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Таблица 1 – Характеристики, описывающие относительную устойчивость полусульфита 
этилендиаммония в водных растворах 

0
ЭДАC , моль/л T, К dрН/dpQSO2

 pβ ΔG, кДж⋅моль-1 S1/2 ΔpH1/2 

0,10 293 10,88 -16,61 -93,12 0,191 1,35 
0,05 283 11,73 -16,72 -90,54 0,100 1,00 
0,05 293 10,05 -16,34 -91,61 0,151 1,45 
0,05 303 7,32 -17,03 -98,74 0,125 1,85 

*S1/2 – площадь под отрезком дифференциальной кривой, лежащим между точками соответствующего 

максимума и последующего минимума; 
**ΔpH1/2 – высота скачка на интегральной кривой рН-метрического титрования, находящегося между точкой 
середины скачка титрования и его концом. 

Согласно полученным данным (табл. 1), величины максимумов на дифференциальных 
кривых титрования изменяются антибатно с характеристиками прочности сульфитных 
соединений (в отличии от систем с этаноламинами [1, 3]), которыми являются значения ΔG. 
Однако значения ΔpH1/2 изменяются симбатно с указанными характеристиками. 

Полученные данные могут оказаться полезными при разработке методов санитарной 
очистки воздуха от оксида серы (IV) с использованием органических оснований-
хемосорбентов, регенерации хемосорбентов и утилизации продуктов сорбции. 
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З розвитком цивілізації спектр областей використання різноманітних пігментів значно 

розширився. Сьогодні синтетичні оксиди є найбільшою групою кольорових пігментів за 
обсягами споживання. Кольорові пігменти на основі заліза, кобальту одні з найпоширеніших 
типів неорганічних пігментів. Пігменти довговічні, економічні, не роблять значного впливу 
на довкілля, безпечні для здоров'я і широко доступні. Крім мінеральних оксидів заліза, 
широко використовуються синтетичні. 

У теперішній час встало питання встановлення зв’язку пігментних характеристик, в 
тому числі і кольору, зі структурою, дисперсним складом та хімічним складом одержуємих 
продуктів. Метою дослідників є одержання з’єднання не тільки визначеного складу, а й 
продукту з визначеною кристалічною решіткою, дисперсним складом. 

В даній роботі для одержання закономірностей зміни кольорових характеристик 
пігментів в залежності від їх фазового складу використано метод симплекс-решітчастого 
планування. 

При вивченні властивостей суміші в залежності від вмісту компонентів в ній, 
факторний простір можна подати у вигляді правильного симплекса. 
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При плануванні експерименту для дослідження діаграм «склад-властивості» 
припускається, що дослідна властивість є неперервною функцією аргументу і з достатньою 
точністю описана поліномом. Поверхні відгуку в багатокомпонентних системах мають 
складний вигляд і для адекватного їх опису необхідні поліноми високого ступеню.  

Враховуючи співвідношення 1
1

=
=

N

i
ix  можна вилучити q – й компонент і зменшити 

число коефіцієнтів в поліномі. Але з огляду на сутність задачі бажано ввести в модель всі q 
компоненти. 

За допомогою спектрофотометричного методу були отримані колірні 
характеристики пігментів системи Fe – Al – Co до прожарювання та після. Результати 
представлені на рис.1 та 2. 

а) б) 

Рис. 1 – Залежність КДВ пігментів від їх хімічного складу: 
а)до прожарювання; б) після прожарювання 

а) б) 

Рис. 2 – Залежність колірного тону пігментів від їх хімічного складу 
а) до прожарювання; б) після прожарювання 
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Аналізуючи одержані дані можна сказати, що колір зумовлено утворенням 
відповідних з’єднань. Колірний тон отриманих пігментів характеризується значеннями 
переважної довжини хвилі, яка знаходиться в межах 588-700 нм. Комбінації алюмінію з 
кобальтом дають рожеві відтінки. Присутність алюмінію призводе до утворення твердих 
розчинів оксигідроксидів заліза та алюмінію червоного кольору. Зразки, що відповідають 
різному вмісту кобальту та алюмінію відповідають рожево-бузковим кольорам утворених 
продуктів. Комбінації кобальту з залізом дають кольори коричневих відтінків, переважна 
довжина хвилі яких (596 нм) відповідає червоній області спектра. Більший вміст заліза 
робить пігмент темно-коричневого кольору. Потрійна точка (Fe – Al – Co) має теж 
коричневий колір. 

Чистота кольору – це ступінь наближення даного кольору до чистого спектрального, 
що виражається в частках одиниці. Найбільшою чистотою володіють кольори спектра. Тому 
чистота всіх спектральних кольорів приймається за одиницю, незважаючи на їхню різну 
насиченість. Найбільш насичений синій колір, найменш - жовтий. Особливо насичені 
кольори спостерігаються в спектрі, який не містить домішок білого або чорного. Було 
встановлено, що додавання до заліза кобальту і алюмінію збільшує чистоту кольору 
приблизно на 20-25%. 

Для визначення впливу фазоутворення на колірні характеристики пігментів одержані 
пігменти прожарювали при 800 0С. Після прожарювання змінився колірний тон: в 
комбінаціях з алюмінієм він збільшився (579-630 нм), в комбінаціях з кобальтом – 
знизився(400-560 нм). Наприклад, спільна присутність у розчині заліза та алюмінію 
обумовила теракотово-червоний колір пігментів. Пігменти, до складу яких входили алюміній 
та кобальт, з рожевих перейшли в яскраво-сині. Комбінації кобальту з залізом дали сіро-
коричневі відтінки. 

Таким чином, для одержання пігментів з необхідними властивостями (кольором, 
відтінком, укривістістю, світлостійкістю, інтенсивністю та ін.) потрібно чітко витримувати 
технологічні параметри виробництва. При незначному відхиленні від них може 
утворюватись пігмент іншої структури і незадовільної якості.  
___________________________________ 

1. Грачьян, А.Н. Исследование новых пигментов для получения цветных цементов / 
А.Н.Грачьян, П.П.Гайджуров, Н.В.Ротыч, С.П.Голованова // Известия вузов .Химия и 
химическая технология.-1972.-№1.-С.115-118. 

 
PROPERTIES OF ACID- AND ALKALI-TREATED CADMIUM PIGMENTS 

Makarewicz E., Cysewski P., Michalik A., Ziółkowska D. 
Faculty of Chemical Engineering and Technology, 

University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland, makar@utp.edu.pl 
 

Properties of cadmium pigments treated with sodium hydrate or sulfuric acid water solution 
have been studied. Inorganic pigments received from Chemical Factory “Permedia S.C.” (Lublin, 
Poland) were used. The examined cadmium pigments were: Cadmium Yellow ST (CdS), Cadmium 
Yellow WO-2 (CdS*0,2 ZnS), Cadmium Yellow SO-1 (CdS*0,2 ZnS), Cadmium Orange SZ-1 
(CdS*0,1 CdSe), Cadmium Orange SW-1 (CdS*0,2 CdSe), Cadmium Red 88-3 (CdS*0,35 CdSe), 
Cadmium Red 88-4 (CdS*0,5 CdSe), Cadmium Red 88-7 (CdS*0,55 CdSe), Cadmium Red 88-71 
(CdS*0,65 CdSe). The purified pigments sample were put into a round-bottomed flask and flooded 
by 10% NaOH or H2SO4 water solutions. Time of heating the pigment sample treated with alkaline 
was 15 minutes, while the one treated with acid took 30 minutes. The pigment after filtration was 
dried at a temperature of 85ºC to constant mass. Thermal resistance of pigments was determined by 
thermogravimetric analysis using Derivatograph Q1500D (Paulik-Paulik-Erdey system, MOM, 
Hungary). The sample mass decrement was registered continuously as the temperature rose up to 
700ºC at the rate of 5ºC per minute in air. XRD tracks were registered using Seifert diffractometer 
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