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зано с увеличением степени диссоциации соли TCNQ, вследствие адсорбции
ионов TCNQ — на индифферентной поверхности SiO2.

Результаты проведенных исследований можно использовать для коррек-
тировки методики производства сенсоров, улучшения воспроизводимости
сигнала отклика, анализа процессов, которые протекают в системе «активный
слой сенсора - анализируемый газ».
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ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ СПЛАВА Co–W

Покрытия сплавам Co–W на сегодняшний день становятся все более и
более значительными, в связи с тем, что открываются их новые свойства и
способы получения. На данный момент известны такие свойства как корро-
зионная стойкость, термостойкость, износостойкость и жаростойкость, твер-
дость и каталитическая активность. Разрабатываются способы получения
сплава Co–W не только электрохимически, но химически.

Целью данной научно–исследовательской работы является изучение
электролитов для нанесения сплавов Co–W. Разработка растворов для нане-
сения данного сплава химическим способом. А также установление свойств
покрытий полученных как электрохимическим, так и химическим способами.

Для изучения выше перечисленных свойств покрытия сплавом Co–W
использовали, разработанный на кафедре Технической электрохимии, цит-
ратно–аммиачный электролит, который имеет следующий состав, М: сульфат
кобальта – 0,1; вольфрамат натрия –0,15; цитрат –0,3; борная кислота –0,3.
Электролиз проводили в импульсном режиме ti / tp=2/20 мс, при плотности
тока j=12 А/дм2. Электролиз проводили при температуре электролита 60°С,
рН раствора составляло 5,5…6,0. Средний выход по току равен 60%.

В ходе научно–исследовательской работы было установлено возможный
ряд толщин и возможная максимальная толщина покрытия сплавом Co–W,
которые получают из цитратно–аммиачного электролита. Также были опре-
делены коррозионная стойкость, внутренние напряжения в покрытиях, адге-
зия к основе на которую наносили покрытие и пористость сплавов кобальт–
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вольфрам. Были получены покрытия сплавом Co–W не только кристалличе-
ской, но и аморфной структуры. Все выше сказанное свидетельствует о том,
что такой сплав найдет широкое применение в различных отраслях промыш-
ленности.
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ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ ВІДХОДІВ У ЯКОСТІ ДОБАВКИ
ДЛЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ

Розвиток земної цивілізації супроводжується технічним прогресом сус-
пільства, який пов’язаний з використанням природних енергетичних ресурсів
і спричиняє виникнення складних екологічних і соціальних проблем. Еколо-
гічну ситуацію в Україні можна характеризувати як критичну, що зумовлено
переробкою сировинних ресурсів у товарний продукт з використанням тех-
нологій в яких виділяється велика кількість відходів, що не переробляються,
а забруднюють довкілля.

Україна здавна відома як один з найбільших виробників сільськогоспо-
дарської продукції. Ефективність сільського господарства потребує своєчас-
ного внесення необхідної кількості мінеральних добрив.

У нашій країні виробництво мінеральних добрив у середині XX сторіччя
стало значно розширюватися. Про зростання застосування добрив і їх ролі в
підвищенні врожайності сільськогосподарських культур свідчить і зарубіж-
ний досвід. Однією з особливостей технології виробництва мінеральних доб-
рив є те, що разом із готовою продукцією на підприємстві утворюються тве-
рді відходи, кількість яких подекуди перевищує кількість корисного продук-
ту.

На сьогоднішній день в Україні накопичено значну кількість такого роду
відходів, які найчастіше зберігаються у відвалах. Оскільки проблемі утиліза-
ції відходів на протязі довгого часу не приділяли належної уваги, сьогодні
площа вищевказаних відвалів іноді перевищує площу самих підприємств.
Накопичення відходів у відвалах ускладнює експлуатацію підприємств, погі-
ршує санітарну та екологічну ситуацію в промислових регіонах. Крім того
часто під відвали відводять родючі землі, що зменшує кількість посівних зе-
мель.


