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Суміші HNO3 – HI володіють поліруючими властивостями для 

твердих розчинів ZnxCd1-xTe, CdxHg1-хTe та CdTe з вмістом HNO3, від 
5 до 25 об.% HNO3 в HI. В усіх досліджуваних композиціях системи 
HNO3 – HI встановлено, що збільшення вмісту цинку в твердому 
розчині призводить до покращення якості поверхні напівпровідника, а 
найкраще полірується напівпровідник Cd0,2Hg0,8Te. Помітно, що при 
низькій концентрації легуючої домішки (Zn), спостерігається 
зменшення швидкості травлення, що може бути пов’язано із 
ущільненням структури монокристалу, у зв’язку з меншим атомним 
радіусом домішки. При вирівнюванні ж структури в монокристалі 
(10% Zn), спостерігається збільшення швидкості травлення у 
порівнянні з іншими напівпровідниками через більшу активність 
легуючого компоненту. 

Досліджені травильні композиції можуть бути використані для 
хіміко-динамічного полірування ZnxCd1-xTe, CdxHg1-хTe та CdTe з 
порівняно низькими швидкостями травлення при температурі 293 К, і 
швидкості обертання диску 80 хв–1, після чого поверхню необхідно 
промивати 0,5 М розчині Na2S2O3 і потім великою кількістю 
дистильованій воді і висушували на повітрі. 
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На сьогоднішній час актуальності набула проблема очистки 
забрудненого навколишнього середовища, стічних вод, утилізації 
промислових відходів тощо. Нині існує ціла низка речовин з добре 
розвиненою поверхнею, які здатні на цій поверхні утримувати 
шляхом адсорбції різні забруднювачі (в тому числі, катіони важких 
металів), - що є одним із перспективних напрямків сучасної науки. 
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Науково-технічний прогрес сприяв виходу на передові місця 
тих адсорбентів, які поєднують в собі декілька різних цінних 
властивостей. До таких речовин належать ті матеріали, які володіють 
магнітними властивостями, а, отже, можуть керуватися магнітним 
полем, зокрема – магнетит та магніточутливі нанокомпозити на його 
основі. 

Метою нашої роботи є: синтез магнетиту та модифікування 
його поверхні γ-амінопропілтриетоксисиланом  (γ-АПТЕС) і мезо-2,3-
димеркаптосукциновою кислотою (DMSA); дослідження фізико-
хімічних властивостей синтезованих нанокомпозитів. 

Синтез магнетиту проводився золь-гель методом Елмора: 
Fe2+ + 2Fe3+ + 8NH4OH → Fe3O4 + 4H2O + 8NH4

+ 
Розмір частинок  синтезованого магнетиту 20-30 нм і питома 

поверхня 90,0-180 м2/г (визначено за тепловою десорбцією аргону).  
Модифікування поверхні магнетиту DMSA проводили за 

кімнатної температури (298 К) 24 години 2 доби( по 12 год кожна) на 
змішувачі типу шейкер в середовищі суміші розчинників толуену та 
DMSO рідиннофазним методом. На кожен 1 г сухого магнетиту 
використовували 1 г DMSA.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Схема модифікації поверхні магнетиту мезо-2,3-
димеркаптосукциновою кислотою постадійно з утворенням 
нанокомпозиту Fe3O4/DMSA. 
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Освоєно методику синтезу нанодисперсного магнетиту методом 

Елмора, а також модифікування поверхні магнетиту γ-АПТЕС та 
DMSA; експериментально підібрано оптимальні умови синтезу та 
модифікування поверхні. 

Одержано перші дані по адсорбції катіонів важких металів з 
водних розчинів нітратних солей відповідних катіонів на 
синтезованих композитах. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ІI. Фізична хімія 
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 Сплави Me-X (де Me- хімічний елемент періодичної системи, 
що проявляє металічні властивості, X- неметал) використовуються в 
ролі матеріалів для електронної техніки.  
 Вивчення характеру взаємодії у цих сплавах переслідує дві 
мети. Перша з них- глибше пізнати фізико-хімічну природу речовини: 
тип хімічного зв’язку, закономірності утворення сполук, порушення 
стехіометричного складу. Друга мета полягає у прогнозуванні 
властивостей матеріалів, що визначають область технічного 
використання сплавів. Знання характеру взаємодії дає змогу 
синтезувати речовини із заданими властивостями. 
 Критичне узагальнення літературних даних для бінарних 
систем було розпочате М.Хансеном [1936Han], продовжене 
М.Хансеном спільно з К.Андерко [1958Han]. Ці довідкові видання 


