівнює нулю. У даному випадку цікавить саме асимптотична поведінка l (R ) при
R   . Можна показати, що вона подається
вигляді [2]
l


R 
 l (R )   Al sin  kR   l  ,
(39)
2


де параметр  l називають зсувом фази. Його
присутність у (39) зумовлена взаємодією
частинки з потенціалом U (R ) . Зсув фази зв’язаний з матрицею переходу (38) співвідношенням

Tl   sin(  l ) e

i l

.
Підставляючи (39) у (35), матимемо

(40)

 Al

 Pl (cos  ) 

R
R 

.
  
(41)


l



l 0
l 
  sin kR 
2



Фактично, (38) і (30) є одним і тим же
рівнянням у різних формах. Порівнюючи їх,
можна знайти вирази для коефіцієнтів Al і
амплітуд розсіювання f () . Для цього потрібно розкласти плоску хвилю (28) по компонентах сферичної хвилі [72]
 i l ( 2l  1) Pl cos( )  
 

1

e ik z R


 . (42)

l 

kR l 0   sin kR  

2



Тепер підстановка (42) у (30) дає можливість
згрупувати доданки так, щоб зіставивши утворений вираз із (41), отримати амплітуду розсіювання
1 
f ()   (2l  1)Tl Pl cos   .
(43)
k l 0
Підставляючи (43) у (32) та використовуючи
ортогональність поліномів Лежандра, маємо
4 
2
 (E )  2  2l  1Tl ( E ) .
(44)
k l 0
Отже, переріз пружних зіткнень, який є функцією повної енергії, виражається відносно
компактною формулою (44). Для цього
потрібно з (38) знайти матрицю переходу,
попередньо розв’язавши чисельно радіальне
рівняння (36).


3.2. Реакційні зіткнення
Картина набуває набагато складнішого
вигляду, коли розглядається випадок реакційного розсіювання. Оскільки у результаті зіткнень може відбуватися перегрупування частинок, то необхідно кожну комбінацію частинок
розглядати як окремий канал. Наприклад, у
найпростішому випадку буде один канал
реагентів α і один канал продуктів . Якщо
можливі паралельні реакції, то каналів продуктів буде декілька. Гамільтоніан системи
для кожного каналу розчленовується порізному
Hˆ  Hˆ 0  Uˆ   Hˆ 0  Uˆ  .
(45)
Якщо R та R відстані між двома фрагментами у межах каналу α і β відповідно, то
потенціал взаємодії в обох випадках
lim Uˆ   0 ,
lim Uˆ   0 .
(46)
R  
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Тому, згідно з (45), асимптотичний гамільтоніан, а також хвильова функція, мають
різний вигляд у кожному каналі.
Крім того, на відміну від (34), у межах одного каналу гамільтоніан розчленовується на
кінетичну складову і внутрішній гамільтоніан


(47)
Hˆ 0  Kˆ  ( R )  Hˆ int (r ) .

Тут Kˆ  (R ) – оператор кінетичної енергії

(аналог Ĥ 0 в (34)). Оператор Hˆ int (r ) описує

рух за внутрішніми ступенями вільності r .
Якщо канал α містить лише атом і двоатомну

молекулу, то Hˆ int (r ) описує коливальний і

обертальний рух цієї молекули, а Kˆ  (R ) –
кінетичний рух атома і молекули у системі
центра мас.
Розв’язок рівняння Шредінгера з гамільтоніаном (45), (47)
ĤE  EE
(48)
потрібно розглядати окремо для кожного
внутрішнього стану молекули, що задається
таким набором квантових чисел: коливальним
v, обертальним j, магнітним m. Рух такої
складної системи перестає бути аксіальносиметричним, тому розклад загальної хвильової функції повинен здійснюватись і по проекції загального моменту імпульсу на вісь z із
квантовим числом М. До того ж, розклад
повинен містити і l-стани орбітального

моменту імпульсу L

 
Ev0 j0 m0 ( R , r ) 

 
JM
  AEJMl

(
R
v0 j0m 0 Elj0
 , r ).

(49)

JMl

Повна енергія Е, що введена в (37), на додачу
до енергії поступального руху охоплює і
коливально-обертальну енергію молекули
 v0 j0 , тобто

k 2 v j
0 0 
E
 v0 j 0 .
2 

(50)

На відміну від (35), у (49) фігурують невідомі
коефіцієнти розкладу AEJMl
. Тому, щоб
v0 j 0 m0
продовжити розв’язування, невідомі функції
 
розкладу  EJM
(
R
 , r ) розкладають за відоlj
0

мими функціями. Опустивши індекс Е біля
всіх величин, отримаємо

 
 JM
vlj ( R , r ) 




JM
v 'l ' j ',vlj ( R )  v ' j ' (r )

 
Yl 'JM
j ' ( R , r ).

(51)

R
r
Тут v' j ' (r ) – власні коливні функції, які
v 'l ' j '

знаходяться із розв’язування рівняння Шре
дінгера з гамільтоніаном Hˆ int (r ) в (47) після




відокремлення
кутової
складової;
JM  
Ylj ( R , r ) – функції кутових змінних (знак

дуги над змінною R означає два спрямовуючі

кути вектора R у сферичній системі
координат, тобто це  R i  R ), що є
одночасно власними функціями операторів
Ĵ 2 , Ĵ z , L̂2 , ĵ 2 . Розклад (51) являє собою
аналог розкладу (35) для реакційних зіткнень.
Подальша підстановка (51) у рівняння
Шредінгера приводить до системи рівнянь
для
радіальних
складових
розкладу

 JM
v ' l ' j ', vlj ( R ) . Ця система рівнянь – аналог
(36), лише рівняння системи залежні внаслідок присутності недіагональних елементів,
що виникають з інтегралів від добутків
потенціальної енергії і базисних функцій
розкладу (51). Через громіздкість ця система
рівнянь тут не наводиться. Розв’язавши її
чисельно,
одержаться
шукані
функції

 JM
v ' l ' j ', vlj ( R ) , з яких як і у випадку пружних
зіткнень, формують матрицю переходу
2 
JM
JM
T
 2  JT
 ( R ) V ( R )χ  ( R ) dR . (52)
 0
Тут напівжирний шрифт використовується
для позначення матриць, елементи яких
містять індекси vlj . Індекси α та β використані для демонстрації формулою (52), тому
JM
що матриця переходу T

також описує

перехід системи з каналу реагентів α у канал
продуктів β. Поки що канал продуктів β не
зустрічався у всіх формулах до (52). Саме у
цьому рівнянні відбувається взаємодія обох
каналів, оскільки є множники з індексами β та
α.
Як і для пружних зіткнень, асимптотична
 
функція v0 j 0m0 (R , r ) при R   є
суперпозицією хвиль, що набігає і розсіюється. На відміну від (30), розсіювання
проходить з каналу α в канал β, що повинно
відобразитися в індексах амплітуди розсіювання та множників біля неї
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v0 j0m0 ( R , r ) R

e


ikv

j

0 0


 R

 v0 j0 ( r )
r

 vjm,v0 j0m0 ( E ) 


y j0 m0 ( r ) 

(53)

  (2 J

 e ik vj R  vj ( r )

  f vjm,v0 j0 m0 ( R )
y jm ( r ).
R
r
vjm

J 0

Порівняння (53) з (49) при R   дає змогу
після громіздких і складних перетворень
отримати вираз для амплітуди розсіювання

fvjm, v0 j0 m0 ( R ) , модуль квадрата якої дорівнює диференціальному перерізу реакції.
Його інтегрування за тілесним кутом дає
вираз для інтегрального перерізу реакції

 Jvjm, v0 j0 m0 ( E ) 

4

k v20 j0



(54)
2

  (2 J  1) TJvjm,v0 j0m0 (E ) .
J 0

Верхній індекс М у матриці Т опущений,
оскільки вона не залежить від квантового числа проекції повного імпульсу. За структурою
форми вираз (53) такий же, як і (44), лише
замість квантового числа l фігурує J, оскільки
у пружних зіткненнях повний момент імпуль

су J збігається з орбітальним імпульсом L .
J
Часто замість матриці переходу T
користуJ
ються матрицею розсіювання S
, які зв’язані між собою простим співвідношенням
J
J
S
( E )    2iT
( E) .

(55)

Оскільки для реакційних зіткнень справедливо    , то підстановка (55) у (54) дає

 vjm,v0 j0 m0 ( E ) 


k v20 j0



  ( 2 J  1)
J 0


(56)

2
S Jvjm,v0 j0m0 ( E ) .

Використання матриці розсіювання зручніше
через те, що квадрати її елементів є ймовірностями реакції

PJvjm ,v j m ( E ) 
0 0 0

SJvjm ,v j m (E )
0 0 0

2

.



(57)

які є відношенням числа реакційних зіткнень
до загальної кількості усіх зіткнень. Використання (57) перетворює формулу (56) в


k v20 j0


.

(58)

 1) PJvjm,v0 j0m0 ( E ).

Переріз реакції слугує «мостом» між теорією і
експериментом, оскільки безпосередньо матриці S чи Т експериментально не визначаються. З перерізом реакції зв’язана інша
макроскопічна характеристика – константа
швидкості реакції. Вона розраховується усередненням перерізу реакції за тепловим
розподілом [3]
8k B T
1
k vjm,v0 j0m0 (T ) 

 R k BT 2
(59)

 Et 
 vjm,v0 j0m0 ( Et ) dEt ,
  Et exp 
0
 k BT 
де k B – постійна Больцмана, Et – енергія
поступального руху Et  E   v0 j 0 . Зауважимо, що загальний вираз (59) визначає дуже
специфічну константу швидкості, тобто таку,
якій відповідають переходи з початкових
станів v 0 j0 m0 каналу реагентів  у кінцеві
стани vjm каналу продуктів  . Здебільшого
на
практиці
спочатку
розглядають
проходження хімічної реакції у певних
каналах    , для яких знаходять константи
швидкості певного початкового стану,
просумовані за всіма кінцевими станами
k v 0 j 0 m0 (T )   k vjm ,v 0 j0 m0 (T ) .
(60)
vjm

Такі константи називають специфічними константами початкового стану v0 j0 m0 . Вони ще
не є точними макроскопічними константами,
що вимірюються експериментально. Щоб
розрахувати останні, необхідно усереднити
специфічні константи k v0 j 0m0 (T ) за початковим розподілом
 k (T )   (v0 , j0 , m0 , T ) k v0 j 0 m0 (T ) .
v 0 j 0 m0

(61)

Отже, для розрахунку в рамках квантової
теорії розсіювання таких макроскопічних
параметрів, як перерізу реакції та константи
швидкості,
потрібно
виконати
таку
послідовність операцій:
 чисельно розв’язати систему рівнянь
аналогічну до (36) та знайти функції

 JM
v ' l ' j ', vlj ( R ) , що входять у розклад
(51);
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інтегруванням (52) знайти Т-матрицю;
розрахувати переріз реакції згідно з
(58);
 розрахувати константу швидкості
згідно з (59)–(61).
Найскладніший перший етап, який передбачає діагоналізацію ряду проміжних матриць. До того ж, за описаним вище алгоритмом, матриця Т знаходиться лише для одного
конкретного значення енергії. Для кожного
наступного значення Е всі розрахунки доводиться повторювати заново. Уникнути цієї
трудності можна шляхом залучення методу
хвильового пакета.
3.3. Метод хвильового пакета
Суть методу хвильового пакета полягає у
пошуку нестаціонарної хвильової функції, яка
шляхом трансформації Фур’є перетворюється
у стаціонарну. Надалі для спрощення виведення усіх формул буде розглядатися залежність хвильової функції лише від однієї просторової змінної, позначеної через х. Кінцеві
формули можна узагальнити для n-вимірного
випадку. Будь-яку нестаціонарну функцію
 ( x , t ) можна розкласти по власних функціях
з постійними коефіцієнтами

 i 
 ( x , t )   aE E ( x ) exp  Et dE .
(62)
  
0
Шляхом нескладних маніпуляцій із (62) можна показати, що справедливе таке співвідношення

E ( x ) 


1
i 
 ( x, t ) exp Et dt .

2aE  
 

(63)

Звідси видно, що з однієї і тієї ж
нестаціонарної хвильової функції  ( x , t )
можна, у принципі, одержати будь-яку власну
функцію E (x ) . Це вагома перевага методу
хвильового пакета над традиційним методом.
Коефіцієнти aE у (63) можна знайти із
(62), якщо підставити t=0 та використати
ортогональність функцій E (x )


aE 

*

 E ( x)( x,0) dx .

(64)



Однак необхідні для цього коефіцієнти aE
одержуються з тієї ж власної функції E ( x) .
Але якщо початкову хвильову функцію
 (x ,0) вибрати локалізованою в асимптотичній області ( x  ) , то її перекривання з

E* ( x ) в (64) еквівалентне перекриванню з її
асимптотичною функцією *E ( x ) , тобто


aE 

*

  E ( x)( x,0) dx .

(65)



Асимптотична функція
хвилею, як (28)
 E ( x)  Ak e ik x 

E ( x ) є плоскою

(66)
1  ik x
  ik x .
e

e
k
v
Нормуючий множник вибрано саме так, щоб
потік дорівнював одиниці. Тепер, маючи
згідно з (65) коефіцієнти розкладу aE , можна
використовувати (63) для трансформації
нестаціонарної функції у власну функцію, з
якої добувається матриця S.
У якості початкової хвильової функції
 (x ,0) зручно користуватись гаусовим пакетом


 2 
 ( x,0)  

  

0.25

exp(ik 0 x ) 



(67)



 exp   x  x0 
властивості якого регулюються параметрами
k 0 , β та x0 . Перший з них, k 0 , задає групову
швидкість хвильового пакета. Параметр β
обернено пропорційний ширині пакета, а x0
задає положення у просторі його максимуму.
Завдяки належному вибору β та x0 хвильовий
пакет можна легко локалізувати у потрібній
області простору. Підстановка (67) і (66) в
(65) дає аналітичний вираз для коефіцієнтів
aE
aE 

2


exp(ikx 0 ) 
2k 2

(68)
 k  k 0 2 
.
 exp 


4



Зі стаціонарної функції можна добути Sматрицю, не проводячи асимптотичного
аналізу. Будемо вважати, що виведення вище
всіх рівнянь стосувалося каналу α. Згідно [4–
5], S-матричні елементи можна визначити як
інтеграл перекривання власних функцій у
каналах β і α


S  ( E ) ( E  E ' )   *E ' ( x) E ( x) dx .

(69)



Власна функція для каналу α береться з (63).
Для каналу β власну функцію можна знайти
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аналогічно описаній вище схемі. Підставляючи її та (63) у (69), отримується
1
S  ( E ) 

2a E b*E
(70)

 *

i 
     E ( x) ( x , t) dx exp Et dt.
 
   

Тут  (x) – довільна функція локалізована в
асимптотичній області каналу β. Коефіцієнти
bE визначаються аналогічно формулі (65)


bE   *E ( x) E ( x )dx 


  ikx

e  E ( x)dx.
k 

(71)

Формула для визначення матричних елементів S суттєво спрощується, якщо пробною
функцією у каналі β вибрати
E ( x)  ( x  xs ) exp(ik x) .

(72)

Тут xs – довільна точка в каналі β. Підставляючи (72) у (70), інтегрування по х
зникає
exp(ik  xs )
S  ( E ) 

2aE bE*
(73)

i 
   ( x s , t ) exp Et  dt.
 

Коефіцієнти bE знаходяться підстановкою
(72) у (71)
  i(k k  ) x
bE 
 ( x  xs )dx 
e
k  
(74)
 i ( k  k  ) xs

e
.
k
Підставляючи у формулу для ймовірності
реакції (57) квадрат (73) та враховуючи
вирази для коефіцієнтів (68) і (74), маємо [6]
2
k 2 2
P (E )  S  ( E ) 
exp
2 2
(75)
2
 (k  k0 ) 2  
i 

   ( x s , t ) exp Et dt .
 

 
 2  
Отримані формули стосуються одновимірного випадку. У багатовимірних задачах виникає проблема координат, зумовлена тим,
що, фактично, S-матриця шукається як перекриття власних функцій заданих у різних
каналах [6]. Початкова функція (67) задається
у координатах Якобі для реагентів, а в (75) її
необхідно шукати при x  xs у координатах
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Якобі для продуктів. Тому доводиться проводити трансформацію координат.
Мета багатьох задач може не обов’язково
полягати у вивченні детальної динаміки,
тобто знаходженні всієї S-матриці, а лише у
визначенні кумулятивної ймовірності реакції,
яка описує перехід із конкретного початкового стану в усі можливі кінцеві стани. У
такому випадку проблема координат не існує.
Імовірність реакції шукається за загальною
формулою, як потік через одиничну площу в
асимптотичній області продуктів при x  xs
[3]. Для випадку одновимірного руху вона
буде

 
 ( x )
.
P( E )  Im E* ( xs ) E
(76)
 
x x  x 
s

Якщо підставити сюди (63), то ця формула
перетвориться в
1
P( E ) 

2
2
4  a E
  *


    ( x s , t ) exp  i Et dt   
(77)
  

   
.
 Im
    ( x , t )
 i  
exp Et dt  
   
x
    
x xs
 
Оскільки задача одновимірна і внутрішні
стани не існують, то обидві ймовірності
повинні давати однаковий результат. Таке
зіставлення проводилось у роботі [6] на
прикладі задачі з прямокутним бар’єром.
Формула (75) дає ліпший результат порівняно
із (77), оскільки в останній потрібно чисельно
рахувати першу похідну по х.
В обох випадках формули (75) і (76)
потребують значення нестаціонарної функції
у фіксованій точці xs у каналі продуктів
реакції. Ця точка довільна, тобто кінцевий
результат ймовірності Р(Е) не повинен залежати від вибору значення xs . Однак доцільно
вибирати її якомога ближче до зони реакції,
щоб зменшити просторову область, для якої
ведуться розрахунки.

4. Застосування квантової реакційної
динаміки до конкретних систем
Для демонстрації використання методології, описаної вище, обрано систему Н+НСl та
ізотопомерну до неї Н+DСl. Її динаміка
описується рівнянням Шредінгера з гамільтоніаном (27). Найточнішою на сьогодні ППЕ
для системи Н2Сl вважається BW2 [7].
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Виражаючи всі величини в атомних одиницях, використовуючи координати Якобі та
роблячи підстановку в рівнянні Шредінгера
   / rR , одержимо
 1 2

1 2




2
2
2

2

r
 
R R
r r
 . (78)
i


ˆj 2
t  ( Jˆ  ˆj ) 2




U
(
R
,
r
,

)
2
2 r r 2
 2 R R


Загальний момент імпульсу J і парність

хвильової функції р є величинами консервативними. Тому можна розглядати окремі
розв’язки рівняння (78) при фіксованих значеннях квантових чисел загального моменту
імпульса J, його z-проекції M і парності р.
Початкова умова для (78) запишеться у
вигляді добутку поступальної, коливальної та
обертальної функцій

 
 vJMp
0 j 0 K 0 ( R, r , t ) 

 
 G (R )v 0 j 0 (r ) y JMp
j 0 K 0 ( R , r ).

Рис. 3. Перерізи реакції відщеплення (a) і
заміщення (b) для початкового стану v0  0 і

j0  4 . Кільцями показано експериментальні
значення

(79)

Тут поступальна функція G (R) береться у
вигляді гаусового пакета  (R,0) , визначеного
у (67), коливальна  v0 j 0 (r ) – із розв’язування
стаціонарного

рівняння

Шредінгера для
 
молекули НСl, обертальна y JMp
(
R
j 0 K 0 , r ) – як
власна функція операторів Jˆ 2 , Jˆ z , ˆj 2 , ˆj z [3].
Знак дуги над символом означає спрямовуючі

кути його вектора, тобто R   R ,  R  ,

r   r ,  r  .
Рівняння (78) з початковою умовою (79)
розв’язували комбінованим методом, описаним у [8]. Зі знайденої нестаціонарної функції
згідно з (77) добувалася кумулятивна ймовірність реакції, підстановка якої у формулу,
аналогічну до (58), дає переріз реакції. На рис.
3 показано перерізи реакцій для каналу
відщеплення (H+DClHD+Cl) та заміщення
(H+DClHCl+D). Для цієї реакції відомо два
експериментальних значення перерізу при
T=300 K [9]. Як видно з рис. 3, розраховані
теоретично перерізи реакцій чудово узгоджуються з такими, що визначені експериментально.
Підстановка перерізу реакції у рівняння
(59) дає константу швидкості реакції. На
рис. 4 показано залежності логарифмічних
констант від оберненої температури для
випадку реакцій за участю НСl замість DCl.

Рис. 4. Температурна залежність констант
швидкості реакції відщеплення (a) і заміщення (b)
для початкового стану v 0  0 і j 0  1 . Дрібні
точки відповідають експериментальним даним

Із двох конкуруючих реакцій переважатиме реакція відщеплення, оскільки для неї
потенціальний бар’єр нижче. У досліджуваному діапазоні температур реакція відщеплення
має типовий арреніусовський характер. На
рис. 4 точками показано значення констант
швидкості реакції відщеплення розраховані на
основі
літературних
експериментальних
даних [10]. У цілому наші теоретичні константи непогано узгоджуються з експериментальними, незважаючи на те, що крива (а)
стосується лише стану v 0=0, j0=1. Це свідчить
про високу точність проведених розрахунків.
Висновок
У роботі висвітлено формальний опис
квантової реакційної динаміки та застосовано
його до конкретної реакційної системи
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Н+НСl/DСl. Динамічне рівняння розв’язано
для довільних значень загального моменту
імпульсу, що дозволило розрахувати такі
макроскопічні характеристики, як переріз
реакції та константа швидкості реакції. Порівняння теоретичних і експериментальних
результатів дає добру узгодженість, що є
підтвердженням достовірності проведених
розрахунків. Вивчення детальної динаміки
цієї системи, де знаходяться ймовірності
переходів між певними початковими і
кінцевими станами, проведено у [11].
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Summary
Babyuk D.P.
QUANTUM REACTIVE DYNAMICS
General formal theory of quantum reactive scattering is presented. It is adapted to the reactive
systems of atom-diatom type. Its application to a study of dynamics of the H + HCl/DCl is demonstrated.
The theoretically computed macroscopic parameters such as the reaction cross sections and reaction rates
agree well with the known experimental data.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БАЗАЛЬТОВОГО ТУФУ НА ПРОЦЕС КОРОЗІЇ СТАЛІ У
ВОДНИХ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНАХ
Гравіметричним методом досліджено швидкість корозії сталі у водних сольових розчинах з
добавками базальтового туфу. Показано, що в 5 % розчині NaCl з добавкою базальтового туфу
(інгібітора корозії) остання повільно зменшується в часі залежно від вмісту туфу. Найвищий ступінь
гальмування корозії протягом 2520 год експлуатації досягається в розчині при вмісті 7 г/дм3
прожареного базальтового туфу і дорівнює 46,2 %.
Ключові слова: корозія, базальтовий туф, гравіметричний метод.

Вступ
Корозія металів і сплавів спричиняє
значні матеріальні збитки у різних галузях
промисловості як внаслідок безпосередніх
втрат металу через його „ржавіння”, так і
опосередковано – через втрати пов’язані з
непередбачуваним руйнуванням обладнання,
простоюванням виробництва тощо. Захист
металофонду від корозії – одна з
найважливіших
проблем
глобального
масштабу [1–3].
Класичні методи уповільнення процесу
корозії металевих виробів з використанням
інгібіторів практично вичерпали себе [4–6].
В останні роки в науковій літературі
з’явилася інформація про використання
природних мінеральних сорбентів (цеоліти,
туфи, опоки) в якості інгібіторів корозії.
Базальтові туфи (БТ) – це природні
алюмосилікати вулканічного походження, які
у розвіданих родовищах представлені
магматичними породами [7]. Залежно від
мінерального й хімічного складу, відповідної
переробки їх застосовують у будівництві,
промисловості будівельних матеріалів [8], як
пролонгатори мінеральних добрив [9].
Володіючи елементами цеолітної структури,
базальтові туфи є потенційними матеріалами
для очищення природних і стічних вод [10],
захоронення радіоактивних відходів [11],
інгібіторів корозії [12 ] тощо.
У зв’язку з вищесказаним в цій роботі
проведено дослідження впливу добавок
базальтового туфу на швидкість корозії
низько вуглецевої сталі у водних сольових
розчинах з метою розробки ефективних
методів захисту від цього негативного явища.

Методика експерименту
Для дослідження використовували зразки
природного БТ (родовища Полоцьке-2) у
вигляді порошку, розмелені в лабораторному
млині RETSCH ZM1. Досліджувалися також
зразки базальтового туфу прожарені при 750
ºС протягом двох годин. Розміри частинок
досліджуваних матеріалів 0,04÷0,08 мм.
Рентгенофазовий аналіз проводили з
використанням рентгенівського дифрактометра „X-PERT Philips PW 1830”. Для
дослідження
хімічного
складу
БТ
використовували електронний мікроскоп
ZEISS EVO 50 XVP.
Дослідження процесу корозії проводили
при кімнатній температурі в 5 % розчині NaCl
без добавок БТ, а також в розчинах з
концентрацією базальтового туфу 0,02; 0,2;
2,0 і 7,0 г/дм3.
Використовували зразки низьковуглецевої
сталі типу ДСО1 А у вигляді пластин
розмірами 50×40×0,8 мм, які попередньо
знежирювали CCl4. Вимірювання проводили
протягом 105 днів (2520 годин). Швидкість
корозії визначали гравіметричним методом
[13]. Середня абсолютна похибка зважування
на аналітичних терезах не перевищувала
значення ±0,0002 г.
Значення кислотності вихідних розчинів і
суспензій БТ – HCl – NaCl – H2O вимірювали
за допомогою рН-метра марки рН-801.
Величину суспензійного ефекту обчислювали
за формулою ΔрН = pHS – рН0, де: pHS –
рівноважне значення рН суспензії, рН0 –
рівноважне значення рН водного розчину.
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Результати та їх обговорення
До мінералогічного складу зразків БТ
родовища „Полоцьке-2”, які використовувалися в даній роботі, входять: цеоліти (35–
40) % мас., монтморилоніти (30–40) % мас.,
польові шпати (10–15) % мас., кремнезем (4–
5) % мас., гематит (3–5) % мас.
Середньостатистичні
результати
аналізу
хімічного складу базальтового туфу, виражені
через масові відсотки оксидів, наведені в
табл. 1. Аналіз зразків базальтового туфу
проводили методами класичного хімічного
аналізу [4] (визнаення Si, Al, Fe, Mg, Ca, Р і
S), полуменевої фотометрії [14] (визначення
Na і K) й атомно-абсорбційної спектроскопії
[15] (визначення важких металів).
Таблиця 1
Хімічний склад базальтових туфів родовища
„Полоцьке-2”
SiO2
67,44
MgO
5,02

ТіО2
1,75
CaO
0,46

Al2O3
12,82
Na2O
0,94

Fe2O3
10,14
K2O
1,06

МnО
0,09
P2O5
0,16

Узагальнення результатів аналізу показує,
що БТ є алюмосилікатами з масовим
співвідношенням Si/Al = 3,4–4,9, котрі містять
Ферум в кількості 83,3–86,3 г/кг. Крім
елементів, сполуки яких у перерахунку на

оксиди наведені у табл. 1, досліджуванні туфи
містять також мікроелементи (Цинк, Купрум,
Кобальт, Нікол) в кількостях 1,29–0,07 г/кг.
Токсичних елементів (Арсен, Плюмбум,
Гідрардірум, Хром) не виявлено.
Хімічний аналіз порошків природного й
прожареного базальтового туфу проведено
також з використанням електронної скануючої мікроскопії (приставка EDS). Точковий
кількісний аналіз досліджуваних зразків
подано на рис. 1 і 2.
Установлено [16], що в процесі термічної
обробки відбувається ступінчасте вилучення
води з природних мінералів. При цьому, за
температури 105 °С виділяється гігроскопічна
вода, за 180 °С – кристалізаційна, а при
температурах вище 350 °С – цеолітна вода.
Крім цього, термічна обробка призводить до
зміни структурних параметрів цеолітів. Так,
прожарювання цеоліту Холінського родовища
при температурі 800 °С викликає зменшення
параметра елементарної комірки з 158,52 нм
до 157,83 нм, яке супроводжується зниженням
вмісту кристалічної фази з 85 % до 46 % [17].
Як наслідок таких структурних змін
адсорбційна активність цеолітів може
зростати або зменшуватися.

1

б

а
Елемент
C
O
Mg
Al
Si
K
Fe
Разом

110

Лінія
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka

Інтенсивність, імп./с
13,01
120,20
7,95
106,84
335,84
84,15
9,78

Похибка 2σ
1,32
4,00
1,03
3,77
6,69
3,35
1,14

Концентрація, % ваг.
27,8
51,2
0,4
4,3
12,3
3,3
0,7
100,0
Рис. 1. Точковий кількісний аналіз натурального базальтового туфу:
а – зображення поверхні, б – фрагмент рентгенограми
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Лінія
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka

Інтенсивність, імп./с
0,00
84,77
2,24
127,29
389,12
103,93
1,46

Концентрація, % ваг.
0,0
54,1
0,2
9,3
28,0
8,2
0,2
100,000
Рис. 2. Точковий кількісний аналіз прожареного при 750 °С базальтового туфу:
а – зображення поверхні, б – фрагмент рентгенограми

Аналіз отриманих результатів (рис.1, 2)
показує, що як у натуральних, так і
прожарених зразках базальтового туфу
підтверджено присутність елементів, які
входять до складу біотиту (алюмосилікат
Калію, Магнію і Феруму), кремнезему та
Карбону, який входить до складу карбонатів
натурального БТ. Установлено, що прожарювання базальтового туфу при температурі
750 °С призводить до перерозподілу вмісту
елементів у зразку, а саме, концентрації Мg,
K, Fe зменшуються, а Al і Si збільшуються.
Враховуючи вищесказане, а також результати
рН метричного дослідження, можна очікувати
зростання адсорбційної ємності базальтового
туфу
зумовлене
процесами
гідролізу
поверхневих активних центрів, які зазнали
структурних змін у результаті попередньої
термічної обробки адсорбента.
Відомо [18], що суспензійний ефект (Δ
рН), який кількісно являє собою різницю
значень рН суспензії і рН чистого розчинника
(рН0), ефективно використовується при
дослідженні електроповерхневих та адсорбційних властивостей дисперсних матеріалів.
На сьогодні загальноприйнято, що знак
суспензійного ефекту (СЕ) дозволяє визначити заряд активного поверхневого центру, а

Похибка 2σ
0,00
3,36
0,55
4,12
7,20
3,72
0,44

за величиною СЕ можна оцінити кількість
таких центрів.
Додатне значення СЕ вказує на зниження
кислотності дисперсійного середовища і
свідчить про те, що на поверхні дисперсної
фази домінують негативно заряджені активні
центри. Відповідно, від’ємне значення СЕ
вказує на підвищення кислотності і позитивний заряд активних центрів. Закономірно,
що у водному середовищі додатний СЕ
пов’язують з адсорбцією йонів Н+, а
від’ємний – з адсорбцією груп ОН- [19].
Проведені нами дослідження показали, що
у кислих і нейтральних середовищах СЕ
природної форми БТ характеризується додатними значеннями (табл. 2).
Із табл. 2 слідує, що внесення в розчин
системи (HCl)1-x – (NaCl)x – H2O прожареного
при 750 °С базальтового туфу викликає підвищення значень рН, що є беззаперечним
доказом зниження хімічної агресивності
середовища. Додатні значення СЕ вказують
також на підвищення у дисперсійному середовищі концентрації груп ОН-, які сприяють
пасивації поверхні металу [2]:
nMe + 2m OH- → Me nOm + m H2O = 2m eОтже, зниження кислотності дисперсійного середовища, яке зумовлене адсорбцією
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Висновки
1. На підставі результатів аналізу гравіметричного методу встановлено, що
швидкість корозії стальних пластинок в
5%
розчині
NaCl
без
добавки
базальтового туфу на початку експозиції
зростає (720 год), потім зменшується
(2160 год) і знову зростає.
2. Дослідження добавок базальтового туфу
на швидкість корозії показало, що в 5 %
розчині NaCl з добавкою туфу (інгібітора
корозії) остання повільно зменшується в
часі (1440 год, 1800 год і 2160 год) в
залежності від його вмісту.
3. Найвищий ступінь гальмування корозії
протягом 2520 год експлуатації (α =
46,2 %) досягається в розчині, що містить
7,0 г прожареного базальтового туфу.

Величина
адсорбції
Іонів Н+, моль/г

Суспензійний
ефект

рН суспензії

Початкове
значення рН

Таблиця 2
Залежність суспензійного ефекту системи
„базальтовий туф – (HCl)1-x – (NaCl)x – H2O” від
початкового значення рН дисперсійного
середовища. Співвідношення базальтовий туф:
дисперсійне середовище 1:100

1,11
1,26
0,15
2,6·10-4
3,39
6,50
3,11
4,1·10-5
3,86
7,96
4,10
1,4·10-5
4,68
8,63
3,95
2,1·10-6
6,16
8,68
2,52
6,7·10-8
7,00
8,70
1,70
1,4·10-8
* Середня абсолютна похибка вимірювання
величини рН не перевищувала значення ±0,05
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йонів Н+ на поверхні дисперсного БТ і
пов’язане з ним підвищення концентрації
груп ОН-, можна розглядати як один із
можливих варіантів інгібування корозії
металевих виробів у кислих середовищах.
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швидкість корозії подано в табл. 3.
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Таблиця 3
Швидкості корозії зразків сталі типу ДСО1 А
Середовище
NaCl (ω = 5 %)
NaCl + 0,02 г/дм3 БТ
NaCl + 0,2 г/дм3 БТ
NaCl + 2 г/дм3 БТ
NaCl + 7 г/дм3 БТ
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0,0055
0,0063
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0,0052
0,0039

720
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0,0067

Швидкість корозії, мм/рік
час, год
1080
1440
1800
0,0063
0,0062
0,0058
0,0055
0,0052
0,0052
0,0052
0,0049
0,0048
0,0049
0,0048
0,0048
0,0064
0,0063
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2520
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0,0039
Таблиця 4

Коефіцієнти інгібіторної ефективності композиційних систем „5 % розчин NaCl – БТ”
Швидкість гальмування корозії, %
Вміст базальтового туфу, г/дм3
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Час, год

0,02

0,2

2,0

7,0

2520

9,6

18,8

18,9

46,2
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Summary
Mikula J., Kobasa I.M., Voloschuk A.G, Tsimbalyuk V.V.
INFLUENCE OF BASALT TUFA ON THE STEEL CORROSION
IN AQUEOUS SALTS SOLUTIONS
A rate of the steel corrosion in the aqueous solutions of salts with basalt tufa has been investigated
using a gravimetric method. It is shown that the rate of corrosion in the 5 % NaCl solution with some
admixture of tufa is gradually decreasing in time. Further increase in the tufa content results in more
significant decreasing in the rate of corrosion. The highest decrease in the corrosion rate (46,2 %) has
been registered for the 2520 hours of exposition of the steel samples in the solution containing 7,0 g/dm3
of the calcinated tufa.
Key words: corrosion, basalt tufa, gravimetric method.
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