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Однако, в известной литературе отсутствую подробные сведения о
субсолидусном строении высокобариевой области системы CaO–BaO–Al2O3. В
связи с вышесказанным, целью нашей работы было исследование области
системы с высоким содержанием ВаО (более 60 мас. %), ограниченной
соединениями CaO–BaO–BaAl2O4.

В литературе [1] имеются данные о существовании в этой области при
температуре 1250 °С тройного соединения Ва3СаAl2O7, характеризующегося
узким интервалом гомогенности. Проведенными нами экспериментальными
исследованиями выявлено, что Ва3СаAl2O7 присутствует в системе, по крайней
мере, до температуры 1400 °С. Используя предложенную нами методику, была
рассчитана неизвестная стандартная энтальпия образования для этого
соединения. Также нами были определены его физико-механические и
технические свойства. Кроме того, при изучении выбранной области были
учтены такие недавно обнаруженные высокобариевые алюминаты как Ba4Al2О7

и Ba8Al2О11.
Таким образом, с учетом вышеуказанных данных, а также с привлечением

термодинамического метода анализа некоторых сопряженных реакций была
проведена триангуляция высокобариевой области тройной системы  CaO–BaO–
BaAl2O4 при температуре 1400 °С.

Список литературы: 1. Appendino P. Research on the ternary calcium oxide–barium oxide–alumina
system / P. Appendino // Ceramurgia. – 1972. – V. 11, № 2. – P. 103-107
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ТОВСТОШАРОВЕ ОКСИДУВАННЯ ТИТАНУ

В даний час увага багатьох дослідників притягнуто до вивчення оксидів,
отриманих окисненням металів і володіють впорядкованою пористою
структурою. Це обумовлено можливістю практичного застосування
аноднихоксидів в якості фільтруючих елементів, покриттів каталізаторів, а
також в якості темлатів для синтезу нанониток і нанотрубок.

Інтерес до поруватих плівок оксиду титану пов'язаний з їх незвичайними
фізичними і хімічними властивостями, такими як унікальна змочуваність,
сенсорні і оптичні властивості, біологічна сумісність, каталітична активність. В
даний час для отримання таких плівок використовуються різноманітні методи:
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нанесення з розчинів, електрофорез, розпорошення. Однак найбільш цікавою
мікроструктурою володіють плівки оксиду титану, отримані шляхом анодного
окиснення металевого титану. Такі плівки складаються з нанотрубок оксиду
титану, орієнтованих перпендикулярно металевій підкладці, діаметр яких
можна варіювати в межах декількох десятків нанометрів в залежності від
параметрів окислення. Їх безсумнівною перевагою є відкрита поруватість і
досить вузький розподіл пор за розмірами.

Для утворення поруватих плівок оксиду титану необхідно підібрати такий
електроліт, у якому відбувалося б часткове розчинення оксиду. Такими
властивостями володіють електроліти, що містять фторид-іони, а також
розчини хлоридної кислоти. В іншому випадку на поверхні титану
утворюються бар'єрні плівки. Основним пасивуючим агентом у водних
розчинах є молекули води, тому для нарощування товстих оксидних плівок на
титані є доцільним використання неводних розчинів.

Оксидні плівки, сформовані на титані, володіють напівпровідниковими
властивостями. Згідно з даними фотоелектрополяризаційних вимірювань, для
них характерний n-тип провідності. При збільшенні тривалості обробки
фотоЕРС титанового електроду, покритого оксидним шаром, спочатку зростає,
а потім виходить на постійне значення. Отримані системи можуть бути
використані в якості чутливих елементів фотосенсорів та інших виробів
електронної техніки.
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У сучасних виробництвах аміаку з природного газу на стадіях середньо- та


