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Висновки. Способом хімічного поверхневого осадження отримано тонкі, суцільні плівки CdS 
з напівпровідниковими властивостями із водних розчинів кадмійвмісних солей. Відпрацьовано різні 
модифікації методики ХПО, які дають змогу проводити керований ріст плівок CdS. Вивчено 
оптичні спектри поглинання, морфологію поверхні та ступінь кристалічності отриманих покрить. 
Результати дослідження дають змогу стверджувати, що отримані тонкі плівки є придатними для 
використання у сонячних елементах які широкозонне "вікно". 
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Розроблено та перевірено метод для одночасного напівмікровизначення карбону і 
гідрогену в летких органічних пероксидах. Невисока вартість апаратури та відносно 
невелика кількість необхідної площі надає цьому методу перевагу при застосуванні в 
малобюджетних промислових та наукових лабораторіях. Точність визначення для 
зразків масою від 20 до 40 мг становить 0,05 % для гідрогену і 0,2% для карбону. 

 
A technique has been discovered and proved for the simultaneous 

semimicrodetermination of carbon and hydrogen in volatile organic peroxides. The low cost of 
the apparatus and relatively small ammount of bench space needed make this technique 
especially advantageous for low–budget industrial and academic laboratories. The accuracy 
for semimicroanalyses with samples between 20 and 40 mg 0.05% for  hydrogen  and 0.2% for 
carbon.  
 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими завданнями. Для багатьох 

досліджень в галузі хімії необхідно точно проводити елементний аналіз, зокрема, визначити вміст 
карбону та гідрогену. Точність визначення для більшості методів є 0,3 % для карбону та 0,1% для 
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гідрогену. Зважаючи на те, що більшість органічних сполук містить близько 60% карбону та 10% 
гідрогену, похибка визначення становить 0,5% від загального вмісту карбону і лише 1% від 
загального вмісту гідрогену, що може вплинути на кінцевий розрахунок молекулярної формули. 

Автори роботи зіткнулись із значними труднощами при спалюванні летких органічних 
пероксидів в трубках, заповненими твердими окисниками. Вищеназвані сполуки при нагріванні 
самоприскорено розкладались з викиданням розпилених горючих продуктів у гарячу зону, багату 
на кисень. Внаслідок цього отримували занижені результати вмісту карбону. Аналіз часто закінчу-
вався вибухом, а установка забруднювалась сажею та розгерметизовувалась. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існують методики, за якими спалювання 

проводили в незаповнених трубках при 900–1000ºС і високій об′ємній витраті кисню (40–60 см3/хв) 
[1–4]. Головними перевагами цих методів є простота та високий надлишок кисню. Концентрація 
горючих газоподібних продуктів не досягає нижньої межі вибуховості, і тому процес спалювання 
відбувається спокійно і безпечно. 

Автори цієї роботи не знайшли жодної публікації стосовно елементного аналізу органічних 
пероксидів. Відомі методики за т. зв. “мокрим” методом спалювання [5], які дають змогу успішно 
аналізувати навіть бризантні вибухові речовини. Проте визначити можна тільки карбон, похибка 
визначення якого досягає 2%. 

 
Мета роботи. Метою роботи є перевірка коректності методів визначення карбону та гідро-

гену у швидкому потоці кисню, автори яких заявили про високу точність отриманих результатів. 
 
Результати досліджень та їх обговорення. Для проведення експерименту використовували 

вагу рівноплечу 2 класу ВЛР-20 г з похибкою зважування ±0,015 мг, тому аналіз здійснювали в 
напівмікромасштабі, застосовуючи метод точного зважування за Мендєлєєвим (метод заміщення) 
[6]. 

Для аналізу використовували  
еталони: 
1-метокси-2-ацетоксипропан, 99,5%; 
Dowanolтм PMA(Aldrich) – використовували без очищення; 
гексан кваліфікації “хч” – використовували без очищення; 
Ацетон кваліфікації “чда” – додатково очищали за методикою [7]; 
D(+)-галактоза, 99,+%, (Acros Organics) – використовували без очищення. 
Пероксидні сполуки: 
Пероксид бензоїлу, 97%, Luperox® A 98 (Aldrich) – використовували без очищення; 
трет-Бутилгідропероксид – синтезований за методикою [8]; Додатково очищений за методом 

[7]. 
трет-Бутилпероксид – синтезований за методом [8]. Додатково очищений за методом [7]; 
Ми встановили, що в напівмікромасштабі для сполук, що містять лише карбон, гідроген та 

оксиген, можна успішно замінити для поглинання води перхлорат магнію на хлористий кальцій, а 
для поглинання карбон діоксиду – натронний азбест на натронне вапно з додаванням тимол-
фталеїну як індикатора. 

Першу серію досліджень проводили з використанням прямої горизонтальної трубки [1,2]. 
Цей метод давав занижені результати вмісту карбону при задовільних показниках вмісту гідрогену. 
Поряд з цим, в продуктах згоряння якісно визначався карбону оксид. Ці дані свідчать про те, що 
навіть при високій температурі та великому надлишку кисню не відбувається кількісного 
окиснення карбону до бажаного продукту – карбону діоксиду. Це, можливо, відбувається завдяки 
ламінарній течії газу в прямій трубі. В результаті утворюються зони з недостатнім надлишком 
кисню, і карбон повністю не окиснюється. Очевидно, що цей метод неможливо адаптувати для 
напівмікромасштабу. 
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Другий з розглянутих методів [3] конструктивно передбачав перемішування газів в процесі 
спалювання і виглядав дуже привабливо. Проте складна конструкція трубки спалювання (верти-
кальне спалювання) і печей не дала нам змоги виготовити дану апаратуру і перевірити цей метод. 

За третім методом [3] трубка спалювання знаходилась у класичному горизонтальному 
положенні, що давало змогу використовувати стандартні трубчасті печі. Поряд з тим, пристрій для 
перемішування втричі збільшував довжину зони згорання за збереження нормальної довжини 
апарату. Результати експерименту подано в таблиці: 

 
Аналітичні результати елементного аналізу*   

Карбон, % Гідроген, % 
№ 
з/п 

Речовина 
Обчислено Знайдено Обчислено Знайдено 

1 1-Метркси-2-пропанол ацетат 54,53 54,41 9,15 9,16 
2 Гексан 83,63 83,76 16,37 16,38 
3 Ацетон 62,04 62,00 10,41 10,48 
4 D(+)-Галактоза 40,00 39,82 6,71 6,69 
5 Пероксид бензоїлу 69,42 69,42 4,16 4,16 
6 трет-Бутилгідропероксид 53,31 53,26 11,18 11,15 
7 трет-Бутилпероксид 65,71 65,55 12,41 12,45 

 
Примітка: *Подано середні значення трьох паралельних визначень. 
 
За цим методом не використовували допоміжний окисник для пакування трубки, тому не 

потрібно часу для кондиціонування. Навіть якщо установка не використовувалась впродовж 
кількох місяців, її можна було привести до робочого стану за годину, коли печі досягали робочої 
температури. Необхідно було тільки замінити реагенти в поглиначах. 

Внаслідок відсутності наповнення та гладкої поверхні кварцу трубка не затримує воду та 
карбон діоксид, тому час продувки киснем становить десять хвилин після спалювання зразка, а у 
випадку забруднення трубку можна легко вичистити. 

 
Висновки. Враховуючи отримані результати, встановлено, що можна проводити кількісний 

елементний аналіз на карбон та гідроген для нестабільних органічних пероксидів. Підтверджено 
переваги процесу спалювання у швидкому потоці кисню: безпечність, простота та малозатратність. 
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