
72

9 Вапно+ ПЦ ДФП–ОЧ 3 0,13 8,5 Рожевий
10 Вапно+ ПЦ ДФП–Ч 3 0,14 8,7 Червоний
11 Вапно+ ПЦ ДФП–З 3 0,14 7,9 Зелений
12 Вапно+ ПЦ ДФП–Л 3 0,17 7,0 Блідо-жовтий

 – вміст портландцементу (ПЦ) у в’яжучому – 10-20 ваг. %.

Доведено, що ДФП характеризуються значною фарбувальною здатніс-
тю, а декоративні розчини на їх основі мають яскраві та насичені кольори.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ СРІБНИХ НАНОСТРУКТУР

Постійно зростаючий вплив забруднення довкілля на стан нашого здо-
ров'я і особисту безпеку, а також можливість необоротних явищ планетарно-
го характеру призводить до виникнення нагальної потреби у  більш доскона-
лому відслідковуванні всіх аспектів стану навколишнього середовища в реа-
льному часі. Все це спонукає до розробки та забезпечення людини портатив-
ними, мініатюрними і надійними сенсорними приладами для моніторингу
стану практично всіх об`єктів, які нас оточують.

Відкритий нещодавно ефект мікроконтактної газової чутливості дав
змогу започаткувати розробку нового класу сенсорних пристроїв [1]. В осно-
ві дії цих сенсорів лежать унікальні нелінійні властивості мікроконтактів,
урахування яких призвело раніше до відкриття мікроконтактної спектроско-
пії [2]. Завдяки адсорбції аналіту на поверхні мікроконтакту виникає локалі-
зація поверхневої електронної густини, що у свою чергу обумовлює зміну
опору елементу. У випадку мікроконтактної структури завдяки високій пи-
томій поверхні ця зміна максимальна, що дає змогу говорити про можливість
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безпрецедентної чутливостї сенсорів цього типу. Експериментальні дослі-
дження у напрямку аналізу деяких донорних  та акцепторних газів повністю
підтверджують цей прогноз.

У данній роботі використовувались модифіковані контакти типу голка-
ковадло, що створюються плавним зведенням двох однорідних срібних елек-
тродів, один з яких, катод, заточений у вигляді вістря з радіусом кривизни
порядку декількох мікрометрів, а інший, анод, має плоску поверхню.

Оскільки срібний катод виготовлений у вигляді голки і розташований
перпендикулярно до поверхні срібного анода, на вістрі голки має місце під-
вищення концентрації силових ліній електричного поля і, внаслідок цього,
висока катодна густина струму. Це обумовлює зародження та ріст срібних
дендритів. У місці торкання дендриту до поверхні протилежного електрода
формується мікроконтакт, але у ту ж  саму мить  це місце опиняється під ді-
єю анодної поляризації, що призводить до розчинення срібла, тобто до руй-
нування контакту. Цей ефект фіксується у вигляді коливань напруги на елек-
трохімічній комірці (Рис).
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Рис. Фрагмент хронорезистометричної характеристики автоколивального
процесу утворення срібних наноструктур. Струм 40 мкА.

Користуючись цим рисунком та полярізаційною характеристикою срі-
бного електрода, було оцінено діаметри мікроконтактів і їх відносну статис-
тичну вагу при різних струмах утворення.
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Вивчалась реакція срібних мікроконтактів на дію деяких поширених
газів та газових сумішей. Серед них аміак, оксиди азоту, сірководень, газ,
який видихає людина. Показано, що чутливість сенсорного елемента підви-
щується пропорційно опору наноструктури. У той самий час підвищення
опору послаблює механічну стійкість системи, що потребує оптимізаційних
пошуків у цьому напрямку.

Список літератури: 1. Kamarchuk G.V., Pospelov O.P., Yeremenko A.V., Faulques E., Yanson I.K.
Point-Contact Sensors: New Prospects for a Nanoscale Sensitive Technique // Europhys. Lett.-2006.-
Vol.76, №4 (4) P.575-581. 2. Янсон И.К. Нелинейные эффекты в электропроводности точечных
контактов и электрон-фононное взаимодействие в нормальных металлах // ЖЭТФ.-1974.-№66,
вып.3 –С. 1035
УДК 666.295

О. А. КАШУК, Г. В. ЛІСАЧУК, проф., докт. техн. наук, О. Я. ПІТАК

ЗНОСОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ
ZnO-MgO-Al2O3-SiO2

Для отримання кольорових зносостійких покриттів по кераміці актуа-
льним є формування в розплаві кристалічних сполук зі структурою шпінелі.
Тому що шпінелі мають ізоморфну будову, що сприяє утворенню безперерв-
ного ряду твердих розчинів. Висока міцність кристалічної решітки шпінелей
робить їх стійкими при високих температурах. Низька розчинність шпінелей
в силікатному розчині обумовлює їх високу покривну здатність і робить осо-
бливо придатними для керамічних красок [1].

На підставі вищесказаного для одержання кольорових зносостійких по-
криттів для виробництва плиток було обрано систему ZnO-MgO-Al2O3-SiO2.


