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Новим імпульсом для розвитку газоаналітичних пристроїв став відкритий нещодавно ефект підвищеної газової чутливості мікроконтактів . Це поклало початок створенню нового класу сенсорів [1]. В основі їх дії лежать
унікальні нелінійні властивості точкових контактів, використання яких призвело раніше до відкриття мікроконтактної спектроскопії [2]. Принцип дії
цих структур полягає в тому, що під час адсорбції газоподібного аналіту на
мікроконтакті виникає перерозподіл поверхневої електронної густини, який
обумовлює зміну опору елементу. Для точково - контактної структури ця
зміна є максимально можливою, що обумовлює високу чутливість сенсорів
цього типу. Експериментальні дослідження у напрямку аналізу деяких донорних та акцепторних газів підтверджують цей висновок.
Одним з сучасних напрямків розробки сенсорних пристроїв є підвищення технологічності виготовлення їх основи (чутливого елемента). Перспективним шляхом вирішення цієї проблеми є використання електрохімічних прийомів синтезу відповідних наноструктур на базі класичного методу „голка ковадло”. Ці прийоми при простоті обладнання можуть забезпечити високу
швидкість і можливість тонкого регулювання процесу. Застосування електрохімії дає змогу уникнути механічного зведення голки з протилежним електродом, що має місце у класичному варіанті. Перспективним матеріалом для
створення точкових контактів цього типу може стати мідь внаслідок своєї
схильності утворювати розвинені осади [3].
Для отримання точкових контактів використовується спеціальний прилад, який дозволяє тонко регулювати відстань між електродами. При подачі
на систему струму починається автоколивальний процес поперемінного
утворення та руйнування точкових контактів (рис.1). Оскільки мідний катод
виготовлений у вигляді голки і розташований перпендикулярно до поверхні
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Рис.1 – Фрагмент хронорезистометричної автоколивальної характеристики
утворення та руйнування мідних наноструктур. Струм 50 мкА.

мідного анода, на кінці голки має місце підвищення концентрації силових ліній електричного поля і, внаслідок цього, висока катодна густина струму. Це
обумовлює зародження та ріст нитковидних утворень, т. зв. дендритів. Відомо, що такі утворення можуть формуватись і в еквіпотенціальних умовах,
однак електричне поле значно стимулює цей процес, забезпечуючи максимальну швидкість росту дендритів в напрямку, перпендикулярному поверхні
протилежного електрода. Через певний час верхівка одного з дендритів торкається протилежного електрода, і в місці торкання утворюється точковий
контакт. Верхівка дендрита стає анодно поляризованою відносно основи,
тобто реалізується модель видовженого електроду [4]. Це призводить до розчинення міді в точковому контакті і його наступного руйнування. З використанням описаного способу в даній роботі були виготовлені дендритні точкові
контакти та проаналізовано процес їх формування. Оскільки верхівка дендриту з високою вірогідністю являє собою монокристал, ці чутливі елементи
відрізняються бездефектністю структури і забезпечують підвищені метрологічні характеристики. Таким чином, запропоновано принципово новий підхід
до створення чутливих елементів сенсорів. Цей підхід базується на принципах утворення металевих осадів в електричному полі.
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ВИПАЛ ПЛАТИНОВМІСНИХ ШЛАМІВ
В хімічній промисловості важливе значення мають метали платинової
групи, які застосовують, як каталізатор, в виробництві азотної та синильної
кислот. В процесі експлуатації частина платиноїдів втрачається безповоротно
[1]. Беручи до уваги те, що Україна не має власних родовищ платини, в цілях
економії та рішення проблеми втрат великої кількості платиноїдів дана робота є актуальною і своєчасною. Одна із стадій технології отримання платинових металів – це випал платиновмісних шламів [2].
Із наших попередніх досліджень відомо, що в шламі азотного виробництва містяться карбонати металів, які на стадії вилуговування утворюють піноутворення, які в свою чергу заважають проведенню більш повного вилуговування розчинних домішок. Також нам відомо, що метали платинової групи
та деякі інші метали знаходяться в аморфному стані.
Для рішення цих проблем необхідно проводити випал шламу: по-перше
це призведе до розкладання карбонатів, по-друге відбудеться перехід від
аморфного стану в кристалічний металів платинової групи, що полегшить
процес вилучення їх на наступних технологічних стадіях.
Випал шламу азотного виробництва є гетерогенним процесом. Швидкість перебігу його залежить від багатьох факторів. Серед них слід відзначити температуру, тривалість реакції.
Вплив температурного фактора на процес випалу шламу азотного виробництва, киснем повітря в муфельній шафі, досліджувався в температурному
інтервалі від 1023К до 1273 К з вимірюванням через визначений проміжок
часу втрати ваги.
В ході досліджень випалу платинового шламу було встановлено, що середня втрата ваги складає 9 %.
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