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Анотация. Төменгі қысымда көмірсутек жалынында жүретін процестерге
электр өрісінің əсері зерттелді. Электр өрісі енгізілген бензолды жəне басқа да газ
тəрізді, сұйық отындарды жағуға мүмкіндік беретін қондырғы жасалды. Жану реакторында қысымда тұрақтандырған соң, ұшқын жағылып, отын берілді. Жалынның
тұрақты таралу процесіне əсер ететін негізгі фактор жандырғыдан жанғыш қоспаның шығу жылдамдығы болып табылады.Электр өрісін енгізгенде жəне оның шамасын өзгерткен кезде жалынның геометриялық түрлерінің өзгеруі жүрді. Жалынның
формасы мен биіктігінің өзгеруі берілген кернеу полярлығынан жəне шамасынан,
жəне де электрод аралық арақашықтықтан тəуелді болды. Кернеумен электр өрісін
енгізу, теріс потенциалда жалын биіктігінің шамалы ұлғаюына əкелді, ал оң потенциал кезінде жалын фронтының қысылуы жүрді. Электр өрісінің əсерінен оң иондар
жəне олармен əкетілетін нейтрал бөлшектер жалын фронтынан жалынның алдыңғы
аймағына шығарылып, содан кейін теріс электродқа – матрицаға əкетілді, осы жалынның өшуіне əкеледі деп болжанады. Жоғарғы электрод теріс полярлық мəнде
болғанда, жалын өшпейді жəне ол жану процестерін ұйымдастыруда оң иондардың
артықшылығын растайды.
Тірек сөздер: фуллерендер, күйетүзілу, электр өрісі, кластерлер, жалын.

Фуллерендер жəне олардың туындылары негізінде жасалатын жаңа
класс материалдарын қолдану мүмкіншіліктері əртүрлі ғылым жəне техника
салаларына қолдану үлкен артықшылықтар туғызады. Фуллеренді кең өрісте қолданудың жалғыз кемшілігі оларды өндіріп алудың өзіндік қымбаттылығы.
Қазіргі кезде өндірістік көлемде фуллерендерді синтездеу үшін Хофман-Кречмер əдісі қолданылады. Фуллерендер шығымын жоғарылату үшін
бұл əдіс өзінің мүмкіншіліктерін жойды. Стандартты доғалық реакторларда
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фуллерендердің орташа максималды шығымы шығындалған материалдың 810 %-ын құрайды. Өзіндік құны төмен көп мөлшерде фуллерендер синтезі
өндірістік жəне коммерциялық мəнге ие. Қазіргі таңда шығымы көп фуллерендерді алу əдістерінің экономикалық тиімділігін жасау өзекті мəселе. Осы
бағытта жану процесі фуллерендер синтезінің артықшылығы мол əдістерінің бірі болып табылады. Осы əдістің артықшылығы əртүрлі технологиялық параметрлерді (қысым, температура, көміртек атомдарының оттегіге
қатынасы, отынның берілу жылдамдығы) бақылау мүмкіншілігі болып
табылады.
Фуллерендердің жалында түзілу процесі күйе түзілумен бірге жүретін
күрделі тізбекті реакциялардың нəтижесі болып табылады. Сондықтан күйе
мен фуллерендер түзілу механизмдерін қатар зерттеу негізгі мəселе болып
тұр. Көптеген зерттеулерге қарамастан жану процесінде фуллерендер түзілу
жылдамдығының эффективтілігін қамтамасыз ететін əлі күнге дейін
шешілмеген мəселелер бар, олар: оптимальді отын түрін таңдау, жанғыш
қоспа құрамы, жану режимі оптимизациясы жəне жандырғы конструкциясы.
Өзіндік құны төмен фуллерендерді, белгілі бір қасиеттерге ие күйені
алумен байланысты, сонымен бірге күйе бөлшектерінің атмосфераға тасталуын төмендету мəселелерін шешуде нақты басқарылып отыратын жануды
қолдану белгілі дəhрежеде қамтамасыз етеді. Жəне де жану процесін басқару əдістерінің бірі жалынға сыртқы электр өрісін енгізу əдісі болып
табылады.
Фуллерендер көміртек атомының саны n = 30-120 болатын қуыс сфералы кластерлер. С60,C70,C76 жəне тағы басқа фуллерендер жеткілікті мөлшерде алынатыны белгілі. С60 формасы ең тұрақтысы жəне оның бос сфералы құрылымы 20-алтыбұрыштан жəне 12-бесбұрыштан тұрады. Рентгенқұрылымды анализ мəліметтері бойынша сфераның орташа диаметрі – 0,714 нм.
Фуллерен атомдарының арасындағы ішкі байланыс сыртқы байланыстан
көп, сондықтан фуллерендер тығыздығы 1,65 г/см3 болатын өзінің ішкі құрылымын сақтай отырып (фуллерит) конденсация кезінде қатты дене түзеді.
Фуллереннің ионизация потенциалы-7,6эв, электронға тартқыштық –
2,6-2,8 эв. C2 “жұлып алу” жəне C 58 түзілуінің диссоциация энергиясы –
4,6 эв [1].
С70 фуллерені жоғары температураға дейін қатты күйде сақталады σsub
H0298.15 = 200.3 кДж/моль. Газды ортада түзілу энталпиясы σf H0 = 2755 кДж/моль,
С70 қаныққан буының қысымы: lnP(кПа) = 19,3-22835/T (температура Т =
= 1100К болғанда р = 200 Па). Осылай, фуллерендерді жинайтын жазықтық
Т < 800К С60 үшін жəне Т < 900 К С70 үшін. Керісінше конденсацияны
болдырмау жазықтық температурасы С60 үшін Т > 1100 К жəне С70 үшін
Т > 1200 К болу шарт.
С60 молекуласы өзінің термиялық тұрақтылығын 1700 К дейін сақтайды, жоғары температураларда ол баяу ыдырайды. Т = 1720 К болғанда
ыдырау жылдамдығының константасы νр = 10 с-1 тең, ал Т = 1970К -νр =
= 300 с-1 [2] .
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Демек, C60 ыдырауын алдын-алу үшін С60 синтездейтін реактордағы
температура 1600-1700К аралығында болу керек, сонымен қатар, С n>60
басқада кластерлерінің айналуын жəне ыдырауын қадағалау үшін. Зарядталған С±60,С±70, С±84 350эв-қа дейін энергиямен кремний жəне тазаланған графит жазықтығымен соқтығысуы олардың бұзылуынсыз айналы сəулеленуіне əкеледі, бірақ 10-20эв дейін кинетикалық энергияның жоғалуымен
жүреді. С2+60 иондарының Xe атомдарымен соқтығысуы тек 1эв<энергия
жоғары болған кезде олардың бұзылуына əкеледі. 7-8эв энергиялы С+60 О2
молекуласымен соқтығысуы С+60 құрылымының бұзылуына əкеледі, бірақ
барлық жағдайда емес. Сонымен бірге С4+60 дейін фрагментациясыз қосымша иондану байқалды. Басқа жағынан қарастырғанда, Т>500 К температурадан бастап оттегімен əрекеттесу интенсивті тотығуға əкеліп, СО жəне СО2
түзеді, осы ашық ауада фуллерендердің қыздырылуын бөлме температурасынан жоғарылауына мүмкіндік бермейді. 0,5-5эв жəне жоғары фотонмен
сəулеленуде С60 тотығуы əлсіз формада өтуі мүмкін, сондықтан С60 қараңғы
жерде сақтау керек.
Электртерістілік (яғни электронға тартқыштық) нəтижесінде С60 бұзылусыз С60Н36, C60F36, C70F44 түзеді. Толқын ұзындығы λ=308 нм Xe-Cl лазерімен сəулелендірген кезде С60 фотодиссоциациялық ыдырауы байқалады
(əдетте С2 молекуласының жұлынуымен жүретін).
Алғашында С60 алтыбұрышты құрылымды жалпақ жапырақтар абляциясы кезінде графиттен бөлініп шыққан қабаттардан жиналады деп тұжырымдалды, С60 фуллеренінің жартысы графиттің ұсақ фрагменттерімен
қосылады жəне толық фуллерен түзеді. С60 алудағы тəжірибелер əртүрлі
жағдайлардағы (бензолдың жануы, полимерлердің, көміртектің жоғары
оксидтері, ацетилен абляциясы) С60 синтездеу жолдарының көптігін көрсетеді. [3, 4] жұмыста жазылған С13 аморфты изотопын графитті электродтарға
локальді енгізу түзілген фуллерендерде көміртек изотоптарының біртұтас
араласуын көрсетті. Бұл фуллерендердің каналдық доғада немесе тамшылы
фазада жақсы араласқан атомдар жəне иондардан түзілуіне сілтейді. Көптеген деректерде бастапқы сатыда атомдардан немесе иондардан сызықты
тізбек жəне сақина түзіледі деп есептеледі. Келесі сатыда фуллерендерді
синтездеудің мүмкін нұсқалар саны тез өседі.
Сол модельдердің бірі С10 сақинасына С2 тұрақты қосылыстарының
тізбекті қосылуын ұсынады. 1-суретте сақинадан С60 жəне С70 түзілу модельдері көрсетілген. Фуллерендер синтезінің басқа да үш нұсқасы 2-суретте
көрсетілген.
Төменгі қысымда көмірсутек жалынында жүретін процестерге электр
өрісінің əсерін зерттеу үшін вакуумдалған ортаға алдын-ала инертті газ
қосылған жəне электр өрісі енгізілген бензолды (жəне басқа да газ тəрізді,
сұйық отындар) жағуға мүмкіндік беретін қондырғы жасалды. Қондырғының конструкциясы тəжірибенің технологиялық параметрлерін өзгертуге
жəне басқарып отыруға мүмкіндік береді.
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1-сурет – “Сақинадан жинау” моделіне сəйкес С60 жəнеС70 фуллерендерінің түзілу схемасы

2-сурет – Үшөлшемді полициклды кластерлердің түзілуінің əртүрлі мүмкін жағдайлары
көрсетілген: (а) тізбек+сақина-үшөлшемді үшциклды кластер-үшөлшемді полициклды
кластер; (б) екі сақина-жалпақ бициклды кластер-үшөлшемді полициклды кластер;
(в) үш сақина-жалпақ үшциклды кластер- үшөлшемді полициклды кластер

Əртүрлі жағдайларда алынған күйе бөлме температурасында 72 сағат
бензол ортасында салқын экстракция əдісімен экстракцияланды. Тығыз жабылған қақпағы бар шыны ыдыс қолданылды, ол экстракция уақытында
бензолдың булануын болдырмайды. Күйе мен бензолдың мөлшері экстракцияда қатаң бақыланып отырылды. Күйе массасы 100 мг, бензол мөлшері
25 мл сəйкес болды. Осы жағдайларда еріген күйе бөлігінің жеткілікті концентрациясы алынды, сосын олар физика-химиялық əдістермен зерттелді.
Біріншіден, электр өрісін енгізбей жалынды тұрақтандыру жұмысы
істелді.
Жалынды жандыру үшін оптимальді жағдай жоғары вольтты трансформатор көмегімен жасалатын ұшқын доға болып табылады. Трансформа340
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тордың бір жағы электрод ретінде қолданылып, ал басқа жағы реактор
массасына жалғанады. Жану реакторында қысымда тұрақтандырған соң,
ұшқын жағылып, отын берілді. Жалынның тұрақты таралу процесіне əсер
ететін негізгі фактор жандырғыдан жанғыш қоспаның шығу жылдамдығы
болып табылады. Біздің тəжірибелер шарттарындағы тұрақты жану жандырғыдан жанғыш қоспаның шығу жылдамдығы 17-19 см/с аралықта болғанда
жүзеге асты.
Электр өрісі енгізбегендегі жалынның ортаңғы бөлігінің биіктігінде
температуралық профиль түсірілді (С6Н6 = 250 см3/мин., О2 = 758 cм3/мин,
Аr = 101cм3/мин., Р =40-45 Торр), ол 3-суретте келтірілген.

3-сурет – Жалынның ортаңғы бөлігінің биіктігіндегі температуралық профиль

Электр өрісін енгізгенде жəне оның шамасын өзгерткен кезде жалынның геометриялық түрлерінің өзгеруі жүрді. Жалынның формасы мен биіктігінің өзгеруі берілген кернеу полярлығынан жəне шамасынан, жəне де
электрод аралық арақашықтықтан тəуелді болды.
Электрод аралық қашықтық 18 см кезінде полярлық теріс болғанда
U ≥ 1,5 кВ бастап, жəне полярлық оң болғанда U ≥ 3,0 кВ-тен жалынға енгізілген электр өрісі разряд режиміне ауысты. Жалынға өріс эффектісін көзбен бақылауға болды, жалын қызғалдақ тəрізді, басқа да қызықты құбылыста болуын көруімізге болады (сурет 16). Жану процесінің параметрлерінің
бірдей шарттарында теріс полярлыққа қарағанда, оң полярлық кезінде жалын биіктігі шамамен екі есе кішірейді. Электрод аралық қашықтық 18 см
жəне электродты жүйе ине-жазықтық кезінде электродтар арақашықтығының потенциалдарының айырмашылығы U = 10 кВ жəне одан жоғары
болғанда, жалын фронтының жоғары бөлігі толқын түрінде болды. Бірақ
жалынды жандырғыдан үзу өзгеріссіз қалып отырды.
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Кернеумен электр өрісін енгізу, теріс потенциалда жалын биіктігінің
шамалы ұлғаюына əкелді, ал оң потенциал кезінде жалын фронтының қысылуы жүрді.
Байқалатын эффектерді фундаменталды зерттеулерге сүйеніп түсіндіруге болады. [5] жұмыста электр өрісі əсерінен жалын формасының өзгеруін
“ионды жел” əсерімен түсіндіреді, яғни электр өрісі əсерінен оң иондар қозғалысының жəне электродтарға олардың нейтрал бөлшектерді əкетуі кезінде
туындайды.
Жоғарғы электрод оң полярлық мəнде болған кезде, U ≥ 10 кВ жоғары
кернеуден бастап, жалынға электр өрісінің əсері күшейе түседі, нəтижесінде
тұрақсыз жануға жəне жиі жалынның өшуіне əкелді. Электр өрісінің əсерінен оң иондар жəне олармен əкетілетін нейтрал бөлшектер жалын фронтынан жалынның алдыңғы аймағына шығарылып, содан кейін теріс электродқа – матрицаға əкетілді, осы жалынның өшуіне əкеледі деп болжанады.
Жоғарғы электрод теріс полярлық мəнде болғанда, жалын өшпейді. Жəне ол
жану процестерін ұйымдастыруда оң иондардың артықшылығын растайды.
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Резюме
Т. Т. Машан

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФУЛЛЕРЕНОВ В САЖА ОБРАЗУЮЩЕМ ПЛАМЕНИ
Исследовано влияние электрического поля на процессы, протекающие при низких давлениях в пламени углеводородов. Основным фактором, влияющим на процесс равномерного
распространения пламени, является скорость выхода горючей смеси из горелки. Форма и
высота пламени зависит от полярности наложенного напряжения и расстояния электродов.
При наложении электрического поля в случае отрицательного потенциала высота пламени
увеличивается, а при положительном потенциале электрического поля форма пламени сужается. Под действием электрического поля положительные ионы и нейтральные частицы
уносятся из области фронта пламени в переднюю часть пламени, затем транспортируется на
отрицательный электрод – матрицу.
Ключевые слова: фуллерены, электрическое поле, кластеры, пламя.
Summary
T. T. Mashan

INVESTIGATION OF THE FORMATION OF FULLERENES
IN CARBON BLACK PRODUCES FLAME
The effect of electric field on the processes occurring at low pressures in hydrocarbon flames
was explored. The feed unit with the electric field to ignite the benzene and other gaseous and liquid
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fuels was a ssembled. After the pressure has stabilized fuel is ignited via a spark. The main factor
influencing the process of uniform flame propagation is the rate of release of the combustible
mixture from the burner. When there is an applying of the electric field and its changes geometric
shape of the flame is changed. The shape and height of the flame is dependent on the polarity of the
superimposed voltage and the distance of the electrodes. In the case of negative potential under the
electric field flame height increases while under the positive potential electric field flame’s shape is
tapered. Under the influence of an electric field, positive ions and neutral particles are carried away
from the flame front in the flame front portion and then transported to the negative electrode matrix. It is assumed that this can lead to flame attenuation. When the upper electrode is of negative
polarity in flame is attenuated and indicates a role for the positive ions.
Key words: fullerenes, electric field, clusters, flame.
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