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АНОТАЦІЯ 

 

Курята М. С. Модифікація поруватого кремнію біологічно активними 

речовинами та її вплив на фотолюмінесценцію. 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 – фізика та 

астрономія, спеціалізація «Фізика наноструктур в металах і кераміках». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний 

факультет, кафедра фізики металів. – Київ, 2020. 

Науковий керівник: асистент, кан. фіз.-мат. наук Шевченко В.Б.. 

 

Встановлено, що обробка поруватого кремнію водними розчинами 

амінокислот та інших біологічно активних речовин приводить до зростання 

інтенсивності його фотолюмінесценції, що пов’язано з розчиненням та 

окисленням кремнієвої структури. Показано, що гліцин та аспарагінова 

кислота впливають на фотолюмінесценцію поруватого кремнію більше за 

аланін, валін, та фенілаланін. Запропоновано два механізми впливу 

досліджуваних речовин на фотолюмінесценцію поруватого кремнію. 

Ключові слова: поруватий кремній, фотолюмінесценція, амінокислота, 

окислення. 

ABSTRACT 

Kuriata M. S. Modification of porous silicon with biologically active substances 

and its effect on photoluminescence. 

Qualifying work of the Master Degree on a specialty 104 - Physics and 

Astronomy, specialization “Physics of Nanostructures in metals and ceramics”. - 
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Research supervisor: Candidate of Physical and Mathematical Sciences, 

Shevchenko V.B.. 
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It was established that the treatment of porous silicon with aqueous solutions of 

amino acids and other biologically active substances leads to an increase in the 

intensity of its photoluminescence, due to the dissolution and oxidation of the silicon 

structure. Glycine and aspartic acid have been shown to affect the 

photoluminescence of porous silicon more than alanine, valine, and phenylalanine. 

Two mechanisms of influence of the investigated substances on the 

photoluminescence of porous silicon are proposed. 

Key words: porous silicon, photoluminescence, amino acid, oxidation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ПК  - поруватий кремній 

ФЛ  - фотолюмінесценція 

РЕМ  - растровий електронний мікроскопія 

АСМ - атомний силовий мікроскопія 

ПАР  - поверхнево-активні речовини 

АФК  - активні форми кисню 
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ВСТУП 

 

Значний інтерес до поруватого кремнію (ПК) пояснюється широким 

спектром перспективних напрямків його застосування. Завдяки варіюванню 

параметрами виготовлення на його основі можна отримувати матеріали з 

новими властивостями. Він може бути використаний для створення 

світловипромінюючих пристроїв, світловодів, а також газових, хімічних та 

біологічних датчиків. 

З точки зору використання в біології та медицині сьогодні особливий 

інтерес викликають поруваті наночастинки, які складаються з елементів, що 

входять до складу живих організмів. Частинки з поруватого кремнію є одними 

з таких. Такі властивості як біосумісність, біодоступність і здатність до 

біодеградації, а також унікальні оптичні та електричні властивості дозволяють 

використовувати його для вирішення широкого спектра біологічних та 

медичних задач в області діагностики і лікування захворювань, імплантології, 

біомолекулярного скринінгу. Цікавими напрямками є створення систем 

доставки ліків на основі поруватого кремнію, а також сенсорів. 

Завдяки великій площі поверхні значний вплив на властивості 

поруватого кремнію має стан поверхні. Застосування в медицині вимагає 

контакту поруватого кремнію з біологічними середовищами, функціоналізації 

поверхні. Отже, вивчення модифікації поверхні поруватого кремнію 

біологічно активними речовинами та її впливу на властивості матеріалу, 

зокрема фотолюмінесценцію (ФЛ), є сьогодні актуальним. 

Об’єкт дослідження: шари поруватого кремнію, вирощені на пластинах 

кремнію р-типу з орієнтацією (111) та (100) та модифіковані водними 

розчинами біологічно активних речовин. 

Предмет дослідження: вплив обробки поруватого кремнію водними 

розчинами біологічно активних речовин на його фотолюмінесценцію. 
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Мета роботи – виявлення взаємозв’язку перетворень в шарах ПК, що 

відбуваються внаслідок обробки розчинами біологічно активних речовин, з 

його фотолюмінесценцією. 

Методи дослідження: з метою визначення товщини, поруватості та 

морфології шару ПК проводилися дослідження зразків ПК за допомогою 

растрової електронної мікроскопії (РЕМ) та атомно-силової мікроскопії 

(АСМ). Вимірювалися спектри фотолюмінесценції. 

Особистий внесок: здійснював пошук та опрацювання літературних 

джерел, проведення експериментів; обробку експериментальних даних. 
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1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

 

Електрохімія кремнію (та інших напівпровідників) демонструє велике коло 

своєрідних явищ, багато з яких на сьогоднішній день недостатньо вивчені. 

Найбільш помітною особливістю в умовах анодного травлення є утворення 

пор і “поруватий кремній” викликає все більший інтерес для широкого спектру 

потенційних застосувань з моменту виявлення несподіваних оптичних 

властивостей мікропоруватого Si в 1990 році [1,2]. 

Ще не до кінця вивчені параметри формування пор. Як показано в останніх 

роботах [3–6], все ще можна знайти різні фізичні особливості пор в кремнію, 

які можуть представляти інтерес для застосувань. 

 

1.1. Основи формування поруватого кремнію та його 

фотолюмінесценція. 

 

Поруватий кремній випадково виявлений у 1956 році у лабораторіях Bell 

США. Тоді розробляли техніку полірування поверхонь кремнію. Кремній 

занурювали у розчині плавикової кислоти та пропусканням струму 

відбувалися процеси полірування площини кремнію [7]. При процесі 

полірування було знайдено, що у деяких випадках (при низькій густині 

анодного струму і високій концентрації флуоридної кислоти) утворювалася 

плівка у вигляді густої чорної, червоної або коричневої плівки. Також 

встановлено, що такі плівки утворюють на своїй поверхні значну кількість 

дрібних пор. 

Метод електрохімічного травлення є основним методом отримання ПК. 

Завдяки детальному вивченню та різноманітним вдосконаленням даний метод 

дозволяє в широких межах змінювати поруватість, геометрію пор, товщину 

шарів ПК, та забезпечує високу відтворюваність поруватих структур. 

Нещодавно було встановлено, що поруватий кремній, зразки в яких 

поруватість перевищує 50%, при випромінювання його УФ випромінюванням 

починає люмінесціювати у видимому діапазоні. Ефективність такої 
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фотолюмінесценції може досягати десятків відсотків. При зміні режимів 

електрохімічного анодування можна керувати довжиною хвилі 

випромінювання. Це дає можливість створення на його основі 

світловипромінювальних пристроїв, що працюють у видиму діапазоні 

спектру, перехід на повністю кремнієву технологію при створенні різних 

оптоелектронних пристроїв і схем. Дослідження цього матеріалу показали, що 

ПК можна використовувати в якості газового сенсора на пари води, аміаку; а 

також виготовлення кольорових дисплеїв. 

Хімічні процеси на поверхні кремнію та реакції, що призводять до 

розчинення кремнію  

Будь-який електрохімічний процес, який розчиняє Si, включає чотири 

чітко різні чисті хімічні реакції. 

1. Пряме розчинення: 

Si + xh+ – ye– → Si4+        1.1 

Де в реакціях витрачається х дірок (h+) (і x має бути ≥1), тоді як y введені 

електрони (e–) припадають на решту необхідного заряду. Таким чином, пряме 

розчинення дозволяє найбільш ефективно використовувати отвори; воно може 

продовжуватися, якщо подається лише один отвір. 

2. Окислення: 

Si + 4h+ + 2О2– → SiО2        1.2 

Для окислення завжди знадобляться чотири пори; таким чином він не є 

таким ефективним у використанні наявних отворів, як пряме розчинення. 

3. Розчинення оксиду: 

SiО2 + 4F → SiF4 + O2        1.3 

Розчинення оксиду – це суто хімічний процес, який система може 

обробити, оскільки швидкість утворення оксиду не може бути більшою, ніж 

швидкість розчинення. 

Утворення поруватого кремнію включає реакції зв'язків Si-Si, Si-H, Si-O і 

Si-F на поверхні кристала кремнію з компонентами навколишнього 

середовища. Відносні сили зв'язків, отримані з термодинамічних вимірювань 
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молекулярних аналогів, наведені в таблиці 1.1 [8]. Можна припустити, що 

сили зв’язків визначатимуть відносну стабільність певних зв’язків на поверхні 

кремнію. Однак набагато більш важливу роль відіграє електронегативність 

елементів. Так, зв’язки Si-H є неполярними, вони пасивують поверхню 

кремнію у водних розчинах, тоді як зв’язок Si-F є високореакційним. Такі 

електронегативні елементи як O і F утворюють полярні зв’язки Si, що робить 

атом кремнію чутливим до нуклеофільної атаки. Отже, поверхня щойно 

виготовленого ПК вкрита пасивуючим шаром зв’язків Si-H з незначними 

кількостями зв’язків Si-F і Si-O. 

 

Таблиця 1.1. Ентальпії деяких зв'язків Si-X. 

Зв'язок Ентальпія, ккал/моль 

Si – Si  

Si – H  

Si – O  

Si – F 

74-79 

72-95 

123 

158 

 

Метод електрохімічного окислення  

При дії позитивного потенціалу на площині монокристалічного кремнію, в 

розчині HF, відбуваються електрохімічні реакції [9,10]. 

Серед них чотирьох електронне електрохімічне окислення кремнію, що 

відбувається на аноді [8]: 

-2

6

- SiF4h6FSi →++ +
        1.4 

Процес анодного окислення кремнію, що відбувається за 4-електронною 

реакцією, представленою рівнянням 1.4, реалізується коли електрокорозійна 

реакція працює на «повній швидкості», поруватий кремній при цьому не 

формується. Цей процес відповідальний за електрополірування. 

Також може відбуватися двоелектронне електрохімічне окислення 

кремнію, що включає дві складові: 

Електрохімічний крок:  2

- SiF2h2FSi →++ +      1.5 
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Хімічний крок:    2-

6

-

2 SiF2Н4FSiF →++ +      1.6 

Загалом:   2-

6

- SiF2h2НFSi →+++ ++6     1.7 

Двоелектронний процес, що описується рівнянням 1.7, переважає при 

застосуванні більш низьких потенціалів, і він є відповідальним за формування 

поруватого кремнію. 

Типова вольт-амперна характеристика зразків Si в електроліті на основі 

плавикової кислоти показана на рис. 1.1. Формування мікро- та мезопор 

виникають за малими струмами, тому в зоні A (реалізується двоелектронне 

електрохімічне окислення кремнію). Відношення струму до напруги в цьому 

випадку є експоненційною. У зоні напруги C електрополірується поверхня 

кремнію (здійснюється чотирьох електронне електрохімічне окислення 

кремнію). У інтервалі напруг B існує перехідна зона, в якій 

електрополірування та виникнення поруватості конкурують за зміну 

морфології поверхні. Внаслідок утворюється порувата структура. 

 

 

Рис. 1.1. Вольт-амперна характеристика кремнію в електроліті на основі 

плавикової кислоти. 

 

Формування пор в кремнію при електрохімічному розчиненні  

Утворення пор в поруватому кремнії – складний процес, на якій впливають 

багато електронних і хімічних факторів [11-15]. Велика кількість параметрів 

пороутворення, таких як склад електроліту, тип і концентрація легуючої 

домішки кремнієвої пластини, прикладена напруга, температура анодування 
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та багато інших впливають на процес утворення поруватої структури. Отже, 

існує ряд конкуруючих систем, які беруть участь в цьому процесі, і які 

представлені на рис.1.2. 

 

Таблиця 1.2 Морфологія пор і домінуючі механізми формування в 

залежності від концентрації легуючої домішки кремнієвої пластини (“ + ” 

відповідає опору 0,1 – 0,01 Ом см, “ + + ” відповідає опору 0,01 – 0,001 Ом см 

або менше). 

Тип пор Тип кремнію Механізми 

Мікропори 

 

 

 

 

Мезопори 

 

 

Макропори 

р (невироджений) 

 

 

 

 

р+, р++, n+ 

(вироджений) 

 

n (невироджений) 

орієнтований ріст пор, 

посилене електричне 

поле, тунелювання, 

квантове обмеження 

 

посилене електричне 
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Рис. 1.2. Схематичне зображення найбільш важливих механізмів 

пороутворення в поруватому кремнії [8]. 
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(a) Кристалографічна поверхня (100) містить напружені Si-Н зв'язки, і є 

більш схильною до розчинення в порівнянні з іншими поверхнями. На відміну 

від неї грань (111) містить зв'язки Si-H, які є перпендикулярними до поверхні 

і набагато стабільнішими. Різна реактивність різних граней кристала 

призводить до “кристалографічно” орієнтованого росту пор, що поширюються 

в першу чергу в напрямку <100>. 

(б) Малий радіус кривизни на кінчику (тобто внизу) пори породжує 

область посиленого електричного поля, яке притягує дірки валентної зони. 

(в) Область просторового заряду – це область, в якій носії вичерпані 

внаслідок вигину зон поблизу інтерфейсу кремній/електроліт. Він 

збільшується зі зменшенням концентрації легуючої домішки, тому цей 

механізм переважно визначає розмір макропор для низьколегованого кремнію 

n-типу. 

(г) При зменшенні діаметру кремнієвої нитки її опір для транспорту 

валентних дірок збільшується. При критичному діаметрі ниток (зазвичай 

кілька нм для р-типу кремнію), струм тече переважно по електроліту в порах, 

тому реакція анодного розчинення кремнію йде лише на кінцях пор. Цей 

механізм відповідає за стійкість мікропоруватого шару, що вже утворився, до 

електрохімічного розчинення. 

(д) Збільшена через просторове квантове обмеження заборонена зона 

найменших (менших за довжину хвилі де Бройля) залишкових кремнієвих 

областей між порами призводить до нестачі дірок в цих областях. 

(е) При нестачі іонів фтору поблизу інтерфейсу кремній/розчин, на межі 

поділу формується оксид кремнію. В сформованому оксиді дірки відсутні. 

Дірки, що є в кремнії продовжують брати участь у окисленні інтерфейсу 

кремній/поруватий кремній, що існує поблизу. Це призводить до розширення 

пор, і в кінцевому рахунку, вилучення поруватого шару (електрополірування). 

Різні механізми взаємодії кремнію з електролітом в тій чи іншій мірі 

реалізуються в процесі електрохімічного травлення в залежності не тільки від 

параметрів процесу анодування, але й від типу провідності і концентрації 
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легуючої домішки кремнієвої пластини. В результаті цього існує залежність 

структури ПК від характеристик пластини [8]. 

Структура поруватого кремнію  

Крім параметрів процесу анодування та кремнієвої підкладки, на 

структуру шарів поруватого кремнію може впливати до- та післяанодна 

обробка. На рис. 1.3б,в представлені структури ПК, що можуть бути отримані 

на підкладках кремнію n-типу (макропоруватий кремній) та виродженого 

кремнію р-типу (мезопоруватий кремній) [16]. Для утворення регулярних 

макропоруватих структур на підкладках невиродженого кремнію р-типу, 

рис.1.3а, створювалися затравні ямки травлення із застосуванням 

фотолітографії. “Губкоподібна” структура пор у невиродженому кремнії р-

типу показана на рис. 1.3г. 

 

 

а)   б)   в) 

  

г) 

Рис. 1.3. РЕМ зображення поверхні (1) та перерізу (2) макропоруватого (а, 

б), та мезопоруватого (в) кремнію; ПЕМ зображення нанопоруватого кремнію. 

РЕМ – растрова електронна мікроскопія, ПЕМ – просвічуюча електронна 

мікроскопія. 
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Сьогодні метод електрохімічного травлення є добре вивченим та 

вдосконаленим і дозволяє контрольовано вирощувати шари ПК з різною 

морфологією [8,11,12,16,17]. 

 

1.2. Особливості взаємодії поверхні поруватого кремнію з водними 

розчинами 

 

Завдяки своїй універсальній поверхні та реакційно-здатним компонентам 

Si – H та Si – Si поруватий кремній особливо сприйнятливий до окислення 

повітря чи води. Після окислення нанофази SiO2 легко розчиняється у водному 

середовищі [18], і процес прискорюється поверхнево-активними речовинами 

або нуклеофілами [19,20]. Для окислення поруватого кремнію можна 

використовувати різноманітні хімічні або електрохімічні окислювачі, хоча 

найпростішим окислювачем є повітря. Окислення повітря утворює різні типи 

поверхонь, залежно від температури, при якій здійснюється реакція, і 

вологості повітря [21]. Зв'язок Si – Si слабший, ніж зв'язок Si – H, тому 

окислення має тенденцію переважно атакувати зв’язки Si – Si. 

Вода є сильним окислювачем для поруватого кремнію, і реакція з водяною 

парою створює оксидний шар навіть при кімнатній температурі [22]. Якщо 

реакцію проводять у рідкій воді, цей оксид може розчинятися. Починаючи від 

значень рН> 7, іони гідроксиду атакують як поверхню Si–H, так і Si–O; повне 

розчинення мікропоруватого шару відбувається протягом декількох хвилин 

при рН 10. Ця реакція відбувається асоціативним механізмом в атомі кремнію 

[23]. Атака нуклеофілом породжує проміжні 5 - координат, яке потім індукує 

розщеплення зв'язку Si–Si. У основних розчинах нуклеофіл зазвичай є 

гідроксидом (рівняння 1.8), але інші нуклеофіли, такі як аміни, також можуть 

виконувати цю функцію [24]. Швидкість нуклеофільної атаки збільшується, 

якщо в атомі кремнію на поверхні є електронно-витяжні заступники, такі як 

кисень, і тому окислення кремнію самоприскорюється у водних середовищах. 

Зв'язки Si–O сприйнятливі до гідролізу, і розчинення відбувається за 
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допомогою рівняння 1.9. Швидкість розчинення оксиду в кислих розчинах 

повільна. Це дозволяє утворити стійкий оксид, якщо поруватий кремній 

окислюється в присутності мінеральної кислоти. 

 1.8 

SiO2  +  2OH– →  SiO2(OH)2
2−       1.9 

 

Хоча розчинення поруватого кремнію або його оксидів у кислих 

розчинах відбувається повільно, різні добавки можуть значно підвищити 

швидкість. Зокрема, катіонні поверхнево-активні речовини викликають 

швидку деградацію та розчинення поруватого кремнію у водному середовищі 

навіть при низьких значеннях рН (pH <4) [20]. Зародження цієї незвичної 

поведінки полягає у взаємодії зарядженої групи з поверхнево-активними 

речовинами (ПАР) структурою поруватого кремнію в присутності води. 

Вважається, що роль катіонних ПАР передбачає стабілізацію 

негативного заряду на поруватій поверхні кремнію позитивно зарядженою 

ПАР. Катіонні поверхнево-активні речовини поляризують негативний заряд 

поблизу поверхні напівпровідника, викликаючи більш гідридний характер у 

видів поверхні Si–H та посилюючи електрофільну природу атомів кремнію на 

поверхні [20]. Підвищена реактивність робить поверхню більш 

сприйнятливою до взаємодії з водою. 

Вплив хімічного окислення на морфологію пори. 

Коли поруватий скелет кремнію окислюється, кожен атом кремнію 

набирає два атоми кисню. Об'ємне розширення, пов’язане з цією хімічною 

реакцією, ефективно зменшує вільний об'єм пор і зменшує їх середній діаметр. 

Феномен усадки окислених пор може бути використаний для фізичного 

захоплення молекул та наночастинок у поруватому кремнії. 
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1.3. Застосування наноструктурованого кремнію в біології та медицині 

 

Активно розвивається область практичного використання наноструктур в 

біомедицині із застосуванням поруватого кремнію. При цьому можна виділити 

два основних напрямки використання наноструктур; діагностика і лікування. 

Поруватий кремній, в силу своєї розвинутої поверхні, люмінесцентних 

властивостей, а також можливості створення структур з різним розміром пор 

може бути використаний в обох напрямках. 

Цікавим видається застосування поруватого кремнію в якості робочого 

елемента біохімічних і біологічних сенсорів, з використанням його оптичних 

та електричних властивостей. Оптичними біосенсорами реєструється, як 

правило, зміна показника заломлення ПК при утворенні різних молекулярних 

комплексів або зміна його фотолюмінесценції. Явище зміни інтенсивності 

фотолюмінесценції поруватого кремнію пропонувалося використовувати в 

ензимних і імунних сенсорах [8,25,26]. Авторами роботи [26] в основу 

розробки імунних сенсорів для визначення рівня міоглобіну було покладено 

явище падіння інтенсивності фотолюмінесценції ПК при утворенні 

специфічного імунного комплексу антиген-антитіло на його поверхні. За 

припущенням авторів причиною такої поведінки ФЛ було зростання кількості 

обірваних зв'язків кремнію, які є центрами безвипромінювальної рекомбінації 

в цьому матеріалі. При розробці ДНК сенсорів на основі ПК сьогодні частіше 

використовується зміна показника заломлення [8,25,27]. В такому 

інтерференційному біосенсорі подія гібридизації ДНК-ДНК супроводжується 

червоним зсувом через збільшення усередненого показника заломлення, коли 

ДНК-мішень реагує з іммобілізованою нуклеїновою кислотою ДНК. 

Отже, на сьогодні поруватий кремній є добре вивченим матеріалом з 

перспективою застосування в медицині та біології. Подібні застосування 

вимагають повного розуміння процесів, що відбуваються на інтерфейсі ПК - 

водні розчини речовин біологічного походження і біологічно активних 

речовин.  
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2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Метод синтезу зразків поруватого кремнію 

 

Зразки ПК формувалися методом електрохімічного анодування у суміші 

48% водного розчину плавикової кислоти та етилового спирту у 

співвідношенні 1:1. Для виготовлення ПК використовувалися пластини 

орієнтації (111) та (100) р--кремнію марки КДБ-10 (монокристалічного 

кремнію, легованого бором, з питомим опором 10 Омсм) та КДБ-5, відповідно 

Анодування проводилося в електрохімічній комірці, схема якої наведена 

на рис. 2.1. Формування ПК відбувалося на поверхні пластини кремнію, на 

якій створюється додатній заряд. Для створення контакту на тильний бік 

пластин наносилася алюмінієва плівка. 

 

 

Рис. 2.1. Схема електролітичної комірки для виготовлення ПК. 1 – 

тефлонова ванна, 2 – кремнієва підкладка, 3 – металевий контакт, 4 –вікно, 5 – 

ущільнювальне кільце, 6 – поруватий кремній. 
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Густина струму анодного травлення Іа була 10 мА/см2, час травлення 

tа=3-20 хвилин. Зауважимо, що час травлення майже не впливає на структуру 

зразків, а визначає товщину поруватого шару. Після процесу анодування 

зразки промивалися в етиловому спирті. Згодом зразки висушувалися в потоці 

повітря при кімнатній температурі.  

Неруйнівним гравіметричним методом визначалась поруватість шарів. 

Суть методу полягає в наступному. Зразок зважують та проводять 

електрохімічне травлення. Після цього зразок з поруватим шаром сушиться та 

знову зважується. Після чого його розколюють, за допомогою растрового 

мікроскопу визначають товщину поруватого шару та за формулою, що 

наведена в наступному розділі, розраховують поруватість. Зважування зразків 

проводились на вагах Radwag AS220/C, товщина шарів вивчалася з 

використанням растрового електронного мікроскопа Vega 3 Tescan. 

Після виготовлення зразки ПК певний час перебували на повітрі, після 

чого оброблялися водними розчинами біологічно активних речовин. В якості 

досліджуваних біологічно активних речовин використовувалися 

амінокислоти, 5-аміно-4-ациламіно-1Н-піразоли, а також димедрол та ізадрин. 

В якості розчинника була дистильована вода. Розчини з концентрацією 1 мг/мл 

наносилися на поверхню ПК, після чого зразки зберігалися при кімнатних 

умовах. 

 

2.2. Виміри спектрів фотолюмінесценції зразків 

 

Спектри фотолюмінесценції зразків вимірювалися при кімнатній 

температурі. Їх реєстрація проводилася на спектрофлюориметрі Shimadzu RF-

6000. На вихідній щілині встановлювався абсорбційний світлофільтр ЖС-4 

або ЖС-18 для запобігання попаданню розсіяного на зразку випромінення. 

Збудження люмінесценції здійснювалося світлом ксенонової лампи. Була 

вибрана довжина хвилі - 337 нм. 
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2.3. Вивчення будови зразків та морфології поверхні поруватого кремнію 

 

Будова зразків поруватого кремнію та товщина шару ПК на підкладці 

монокристалічного кремнію вивчалася з використанням растрового 

електронного мікроскопа Vega 3 Tescan.  

За допомогою мікроскопа атомних сил Nanoscope IIIA Scanning Probe 

Microscope (“Digital Instruments”, США) вивчалася морфологія поверхні 

зразків ПК (використання в “tapping”-моді (в режимі періодичного 

короткочасного контакту голки з поверхнею в процесі сканування) та 

комплексу «ІНТЕГРА». Радіус закруглення зонду становив 10 нм. Результати 

оброблялися за допомогою програми Nova. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

 

3.1. Вивчення структури зразків поруватого кремнію, виготовлених на 

пластинах з різною орієнтацією. 

 

В наступних експериментах були використані два типи зразків: 

виготовлений на пластинах з орієнтацією (111) та на пластинах з орієнтацією 

(100). 

Зразки мали будову – шар ПК на підкладці. На першому етапі ми 

визначали поруватість ПК (Рис. 3.1.). Для цього за допомогою растрового 

електронного мікроскопа (РЕМ) знаходилася товщина шару ПК. 

 

 

 

Рис. 3.1. Границя поруватий кремній/кремнієва підкладка (РЕМ, 

орієнтація (100)). 

 



22 
 

Також здійснювалися зважування пластини до та після утворення 

поруватого шару на його поверхні. А далі розраховувалася поруватість за 

формулою 

        3.1 

де m1 – маса пластини до анодування; m2 – маса після анодування; S – 

площа області поруватого кремнію; d – товщина шару поруватого кремнію; ρ 

– густина кремнію. 

В таблиці 3.1 наведені дані вимірів та поруватості для двох типів зразків: 

на пластинах з орієнтацією (111) та на пластинах з орієнтацією (100). 

 

Таблиця 3.1. 

Зраз

ок 

Підкладка, 

орієнтація 

Маса до 

травлення, г 

Маса після 

травлення, г 

Товщина 

шару ПК, см 

Поруватіс

ть, % 

1 р-(КДБ-10) 

(111) 

0,6100 0,6079 0,00049 69 

2  р (КДБ-5), 

(100) 

0,8698 0,8605 0,0021 71 

 

Визначити морфологію зразків нанопоруватого кремнію (що як правило 

формується на р- підкладках при використаних нами умовах анодування) за 

допомогою растрового електронного мікроскопа не вдалося. Але були 

зроблені експерименти з використанням АСМ мікроскопії, що також не 

дозволила нам розрізнити особливості структури поруватого кремнію в 

перерізі, але дозволила визначати латеральні розміри нерівностей поверхні 

порядку десятків нанометрів, а також визначити шорсткість поверхні за 

допомогою програми Nova. 

На рис. 3.2-3.5  наведено зображення поверхні зразків №1 та№2, в 

таблиці 3.2 наведені дані шорсткості поверхонь цих зразків. 
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Рис. 3.2. Поверхня щойно анодованого зразку №1, виготовленого на 

пластині низьколегованого кремнію р-типу з орієнтацією (111). 

 

Можна бачити, що поверхні досліджуваних зразків мають відмінну 

морфологію, зразок №2 має пагорби великого діаметру та висоти, що в свою 

чергу вкриті нерівностями меншої висоти. Скоріше за все, на поверхні зразка 

№1 присутні більші пори, поверхня яких є наноструктурованою. В той час 

поверхня зразка №2 є більш рівною, вкритою нерівностями малої висоти. 
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Величина шорсткості, наведена в таблиці 3.2, також більшою для зразка №1, 

що виготовлений на пластині кремнію з орієнтацією (100). 

 

 

Рис. 3.3. Поверхня щойно анодованого зразку №1, виготовленого на 

пластині кремнію р-типу з орієнтацією (111). 

 

Пояснити відмінності морфології зразків можна, якщо згадати, що 

переважним напрямком росту пор при електрохімічному травленні кремнію є 

напрямок (100). Отже, цей фактор, впливає на структуру ПК, і дозволяє нам 
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скористатися такою особливістю травлення для вирощування зразків з різною 

морфологією. 

 

 

 

Рис. 3.4. Поверхня щойно анодованого зразку №2, виготовленого на 

пластині кремнію р-типу з орієнтацією (100). 
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Рис. 3.5. Поверхня щойно анодованого зразку №2, виготовленого на 

пластині кремнію р-типу з орієнтацією (100) 

 

Для досліджуваних зразків відрізнялися також і значення провідності 

пластин (5 (для №1) та 10 (для №2) Ом см-1). Згідно з літературними даними, 

така різниця не повинна суттєво вплинути на структуру поруватого матеріалу, 

а саме розмір пор та елементів кремнієвої структури. Як видно, обидва методи  

- РЕМ та АСМ – не дають інформацію про структуру поруватого кремнію в 

нанометровому діапазоні. 
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Таблиця 3.2. 

Зразок Підкладка, орієнтація Серед. шорсткість, нм 

№1 р (КДБ-5), (100). 34 

№2  р-(КДБ-10), (111) 21  

 

Для визначення розміру наноструктури часто використовують метод 

комбінаційного розсіювання або спектри фотолюмінесценції. Відомо, що 

зразки, які мають фотолюмінесценцію (ФЛ) у видимому діапазоні, як правило 

складаються з кремнієвих фрагментів (ниток або кристалітів) нанометрового 

масштабу. 

Спектри ФЛ зразків №1 та №2, що перебували на повітрі 6 діб, 

представлені на рис. 3.6. Спектри зразка, виготовленого за режимом зразка 

№1, що зберігався на повітрі протягом зображено на рис. 3.7. 
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Рис. 3.6. Спектри ФЛ зразків №1 та №2. 



28 
 

1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

h еВ

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

в
ід

н
.о

д
.

5

(*0,2)

4

1

2

3

 

Рис 3.7. Спектри фотолюмінесценції зразка №1, в процесі його 

зберігання на повітрі при кімнатній температурі (окисленні) 1 (1), 15 (2), 51 

(3), 90 (4) та 360 (5) діб. 

 

Відомо, що зменшення розміру наноструктур в поруватому кремнії 

супроводжується зміщенням піку випромінювання фотолюмінесценції в бік 

високих енергій. Джерелом фотолюмінесценції ПК більшістю науковців 

вважається прояв ефектів квантово розмірного обмеження в кристалічному 

скелеті кремнію, а оболонка SiO2 служить для пасивації поверхні Si, 

збільшуючи квантовий вихід фотолюмінесценції матеріалу. Значення 

середнього розміру (d) кристалічних нанокристалітів Si в скелеті ПК, що 

випромінюють можна оцінити зі спектрів фотолюмінесценції, 

використовуючи формулу [28]: 

 

𝐸𝑃𝐿 = 𝐸𝑔 +
3,73

𝑑1,39
         3.2 

 

де EPL та Eg (Eg в Si = 1,12 еВ) - енергія максимуму піку ФЛ та ширина 

забороненої зони монокристалічного кремнію, відповідно.  
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В таблицях 3.3 та 3.4 наведено положення максимумів спектрів ФЛ та 

середні розміри фрагментів наноструктури, розраховані по формулі 3.2, для 

слабо окислених зразків №1 та №2 та їх зміна для зразка №1 протягом 

окислення на повітрі впродовж одного року, відповідно. 

 

Таблиця 3.3 

Зразок EPL max, еВ d, нм 

№1 1,62 4,24 

№2 1,72 3,72 

 

Таблиця 3.4 

Кількість діб  

 на повітрі 
EPL max, еВ d, нм 

1 1,62 4,24 

15 1,64 4,13 

51 1,68 3,91 

90 1,69 3,86 

360 1,69 3,86 

 

З отриманих даних можна зробити такі висновки, що розмір 

нанокристалітів є залежним від умов виготовлення зразка. В процесі 

окислення ПК на повітрі середній розмір нанокристаліта зменшується, але не 

значно (протягом року). Треба зауважити, що за допомогою формули 3.2 

визначається середній розмір нанокристалітів, що випромінюють. 

Випромінюють же кристаліти, розміри яких є меншими ніж довжина хвилі де 

Бройля. Причому, чим менші кристаліти тим більша ефективність їх 

випромінення. Крім того, випромінюють кристаліти, що не мають на поверхні 

дефектів типу обірваних зв’язків, що є центрами безвипромінювальної 

рекомбінації в кремнії. На положення піку ФЛ впливає також діелектричні 

властивості оточення нанокристаліта. Але в наших подальших експериментах 

всі нанокристаліти були оточені оксидом кремнію, тому цей фактор не 

впливатиме на результати. 
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По іншому відбувається процес окислення ПК у водному середовищі 

[28]. Оскільки і поруватий кремній і оксид кремнію розчиняються у воді з 

утворенням кремнієвої кислоти можливе повне розчинення поруватого шару. 

Швидкість цього процесу залежить від характеристик ПК та водного розчину, 

таких як рН, температура, розчинені речовини. 

Оцінити зміну середнього розміру нанокристалітів, що випромінюють, 

при обробці ПК в водному розчині можна використовуючи, наприклад, 

експериментальні дані роботи [28]. Розмір зменшувався від 5,2 до 3 нм 

(результат отриманий з даних на рис. 3.8). Кристаліти меншого розміру як 

правило не люмінесцують із-за наявності дефектів. 

 

 

Рис 3.8. Еволюція спектрів фотолюмінесценції ПК в процесі його 

обробки в водному розчині (дані роботи [28]). 



31 
 

3.2. Вплив біологічно активних речовин на фотолюмінесценцію 

поруватого кремнію 

Завдяки біосумісності поруватого кремнію, в сучасній медицині цей 

матеріал має велику кількість перспективних напрямків використання, що вже 

згадувалися в розділі 1. Особливої уваги заслуговує така властивість мезо- та 

мікропоруватого кремнію як біодеградація, тобто реакція ПК з водними 

середовищами, в тому числі фізіологічними розчинами, що призводить до 

розчинення матеріалу. Таку ж властивість має й мезопоруватий оксид 

кремнію. Отже, мікро- та наночастинки обидвох цих матеріалів є цікавими для 

створення на їх основі систем для дозованої доставки ліків на генів. Основною 

перевагою поруватого кремнію над мезопоруватим оксидом кремнію є той 

факт, що паралельно можна здійснювати так звану біовізуалізацію - процес 

відслідковування розчинення частинки. Таку властивість ПК має завдяки 

фотолюмінесценції, що залежить від розміру нанокристалітів з яких 

складається частинка. Кремнієві частинки є більш цікавими для візуалізації in 

vivo ніж інший тип люмінесцуючих частинок – квантових точок, що вміщують 

важкі метали, які є токсичними і біологічних середовищах. Другою перевагою 

поруватого Si над SiO2 є більш широкий діапазон, в якому можна змінювати 

швидкість біодеградації, змінюючи хімічний склад поверхні пор. Наприклад, 

окислення пор призводить до уповільнення взаємодії матеріалу з водним 

розчином. Отже регулюючи ступінь окислення ПК можна регулювати 

швидкість його біодеградації. Крім того існують й інші способи регулювання 

швидкості розчинення поруватих Si та SiO2. На швидкість біодеградації 

частинок ПК та мезопоруватого оксиду кремнію при фіксованому рН можуть 

впливати додавання в розчин деяких речовин або функціоналізація поверхні 

частинок. Так феніл, хлоропропіл та амінопропіл пришвидшують деградацію 

мезопоруватого SiO2, тоді як полі(етиленгліколь) та полі(етиленімін) діють як 

стеричні стабілізатори, що пригнічують деградацію частинок [29]. Відомо, що 

адсорбція амінокислот на поверхнях різних матеріалів може впливати на 

швидкість окислення цих матеріалів. Наприклад, на поверхнях металів 
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амінокислоти можуть бути як інгібіторами так каталізаторами процесу корозії 

металу в залежності від рН середовища [30]. Були зроблені роботи, в яких 

досліджувався вплив амінокислот на деградацію мезопоруватого SiO2, і було 

показано, що такі амінокислоти як гліцин, цистеїн та аспарагінова кислота 

пришвидшують деградацію частинок як в кислих, так і в нейтральних 

середовищах, однак вплив кожної з них є різним [31]. В той же час 

експериментів по впливу амінокислот на біодеградацію поруватого кремнію 

не проводилося. Такі дослідження є важливими, наприклад, тому що на 

сьогодні вже є роботи, де запропоновано використовувати функціоналізовані 

амінокислотами наночастинки ПК для доставки генів. Так в роботі [32] було 

показано, що такі частинки електростатично взаємодіють з довгою 

поліаніонною плазмідною ДНК і транспортують її раковим клітинам. Тому в 

нашій роботі ми будемо вивчати вплив адсорбції деяких амінокислот на 

взаємодію поруватого кремнію з водними розчинами. Для дослідження будемо 

використовувати фотолюмінесценцію поруватого кремнію. 

Для дослідження оберемо ряд амінокислот з неполярними радикалами 

(гліцин, аланін та валін), а також з ароматичними (фенілаланін) та полярними 

від’ємно зарядженими (аспарагінова кислота) радикалами.  

Шари поруватого кремнію є вихідним матеріалом для формування 

наночастинок ПК. Зразки ПК до обробки розчинами амінокислот певний час 

зберігалися на повітрі з метою окислення їх поверхні, що робить фізико-

хімічні властивості зразків, в тому числі їх ФЛ, більш стабільними на повітрі. 

Такий спосіб окислення, на відміну від термічного окислення, приводить до 

зростання інтенсивності ФЛ. Також відомо, що неокислений ПК надто швидко 

реагує з водним середовищем [33]. Збільшення ступеню окислення зразка 

сповільнює темп взаємодії ПК з водою, що пояснюється певними 

відмінностями в хімічній взаємодії кремнію та оксиду кремнію з водою. Отже, 

були використані зразки, що зберігалися на повітрі. 
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Рис 3.9. Спектри фотолюмінесценції вихідного зразка ПК (1), зразків, 

оброблених розчином гліцину (2), аланіну (3), валіну (4) та дистильованою 

водою (5) діб. 

Для експериментів були використані зразки з середнім розміром 

нанокристалітів, що визначалися по емпіричній формулі в розділі 3.1, в межах 

від 4,2 до 3,7 нм, оскільки вони мали ефективну ФЛ. 

Розчини амінокислот (з нейтральним рН) наносилися на поверхню ПК, 

після чого зразки зберігалися при кімнатних умовах. Такий спосіб був 

обраний, щоб створити умови, в яких ПК окислюється і не швидко 

розчиняється. Відомо, що в результаті взаємодії кремнію (а також оксиду 

кремнію) з водою утворюється кремнієва кислота. Реакція перетворення SiO2 

в Si(OН)4 є оборотною. Малі об’єми рідини в порах забезпечують умови, коли 

створюється висока концентрація кремнієвої кислоти [28], і на певному етапі 

реакція сповільнюється. 

При нанесенні розчину амінокислот з неполярними радикалами, таких 

як гліцин, аланін та валін, відбувалося зростання ФЛ ПК та зсув максимуму 

спектру у бік високих енергій, що значно перевищувало зміни ФЛ при обробці 
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дистильованою водою (рис.3.9). Найбільше зростання ФЛ було зафіксоване 

для гліцину. 
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Рис 3.10. Спектри фотолюмінесценції вихідного зразка ПК (1), зразків, 

оброблених розчином аланіну (2), фенілаланіну (3), аспарагінової кислоти (4). 

 

Порівняння результатів обробки амінокислотами аланін з неполярними 

радикалами, фенілаланін з ароматичними радикалами та аспарагінова кислота 

з полярними від’ємно зарядженими радикалами показало, що вплив перших 

двох є подібним, в той час як в третьому випадку зміни ФЛ є більшими 

(рис.3.10). 

Був проведений також експеримент, що наведений на рис.3.11, який 

показав вплив початкового ступеню окислення зразка на положення спектру 

ФЛ ПК до та після обробки розчином аланіну. 

Притримуючись квантово розмірної моделі ФЛ зміну спектру 

люмінесценції ПК після обробки водними розчинами амінокислот можна 

пояснити зміною пасивації поверхні та структури ПК, а саме зменшенням 

середнього розміру нанокристаліту в процесі розчинення та окислення 
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наноструктури кремнію. Такі перетворення ПК та зміни його ФЛ характерні 

для взаємодії ПК з водним середовищем [28]. Відомо, що на початковій стадії 

окислення/розчинення ПК з середніми розмірами випромінюючої 

наноструктури вище за 4 нм спостерігається збільшення інтенсивності ФЛ. 

Зростання інтенсивності ФЛ пояснюється зменшенням при окисленні 

поверхні кремнію кількості дефектів на інтерфейсі Si/SiO2 типу обірваних 

зв’язків (пасивація дефектів), що є центрами безвипромінювальної 

рекомбінації в кремнії, а також зростанням ймовірності випромінювання при 

зменшенні розміру кристаліту.  

Довготривала обробка у водному середовищі приводить до поступового 

зменшення інтенсивності ФЛ. Причинами такого явища вважаються 

розчинення частини матеріалу, а отже, зменшення кількості кристалітів, що 

люмінесцують, утворення дефектів оксиду та малий випромінювальний час 

життя ФЛ для малих кристалітів. Блакитний зсув піку ФЛ спостерігається 

протягом першого та другого етапів і пов’язаний зі збільшенням ширини 

забороненої зони при зменшенні розмірів кристалітів.  
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Рис 3.11. Залежність зсуву максимуму ФЛ від часу пре-окислення ПК на 

повітрі. 
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а) 

 

 б) 

 

 

Рис.3.12. Механізми розчинення кремнію (а) та оксиду кремнію (б). 

 

В наших експериментах реалізовувався тільки перший етап, на якому 

інтенсивність ФЛ зростає. Причому величина підсилення ФЛ зменшувалась 

при збільшенні ступеню окислення ПК. Процеси на поверхні кремнію та 

оксиду кремнію представлені на рис. 3.12. Відомо, що швидкість взаємодії 

кремнію з водою є більшою ніж оксиду кремнію, що і пояснює представлені 

на рис.3.11 результати.  Зауважимо, що реакція на поверхні оксиду кремнію є 

оборотною, що сповільнює його розчинення. Тому для пришвидшення реакції 

потрібно створити умови ефективного відведення кремнієвої кислоти від 

поверхні SiO2. 

Додавання всіх досліджуваних амінокислот сприяло окисленню та 

розчиненню кремнієвої наноструктури зразків ПК. Причиною цього може 

бути амфотерна природа амінокислот. У водних розчинах амінокислоти 

одночасно можуть як донорами так й акцепторами протонів (рис.3.13). Заряд 

амінокислот залежить от величини рН середовища та від будови їх радикала. 
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а)     Цвіттеріон 

 

 

 

 б) Гліцин   Аланін  Валін 

   

 Фенілаланін  Аспарагінова кислота 

   

Рис.3.13. Молекула амінокислоти цвіттеріон (а), досліджувані в роботі 

амінокислоти(б). 

 

В нейтральних розчинах всі досліджувані амінокислоти (рис.3.13) 

існують в розчині у вигляді цвіттеріона та від’ємно зарядженого іона. 

Ізоелектрична точка (значення рН при якому загальний заряд амінокислоти 

дорівнює нулю) лежить в діапазоні 5,97-5,98 для амінокислот з неполярними 

R-групами та фенілаланіну та дорівнює 2,97 для аспарагінової кислоти).  

Відомо, що акумуляція біля поверхні ПК негативно заряджених іонів 

ОН‾ або, наприклад, поліаніонів нуклеїнових кислот підсилює поляризацію 

поверхневих кремнієвих зв’язків та сприяє нуклеофільній атаці кремнію (в 

першу чергу зв‘язків Si-H) молекулами води, а отже стимулює і процес 

окиснення/розчинення кремнію. На процес корозії ПК за схожим механізмом 

діють деякі ПАР й катіонної природи [20]. Ймовірно за цим же механізмом 

діють й амінокислоти. 

Отже, всі нейтральні амінокислоти, окрім гліцину, мають однаковий 

вплив на процес окиснення/розчинення кремнію. Більший вплив аспарагінової 

кислоти можна пояснити більшою поляризацією поверхневих кремнієвих 
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зв’язків в її присутності у водному розчині за рахунок наявності у 

аспарагінової кислоти додаткової карбоксильної групи, що має негативний 

заряд. Відповідно, водні розчини аспарагінової кислоти мають більший вплив 

на процес корозії та ФЛ ПК.  

Гліцин є найменшою з усіх досліджуваних молекул амінокислот. Можна 

припустити, що її більший за інші амінокислоти вплив на корозію ПК 

пов’язаний з великою кількістю адсорбованих молекул. Але можливий й 

інший варіант. Окислювачем в досліджуваних процесах може бути як вода, так 

і кисень. Зважаючи на деякі властивості гліцину, а саме властивості викликати 

захисне гальмування в центральній нервовій системі, інактивувати токсини в 

нейронах головного мозку, позбавляти центральну нервову систему від 

наслідків гіпоксії, науковці часто фіксують вплив гліцину на процеси 

утворення активних форм кисню (АФК). Можливо в системі ПК - гліцин – 

вода, гліцин ініціює додаткове окислення ПК за рахунок створення форм 

кисню, що ефективно взаємодіють з його поверхнею. 
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Рис. 3.14. Спектри фотолюмінесценції (ФЛ) поруватого кремній (ПК): 1 

– не модифікованого; 2 – модифіковано водним розчином 5-аміно-4-

бензоіламіно-3-(4-метилфеніламіно)-1Н-піразола; 3 – модифіковано водним 

розчином 5-аміно-4-ацетиламіно-3-(4-метилфеніламіно)-1Н-піразола. 
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Перевіримо, чи буде ФЛ ПК чутливою до інших біологічно активних 

речовин та який вплив вони будуть мати на ПК. У наступних експериментах 

вивчали вплив на ФЛ ПК інгібіторів фурину: 5-аміно-4-ациламіно-1Н-

піразолів, та седативних анестетиків: димедролу та ізадрину. 

При вивченні спектрів ФЛ ПК, модифікованого водними розчинами 5-

аміно-4-ациламіно-1Н-піразолів, встановлено, що інтенсивність ФЛ ПК, 

модифікованого розчинами 5-аміно-4-бензоіламіно-3- (4-метилфеніламіно) -

1Н-піразолу та 5-аміно-4-ацетиламіно-3-(4-метилфеніламіно)-1Н-піразолу 

(рис. 3.14), зростає в обох випадках, але в другому більше. Це свідчить про 

відповідний ступінь окислення (або розчинення) ПК. Такі результати добре 

корелюють з їх інгібіторною дією на фурин: 5-аміно-4-бензоіламіно-3-(4-

метилфеніламіно)-1Н-піразол пригнічує протеолітичну активність фурину на 

73%, а 5-аміно-4-ацетиламіно-3-(4-метилфеніламіно) -1Н-піразол-на 98%. 
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Рис. 3.15. Спектри фотолюмінесценції ПК: 1 – не модифікованого; 2, 2' 

– після нанесення димедролу; 3, 3' – після нанесення ізадрину; виміри 

проведені через 1 добу (2, 3) та після 14 діб (2', 3') після нанесення. 
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Виявлена кореляція дозволяє нам припустити, що інгібіторна дія, 5-

аміно-4-бензоіламіно-3-(4-метилфеніламіно)-1Н-піразол і 5-аміно-4-

ацетиламіно-3-(4-метилфеніламіно)-1Н-піразолу на фурин може бути 

обумовлена окисленням фурину АФК. 

При вивченні спектрів ФЛ ПК, модифікованого водними розчинами 

димедролу та ізадрина було встановлено, що димедрол та ізадрин стимулюють 

пролонговане окислення ПК (рис. 3.15), що, ймовірно, свідчить про генерацію 

АФК у водних розчинах димедролу та ізадрина. 

Отже, біологічно активні речовини можуть впливати на вміст АФК у 

водних розчинах. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Показано, що на пластинах кремнію р-типу з орієнтацією (111) та 

(100) формуються шари поруватого кремнію, що мають фотолюмінесценцію у 

видимому діапазоні. Середній розмір нанокристалітів, що випромінюють, для 

зразків, сформованих на пластинах з орієнтацією (111) та (100) за однакових 

умов синтезу, складає 4,2 та 3,7 нм, відповідно. 

2. Виявлено, що обробка поруватого кремнію розчинами 

амінокислот приводить до зростання інтенсивності фотолюмінесценції ПК 

внаслідок зміни пасивації поверхні та структури ПК, а саме зменшення 

розміру нанокристаліту в процесі розчинення та окислення кремнію. На нашу 

думку, акумуляція амінокислот біля поверхні ПК підсилює поляризацію 

поверхневих кремнієвих зв’язків та сприяє нуклеофільній атаці кремнію 

молекулами води, а отже стимулює і процес окиснення/розчинення кремнію. 

Такий механізм добре пояснює більший вплив на ФЛ ПК аспарагінової 

кислоти, що на відміну від інших досліджуваних амінокислот має додаткову 

негативно заряджену карбоксильну групу. 

3. Показано, що гліцин впливає на ФЛ ПК більше за інші 

амінокислоти з неполярними радикалами (аланін та валін). Причиною цього 

може бути додаткове окислення ПК, ініційоване гліцином за рахунок 

створення форм кисню, що ефективно взаємодіють з поверхнею ПК. Такий 

механізм впливу можливий і для інших досліджуваних в роботі біологічно 

активних речовин. 
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