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ПЕРЕДМОВА 

Тенденцією останніх років є широке використання 
вуглеграфітових матеріалів і вуглець-вуглецевих композицій на їх 

основі в різних областях промисловості, таких як хімічна, атомна і 

теплова енергетика, автомобільна й авіаційна промисловість за 
рахунок таких їх унікальних характеристик, як мала густина, висока 

електропровідність, термічна і корозійна стійкість, електрокаталітична 

активність. Крім того, високорозвинена поверхня вуглецевих 
матеріалів дає можливість використовувати їх як адсорбуючі 

матеріали: від застосування як сорбентів у медицині до використання 

в промислових фільтрах для очищення питної води тощо. Саме 

можливість ефективно закріплювати на їх поверхні різні хімічні 
речовини привела в останні роки до створення метал-графітових 

композиційних матеріалів, які мають унікальні фізико-хімічні 

властивості та унікальне поєднання властивостей, не притаманне 
традиційним функціональним матеріалам. Актуальність розвитку 

такого напрямку зі створення метал-графітових композиційних 

матеріалів має кілька причин. По-перше, нанесення покриттів на 
основі тугоплавких металів або їх карбідів та нітридів дозволяє 

істотно розширити температурний діапазон застосування вуглець-

вуглецевих композиційних матеріалів. По-друге, використання метал-

вуглецевих композицій як носіїв каталізаторів різних хімічних реакцій 
має низку переваг перед іншими типами каталітичних матеріалів 

завдяки їх хімічній інертності, можливості відновлення металу при 

видаленні носія, дешевизні, спроможності підвищувати активність 
каталізатора шляхом взаємодії металу з носієм. По-третє 

використання метал-графітових композицій як електродів у літієвих 

батареях і акумуляторах є вкрай перспективним, оскільки їх 

застосування дозволяє істотно підвищити ємність, кількість циклів 
перезарядження. 

Утім, сучасні досягнення матеріалознавства і фізики 

нанокристалічних металевих структур свідчать про те, що перехід 
металу в нанокристалічний стан супроводжується виникненням в них 

низки важливих особливостей, таких як аномалії магнітних і 

електронних характеристик, оптичних властивостей, завдяки яким 
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нанокристалічні структури стають одними з найбільш перспективних і 

багатообіцяючих сучасних матеріалів для використання їх в 
електроніці при розробці елементної бази комп'ютерної техніки, 

пристроїв для запису інформації тощо. Велика частка поверхневих 

атомів в частинці розміром від 1 до 30 нм відносно загального числа 

атомів, що складають нанорозмірну частинку (НРЧ), приводить до 
специфічних властивостей самих нанорозмірних частинок, а також 

нанокристалічних систем, які утворюються з цих наночастинок. Так, 

при діаметрі частинки 5 нм – 15% всіх атомів є поверхневими. 
Поверхневі атоми є дуже активними енергетично та істотно 

відрізняються від об’ємних енергетичними станами. У зв’язку з цим і 

властивості НРЧ, і властивості нанокристалічних матеріалів неабияк 
відрізняються від властивостей об’ємних матеріалів. Поверхневі 

атоми НРЧ збільшують здібність до адсорбції, іонного і атомного 

обміну, контактних взаємодій структурних елементів, визначають 

структурні переходи і температуру плавлення. Тпл. НРЧ з надзвичайно 
розвинутою міжфазною поверхнею мають надлишкову порівняно з 

однорідною системою енергію – енергонасичені системи, що 

характеризуються пірофорністю. 
Однак існуючі технологічні рішення дозволяють одержувати 

нанокристалічні матеріали лише у вигляді плівок або волокон і 

загалом на основі багатокомпонентних сплавів, а не чистих металів. 
Створення об’ємних нанокристалічних металевих структур є досить 

складним і актуальним завданням як у науковому, так і насамперед 

технологічному плані. 

На сьогодні намітилися два напрямки в дослідженні та 
використанні систем на основі елементів, розміри яких становлять від 

одиниць до сотень нанометров. До першого напрямку можна віднести 

завдання зі створення об’ємних нанорозмірних матеріалів (НРМ), що 
складаються з великої кількості наночастинок, індивідуальні 

властивості яких проявляються опосередкованим чином: зміна 

властивостей окремих елементів при переході в область нано-розмірів 

приводить до появи нових якостей об’ємного матеріалу. Інший 
напрямок – це розробка методів отримання наночастинок, які 

дозволяють маніпулювати ними як окремими об’єктами. Розробці 

систем саме такого класу і присвячено дослідження, що проводяться в 
межах цієї роботи. При цьому носіями нанорозмірного металевого 

елементу виступають різні типи дисперсного графіту, включаючи 

нанотрубки. Це дозволяє класифікувати такі системи як 
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нанокомпозити, в яких обидві компоненти є ультрадисперсними, 

нанорозмірними утвореннями. 
Таким чином, напрямок зі створення композиційних матеріалів 

типу метал-графіт на основі пошуку нових методів нанесення 

покриттів із заданими функціональними характеристиками, 

розширення спектра металів та їх сполук, які закріплюються на 
поверхні графіту, використання різних форм вуглецю вважається 

актуальним і перспективним. 
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ЧАСТИНА 1. СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОРОЗМІРНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ 

МАТЕРІАЛІВ І КОМПОЗИТІВ НА ЇХ ОСНОВІ 

Важливим об'єктом досліджень у світі є цілий комплекс 

матеріалів конструкційного й функціонального класів, наноматеріалів 

електронної техніки, біотехнології й медицини і т.д., які відносяться 
до групи нанокомпозитних матеріалів (НКМ). Характер впливу 

наночастинок на властивості композитних наноматеріалів і напрямок 

їх використання значною мірою залежить від середовища (матриці), у 
якому диспергують наночастинки. Композитні матеріали, які є 

результатом об'ємної комбінації різнорідних компонентів, можуть 

мати якісно різний набір структурно-механічних і фізичних 

характеристик. На сьогоднішній день одним із актуальних питань є 
питання створення матеріалів з оптимальним поєднанням різних 

функціональних властивостей. Одними з таких перспективних 

матеріалів є композитні електропровідні полімерні матеріали, що 
складаються з непровідної полімерної матриці і дисперсного 

електропровідного наповнювача (металеві частинки, металеві і 

вуглецеві волокна, сажа і т.д.). Ці матеріали є конкурентноздатними 
завдяки низькій густині, технологічності (здатність до формування і 

можливість виготовлення виробів будь-якої форми), корозійній 

стійкості, екологічній чистоті і низькій собівартості. 

Використання як наповнювачів нанорозмірних вуглецевих 
матеріалів (графітові нанопластинки, графени, вуглецеві нанотрубки, 

вуглецеві нановолокна, цибулеподібний вуглець (onion-like carbon) має 

ряд переваг в порівнянні з традиційними вуглецевими наповнювачами 
при створенні нанокомпозитів. Так, завдяки високим значенням 

питомої поверхні і характеристичного співвідношення геометричних 

розмірів частинок (аспектне відношення або коефіцієнт форми) 

анізометричні нанорозмірні вуглецеві частинки легко формують 
неперервні електропровідні кластери в полімерній матриці при досить 

низькому вмісті нанорозмірного наповнювача. Нанокомпозитні 

матеріали є гетерогенними структурами завдяки наявності великої 
кількості границь поділу різних фаз, із яких складається композит. 

Електричні, теплові параметри та перколяційні ефекти в гетерогенних 

композитних системах визначаються механізмами електротранспорту 
(теплотранспорту), які суттєво відрізняються від електро- та 

теплотранспорту в суцільних середовищах.  
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1.1. Особливості електронної будови і кристалічної 
структури твердого вуглецю і нанорозмірних 

вуглецевих матеріалів 

Вуглець має двi основнi модифiкацiї: алмаз та графiт, в яких 

реалізується sp3- і sp2-гібридизацiї. Графiт може iснувати у виглядi 
двох полiтипних форм: гексагональний графiт з просторовою групою 

симетрiї P63/mmc, у цьому графіті в елементарнiй комiрцi є чотири 

атоми, та графiт ромбоедричний, що має просторову групу симетрiї 
H3m і шiсть атомiв в елементарнiй комірці [1,2]. 

Природний графіт має шарувату гексагональну структуру. В 

шарі атоми розташовані по кутах шестикутника і зв’язані один з 
одним міцними ковалентними зв’язками. Елементарна комірка 

графіту має чотири атоми вуглецю, два в кожному сусідньому шарі. 

Відстань між атомами в шарі 0,142 нм, параметр а0=0,2456 нм 

(елементарна трансляція) (рис. 1.1 а) [2]. Період вздовж 
гексагональної вісі с дорівнює 0,670 нм, об’єм елементарної комірки 

дорівнює 
0 03a c , координаційне число 3, валентні кути 1200. Кожен 

третій графеновий шар повторює перший, а кожен другий зміщений 

відносно першого так , що половина атомів кожного шару 

розташована відповідно над і під центрами шестикутників сусідніх 
шарів. Послідовність чергування однакових графенових шарів в 

гексагональному графіті можна умовно зобразити символом 

...ABABAB.... Шари слабко зв’язані між собою, відстань між ними 
0.335 нм. 

У зворотному просторi зона Брілюена для графіту має вигляд 

шестигранної призми (рис.1.1 б) зі стороною основи 2/a0 i висотою 

2/c0. Об'єм зони Брілюена складає 
2

3

0 0

16

3зБр
V

a c





=
 

[3]. 

Характерною особливістю структури графіту є наявність 

протяжних гексагональних пласких графенових сіток атомів 

вуглецю в двовимірному просторі і слабкого притягання 
вандерваальсівського типу між шарами. Завдяки цьому 

кристалічний графіт має різко виражену анізотропію фізичних 

властивостей. Крім того, слабкий зв'язок між шарами графіту дає 

можливість занурювати між ними моношари інших речовин 
(інтеркалянту) і утворювати інтеркальовані сполуки графіту ІСГ. 
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а  
б 

Рис.1.1. а – структура шару гексагонального графіту:  

a0 - вектор елементарної трансляцiї, b –  вiдстань мiж найближчими 

атомами [4]; б – зона Брілюена графіту [5] 
 

Структури графiтових шарiв гексагонального i ромбоедричного 

графiтiв спiвпадають, проте упаковка шарiв в цих модифiкацiях рiзна 
(рис.1.2, 1.3),. В гексагональному графiтi графiтові площини 

розмiщенi так, що два з чотирьох атомів елементарної комірки (атоми 

типу А) знаходяться над атомами в сусiднiх шарах, а iнші два атоми 

(атоми типу В) розташовуються над центрами гексагонiв в сусiднiх 
шарах, тобто кожний третiй шар повторює перший. В 

ромбоедричному графiтi кожний четвертий  шар  повторює перший. 

Природний кристалічний графіт - це суміш гексагонального і 
ромбоедричного графітів в співвідношенні: 80%- гексагональний 

графіт, 14% - ромбоедричний графіт і 6% - розупорядкована  

cтруктура [3].  
Графiт належить до напiвметалiв з концентрацiєю вiльних носiїв 

струму − електронiв на атом вуглецю. Електрони розташовуються 

навколо ядра вуглецю в зонах двох типiв: 2s-, 2px-, 2py- електрони 

утворюють -зони i 2pz-електрони утворюють -зони. Ковалентнi 

зв'язки в площинi шару є більш, ніж на два порядки сильнiшими, нiж 

Ван-дер-Ваальсові зв'язки мiж сусiднiми шарами. 

Крім природнього монокристалічного графіту, кристалічна і 
зонна структура якого добре вивчені [5-12], існує також велика 

кiлькiсть вуглецевих матерiалiв, якi рiзняться як за методом 

отримання (пiролiз, коксування), так i за температурою наступної 
теплової обробки [9]. Вуглецевi матерiали, якi отриманi в областi 

низьких температур Tто<1300C0, є карбонізованими полiмерними 

сполуками з вмiстом вуглецю (80-90)%. Вони складаються з пачок 

двомірних стрічкоподібних волокон, якi довiльно орiєнтованi мiж 
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собою в просторi i деформованi рiзними дефектами шарiв. [13,14]. Але 

при цьому графітовий шар має деяку двомірну симетрію. Розміри 
кристалітів в цих матеріалах коливаються від 1нм до 10нм, відстань 

між шарами d002 = 0,344нм.  

 

  

Рис.1.2. Структура гексагонального графіту  

 

Рис.1.3. Структура ромбоедричного графіту 

 

 
 

Для опису електронної структури  нанографітових пластинок  

розглядають двовимірний графіт. При побудові атомами вуглецю 
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плоского гексагонального шару три з чотирьох електронів утворюють 

ковалентні зв’язки з валентними електронами сусідніх атомів [15]  
Для опису зонної структури гексагонального графiту існують 

двi моделi: модель Слончевського-Вейсса-МакКлюра (СВМ-модель), 

що описує частину -зони в околi краю зони Брілюена з розташованим 

в нiй рiвнем Фермi, та модель Джонсона-Дрессельхауса (ДД-модель) 

для повної -зони.  

Для розрахункiв зонної структури в СВМ-моделі 

використовується теорія збурень в наближенні сильного зв'язку [2]. Як 
нульове наближення вибираються хвильовi функцiї шару графiту. 

Взаємодію між атомами і шарами графіту описують сім параметрів, 

що є інтегралами перекриття [16] (табл.1.1). В загальному випадку 
енергетичнi зони мають тригональну симетрiю навколо вертикальних 

границь зони Брілюена, але якщо знехтувати 3, то вони мають 

кругову симетрiю і можуть бути описаними такими виразами [5]: 

( ) 2

1 3 1 3 0

1

2
2 2 21 1

( ) (1 )
2 4

E E E E E   
 

= +  − + − 
 

2

1 3 1 3 0

1

2
2 2 21 1

( ) ( ) (1 )
2 4

E E E E E   
 

= +  − + + 
   (1.1) 

4 0
/  =  , 

1 1 5

21

2
E  =  +  +  , 

2 1 5

21
,

2
E  =  −  +   

3 2

21
,

2
E =   2cos( ) =                                                      (1.2)

 

де: (, , ) - безрозмiрнi цилiндричнi координати з початком в точці 

К: - полярний кут навколо края зони, k
a

x = −


2

3 0


sin , 




cos
3

2

0a
ky


= , 

0

2
c

kz


= .  

На краю зони, де  = 0, енергетичнi зони можна описати 

формулами (1.2). На рис.1.4 представленi залежностi енергiй E1, E2, E3 

як функцiй координати на краю  зони HKH i в площинi (kx,ky). E3 є 

двічі виродженою вздовж краю зони HKH, а E1 і E2 виродженi тiльки 

при значеннях =0.35, видно, що діркова область формується однiєю 

E3-зоною при =0, для  якої Е/<0, а електроннi областi формуються 
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вздовж краю зони з екстремальною площиною перерiзу при  =0,5 

iншою Е3-зоною, для якої Е/>0.  

 

Таблиця 1.1 – Параметри перекриття, що описують 

електронну структуру графіту (в еВ) 

 

 Опис параметру 1 2 3 

0 Взаємодія  електронів в 

площині шару 

2,92 2,41 3,16 

1 Перекриття хвильових 

функцій сусідніх атомів в 
еквівалентних шарах 

0,27 0,27 0,39 

2 Взаємодія нееквівалентних 

шарів 

-0,022 -0,022 -0,019 

3 Взаємодія між найближчими 
атомами А- В 

0,14 0,14 0,28 

4 Взаємодія між шарами, що 

призводить до різниці 

властивостей валентної зони і 
зони провідності 

0,10 0,074 0,044 

5 Взаємодія, що призводить до 

відносного зміщення  в кутах 

зони 

0,0063 0,0065 0,038 

 Зміщення за рахунок 

нееквівалентності атомів А і В 

-0,0079 0,0074 -0,008 

Таким чином, валентна зона i зона провiдностi в трьохмiрному 

графiтi перекриваються, і максимальне перекриття складає 22. В 

рамках СВМ-моделi добре описуються електротранспортнi 

властивостi графiтiв, а також оптичнi властивостi при низьких 
енергiях [16].  

Значний інтерес являє графен – двовимірна сітка зі стикованих 

«правильних» гексагонів у вузлах якої кожний атом С, зв’язаний через 
sp2 – гібридизацію орбіталей з трьома іншими атомами С. Слабка Ван-

                                                
Примітки: 
1 Параметри розраховані в рамках СВМ-моделі 
2 Параметри розраховані  в рамках ДД-моделі 
3 Параметри розраховані з експериментальних даних  
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дер- Ваальсова взаємодія між шарами вуглецю у графіті і їх відносна 

незалежність дозволяють 
 

 

Рис.1.4. Енергетична залежність вздовж HKH-краю 

симетризованої зони Брілюена в СВМ-моделі [17] 

отримати ізольований шар з їх стосу у графіті – графен. Графенова 

ґратка є двовимірною «стільниковою» структурою з правильних 
шестикутників, середня відстань між найближчими вузлами у таких 

гексагонах складає  а0≈0,142 нм [18]. Графенову ґратку зручно 

розглядати як дві взаємно проникні еквівалентні гексагональні 

підґратки Браве, що зміщені одна відносно другої на вектор 
h=a1/3+2a2/3, де a1 і a2 – основні вектори трансляції вздовж напрямків 

[10] та [01] косокутньої системи координат. Обернений простір 

кожної з гексагональних підграток і щільникової гратки в цілому теж 
є двовимірним з зоною Брілюена у вигляді правильного шестикутника 

(рис. 1.5а ). За певних векторів квазіімпульсу ħk валентна зона 

змикається з зоною провідності (рис. 1.5 б). Рівень Фермі Ef  

розташовано в точках К та К’ називаються точками Дірака – точок 
високої симетрії у зоні Брілюена, їх положення визначається 

координатами: 

2 2
,

3 3 3
K

a a

  
=  

  , 

2 2
,

3 3 3
K

a a

  
 = − 

   (1.3) 

Закон дисперсії ε(k)в околі цих точок, або залежність енергії 

квазічастинкових збуджень від хвильового вектора k, у графені 
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виявляється лінійним: ( ) fE k v k= , де нахил діраківських конусів 

задає швидкість Фермі νf. 
Завдяки лінійній дисперсії густина станів у діраківських точках 

також дорівнює нулеві, а отже, провідність σ ідеального графену дуже 

низька, порядку кванта провідності e2/h (e — заряд електрона, h – 

стала планка) [19]. 

 
а 

б 

 

Рис. 1.5. Перша зона Брілюена оберненого простору 

щільникової гратки – а [20]; та графенова зонна електронна структура 
– б, у вставці зображено сектор спектру, де валентна зона має спільну 

із зоною провідності точку [2]  

 

Кристалографічна орієнтація графенового краю має суттєвий 
вплив на його електричні властивості [21]. Якщо край графену має 

переважно зигзагоподібну структуру, зразок демонструє металічний 

тип провідності. Навіть мала ділянка з таким краєм може змінити тип 
провідності на металічний за ширини нанострічок близько 5 нм. В 

роботах 28] описані теоретичні результати  щодо пояснення 

особливостей електронної структури та атипових електричних і 

магнітних властивостей систем графенового типу, в тому числі 
легованих невпорядкованими домішками.  

Експериментальні дослідження показали, що графен 

характеризується надзвичайно високою рухливістю електронів за 
кімнатної температури (15000 см2·B-1·c-1) [29]. Рухливість електронів і 

дірок практично не залежить від температури в інтервалі 10-100 К, що 

свідчить про переважаючий механізм розсіяння на дефектах [30]. Відпал 
графенового зразка дозволяє збільшити рухливість носіїв зарядів у ньому 

до величини 200000 см2·B-1·c-1 [31-33]. 
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В останні роки дослідження нанорозмірних об’єктів і 

наноструктурованих матеріалів набуло широких масштабів. Такий 
інтерес до наноматеріалів полягає в тому, що при зменшенні розмірів 

об’єкту значно змінюється співвідношення між кількістю об’ємних і 

поверхневих атомів. У звичайних матеріалах більшість атомів є 

об’ємними і властивості матеріалу визначаються об’ємними атомами. В 
нанорозмірних матеріалах значно зростає роль поверхневих атомів (адже 

їх кількість досить велика в порівнянні з об’ємними атомами) і їх 

властивості можуть значно відрізнятись від об’ємних (мікронних і 
більше) матеріалів. Вуглецеві наноматеріали – і особливо графітові 

наноматеріали – викликають значний інтерес в останні десять років у 

зв’язку із відкриттям нових нанорозмірних вуглецевих матеріалів з 
унікальними властивостями [6]. На рис. 1.6 зображено ці наноструктурні 

вуглецеві матеріали,  з якого видно, що основним структурним 

елементом нанорозмірних вуглецевих матеріалів є графеновий шар (шар 

графіту).  
Наразі розглянемо структуру нанотрубок. Ідеальна нанотрубка – це 

згорнута в циліндр графітова площина, тобто поверхня, викладена 

правильними шестикутниками, у вершинах яких розташовано атоми 
вуглецю. Результат такої операції залежить від кута орієнтації графітової 

площини відносно осі нанотрубки. Кут орієнтації водночас задає 

хіральність нанотрубки, яка визначає, зокрема, її електричні 
характеристики. Хіральність нанотрубок позначається набором символів 

(т, n), які зазначають координати шестикутника, який внаслідок 

згортання площини має збігатися із шестикутником, що знаходиться на 

початку координат. Однією із важливих відмінних особливостей ВНТ є 
зв'язок між їх структурними та електронними характеристиками. 

Насамперед вона виявляється в залежності електронної структури 

нанотрубки від її хіральності. Ця залежність випливає з результатів 
численних теоретичних розрахунків [34-41] густини заповнених 

електронних станів для графітових нанотрубок. Зазначені стани 

формуються в результаті делокалізації 2s- і 2р-електронів атома 

вуглецю, причому 2s-електрони під час гібридизації заповнюють 
області енергії нижче і вище рівня Фермі, тоді як 2р-електрони — 

область поблизу рівня Фермі. При цьому зі зміною хіральності, а 

отже, й радіусу нанотрубки змінюється також і ширина забороненої 
зони, яка виявляється монотонно спадаючою функцією радіусу. 

Чинником впливу хіральності на електронні характеристики 

нанотрубок замість введених вище індексів (т, п) зручно обрати 
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індекс  k = т-2п (т > 2n), що однозначно визначає електронні 

характеристики нанотрубки заданого радіусу [42]. Так, трубка з k= 0, 
що відповідає куту хіральності θ= π/6, має металеву провідність; при k 

= 3 ( q + 1 )  вона є вузькозонним напівпровідником, а при k = 3q + 1 і k 

= 3q + 2 (q = 0,1,2...) — напівпровідником із помірним значенням 

ширини забороненої зони.  

 

  
            (а)                       (б)                      (в)                               (г)     

 

 

                                  (д)   

 
                                   (е)                                (є)   
  

Рис. 1.6. Модельні структури вуглецю: наноалмаз (a), фулерен 
(б), багатостінний фулерен (в), одностінні вуглецеві нанотрубки (г), 

двостінні вуглецеві нанотрубки (д), багатостінні вуглецеві нанотрубки 

(е) і графен (є) [6] 

 Результати теоретичних розрахунків [43-45] густини 
заповнених електронних станів для графітових нанотрубок, які 

формуються в результаті делокалізації 2s- і 2р-електронів атома 

вуглецю  показали, що зі зміною хіральності, а отже, й радіусу 
нанотрубки змінюється також і ширина забороненої зони, яка 

виявляється монотонно спадаючою функцією радіусу ВНТ. 

Одностінні вуглецеві нанотрубки можуть виявляти властивості 
металів або напівпровідників залежно від їх хіральності, а багатостінні 

вуглецеві нанотрубки характеризуються лише властивостями металів. 

1.2. Отримання низькорозмірних вуглецевих 

наноструктур 

Методи отримання нанорозмірних вуглецевих матеріалів досить 

різноманітні. Так, вуглецеві нанотрубки (ВНТ) отримуються методом 
каталітичного розкладу вуглеводнів в присутності металевих 

каталізаторів [46-50], графітові нанопластинки і навіть графенові 
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шари -  із графіту шляхом його термохімічної обробки або 

механічного розшарування [51-55].  
 

1.2.1. Методи отримання вуглецевих нанотрубок 
ВНТ утворюються в результаті хімічних перетворень 

матеріалів, що містять вуглець при високих температурах. Умови, при 

яких можна забезпечити такі перетворення досить різноманітні. 
Відповідно, існує декілька методів отримання ВНТ. Найбільш 

поширеними методами отримання ВНТ є лазерне випаровування, 

електродуговий синтез, каталітичний розклад вуглеводнів в 
присутності наночастинок металу. 

Метод синтезу ВНТ Кретчмера – електродугове розпилення 

графітових електродів в плазмі дугового розряду широко 

використовується [56-57]. Схема пристрою для отримання ВНТ 
електродуговим методом представлена на рис. 1.7 [58]. Процес 

синтезу здійснюється в камері, яка заповнена гелієм під тиском 

приблизно 665·102 Па. При згоранні плазми відбувається інтенсивне 
термічне випаровування аноду, при цьому на торцевій поверхні 

катоду утворюється осад, у якому формуються ВНТ. Графітовий анод 

випаровується й поставляє окремі атоми і пари атомів вуглецю, із яких 

на катоді або на охолоджених водою стінках камери і формуються 
ВНТ. У більшості випадків на катоді утворюється твердий осад 

макроскопічного розміру. Він складається із нанозв’язок – ниток 

довжиною 1-3 мм і діаметром 20-60 нм, які містять 100-150 укладених 
в гексагональну упаковку одношарових і багатошарових ВНТ. Нитки 

нанозв’язок і окремі ВНТ часто утворюють невпорядковану (а іноді і 

впорядковану) сітку, схожу на павутину. Простір цієї павутини 
заповнений іншими компонентами частинок вуглецю; оскільки 

електронна плазма дуги неоднорідна, не весь графіт йде на утворення і 

побудову ВНТ. Із більшої частини графітового аноду утворюються 

різні наночастинки або навіть аморфний вуглець, які можна назвати 
загальним словом – сажа. 
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Рис. 1.7 Схематичне зображення пристрою для 

електродугового отримання ВНТ [59]. 
 

Для розділення компонентів отриманого осаду 

використовується ультразвукове диспергування. Депозит розміщують 
в рідину: етанол, толуол, дихлоретан та інші неполярні розчинники і 

оброблюють ультразвуком. В результаті диспергування можна 

отримати як окремі ВНТ, так і нерозщеплені нанозв’язки. Для 

виділення сажі розчин після диспергування засипають у центрифугу. 
Великі частинки сажі прилипають до центрифуги, а ВНТ і нанозв’язки 

залишаються плавати в суспензії. Потім ВНТ промивають в азотній 

кислоті і просушують в газовому потоці кисню та водню у 
співвідношенні 1:4 при температурі 1023 К протягом 5 хвилин. В 

результаті такої обробки отримується досить легкий і пористий 

матеріал, який містить ВНТ. 

Властивості ВНТ, які отримують за допомогою 
електродугового розпилення графіту, суттєво залежать від наявності 

чи відсутності частинок каталізатору в області їх росту. При 

відсутності каталізатора, сажа, яка утворюється на поверхні катоду 
при згоранні дугового розряду, містить фулерени, графітові частинки 

нанометрових розмірів, а також багатостінні ВНТ довжиною порядка 

1 мкм і діаметром від 2 до 25 нм. Використання частинок каталізатору 
суттєво впливає на геометричні та інші характеристики ВНТ. При 
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цьому як каталізатор можуть використовуватись як індивідуальні 

елементи (Co, Ni, Fe, Cu, Mn, Li, B, Si, Cr, Zn, Pd, Ag, W, Pt, Y та Lu), 
так і їх подвійні та потрійні суміші. Таким чином у роботі [10] був 

отриманий матеріал, який вже окрім багатостінних містив ще й 

одностінні ВНТ. 

Суттєві досягнення в технології отримання нанотрубок 
пов’язані з використанням процесу каталітичного розкладу 

вуглеводнів [60]. На рис. 1.8 представлена схема проведення такого 

процесу. Як каталізатор використовується металевий порошок, який 
засипається в керамічний тигель, розміщений у кварцевій трубці. 

Кварцева трубка розміщується в нагрівачі, який дозволяє 

підтримувати і регулювати температуру в діапазоні від 973 до 1273 К. 
По кварцевій трубці продувають суміш газоподібного вуглеводню та 

буферного газу. Процес може продовжуватися від декількох хвилин 

до декількох годин. Розкладання вуглеводню, що відбувається в 

результаті хімічної реакції атомів газу з атомами металу, приводить до 
утворення на поверхні каталізатора фулеренів та багатостінних ВНТ 

довжиною до декількох десятків мікрон з внутрішнім діаметром від 10 

нм і зовнішнім – 100 нм. Поряд з ВНТ присутні також металеві 
частинки, які вкриті багатошаровою графітовою оболонкою. 

Геометричні параметри ВНТ суттєво визначаються умовами 

протікання процесу (часом, температурою, тиском і сортом буферного 
газу та ін.), а також ступенем дисперсності та типом каталізатора.  

 

 
Рис. 1.8. Схематичне зображення процесу каталітичного 

розкладу вуглеводнів для отримання ВНТ [61]. 

 
В такому процесі важко отримати одностінні ВНТ, тому що 

каталітичний порошок – це дуже неоднорідне середовище, щоб 

отримати при вирощуванні однорідну трубку. Вирощування великої 
кількості однакових ВНТ на підкладці зі значною площею можливе 

лише при забезпеченні однакових умов протікання процесу на всіх 

ділянках поверхні. Основна складність цього методу отримання ВНТ 

полягає у виготовленні поверхні підкладки та нанесенням матеріалу 
каталізатору. Каталізаторами звичайно працюють Fe, Co, Ni. 
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Використання пластин із кремнію для підкладки в процесі росту ВНТ 

дало новий поштовх у розвитку технологій промислового 
виробництва ВНТ у великих кількостях [62]. 

Поряд з вищезазначеними методами отримання ВНТ, 

використовується також метод абляції графіту за допомогою 

лазерного або сонячного випромінювання, тобто опромінення 
графітової поверхні в атмосфері буферного газу [63]. В цьому методі 

графіт, що випаровується лазером, конденсується на колекторі, що 

охолоджується. Графітова мішень розташована в довгій кварцевій 
трубці всередині циліндричної пічки з температурою 1273 К. Вздовж 

трубки з невеликою швидкістю прокачується буферний газ (гелій або 

аргон). Мішень опромінюють лазером з енергією 140 мДж, тривалістю 
імпульсу 8 нс і діаметром сфокусованого пучка приблизно 1.6 мм. 

Продукти термічного розпилення графіту виносяться із гарячої 

області і осаджуються на поверхні колектора, що охолоджується. В 

осаді, що отримується, крім наночастинок графіту спостерігаються 
також фулерени і ВНТ. Важливою особливістю лазерного методу є 

висока чутливість характеристик ВНТ, що синтезуються, до 

параметрів лазерного випромінювання. Зокрема, діаметр ВНТ прямо 
залежить від потужності випромінювання. Це дає можливість 

отримання ВНТ із заданими структурними параметрами. До недоліків 

методу слід віднести його відносно невисокий процент кінцевого 
матеріалу. 

При введенні в графітовий стержень металевих каталізаторів, 

зокрема подвійних сплавів, які містять Ni, Co, Fe, Y та Pt, в результаті 

лазерної абляції графіту утворюються переважно одностінні ВНТ [64-
66]. При оптимальних умовах синтезу вміст одностінних ВНТ в осаді 

досягає 90 %. Але слід зазначити, що поряд з ВНТ осад містить також 

наночастинки і частинки аморфного вуглецю. Більшість трубок 
поєднано у джгути з діаметром до 30 нм.  

Великої популярності набув HiPCO (High pressure 

decomposition of CO (carbon monoxide)) метод отримання ВНТ у 

великій кількості (кілька грамів за день) так званий метод високого 
тиску з розкладанням монооксиду вуглецю СО. В цьому методі газ – 

СО разом з малою кількістю Fe(CO)5 вводиться у реактор при високій 

температурі (1173-1373 К) та під великим тиском (3-5)·106 Па) [67-68]. 
ВНТ отримують, пропускаючи СО, що змішаний з Fe(CO)5 через 

нагрітий реактор. Fe(CO)5 розкладається на складові та формує 

наночастинки, які потрібні як каталізатор, у той час як СО газ 
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постачає вуглець для росту ВНТ. ВНТ, які отримані за допомогою 

HiPCO методу потрібно очищувати, як і ВНТ, що отримані іншими 
методами [69]. ВНТ, що отримані методом HiPCO, мають середній 

діаметр близький до 0.7 нм й досліджувались більше за ВНТ, що були 

отримані іншими методами. Разом з цим, проведення процесу HiPCO 

вимагає не лише високих температур й підвищених тисків, а також 
використання пожежонебезпечного каталізатору – карбоніла заліза. Із 

реакційних газів, що містять суміш СО та СО2, необхідно повністю 

видаляти отруйний СО, або рецуркулювати його. Все це, а також 
високий вміст залишкового заліза в кінцевому матеріалі робить 

дорогими одностінні ВНТ, що отримуються даним методом. 

Таким чином, як видно з вище наведеного, для синтезу 
вуглецевих нанотрубок обов'язково використовують каталізатори, які 

є частинками магнітних металів або їх сполук. Процес осадження 

частинок металевого каталізатора під час синтезу вуглецевих 

нанотрубок є неконтрольованим, за винятком спеціальних методів 
наповнення вуглецевих нанотрубок. Характер розміщення металевих 

частинок (на поверхні та у внутрішній порожнині ВНТ) визначається 

типом металевого каталізатора, методом та термодинамічними 
умовами виготовлення ВНТ. Для видалення залишків каталізатора з 

ВНТ вони піддаються очищенню, а контроль чистоти ВНТ під час 

очищення ефективно виконується за допомогою термомагнітних 
досліджень. 

У таблиці 1.2 наведені різні методи виготовлення ВНТ та 

фазовий склад вихідних та очищених вуглецевих нанотрубок. 

Наявність магнітної фази (за рахунок металевого каталізатора) 
у виготовлених ВНТ дозволяють визнеачити термомагнітні 

дослідження. Такі дослідження показали, що всі ВНТ, підготовлені 

різними методами, містять феромагнітні частинки, які 
використовувались як каталізатори під час виготовлення ВНТ (дані 

представлені на рис.1.9а-в). Всі зразки ВНТ характеризуються 

ненульовою магнітною сприйнятливістю, а вигляд температурної 

залежності є типовим для матеріалів, що містять феромагнітні 
домішки. 
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Таблиця 1.2. Методи виготовлення ВНТ, фазовий склад 

вихідних та очищених вуглецевих нанотрубок. 
 

Метод синтезу Фазовий склад 

Вихідні  Очищені в результаті  

термохімічної 
обробки 

Метод І. Каталітичне 

осадження 

1) ацетилену, 

використовуючи 

частинки нікелю як 

каталізатор; 

2) бензолу і 

ферроцену 

 

БСВНТ є циліндрами 

довжиною 20-50 нм та 

діаметром 6 нм 

Ультрадисперсні 

частинки Ni з 

температурою Кюрі 

Tc~580K 

 

Сильне зниження 

вмісту Ni в результаті 

окиснення Ni внаслідок 

нагрівання до 850 К. 

Метод ІІ. Термічне 

напилення графіту в 

електричній дузі, 
каталізатори - 

частинки Ni і Co  

ВНТ – циліндри 

довжиною до 50 нм і 

діаметром 5,8 нм, Co та 
Ni відповідно до 

термомагнітного аналізу  

ВНТ і невелика 

кількість частинок 

кобальту після 
промивання в 1,5 М 

розчині азотної кислоти 

та термічного відпалу 

при 823 К протягом 30 

хвилин 

Метод ІІІ. 

Низькотемпературна 

конверсія окису 

вуглецю CO у реакції 

каталітичного 

процесу 2CO = CO2 + 

C з використанням 
нікелевого 

каталізатора.  

ВНТ – циліндри 

довжиною до ~ 200 нм і 

діаметром до 30 нм. 

Частки металевого 

каталізатору розміром 5 

нм частково знаходяться 

у внутрішній порожнині 
ВНТ та на зовнішній 

поверхні ВНТ. 

ВНТ і майже повне 

видалення 

феромагнітної фази 

(Ni), значне зниження 

магнітної 

сприйнятливості (більш 

ніж у 200 разів) після 
промивання в 1,5 М 

розчині азотної кислоти 

та термічного відпалу 

при 823 К протягом 30 

хвилин 

 

Наявність магнітної фази (за рахунок металевого каталізатора) 
у виготовлених ВНТ дозволяють визначити термомагнітні 

дослідження. Такі дослідження показали, що всі ВНТ, підготовлені 

різними методами, містять феромагнітні частинки, які 
використовувались як каталізатори під час виготовлення ВНТ (дані 
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представлені на рис.1.9а-в). Всі зразки ВНТ характеризуються 

ненульовою магнітною сприйнятливістю, а вигляд температурної 
залежності є типовим для матеріалів, що містить феромагнітні 

домішки. 

Очищення ВНТ шляхом термічної обробки або термохімічної 

обробки призводить до видалення залишків каталізатора (магнітних 
частинок) з ВНТ та різкого зниження магнітної сприйнятливості (див. 

рис.1.9а-в). 

  
а) б)- 

 
в) 

 

Рис. 1.9. Температурна залежність магнітної сприйнятливості 
зразків ВНТ виготовлених різними методами (табл. 1.2): а) –метод І: 1, 

3 – вихідні ВНТ; 2, 4-очищені ВНТ; 1, 2 – нагрів; 3,4– охолодження; б) 

– метод ІІ: 1, 2 – вихідні ВНТ; 3, 4-очищені ВНТ; 1, 2 – нагрів; 3,4 – 
охолодження; в) – метод ІІІ: вихідні ВНТ та очищені на вставці, 1 – 

нагрів, 2 -  охолодження  
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1.2.2. Методи отримання графітових нанопластинок або 
графену 

Внаслідок шаруватої структури графіт легко деформується 

шляхом зміщення вздовж площин розташування шарів. Слабка Ван-

дер-Ваальсова взаємодія між шарами вуглецю у графіті і їх відносна 
незалежність дозволяють отримати ізольований шар графіту – графен. 

Графенова ґратка є двовимірною «стільниковою» структурою з 

правильних гексагонів у вузлах якої кожний атом С, зв’язаний через 
sp2 – гібридизацію орбіталей з трьома іншими атомами С.  Середня 

відстань між найближчими вузлами у таких гексагонах складає  

а0≈0,142 нм [70-7172]. 

Інтерес до дослідження цієї нової вуглецевої наноструктури 
виник в 2004 р., коли вперше була експериментально 

продемонстрована стійкість графена у вільному стані [73], що 

суперечило існуванню теоретичного уявлення, тому що вважали 
повинно бути обов'язкове викривлення одноатомного шару, подібно 

тому як це відбувається у вуглецевих нанотрубках. Істотним було те, 

що вже в цій першій публікації була виявлена висока рухливість 
носіїв заряду при кімнатній температурі, досягаючи 104 cм2/ В·с і 

значно перевищує рухливість носіїв заряду основного матеріалу 

сучасної електроніки - кремнію. Наступні експериментальні 

дослідження підтвердили можливість розглядання носії заряду в 
графені, які не мають маси ферміонів Дірака [74] і привели до 

спостереження квантового ефекту Холла при кімнатній температурі 

[75]. Передбачається, що, завдяки, унікальному закону дисперсії 
електронів графен дозволить створити електронні прилади надвисокої 

швидкодії, впершу чергу транзистори терагерцового діапазону частот 

[76]. 
 Дослідження властивостей графену і його практичне 

використання, в даний час, стримує відсутність технології отримання 

цього матеріалу у вигляді шарів або плівок значною (більше 100 × 100 

мкм) площею. Тут слід зазначити, що навіть автори піонерської 
роботи [73], не виявляють оптимізму з приводу розвитку технології 

графена досить великою площею, і найбільш близьким за часом 

вважають застосуванням графена в композиційних матеріалах [76]. 
Розглянемо, які ж основні методи отримання графітових 

нанопластинок або графену активно використовують і впроваджують 

більшість науковців. 
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Більшість виконаних до теперішнього часу експериментальних 

досліджень було проведено на зразках графену, виготовлених 
механічним розшаровуванням високоорієнтованого піролітичного 

графіту або методом термодеструкції напівпровідникового карбіду 

кремнію SiC у високому вакуумі або нейтральній атмосфері77. За 

допомогою першого методу не вдається отримувати графенові плівки 
з лінійними розмірами більше декількох мікрометрів через 

концентрацію механічних напруг, що перевищують межі міцності 

плівки, другий метод пов'язаний з обмеженнями, що накладаються на 
якість застосовуваного карбіду кремнію, і також не дозволяє 

відокремити отриманий графен від підкладки. 

Ряд запропонованих останнім часом методів отримання 
графена, заснованих на хімічному осадженні вуглецю з газової фази 

на поверхню перехідних металів, не дозволяє сформувати протяжні 

(більше декількох мікрометрів) ділянки графена однорідної структури, 

що визначається розміром кристалітів, які формують поверхню 
металу. Крім того, виникають складнощі при відділенні шару графена 

від підкладки [78]. З цих причин застосування кристалічного графіту в 

якості вихідного матеріалу залишається одним з перспективних 
методів отримання графена, оскільки усуває необхідність створення 

умов для спрямованої кристалізації вуглецю, що є складовою 

частиною інших методів, таким чином, отримання графена зводиться 
до відокремлення плівки з декількох атомних шарів від масиву 

графіту. Для запобігання фрагментації відокремлюваною плівки, яка 

обмежує розміри однорідних частинок графена одержуваних 

традиційним механічним методом, може бути застосована хімічна 
інтеркаляція, що приводить до утворення сполук впровадження 

графіту. Як зазначалось вище, шарувата структура графіту 

характеризується сильними ковалентними зв’язками між атомами 
вуглецю в шарі графіту і слабкими ван- дер-Ваальсовими зв’язками 

між шарами графіту. Завдяки цьому слабкому зв’язку між шарами 

графіту можливо інтеркалювання його різними речовинами 

(кислотами, лужними металами, хлоридами [1,79-81]) і утворення 
інтеркальованих сполук певної стадії, в яких між шарами графіту 

періодично розташовуються моношари інтеркалянту і стадія сполуки 

визначається кількістю шарів графіту між шарами інтеркалянта 
(див.рис. 1.10). Більшість видів ІСГ при швидкому нагріванні 

(термоудар) до високих температур утворюють так званий 

терморозширений графіт (ТРГ). Найбільш технологічним для цих 
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цілей є бісульфат графіту [79,81], склад якого може бути описаний 

формулою Сх (НSО4 )¯·nН2SО4 , де  х = 24, 48, 96 і т.д.  

вміст ГНП, об.%

Дисперсний графіт

УЗ диспергування в спирті

Сірчана+азотна кислоти

Розширений графіт Дисперговані графітові 
пластинки

Окислений графіт

 
   Рис. 1.10. Процес утворення графітових нанопластинок [82] 

 

Ступінь розширення ТРГ головним чином залежить від 

впорядкованості кристалічної структури вихідної матриці, 
властивостей інтеркалянта, стадії ІСГ, кінцевої температури і 

швидкості термолізу і визначається як відношення довжини черв’яка 

до товщини графітової пластинки вихідного графіту. Структура таких 
«черв’яків» елктронномікроскопічне зображення яких наведено на 

рис.  може бути описана трьома розмірними параметрами: опис 

самого черв’яка (довжина, аспектне співвідношення: 
довжина/діаметр), пласкі ‘‘повітряні шари’’, з яких утворюються 

червоподібні частинки ТРГ  і елементарні графітові листи (рис.1.11). 

Із тероморозширеного графіту шляхом диспергування можна 

отримувати графітові нанопластинки (ГНП) із латеральним розміром 
від 1 до 30 мкм і товщиною від 1 до 100 нм в залежності від 

дисперсності вихідного графіту, типу його термохімічної обробки і 

методу диспергування [52-55, 83].  
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Рис.1.11 Електронно-мікроскопічні зображення частинки ТРГ 

 

Механічне диспергування.  З метою отримання 
супердисперсних та нанорозмірних графітових нанопластинок 

використовується метод механічного  диспергування в процесі якого 

частинки ТРГ розбиваються на окремі фрагменти в рідинному 

(водному) середовищі за допомогою вібратора (швидкість обертання 
до ~ 800 обертів за хвилину) і насипна густина такого подрібненого 

порошка ТРГе збільшується на порядок і складає близько 30-50 мг/см3, 

відповідно збільшується і параметр пакування F  до 2,210-2. 

Поруватість самих фрагментів частинок ТРГ зменшується несуттєво, 

оскільки зберігається комірчаста структура ТРГ. В процесі 
механічного диспергування частинки  ТРГ розбиваються на 

фрагменти, що призводить до погіршення процесів компактування 

ТРГ і можна отримувати об’ємні компактовані зразки графіту тільки 
при високих тисках пресування (до 100 МПа) із густиною не менше, 

ніж 1,5 г/см3. Досить тривале механічне диспергування ТРГ 

призводить до сильної руйнації частинок ТРГ, збільшення насипної 
густини порошка до ~ 100 мг/см3 і з такого порошка неможливо 

виготовити об’ємні зразки графіту шляхом пресування без 

використання зв’язуючого, так само, як і у випадку звичайного 

дисперсного природного графіту.   
Термохімічне диспергування. Ідея цього методу полягає в 

проведенні повторного окислення терморозширенного графіту 

(сірчаною або азотною кислотою) з наступним терморозширенням 
при температурах 1000-1200 К. Як показали рентгенографічні та 

електронно-мікроскопічні дослідження, в отриманому продукті – 

назвемо його умовно ТРГ2,  в процесі повторної термохімічної 
обробки відбувається додаткове подрібнення і розшарування 
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графітових частинок. Як видно із рис.1.12, на якому представлено 

електронно- мікроскопічні зображення фрагменту ТРГ2, частинки за  
розмірами дрібніші і являють собою фрагменти черв’яків, довжина 

яких значно менша (~ у 2-5 разів) за довжину червоподібних частинок 

ТРГ. Крім того, поверхня граней графітових макроплощин стає 

«хвилеподібною», бугристою» внаслідок інтенсивного виходу 
окислювача при термоударі. Розмір макропор в ТРГ2 складав (4-8) 

мкм, що менше в порівнянні з вихідним ТРГ (5-10 мкм). Товщина 

стінок комірок менша, ніж у вихід-ному ТРГ і складає приблизно 20-
40 нм, звичайно є і більш товсті пластинки графіту, із яких 

складається ТРГ2, що підтверджується також і даними 

рентгеноструктурного аналізу, згідно яких середній розмір кристалітів 
складає 42 нм (див. рис. 1.13). 

 

   
     а)    б)    в) 

Рис. 1.12. Електронно-мікроскопічні зображення частинки 
ТРГ2, отриманої шляхом окислення ТРГ сірчаною кислотою і 

повторного розширення при 1100К при різних збільшеннях  

Елементний склад порошку ТРГ2, отриманого шляхом 
окислення ТРГ сірчаною кислотою і повторного розширення при 

1000 К. визначений за допомогою рентгенівського мікроаналізу 

наведено в табл. 1.3. Як видно ТРГ2 як і ТРГ, є практично чистим 

вуглецем з невеликими домішками сірки та кисню. Кисень 
адсорбується на поверхні пор, а наявність сірки обумовлена умовами 

виготовлення ТРГ2, оскільки просочення сірчаною кислотою 

відбувається двічі, то її вміст в результуючому продукті дещо більший 
за вміст в ТРГ. Багаторазова термохімічна обробка графіту призводить 

до зменшення як товщини графітових нанопластинок (декілька нм), 

так і латерального розміру (0,1–4 мкм). 
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Рис. 1.13. Фрагмент дифрактограми (лінія 002) для порош-ків 

ТРГ різного ступеню дисперсності: 1-ТРГ, 2 – ТРГ2; 3 –ТРГ2д (ТРГ2, 

після обробки ультразвуком протягом 3 год. ); 4 – ГНП (20год) (ТРГ 

після обробки ультразвуком протягом 20 год); 5 – ГНП (8год.) (ТРГ 

після обробки ультразвуком протягом 8 год.)  

Таблиця 1.3. Елементний склад порошку ТРГ(2) 

Елемент Ваговий  % Атомний% 

C  97,72 98,39 

O  1,97 1,49 

S  0,30 0,11 

Всього 100,00  

 

Метод ультразвукового диспергування. Диспергування ТРГ 

ультразвуком в рідинному середовищі виявилося найбільш 

ефективним методом для отримання графітових нанопластинок 
(ГНП). Відомо, що в результаті проходження ультразвукової хвилі 

через рідину виникає акустична кавітація, яка призводить до 

виникнення локальних гарячих плям з високою температурою і 
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високими тисками, в яких швидкість зміни температури досить висока 

[84]. Ця акустична кавітація поблизу поверхні твердих частинок, що 
знаходяться в рідині, створює локальну ерозію за рахунок швидких 

міжчастинкових зіткнень, що призводить до фрагментації цих 

частинок [85]. Як уже відзначалося вище, частинки ТРГ – це 

утворення із нанопластинок графіту, з’єднаних між собою слабкими 
ван-дер-Вальсовими зв’язками, які легко руйнуються (деформуються) 

навіть при невеликих навантаженнях і можуть бути роз’єднані на 

окремі нанопластинки графіту, зокрема під дією ультразвуку. На 
початкових стадіях УЗ диспергування частинки ТРГ досить швидко 

подрібнюються на короткі фрагменти ТРГ, а потім вже ці фрагменти 

розділяються на окремі нанопластинки із середньою товщиною h . 

Довготривале УЗ диспергування може призводити до часткового 

руйнування вже нанопластинок графіту, а саме, зменшення їх 
латерального розміру.   

В роботах [86,87] проведено дослідження впливу типу рідкого 

середовища та часу диспергування, потужності та частоти 

ультразвукового навантаження, на структурно-морфологічні 
особливості диспергованих частинок ТРГ. Диспергування 

проводилося у рідинному середовищі, ТРГ засипався у скляну 

пробірку із ацетоном і піддавався дії ультразвукових хвиль протягом 
певних проміжків часу. На рис. 1.13 наведені результати електронно-

мікроскопічних досліджень, які показали, що при 10-годинному УЗ 

диспергуванні в диспергаторі з частотою УЗ - 22 кГц та 
примаксимальной вихідной електричной  потужністі 130 Вт 

відбувається подрібнення черв’яків ТРГ, але при цьому ще 

зберігається порувата комірчаста структура фрагментів частинок ТРГ 

(рис. 1.14а). Пори вже не утворюють стільникову структуру, а мають 
форму повздовжніх заглиблень у структурі ТРГ. Тобто за рахунок 

процесів інтенсивної дії УЗ частинки ТРГ не тільки подрібнюються, а 

ще й деформуються за рахунок чого зменшується їх відкрита 
поруватість. Збільшення часу УЗ диспергування до 15 годин 

призводить до подальшої руйнації комірчастої структури ТРГ, 

з’являються окремі мікропластинки графіту (рис. 1.14б). При 20-ти 
годинному УЗ диспергуванні ТРГ майже повністю руйнується 

структура ТРГ, диспергований порошок складається практично із 

індивідуальних (окремих) пластинок графіту діаметром від 0,5 до 

60 мкм (рис. 1.14в). При великих збільшеннях видно, що порошок 
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складається, здебільшого, з дрібних частинок розміром 1-3 мкм, але 

які агломерують в результаті дії статичного поля. 
Самі по собі дисперговані 20 год. частинки ТРГ - це набір 

графітових пластинок, товщина яких змінються від 40 до 130 нм, 

тобто ТРГ розбився на нанопластинки графіту – назвемо  його 

наноТРГ або ГНП. В результаті руйнування комірчастої структури 
ТРГ в ньому майже не залишається відкритих пор. На Рис.1.15а 

неведено ПЕМ зображення наночастинок при прискореній напрузі 

100 кВ. Мікрофотографія показує чітко, що наночастинки сферичні і 
накладаються одна на одну, утворюючи нерегулярні агрегати. Діаметр 

наночастинок складає близько 40 нм. Тобто, підготовлені 

наночастинки схильні легко взаємодіяти одна з одною з утворенням 
більших агрегатів внаслідок їх високої полярності. 

 Рентгенівські дослідження демонструють незначний зсув лінії 

002Гр для  ГНП в порівнянні з вихідним ТРГ (2 =31,020), зменшення 

її відносної інтенсивності і практично такі самі значення середнього 

розміру кристалітів вздовж вісі С – 44 нм (рис. 1.13). Для 
диспергування ТРГ2 до нанопластинок необхідні значно менші часи 

УЗ диспергування, ніж для диспергування ТРГ. Як видно із рис. 1.14г, 

диспергований УЗ 3 год. ТРГ2д має значно менші розміри частинок 

(довжина фрагментів черв’яків 600 мкм), ніж вихідний ТРГ2, 
відбувається  також подрібнення частинок ТРГ2, що видно із 

уширення лінії 002Гр на рентгенівській дифрактограмі (див. рис. 1.13, 

у порівнянні з ТРГ та ТРГ2, отже середній розмір кристалітів вздовж 
вісі С зменшується до 38 нм.  

При використанні УЗ більш високої частоти (40 кГц) значно 

підвищується ефективність диспергування ТРГ. Так, при 
диспергуванні ТРГ протягом 4 год., УЗ частотою 40 кГц  отримували 

ГНП, розмір кристалітів 
cL  в яких складав 35 нм, а за даними 

електронно-мікроскопічних досліджень, наведених на рис. 1.15, 
найменші товщини ГНП складають від одиниць до 20 нм (рис. 1.15 д, 

є), а діаметр частинок варіюється в межах від 5 до 15 мкм, є звичайно, 

й більш крупні пластинки графіту, а також і агломерати частинок – до 

50 мкм. Розмір  найдрібніших частинок ГНП, визначений методом 
просвічуючої електронної мікроскопії (рис. 1.16) варіювався в межах 

від 0,04 до 0,10 мкм і ці частинки агломерують до утворень розміром 

близько 1 мкм. 
 

 



 33 

 

   

    а) 10 годин УЗД    

   

    б) 15 годин УЗД    

   

    в) 20 годин УЗД    

   

    г) ТРГ2 3 години  УЗД  

Рис. 1.14. Електронно-мікроскопічні зображення фрагментів 
порошка ТРГ, диспергованого  в середовищі ацетону в 

ультразвуковому диспергаторі протягом 10, 15, 20 годин та ТРГ2, 

диспергованого 3 години  
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      а)      б)      в) 

   
      г)       д)       є) 

Рис. 1.15. Електронно-мікроскопічні зображення графітових 

нанопластинок, отриманих при диспергуванні в ультразвуковій ванні 

ГНП, протягом 4 годин при різних збільшеннях  

    
 а)     б) 

Рис. 1.16. ПЕМ зображення ТРГ частинок, диспергованих в 

ультразвуковій ванні 
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 Як показано в [86] тип рідкого середовища в якому проводиться 

УЗД суттєво впливає на морфологію отриманих графітових частинок. 
В табл. 1.3 представлені результати аналізу отриманих АСМ 

зображень диспергованих в різних середовищах і протягом різного 

часу частинок ТРГ. На рис. представлено зміну фракцій частинок 

певних розмірів в залежності від часу диспергування в різних рідких 
середовищах: ацетон (а), спирт (б) і води (в). Як показано на рис.  30 

хв. диспергування  ТРГ2 в ацетоні та спирті призводить до утворення 

частинок з розміром менше ніж 10 m, частка яких складає 0,95 від 

загального числа частинок. Збільшення часу дисперсії до 90 хв. 
змінює співвідношення між фракціями частинок з різними розмірами. 

Майже третина частинок у випадку диспергування у середовищі 

ацетону і майже половина частинок (~ 0,40) у випадку спиртового 

середовища мають розмір в інтервалі від 1 до 3m. Загальна частка 

частинок з розміром менше 3m складає ~ 0,6 після диспергування в 

ацетоні та 0,5 у спирті. У випадку диспергування у воді  час, 

необхідний для досягнення такого ж розподілу частинок за розмірами, 
значно більший і становить 6 годин. 
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Рис. 1.17 Зміна фракцій частинок певних розмірів в залежності 

від часу диспергування в різних рідких середовищах: ацетон (а), спирт 

(б) і води (в). 
Дослідження частинок графіту із суспензії диспергованої 

суміші з використанням атомно-силового мікроскопа (див.табл. 1.3) 

показали , що після ультразвукової кавітації в спирті, воді та ацетоні 

протягом різного часу УЗД можна отримати графітові нанопластинки 
товщиною від 8 до 80 нм із середнім латеральним розміром 

частинок від 1 до 10 мкм. Найтонші ГНП, утворюються після 20 год 
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УЗД ТРГ в воді. Найменший час, а саме 1.5 години був витрачений 

для утворення ГНП після УЗД ТРГ в спирті. Проте 3 годин 
ультразвукової кавітації ТРГ в ацетоні дає можливість отримати 

частинки ГНП тонші з розподілом за товщинами частинок лише від 5 

до 70 нм.  

Таким чином, за часовим показником найбільш ефективно 
проводити УЗД ТРГ в спирті, при якому кількість розбитого 

(диспергованого) на окремі графітові пластинки ТРГ по 

відношенню до загальної маси графіту при одній і тій же тривалості 
УЗД є максимальною в порівнянні із УЗД в інших середовищах. 

Найдовше процес УЗД ТРГ на окремі нанопластинки відбувається у 

водному середовищі, проте для останнього отримуємо ГНП з 
меншою товщиною і більшим діаметром, тобто з високим 

коефіцієнтом форми, що є кращим для виготовлення полімерних 

композиційних матеріалів з низьким порогом перколяції в 

електропровідності. 
Дослідження  спектрів комбінаційного розсіяння ТРГ підданого 

УЗД в різних рідинних середовищах (див. рис. 1.18. і табл.1.4) 

допомагає звернути увагу не лише на структурно-морфологічні 
характеристики отриманих частинок ГНП, але й оцінити їх фазовий 

склад на границях.  

На рис.1.18 представлено фрагменти спектрів комбінаційного 
розсіяння ТРГ підданого УЗД в різних рідинних середовищах. Як 

бачимо, інтенсивності основних трьох ліній раманівських спектрів (D, 

G та 2G) відрізняються суттєво. 

Для того, щоб оцінити розмір кристалітів (в площині) 
отриманих порошків, було запропоновано співвідношення, яке можна 

наблизити до двох емпіричних формул для різних режимів. Перший 

з них, це режим низької щільності дефектів [88]: 

2

)(

DG

D

L

С

I

I 
=

  (1.4) 

де  довжина хвилі збудження комбінаційного розсіяння, С(λ)= 102 

нм2 при = нм нм, LD – розмір кристалітів в площині частинок, ID 

та IG - це значення інтенсивностей ліній D і G, відповідно. 
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Таблиця 1.3. Порівняльний аналіз АСМ зображень та гістограм 

густини розподілу диспергованих в різних середовищах частинок ТРГ 
по висоті (товщині), отриманих із результатів атомно-силової 

мікроскопії 

 

АСМ зображення 

Гістограми розподілу 

частинок графіту за 

товщиною 

Розміри 

частинок ГНП 

У спирті 3 год. (1∙1 мкм2) 

  

Середня 

товщина ГНП–

55нм; 

ширина 

розподілу – 
(15-160)нм 

 

В ацетоні 6 год. (1∙1 мкм2) 

  

Середня 

товщина ГНП-

63нм; 

ширина 

розподілу – (5-

70)нм 

 

У воді 20 год. (1∙1 мкм2) 

  

Середня 

товщина ГНП– 

8нм; 

ширина 

розподілу – (1-

17)нм 
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Рис. 1.18. Фрагменти спектрів комбінаційного розсіяння ТРГ (а), 

ТРГ УЗД в спирті (б), ТРГ УЗД в ацетоні (в), ТРГ УЗД в воді (г) 

 

Співвідношення 1.4 відрізняється від співвідношення Туінстра – 
Кеніга [89]:  

DG

D

L

С

I

I )(' 
=

      (1.5) 

де С’(λ)=(2.4·10-10 нм-3)·λ4[90] Рівняння (1.5) дійсне для крайових, а не 
для точкових дефектів. 

 Другий режим, це режим високої щільності дефектів, коли 

наближається повний розпад вуглецевої решітки, ID/IG проти LD 
встановлено в [90-92]: 

2)( D

G

D LD
I

I
=        (1.6) 

де константа D(λ) отримується шляхом накладання умови 

неперервності між двома режимами. 
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Таблиця 1.4. Характеристики спектрів комбінаційного 

розсіяння ТРГ підданого УЗД в різних рідинних середовищах 
 
 Рам. зсув, 

см-1 

Інтенсивність ID/IG IG/I2G LD, 

нм 

D(λ) 

ТРГ 1350, 1581, 

2720 

68, 1422, 493 0.05 2.88 350 4.1·10-7 

ТРГ УЗД 

в спирті 

1350, 1582, 

2720 

219, 1601, 

599 

0.14 2.67 120 9.7·10-6 

ТРГ УЗД 

в ацетоні 

1349, 1581, 

2713 

438, 1363, 

587 

0.32 2.32 53 1.1·10-4 

ТРГ УЗД 

в воді 

1346, 1580, 

2716 

432, 3512,1404 0.12 2.50 140 6.1·10-6 

 

За допомогою виразів (1.4)-(1.6),  оцінимо значення середньої 

відстані між дефектами LD та константу DЗ таблиці 3.6. бачимо, що 
найбільша середня довжина між дефектами LD у частинок порошку 

ТРГ, де LD=46 нм, що є цілком очевидним так, як ТРГ утворений після 

термоудару інтеркальованого графіту (див. рис. 3.2). Найменша 

середня відстань між дефектами LD була виявлена у ГНП, які було 
отримано після УЗД ТРГ в ацетоні, що становить LD=18 нм. Отже, 

серед трьох досліджених середовищ ультразвукового диспергування 

ТРГ, саме після УЗД ТРГ в ацетоні частинки ГНП, більш упорядковані 
і менш дефектні. 

Таким чином, метод ультразвукового диспергування ТРГ є 

ефективним методом для отримання супердисперсних графітових 
наповнювачів (аж до нанопластинок графіту). На прикладі порошків 

ТРГ та ТРГ2 показано, що чим більш дисперсний вихідний графіт ТРГ 

для УЗ обробки, тим ефективніше відбувається його диспергування 

під дією УЗ. 
Комбінований метод, який включає поєднання методів 

хімічної обробки ультразвукового диспергування ТРГ. Нановуглець в 

усіх його формах не утворює дисперсій та не розчинюється в 
органічних розчинниках та водному середовищі. Частинки 

нановуглецю, зокрема ВНТ, схильні до агрегації та утворенню 

джгутів, сплутаних сіток завдяки відносно сильній довгодіючій Ван 
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дер Ваальсовій взаємодії, що виникає між окремими частинками 

нановуглецю. Проте, досягнення стабільної гомогенної дисперсії 
частинок нановуглецю в полімерній матриці є найважливішим 

питанням при створенні полімерних композитів з однорідною 

структурою. Для досягнення рівномірного однорідного розподілу 

нановуглецевого компоненту в полімерній матриці можливо 
використання двох шляхів: а саме, механічних та хімічних методів 

обробки нановуглецевого компоненту. При механічній обробці 

нановуглецю досягається фізичне розділення частинок нановуглецю. 
При взаємодії нановуглецю з деякими речовинами, такими, як кисень, 

фтор, озон, кисеньмісткі кислоти та деякі кисеньмісткі солі окрім 

розкриття (для ВНТ) та окислення з утворенням адсорбованих або 
газоподібних СО та СО2 відбувається приєднання до поверхні 

нановуглецю функціональних груп, які змінюють властивості 

поверхні нановуглецю, що створює умови для однорідного розподілу 

нановуглецевого наповнювача в полімерній матриці та забезпечує 
міцний зв’язок між частинками наповнювача та полімерною 

матрицею. С другого боку, через особливості ВНП і ТЕГ структури, в 

результаті обробки сильними окислювачами, які використовуються 
при ковалентній функціоналізації, крім формування функціональних 

груп на поверхні нановуглецю можлива часткова  інтеркаляція 

хімічних реагентів в простір між графеновими шарами. 
Інтеркалювання молекул сильних окислювачів в міжшаровий простір 

графіту може призвести до руйнування структури шару, що означає 

формування графеноподібних структур. У цьому випадку 

спостерігається збільшення числа дефектів в шарі графіту, що 
призводить до зменшення розмірів кристалітів. Саме на поєднанні 

фізичного та хімічного розділення частинок нановуглецю основано 

комбінований метод, який включає поєднання методів хімічної 
обробки та  ультразвукового диспергування ТРГ.  

Дослідження структурно-фазового складу ГНП, отриманих  

при використанні комбінованого методу, що поєднує в собі 

послідовне застосування методів хімічної обробки речовини та 
ультразвукової кавітації, показали, що він дозволяє отримати 

ультратонкі частинки ГНП зі товщиною до 2-10 графітових шари. 

Причому послідовність застосування хімічної обробки та 
ультразвукової кавітації  впливає не тильки на товщину , но и 

морфологію отриманих частинок.  
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А. Хімічна обробка + ультразвукова кавітація. 

При застосуванні данного методу, для отримання ультратонких 
графітових нанопластинок (УГНП), порошок ТРГ заливаеться  

відповідною кількістю хімічного реагенту згідно з обраним протоколом, 

який наведено в табліці 1.5, отриманий порошок піддавався наступній 

УЗД обробці впродовж 1 години. Дослідження структури частинок ГНП 
отриманих даним методом показують, що вона суттєво залежить як від 

типу хімічної (функціоналізуючої) речовини, так і від часу 

диспергування (див. рис. 1.19). При використанні в якості 
функціоналізуючої речовини перманганату калію утворюються частинки 

ТРГф№1 прямокутної, в деяких фрагментах голкоподібної форми з 

округленими краями завдовжки до 60 нм, завширшки від 2 до 20 нм. 
Вздовж більшого лінійного розміру кожної частинки спостерігаються 

паралельні шари, які ідентифікуються при даному збільшені як графітові 

шари. Очевидно, що руйнування черв’якоподібної структури частинок 

вихідного ТРГ відбувається вздовж графітових площин, тобто, 
розривається слабкий Ван-дер-Ваальсів зв’язок між графітовими шарами, 

а також по крайовим дефектам кристалітів.  

а) б) 

в) 

Рис.1.19 Фрагмент ПЕМ-зображення частинок ТРГ, 

функціоналізованих з використанням розчину: (а) перманганату калію в 

сірчаній кислоті (ТРГф№1) та (б) і (в) сірчаної та азотної кислот методом 

кип’ятіння (ТРГф№2). 
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Таблиця 1.5 Методи хімічної обробки ТРГ і ГНП  

№ Функціалізуючі реагенти Етапи обробки   
1. 1.5М розчин KMnO4  в 

сірчаній кислоті 
1. Заливка порошку ТРГ розчином KMnO4 (1.5М) в 20% розчині сірчаній кислоті. 
2. Диспергування ТРГ в розчині на магнітній мішалці - 1 година. 

3. Кип’ятіння  – 5 годин. 

4. Просочування – 1 доба. 

5. Повторне диспергування на магнітній мішалці 1 година. 

6. Фільтрація та промивання 12.1 нормальною соляною кислотою. 

7. Промивання в дистильованій деіонізованій воді. 

8. Сушка при 120˚С до сталої маси. 

2.  Суміш сірчаної кислоти 

(95%) та азотної кислоти 

(65%), відношення об’ємів 

кислот 1:3 

1. Заливка порошку ТРГ сумішшю кислот.  

2. Диспергування ТРГ в розчині на магнітній мішалці - 1 година. 

3. Нагрівання суміші при Т = 353К протягом 4 годин 

4. Просочування – 1 доба. 

5. Повторне диспергування на магнітній мішалці -1 година. 

6. Фільтрація та промивання в дистильованій деіонізованій воді. 
7. Сушка при 120˚С до сталої маси.  

3.1. Суміш сірчаної кислоти 

(95%) та азотної кислоти 

(65%), відношення об’ємів 

кислот 1:3 

1. Заливка порошку ТРГ сумішшю кислот. 

2. Диспергування ТРГ в розчині на магнітній мішалці - 1 година. 

3. Просочування – 1 доба. 

4. Повторне диспергування на магнітній мішалці -1 година. 

5. Видалення надлишку кислот шляхом центрифугування (18514g) – 1 година. 

6. Фільтрація та промивання  в дистильованій деіонізованій воді. 

7. Сушка при 120˚С до сталої маси. 
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3.2 Суміш сірчаної кислоти 

(95%) та азотної кислоти 

(65%), відношення об’ємів 

кислот 1:3 

1. Заливка порошку ТРГ сумішшю кислот. 

2. Диспергування ТРГ в розчині в магнітній мішалці - 1 година. 

3. Просочування – 1 доба. 

4. Видалення надлишку кислот шляхом центрифугування (18514g) – 1 

година. 

5. Фільтрація та промивання  в дистильованій деіонізованій воді. 

6. Сушка при 120˚С до сталої маси. 

3.3 Суміш сірчаної кислоти 

(95%) та азотної кислоти 

(65%), відношення об’ємів 
кислот 1:3 

1. Заливка порошку ТРГ сумішшю кислот. 

2. Диспергування ТРГ в розчині на магнітній мішалці - 1 година. 

3. Просочування – 1 доба. 
4. Повторне диспергування на магнітній мішалці -3 година. 

5. Видалення надлишку кислот шляхом центрифугування (18514g) – 1 година. 

6. Фільтрація та промивання в дистильованій деіонізованій воді. 

7. Сушка при 120˚С до сталої маси. 

3.4 Суміш сірчаної кислоти 

(95%) та азотної кислоти 

(65%), відношення об’ємів 

кислот 1:3 

1. Заливка порошку ТРГ сумішшю кислот. 

2. Диспергування ТРГ в розчині в магнітній мішалці - 1 година. 

3. Просочування – 1 доба. 

4. Повторне диспергування на магнітній мішалці -20 годин. 

5. Видалення надлишку кислот шляхом центрифугування (18514g) – 1 

година. 

6. Фільтрація та промивання в дистильованій деіонізованій воді. 

7. Сушка при 120˚С до сталої маси. 
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4.  Суміш 62.5% об’ємних 

часток етанолу та 37.5% 

об’ємних часток толуолу 

5. Заливка порошку ТРГ сумішшю 62.5% об’ємних часток етанолу та 37.5% 

об’ємних часток толуолу.  

6. Диспергування ТРГ в розчині на магнітній мішалці - 1 година. 

7. Просочування – 1 доба. 

8. Повторне диспергування на магнітній мішалці -1 година. 

5. Фільтрація та промивання в дистильованій деіонізованій воді. 

6. Сушка при 120˚С до сталої маси. 

5. Хлороформ 1. Заливка порошку ТРГ хлороформом. 

2. Диспергування ТРГ в розчині в магнітній мішалці - 1 година. 

3. Просочування – 1 доба. 
4. Повторне диспергування на магнітній мішалці -1 година. 

5. Фільтрація та промивання в дистильованій деіонізованій воді. 

6. Сушка при 120˚С до сталої маси. 

6. Ацетон 1. Заливка порошку ТРГ ацетоном. 

2. Диспергування ТРГ в розчині на магнітній мішалці - 1 година. 

3. Просочування – 1 доба. 

4. Повторне диспергування на магнітній мішалці -1 година. 

5. Фільтрація та промивання в дистильованій деіонізованій воді. 

6. Сушка при 120˚С до сталої маси. 

7. Етанол 1. Заливка порошку ТРГ етанолом.  

2. Диспергування ТРГ в розчині на магнітній мішалці - 1 година. 

3. Просочування – 1 доба. 

4. Повторне диспергування на магнітній мішалці -1 година. 

5. Фільтрація та промивання в дистильованій деіонізованій воді. 
6. Сушка при 120˚С до сталої маси. 
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Дані електронної мікроскопії показали, що частинки 

функціоналізованого перманганатом калію ТРГ містять від 4 до 10 
пласких графітових шарів. Таким чином, обробка ТРГ перманганатом 

калію приводить до утворення ультратонких графітових структур з 

кількістю графітових шарів менше 10. 

При обробці ТРГ сумішшю сірчаної та азотної кислоти, також, 
відбувається утворення ультратонких частинок ТРГф№2. На 

рисунку 1.19б спостерігаємо, окремі лусочки майже правильної 

округлої форми з діаметром (1- 5) нм, деякі з них лежать один на 
одному. На рис. 1.19в в іншій проекції в частинках округлої форми 

чітко визначаються графітові шари, проте, на відміну від ТРГф№1, 

вони не є паралельними. Графітові шари вигнуті, закручені по колу. 
Виявлено, що обробка ТРГ органічними сполуками не 

приводить до руйнації структури частинок вихідного ТРГ, частинки 

залишаються об’ємними, з яскраво вираженою ребристістю та 

структурованістю поверхні. 
 Особливості зміни структури нановуглецю в результаті хімічної 

обробки можна виявити за допомогою методу спектроскопії 

комбінаційного розсіювання (КР). На рис.1.20 представлено типові КР 
спектри для вихідного ТРГ та нановуглецю, отриманого методом 

хімічної обробки, а в таблиці 1.6 наведено дані їх профільного аналізу: 

центр ваги положення D- і G-ліній і їх напівширина, розмір 
кристалітів уздовж графітових площин, розрахований відповідно 

La=CIG/ID, С = 4,4, позиції обертонів лінії G0 (G01 та G02), напівширина 

лінії G0 і положення D0-лінії. Крім того, таблиця 3 містить також 

значення розмірів кристалітів уздовж вісі С, отримане з даних 
рентгенівського аналізу. Добре видно, що як в спектрах початкового 

так і хімічно обробленого нановуглецю присутні дві основні 

характерні графітові лінії: лінія (15811) см-1 (G-лінія), що відповідає 

коливанням С-С зв'язку у площині і лінія (1352-1359) см-1 (D-лінія), 

пов’язана з розупорядкуванням та дефектами структури. G-лінія для 
всіх хімічно оброблених зразків нанографіту характеризується 

високою інтенсивністю, в той час як інтенсивність D-лінії значно 

нижче.  Найнижча інтенсивність D-лінії спостерігається для вихідного 
ТРГ. Для хімічно обробленого нановуглецю інтенсивність лінії D 

зростає і напівширина збільшується, що вказує на збільшення числа 

дефектів в площині графітових шарів або зменшення розміру 
кристалітів уздовж графітових площин. Тим не менш, для всіх хімічно 

оброблених зразків нановуглецю інтенсивність D-лінії залишається  
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а) б) 

Рис.1.20 КР спектри а) –вихідного ТРГ; б) –ТРГ, хімічно 

обробленого за методом №1 
 

нижче, ніж інтенсивність G-лінії. Положення і напівширина лінії G 

практично не змінюється після хімічної обробки, спостерігається 
тільки незначний зсув. Для всіх зразків, крім № 6 (див табл) D0-лінія 

невеликої інтенсивності спостерігається як "плече" на G-лінії, її 

положення змінюється від 1621 см-1 до 1624 см-1. Також у спектрі 
проявляється лінія на 2700 см-1, що називається  G0-лінією і 

відноситься до обертони лінії D. Ця лінія є по суті асиметричною для 

всіх графітових зразків, що отримувалися методом хімічному впливу, 

зі своєрідним  «плечем» в низькочастотній області. Наявність такого 
"плеча" вказує на присутність графітових наночастинок, що містять 

кілька графітових площин. Як видно з таблиці, значення розміру 

кристалітів уздовж площин графіту, визначених методом КР 
спектроскопії, дещо вищі значення розміру кристалітів уздовж вісі С, 

отриманих з даних рентгенівської дифракції. Значення хвильових 

чисел, які відповідають D- і G-лініям для ВНТ збігаються з 

відповідними значеннями для хімічно обробленого нановуглецю: D-
лінія (1348-1350) см-1 і G-лінія (1581 см-1). Розширення D-лінії для 

ВНТ також збігається зі значенням розширення для хімічно 

обробленого нановуглецю. Тим не менш, уширення G-лінії в спектрі 
ВНТ є набагато більшим (41 см-1) в порівнянні з уширенням G-лінії 

нановуглецю, отриманого методом хімічної обробки (18 см-1), це 

вказує на значно вищу кількість  дефектів  і sp3- гібридизацію стану у 
ВНТ. У спектрі нанотрубок, як і для нанографіта, спостерігається лінія 

D0, її положення трохи зміщенеу довгохвильову область (1617-1620) 

см-1 порівняно з ТРГ (1623-1624) см-1. Є також істотні відмінності у 
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співвідношеннях інтегральних інтенсивностей G і D-ліній IG/ID 

нанографіта та ВНТ. Для вихідного ТРГ і для всіх зразків 
нановуглецю, що отримавались хімічними методами, це 

співвідношення більше 1, і коливається від 8 до 17. На відміну від 

ТРГ, як для ВНТ відношення інтегральних інтенсивностей IG/ID 

менше, ніж 1 (0.97-0.99), це характерно для зменшення розмірів 
кристалітів у матеріалі до менше ніж 10 нм. Ще однією істотною 

відмінністю в спектрах КР ТРГ та ВНТ є інша форма G0-смуги для 

них. Для ТРГ та отриманого з нього нановуглецю G0-лінія є 
подвійною, що для нановуглецевих частинок. Для ВНТ G0-лінія 

одинарна, вузька і симетрична. 

Таким чином, хімічні методи отримування нановуглецевих 
пластинок не чинять істотного впливу на мікроструктуру 

нановуглецевих частинок., про це свідчить незначна зміна 

співвідношення IG/ID вихідного нановуглецю до і після хімічної 

обробки (Таблиця 1.6). Незмінність співвідношення IG/ID в результаті 
хімічного впливу свідчить про низьку недосконалість структури 

графітового шару. 

На поверхні нановуглецевих частинок, отриманих різними 
методами, в результаті досліджень методом ІЧ спектроскопії були 

виявлені функціональні групи (гідроксильні, карбоксильні, лактонові, 

кетонові) (рис.1.21). Наявність певних функціональних груп, і їх 
відносний вміст залежить від методу виготовлення та хімічного 

реагенту. При використанні сильних окислювачів відносні 

концентрації всіх виявлених функціональних груп приблизно рівні. 

Після обробки нанографіту перманганатом калію найвища відносна 
концентрація спостерігалася для карбонільної групи. У випадку 

обробки сумішшю сірчаної та азотної кислот відносні концентрації 

функціональних груп на поверхні ТРГ залежать від режиму обробки 
(відбувалося чи ні кип’ятіння). 

 У випадку кип’ятіння ТРГ у суміші кислот, найвища відносна 

концентрація спостерігається для гідроксильної групи, без кип’ятіння 

відносний вміст гідроксильних та карбонільних був майже рівним. 
Якщо хімічним реагентом була органічна сполука спостерігалися всі 

типи функціональних груп, які і для виготовлених з використанням 

неорганічних сполук, окрім кетонової групи, причому їх відносна 
концентрація була нижчою. Для ТРГ, що оброблювався органічною 

сполукою, спостерігалася найбільша концентрація гідроксильних 

груп. 
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Таблиця 1.6 Центр ваги положення D-, D’ і G-ліній і їх напівширина (wG,,wD), розмір кристалітів уздовж 
графітових площин (La), позиції обертонів лінії G’ (G’1 та G’2), розмір кристалітів вздовж вісі С, 
розрахований за даними рентгенівського аналізу (Lc) для зразків ТРГ та нановуглецю.  

 

# D, cм-1 wD, 

cм-1 

G, 

cм-1 

wG, 

cм-1 

D‘, 

cм-1 

IG/ID La,нм Lc(XR), 

нм 

G’1, 

см-1 

G’2, см-

1 

wG’,см-1 

ТРГ 1352 43.3 1580 18 1624 11.13 50 40 2722 2693 70.1 

#1ТРГ 1352 49 1581 18 1623 12.00 52.8 26 2722 2690 70.4 

#4ТРГ 1356 45 1581 18 1621 8.50 37.4 24 2722 2691 64.5 

#5ТРГ 1352 49 1582 18 1623 7.69 34.0 26 2723 2690 60 

#6ТРГ 1359 68.5 1581 16.4 - 16.76 73.3 23 2722 2685 57.2 

#7ТРГ 1352 39 1581 19 1621 11.10 48.8 18 2722 2693 63.4 
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a) 

 
б) 

Рис. 1.21. Спектри ІЧ поглинання для вихідного ТРГ та хімічно 

обробленого неорганічними (а) та органічними (б) речовинами  

 
Дослідження отриманих зразків функціоналізованого ТРГ 

методом ІЧ-спектроскопії виявили відмінності як  якісного так і 

кількісного складу функціональних груп на поверхні частинок ГНП 
оброблених різними хімічними речовинами. Як випливає з 

рисунку 1.21, спектр поглинання для ТРГ містить ряд ліній та смуг, 

дві з яких відповідають домішкам. Це широка смуга при 3410 см-1, що 
відповідає коливанням зв’язаних груп –ОН (вода) та інтенсивна лінія 

при 2354 см-1, що відповідає коливанням діоксиду вуглецю. В ІЧ-

спектрі ТРГ виявляється група піків поблизу 3000 см-1, які пов’язані з 

валентними коливаннями С-Н, а також декілька піків в області 1600 
см-1, валентним коливанням кратного зв’язку С=С та С=О. На рис. 

1.22 наведено ІЧ-спектри поглинання для зразків функціоналізованого 

ТРГ. З рисунку видно, що спостерігається висока насиченість 
інтенсивними лініями в ІЧ-спектрі, як для ТРГф№1 так і для ТРГф№2. 

Для зразків функціалізованого ТРГ №1 та №2, як і для вихідного ТРГ, 

спостерігаються лінії, пов’язані з домішками: в області 3410см-1 – 
широка смуга, що відповідає коливанням зв’язаних груп –ОН (вода) та 

лінія при 2354 см-1, що відповідає коливанням діоксиду вуглецю. 

Остання лінія є високоінтенсивною для ТРГф№1, ТРГф№2. В ІЧ-спектрі 

ТРГф№1, ТРГф№1  лінії в області 3750 см-1 відповідають валентним 
коливанням гідроксильної групи –ОН.  

Подвійні піки поглинання при частотах біля 3000 см-1 для всіх 

зразків функціалізованого ТРГ, також, як і для вихідного ТРГ, 
обумовлені атомами водню при sp2- та sp3- гібридизованих атомах 

вуглецю. Валентні коливання подвійного зв’язку С=О проявляються 
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інтенсивним сигналом в інтервалі 1800-1650 см-1 для всіх зразків 

функціалізованого ТРГ. Точне положення карбонільної смуги 
поглинання в спектрі залежить від природи замісників при 

карбонільній групі С=О. Смуга поглинання при 1560 см-1 пов’язана 

звалентними коливаннями кратного зв’язку С=С. Для ТРГф№1, ТРГф№2 

інтенсивні лінії, що відповідають валентним коливанням груп С=О та 
С=С знаходяться близько та утворюють широку смугу. В області 1450 

см-1 спостерігається смуга, що відповідає валентним коливанням 

лактонової групи. Область спектру від 1300 см-1 до 625 см-1, відома як 
область “відбитків пальців”, містить смуги поглинання, що 

відповідають коливанням групи С-О, а також деформаційні коливання 

груп Csp2-H  
 

  
Рис.1.22 ІЧ-спектри порошку ТРГф№1 (а) та порошку ТРГф№1 (б) 

 

Б. Ультразвукова кавітація з наступною хімічною обробкою.  

При використанні даного методу ТРГ на першому етапі 

піддаваеться ультразвуковій кавітації в рідинному середовищі 

(ацетону). На другому етапі  новоутворений порошок ГНП при 
кімнатній температурі просушуветься  до повного випаровування 

рідини та підвергається хімічної обробки(функціоналізації).  За 

схемами , які наведено в таблиці ююю..  
На рис. 1.23 представлено фрагменти СЕМ та ТЕМ - зображень 

порошків ГНПф№1, ГНПф№2.,які були отримані методом  комбінування 

ультразвукової кавітації та хімічної обробки. Видно, що 

функціоналізовані частинки ГНП відрізняються по формі і загальному 
вигляду від ТРГ частинок отриманих за методом «Хімічна обробка + 

ультразвукова кавітація». Порошки ГНПф№1 не мають ні 

голкоподібної, ні округлої форми. Вигляд мають, як звичайні ГНП, 
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проте при більшому збільшенні видно (див. рис1.23 б, г),  що частинки 

складаються з декількох графенових шарів і мають довжину від 1 мкм 
до 10 мкм. Що до порошків ГНПф№2 для них спостерігається 

структура у вигляді розгалуженої сітки тонких (товщиною в декілька 

графенових шарів) перекручених довгих пластинок. 

а) б) 

в) г) 

Рис.1.23. Фрагмент СЕМ-зображення (а, в) та ТЕМ-зображень 

(б, г) частинок ТРГ, функціоналізованих з використанням розчину: (а), 

(б) перманганату калію в сірчаній кислоти (ГНПф№1) та (в), (г) 
сірчаної та азотної кислот методом кип’ятіння (ГНПф№2) 

 

Розглянемо ІЧ-спектри порошків ГНП, та ГНП 
функціалізованих за методами №1 та №2 (ГНПф№1 та ГНПф№2, 

відповідно), які представлено на рис. 1.24 та в табл.1.7. В ІЧ-спектрах 

для ГНП спостерігається широка смуга, що відповідає коливанням 

групи –ОН у складі води та піки, що відповідають діоксиду вуглецю. 
Подвійний зв’язок С=О виявляє слабке поглинання в області 1635 см 1, 

а також спостерігаються валентні коливання одинарного С-О зв’язку. 

Як випливає з рис.1.24, при обробці ГНП за запропонованими 
методами на поверхні частинок ГНП, як і у ТРГф утворюються 
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функціональні групи, проте в меншій кількості, а для порошків 

ГНПф№1 в дуже слабкій інтенсивності. Для порошку ГНПф№1 (УЗД 3 
год і 6 год) спостерігаємо смугу при 3410 см-1, що відповідає 

коливанням зв’язаних груп –ОН(вода),  смугу при 2354 см-1, що 

відповідає коливанням діоксиду вуглецю, а також декілька піків в 

області 1600 см-1, валентним коливанням кратного зв’язку С=С та 
С=О. В ГНПф№1 (УЗД 3 год) найінтенсивніші лінії це СО2 та С=О, в 

ГНПф№1 (УЗД 6 год) інтенсивність всіх ліній слабка. На відміну від 

порошків ГНПф№1 (УЗД 3 год і 6 год), порошок, який був отриманий 
за допомогою методу №2 (ГНПф№2(УЗД 6 год)), має дуже інтенсивні 

лінії Н2О, СО2 і нову лінію найінтенсивнішу С-О.  

 

  

  
Рис.1.24. ІЧ-спектр вихідного ГНП (ТРГ диспергували в магнітній 

мішалці в середовищі ацетону 1 год) (а). ІЧ-спектри функціоналізовання 

методом №1 ГНП після 3 год. УЗД (б), 6 год. УЗД (в) та  
функціоналізовання методом №2 ГНП після 6 год. УЗД (г) 

 

Отже, при використанні як функціоналізуючої речовини 

сильного окислювача, яким є перманганат калію, спостерігається 
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певна деградація зразків. Тобто, інтенсивність ліній порошків ГНПф№1 

набагато менша (особливо для порошку ГНПф№1, якщо ГНП до 
функціоналізації піддавалося УЗД впродовж 6 годин в ацетоні), ніж 

після функціоналізації ГНП методом №2. Найбільша концентрація 

функціональних груп спостерігається для ГНПф№2(УЗД 6 год). Проте, 

в функціоналізованих ГНП не спостерігаються: гідроксильні групи, 
кетонові групи, лактонові групи та коливання аліфатичного зв’язку, на 

відміну від функціоналізованих ТРГ. 

 
Таблиця 1.7. Розшифровка ІЧ-спектрів поглинання для зразків 

ГНП, функціоналізованих неорганічними реагентами. 
ГНП 

(УЗД 3 год) 

ГНПф№1  

(УЗД 3 год) 

ГНПф№1 

(УЗД 6 год) 

ГНПф№2 

(УЗД 6 год) 

 ,  

см-1 

I, 

відн.

од. 

 , 

см-1 

I, 

відн.

од. 

 , 

см-1 

I, 

відн.

од. 

 , 

см-1 

I, 

відн.

од. 

 

3428 14 

(ш) 

3418 9 (ш) 3428 17 

(ш) 

3438 55 

(ш) 

- ОН 

зв’язані 

(H2O) 

2362 11 2360 26 2354 7 2358 45 СО2 

1635 5 1636 17 1634 4 1634 13 С=О, 
валентні 

карбонові 

к-ти 

1576 4 1539 9 1538 2 1538 13 С=С, 

валентні 

1164 4 - - - - 1384 60 С-О, 

валентні 

 

Наведені дані свідчать про те, що комбінування ультразвукової 
кавітації з хімічною обробкою дають змогу отримати ультратонкі 

графітові нанопластинки. Проте, порошок ГНПф№1 та ГНПф№2 має 

суттєві відмінності залежно від функціоналізуючої речовини та часу 
диспергування порошку ТРГ для отримання ГНП. 
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1.3. Висновки  

 

Синтез вуглецевих нанотрубок відбувається з використанням 
каталізаторів, які є частинками магнітних металів або їх сполук. 

Процес осадження частинок металевого каталізатора під час синтезу 

вуглецевих нанотрубок є неконтрольованим, за винятком спеціальних 

методів наповнення вуглецевих нанотрубок. Характер розміщення 
металевих частинок (на поверхні та у внутрішній порожнині ВНТ) 

визначається типом металевого каталізатора, методом та 

термодинамічними умовами виготовлення ВНТ. Для видалення 
залишків каталізатора з ВНТ вони піддаються очищенню, а контроль 

чистоти ВНТ здійснюється за допомогою термомагнітних досліджень. 

Найефективнішим способом виробництва ультрадисперсних 
частинок графіту (включаючи графітові нанопластинки з товщиною 2-

10 графітових шарів) є комбінований метод, який складається з 

процесів функціоналізації та ультразвукового диспергування 

терморозширеного графіту Гранулометричний аналіз  графітових 
нанопластинок, одержаних ультразвуковим диспергуванням у 

рідинах, свідчить про найвищу ефективність диспергування ТРГ в 

середовищі спирту, тоді як диспергація у воді вимагає більшої 
тривалості ультразвукової дії. Дані XRD та ESR свідчать, що отримані 

графітові нанопластинки є хімічно чистими і характеризуються 

низькою кількістю вуглецевих дефектів. Встановлено, що структурно-
морфологічні характеристики отриманих частинок ГНП залежать від 

часу ультразвукової кавітації ТРГ, типу рідинного середовища, 

маси ТРГ та потужності УЗД, типу функціоналізуючої речовини та 

послідовності процесів виготовлення (функціоналізації та УЗД).  
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ЧАСТИНА 2. МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ТА СТРУКТУРНО-
МОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФІКОВАНИХ 

НАНОРОЗМІРНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ  

Одним з напрямків створення нових композитних вуглецевих 

матеріалів з метою розширення спектру їх фізико-хімічних 

властивостей є використання унікальних властивостей поверхні 
вуглецевих частинок. Внутрішнє інтеркалювання або поверхневе 

модифікування поверхні нановуглецевої компоненти призводить до 

внутрішньої або зовнішньої „металізації” поверхні, тобто, створює 
можливості контрольованого регулювання електронних станів 

поблизу меж валентної зони і зони провідності та виникнення 

переходів типу „напівпровідник-метал”, “напівпровідник-напівметал”. 

Таким чином, модифікація нановуглецевої компоненти 
нанорозмірним металом приводить до зміни електрофізичних 

властивостей нановуглецевої компоненти, що, в свою чергу, змінює 

структурно-морфологічний стан полімерного нанокомпозиту, що 
містить модифікований нановуглець. Можливість ефективно 

закріплювати на їхній поверхні різні хімічні речовини призвела в 

останні роки до створення метал-вуглецевих композитних матеріалів, 
які володіють унікальними фізико-хімічними властивостями, що не 

притаманні традиційним функціональним матеріалам. 

Основною вимогою до таких композитних матеріалів є 

присутність металу в вуглецевій матриці у вигляді нанорозмірних 
рівномірно розподілених частинок. Дослідження, що проводяться для 

вирішення цієї проблеми, можна розділити на декілька напрямків в 

залежності від типу вуглецевого матеріалу, який використовується як 
основа для створення композитного матеріалу. В результаті 

проведення робіт ряду наукових груп вдалося одержати  

наноструктури вуглець-метал (Fe, Ni, Pt, Cu), в яких метал 

знаходиться у вигляді окремих супердисперсних частинок, що 
дозволило їм значно підвищити ефективність використання цих 

металів у якості каталізаторів різних хімічних реакцій [1,2].  

Існує декілька способів нанесення (закріплення) металу на 
поверхні графіту. Умовно, різноманіття методів можна поділити на 

два класи — фізичні і хімічні методи нанесення металу на поверхню 

графітового носія. Деякі з цих методів є загальними, тобто 
придатними для використання з різними типами носіїв. Однак, для 
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вуглецевих систем розроблені також і специфічні методи, в основі 

яких лежить врахування шаруватої структури графіту і здатність 
графіту до інтеркалювання різними хімічними елементами. Способи 

хімічної модифікації нановуглевої структури поділяються:  

▪ залежно від місця знаходження наночастинок металу: 

поверхневе модифікування нановуглевої структури катіонами металу 
через функціональні групи або безпосередньо наночастинками металу 

(для ВНТ, ТРГ, графену), заповнення внутрішньої порожнини 

нановуглецю (для одностінних та багатостінних ВНТ), введення 
наночастинок металу або атомно-розподіленого металу між шарами  

нановуглевої структури або інтеркалювання (для ТРГ, багатостінних 

ВНТ); 
▪ залежно від часу модифікування – заповнення внутрішньої 

порожнини в процесі отримання ВНТ або заповнення внутрішньої 

порожнини після отримання ВНТ. 

▪ залежно від агрегатного стану металічної компоненти в 
момент введення її в нановуглеву структуру: введення металу з 

газоподібної фази, введення металу з рідкої фази (розчин, розплав). 

Вуглецеві структури модіфіковани металами  чи їх оксидами 
можуть бути отримані з використанням  наступніх методів 

• хімічний метод, оснований на просочуванні нановуглецю 

водносольовим розчином ацетату/нітрату металу з наступним 

термічним розкладом солі и відновленням металу в струмені водню; 
[3,4]. 

• метод хімічного модифікування поверхні нановуглецю 

кобальтмісткими комплексами; 

• двоступеневий метод відновлення металу в інтеркальованих 

сполуках нановуглецю лужними металами [5, 6]. 

Перші два методи дозволяють закріплювати нанорозмірні 
частинки металу на поверхні графіту, а при використанні останнього 

можна отримувати частинки металу як на поверхні графітового носія, 

так і всередині. 
Структура вуглецевих нанотрубок зумовлює і спеціфічний ряд 

методів  їх модифікації. До їх числа відносяться: 

• метод заповнення ВНТ в процесі їх росту, ВНТ отримуються 

CVD-методом з використанням бензолу в якості джерела вуглецю та 
фероцену як джерела заліза; 

• метод заповнення  внутрішньої порожнини ВНТ  шляхом 

введення металу з газоподібної фази  
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• метод заповнення  внутрішньої порожнини ВНТ  шляхом 

введення металу з рідкої фази 

Введення металу з газоподібної фази в нановуглецевий 
компонент передбачає контакт нановуглецю з металом, який 

знаходиться в газоподібному стані. Процес відбувається у 

вакуумованій кварцовій  ампулі. Якщо як нановуглецевий компонент 

використовуються ВНТ, то вони повинні бути попередньо “відкриті”. 
Видалити з ВНТ замикаючі напівсфери можна за допомогою різних 

окислювачів (сильні кислоти, кисень), використовуючи більш високу 

реакційну здатність п’ятиатомних вуглецевих циклів фулеренових 
фрагментів в порівнянні з шестиатомними. Заповнення нановуглецю 

металом з газоподібного стану відбувається в процесі відпалу при 

температурі вище температури випаровування металу. Недоліком 
даного методу синтезу є утворення дискретних нанокристалів металу, 

а не неперервне заповнення внутрішньої порожнини металом. Більш 

перспективним є метод заповнення нановуглецевої компоненти з 

рідкої фази при розміщенні нановуглецю в розчині або розплаві деякої 
сполуки металу, “втікання” якого в міжплощинний простір або канал 

нанотрубок відбувається під дією капілярних сил. Відповідно, для 

прояву капілярного ефекту, по-перше, рідина повинна добре 
змочувати поверхню нановуглецю, а по-друге, якщо 

використовуються ВНТ, вони повинні буди “відкритими” з обох боків 

Недолік інтеркалювання або заповнення нановуглецю з рідини, як і з 
газоподібної фази, полягає в принциповій неможливості неперервного 

100% заповнення каналу нанотрубки, оскільки при цьому в 

нановуглецеву структуру частково проникають і молекули 

розчинника. Розв’язати проблему неперервного заповнення каналів є 
можливим тільки у випадку заповнення нановуглецю з розплаву 

речовини. Проте, при цьому виникає ряд обмежень, до речовини, яка 

вводиться в нановуглець. По-перше, це вимоги до температури 
плавлення сполуки металу, оскільки при нагріванні вище 700-800°С у 

нановуглеці виникають дефекти, які приводять до його руйнації, По-

друге, існує граничне значення коефіцієнту поверхневого натягу для 

розплаву речовини, яка вводиться в нанокарбон. Якщо рідина має 
більше значення коефіцієнту поверхневого натягу, вона не може бути 

введеною у внутрішню порожнину ВНТ. Таким образом, успішно 

отримати нанокомпозит “Ме-ВНТ”, в  якому металева сполука 
неперервно заповнює внутрішній канал нанотрубки, можливо тільки в 

результаті просочення "відкритих" вуглецевих нанотрубок розплавами 
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досить легкоплавких сполук з низькими величинами поверхневого 

натягу.  

2.1. Методи отримання нанорозмірних сполук металу на 
поверхні графітового носія з водносольових розчинів 

Механізми формування нанорозмірних сполук металу на 

поверхні графітового носія. В основі процесу утворення оксиду 
метала на поверхні графіту лежить реакція термолізу солі металу, 

попередньо осадженої з розчину на поверхню графіту. Твердофазна 

реакція термолізу в узагальненому вигляді можуть бути записана як:  

Атвердий стан 
температура→Втвердий стан+ Сгазоподібний стан (2.1) 

де А- сіль металу (кристалогідрат), В - кристалічний оксид металу, С - 

газоподібні продукти реакції термолізу. 

Система “графіт – сіль металу” являє собою шарувату систему. 

На поверхні частинок графіту після просочення його розчином солі і 
наступної сушки утворюється шар солі. Характерні товщини шарів 

графіту і солі є близькими: за даними наших досліджень, типова 

товщина шару графіту складає hгр. = 15 нм, а товщина шару солі, в 
залежності від концентрації розчину, змінюється в межах hсіль = (14-

30) нм. 

Для протікання реакції термолізу сіль металу необхідно 

перевести в нестійкий стан шляхом підвищення температури. При 
аналізі каналів підводу тепла до шару солі будемо враховувати такі 

важливі обставини: 

1. Шари солі і графіту безпосередньо контактують з 
оточуючим середовищем своїми зовнішніми кінцями. 

2. Товщини шарів графіту і солі є близькими. 

3. Теплопровідність графіту у площині шару є набагато 
більшою, ніж теплопровідність кристалогідрату солі. 

Таким чином, при нагріві шаруватої системи “графіт-сіль” тепло 

переважно розповсюджується вздовж шарів графіту і потім, через 

поверхню розділу шарів графіту і солі, потрапляє власне в шар солі. 
Тобто, в площині шару графіту виникає градієнт температури, 

направлений до зовнішнього кінця площини, а в товщині шару солі – 

градієнт температури, 
T

z




 направлений до границі розділу шарів 

графіту і солі. Величини цих градієнтів визначаються режимом 

нагріву – максимальною температурою нагріву і швидкістю нагріву. В 
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будь-якому випадку можна вважати, що температура в шарі солі є 

максимальною на границі розділу шарів графіту і солі. 
З проведеного вище якісного розгляду розподілу температури 

по товщині шару солі можна зробити висновок, що в процесі нагріву в 

термодинамічно нестійкому стані першими опиняться молекули солі, 

які безпосередньо межують з границею розділу шарів солі і графіту – 
в цій зоні температура в процесі нагріву системи є найвищою. Саме 

там будуть виникати зародки нової фази – оксиду металу. В 

подальшому кожен з цих зародків буде збільшуватись за рахунок 
реакції термолізу на міжфазній границі “сіль – оксид”. 

 

Модель гетерогенного фазоутворення нанорозмірного оксиду 

металу на поверхні графітового носія. Домінуюче утворення 

зародків оксидної фази на границі розділу шарів графіту і солі є 

характерною ознакою гетерогенного характеру процесу утворення 

фази оксиду в системі, що розглядається. 
Вибір моделі гетерогенного утворення фази оксиду металу 

дозволяє перейти до опису кінетики процесу фазоутворення в рамках 

цієї моделі. 
В мономолекулярному шарі солі на межі розділу сольової та 

оксидної фаз відбуваються розпади молекул солі з утворенням 

молекул, які “добудовують” фазу оксиду.  
Кінетика гетерогенного утворення оксидної фази визначається 

такими характеристиками, як частота утворення зародків (в 

розрахунку на одиницю площі поверхні розділу графіту і солі), 

лінійна швидкість росту фази оксиду і (в нашому випадку) геометрія 
шару солі. 

Згідно з положеннями загальної теорії гетерогенного 

фазоутворення, частота зародкоутворення J  визначається виразом 

[7]: 

exp CA
J K

kT


 
= − 

 
   (2.2) 

де K - кінетичний коефіцієнт гетерогенного зародкоутворення, CA - 

робота утворення критичного зародку фази оксиду, яка визначається 

як: 
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В формулах (2.3) 
M

Oxide

M

Salt V;V - молярні об’єми, а )T(GSalt  і 

)T(GOxide - термодинамічні потенціали Гіббса солі і оксиду, 

відповідно,  - крайовий кут,  - коефіцієнт міжфазного натягу на 

границі “сіль – оксид”. 

Лінійна швидкість u  росту оксидної фази описується виразом: 

, exp 1 expa Salt Oxide
o

E G
u a

kT RT
 −     

= −  − −    
    

  (2.4) 

де a  - товщина мономолекулярного шару кристалогідрату солі, 

aE - енергія активації реакції термолізу, а  пов’язана з  - 

характеристичним часом утворення молекули оксиду з молекули солі 
металу виразом: 


=

1
.     (2.5) 

де  - характеристичний час утворення молекули оксиду з 

молекули солі металу. 

Реакція термолізу має пороговий характер, тому для неї: 









=

kT

E
a

o
exp ,   (2.6) 

Процес фазоутворення в системі “графіт – сіль” має 
“квазідвовимірний” характер. Тому, для опису процесу фазоутворення 

необхідно визначити лінійну швидкість руху фронту утворення 

оксидної фази Pu  в площині розділу “графіт – сіль металу”. З 

геометричних міркувань випливає, що: 
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Частка )t(X  площини поверхні графіту, на якій в момент часу 

t  утворився оксид металу визначається як: 

S

tS
tX Oxide

)(
)( = ,   (2.8) 
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де )t(SOxide  - площа поверхні розділу графіту і оксиду в момент 

часу t , S  - площа поверхні графіту. Для двовимірної задачі 

газоутворення часова залежність )t(X  описується формулою: 

 32
exp1)( tJutX

P
−−=    (2.9) 

Кількість зародків )t(N  оксидної фази на одиниці площі 

поверхні графіту визначається як 

  −=  dJuJtN
t

P
0

32
exp)( .   (2.10) 

Усереднена площа зародку )t(So  буде дорівнювати )t(N
1−

, а 

вираз для усередненої площі зародків на завершальних стадіях 

1)t(X  набуває вигляду: 
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З виразу для усередненої площі зародку (5.11) середній лінійний 

розмір r  кристаліту в площині поверхні графіту визначається як: 
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Кінцевий вираз після підстановки (2.2) і (2.7) в (2.12 набуває 
вигляду: 
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 (2.13) 

Підкреслимо, що рівняння (2.13) відповідає часу, коли на 

поверхні графіту сіль металу повністю перетворилася на оксид 

металу.  
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Проаналізуємо рівняння (2.13) і визначимо параметри, які 

впливають на середній розмір кристаліту оксиду металу, що утворився 
на поверхні графіту: 

1) Крайовий кут змочування  . Цей параметр 

характеризує стан поверхні графітового носія. Крайовий кут 

змочування буде визначатися, по-перше, типом графітового матеріалу, 

який використовується як підкладка для отримання оксиду металу, по-
друге, типом окислювача, яким активується поверхня графітового 

носія перед просоченням її сіллю металу. 

2) Температурні залежності термодинамічного потенціалу 

Гіббса OxideSaltOxideSalt G;g −−  , коефіцієнт міжфазного натягу  , 

тобто параметри, які визначаються типом солі, що використовується. 

3) Температура T , тобто зовнішній параметр реакції 

термолізу. 

Як випливає з аналізу формули (2.13), величина середнього 
розміру кристаліту складним чином залежить від температури 

термолізу T і крайового кута  . Для кількісного аналізу залежностей 

r  від температури T  і крайового кута змочування  , виконано 

розрахунки залежностей );( Tfr =  і );( Tfr = . Як 

модельний матеріал для розрахунків був обраний нітрат кобальту. 

При розрахунках використовувалися: табличні значення 

OxideSaltOxideSalt G;g −−  , а також чисельні значення параметрів 

процесу термолізу (температура, рівноважний кут змочування, час 
витримки при обраній температурі), які були експериментально 

визначені при отриманні нанокомпозитних матеріалів “графіт-оксид 

кобальту [8]. Результати розрахунків наведено графічно на рисунках 
2.1 і 2.2. Як випливає з рисунків, при зростанні температури термолізу 

середній розмір кристалів оксиду монотонно зменшується. Вплив 

температури термолізу на середній розмір кристалітів суттєво 

залежить від крайового кута   (тобто від стану графітової поверхні та 

її попередньої обробки): найбільш відчутно температура термолізу 
впливає на середній розмір кристалітів при відносно слабкій активації 

поверхні графіту, тобто великих значеннях крайового кута. Активація 

поверхні графіту призводить до зменшення впливу температури 
термолізу на розміри кристалів оксиду. 

 



 70 

500 600 700 800 900 1000

-9,5

-9,0

-8,5

-8,0

-7,5

-7,0

-6,5

3

2
1

L
o
g
 (

<
r>

),
 м

T, K

 

Рис. 2.1 –Теоретичний розрахунок температурної залежності 

середнього розміру кристалітів оксиду кобальту при різних значеннях 

кута змочування : 1-  = /3; 2 -  = /2; 3 -  = 2/3 
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Рис. 2.2 –Теоретичний розрахунок залежності середнього 

розміру кристалітів оксиду кобальту від значення кута змочування 

при різних температурах термолізу: 1 – 1000К; 2 – 750К; 3- 500К 

При фіксованій температурі термолізу середній розмір кристалів 

оксиду монотонно зростає при збільшенні крайового кута  . Вплив 
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величини крайового кута на середній розмір кристалів зменшується 

при зростанні температури термолізу. 
Описані вище загальні закономірності поведінки залежності 

( , )r f T =  є універсальними і залишаються справедливими у 

випадку використання інших солей металів, зокрема нітратів і 

ацетатів перехідних металів. 

Одним з важливих параметрів реакції термолізу, який явно не 

враховується в рівнянні (2.13), є механізм видалення газоподібних 
продуктів з реакційної зони. Відомо, що повільне видалення 

газоподібних продуктів реакції з оточення реакційної зони призводить 

до гальмування реакції термолізу, що зумовлює зростання часу 
витримки системи при підвищеній температурі і, як наслідок, 

зростання розмірів кристалів оксиду внаслідок їх агломерації . 

Видалення газоподібних продуктів реакції з оточення реакційної зони 
може відбуватися за рахунок двох механізмів: дифузії газу через шар 

солі металу та виходу газу по каналам, утвореним дефектами, 

тріщинам і т.і. Оскільки, за нашими даними, видалення газоподібних 

продуктів реакції від реакційної зони відбувається переважно за 
другим механізмом; то тиск газоподібних продуктів реакції поблизу 

реакційної зони визначається зовнішніми умовами проведення реакції 

термолізу. 
Таким чином, згідно рівняння (2.13) всі фактори, які визначають 

розміри і дисперсність частинок оксиду металу, що утворюється 

внаслідок реакції термолізу на поверхні графіту, можна розділити на 

три групи.  
До першої групи можуть бути віднесеними параметри, які 

характеризують стан підкладки, на якій утворюються частинки оксиду 

металу. Ці параметри будуть змінюватися при використанні як 
підкладки різних типів графітових матеріалів, а також при 

використанні різних типів окислювачів для активації поверхні 

графітового матеріалу.  
Другу групу складають параметри, які залежать від типу солі, 

що використовується для просочення графітового матеріалу.  

Третя група – це зовнішні параметри протікання реакції 

термолізу. Зупинимося детальніше на розгляді цієї групи параметрів. 
Крім зазначених вище параметрів - температури проведення реакції 

термолізу, яка є найважливішим параметром цієї реакції, та швидкості 

видалення газоподібних продуктів з реакційної зони, до зовнішніх 
параметрів реакції також можна віднести швидкість нагріву 
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реагуючих матеріалів до температури реакції і час витримки 

матеріалів при температурі реакції. Останні два параметри також 
істотно впливають на розміри частинок оксиду, що утворюються: 

збільшення швидкості нагріву приводить до зменшення розмірів і 

збільшення дефектності кристалітів оксиду, а збільшення часу 

витримки при температурі реакції сприяє утворенню агломератів з 
дрібніших частинок оксидів. 

Аналіз експериментальних результатів із створення 

нанокомпозитного матеріалу “нанографіт-метал/оксид металу”. 

Згідно вище розглянутої моделі, термолітичний розклад солі і 

утворення оксиду металу на поверхні графітового носія є складним 

процесом, кінцевий продукт якого визначається дією трьох груп 
факторів, що характеризують стан підложки, на якій утворюється 

оксид, тип солі, термоліз якої відбувається, , умови самої реакції 

термолізу планова концентрація металу/оксиду метала в кінцевому 

продукті. Хімічне осадження наночастинок металу на графітовий 
носій проводиться в декілька етапів, які подано в таблиці 2.1. 

Як випливає з таблиці, схема модифікування нановуглецевого 

матеріалу (НВМ) наночастинками перехідних металів складається з 
чотирьох етапів. На першому етапі, проводять обробку 

нановуглецевих матеріалів сильніми кистотами. Використання 

окиснювачів (H2O2, H2SO4, HNO3) переслідує дві цілі: по-перше, в 
випадку ТРГ, графітових нанопластинок, додаткове окислення є 

причиною утворення більш поруватої структури частинок при 

термообробці за рахунок інтенсивного виходу залишків окислювача, 

що приводить до більш насиченого просочення частинок нанографіту, 
в випадку ВНТ при окисленні відбувається очистка вихідного 

матеріалу від залишків металу-каталізатору та частинок аморфного 

вуглецю, а також  це сприяє розкриттю закритих ВНТ, по-друге, для 
створення на поверхні вуглецевих наноматеріалів кисневих груп, які 

будуть виступати як додаткові центри кристалізації. Наприклад, як 

показали рентгенографічні дослідження [9,10], додаткова обробка ТРГ 

окислювачами (H2O2, H2SO4) приводить до уширення лінії (002)Гр, що 
свідчить про можливість повторного інтеркалювання графіту, а також 

про додаткове подрібнення кристалітів ТРГ.  
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Таблиця 2.1. Схема модифікування нановуглецю 

наночастинками перехідних металів (кобальту) 

 
Номер 

етапу 

Зміст етапу Призначення етапу 

І 1. Кип’ятіння НВМ в 

розчині сильних кислот 

(сірчана, соляна, азотна) 
2. Відпал НВМ в атмосфері 

кисню при температурі 5500С 

Очистка вихідного НВМ 

від залишків металу-

каталізатору та частинок 
невпорядкованого 

вуглецю. Розкриття 

закритих ВНТ. 

ІІ Просочення НВМ водним 

розчином солі металу – 

(ацетати, нітрати, хлориди 

перехідних металів Ni, Co, Fe) 

різних концентрацій при 

певних температурних і 

часових режимах 

Дифузія розчину солі у 

внутрішню порожнину 

ВНТ та міжплощинний 

простір нановуглецю 

ІІІ Сушка просоченого розчином 

солі НВМ 

Отримання порошку 

НВМ-сіль металу 

ІV Термоліз солі на 

поверхні графітового 
носія у струмі водню 

Отримання наночастинок 

оксиду металу у 
внутрішній порожнині, 

міжплощинному просторі 

та на поверхні частинок 

нановуглецю   

 

Другий етап – це просочення НВМ водним розчином солі 

необхідного металу – (ацетати, нітрати, хлориди металів Ni, Co, Fe) 

різних концентрацій при певних температурних і часових режимах. 
При просоченні НВМ відбувається дифузія розчину солі во внутрішні 

порожнини ВНТ та в міжплощинний прошарок ВНТ та нановуглецю. 

Основні фактори, що визначають цей процес, - це температура і час. 
Зростання температури прискорює процеси дифузії розчину солей, 

проте, температура не повинна бути вищою за температуру розпаду 

солі. Враховуючи мікропорувату структуру нановуглецю часи 

просочення повинні бути тривалими. З метою зменшення часу 
просочення і збільшення ефективності просочення в деяких випадках 

використовується ультразвуковий диспергатор типу УЗДН-А. На 

третьому етапі проводять сушку просоченого НВМ. Температура 
сушки просочених сіллю порошків НВМ складала ~ 80-1000C, що 
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значно нижче температури розпаду солей, що використовувалися. На 

четвертому етапі відбувалеться безпосередньо процес термолізу,тобто 
отримання наночастинок оксиду металу та його відновлення на 

поверхні та у внутрішніх порожнинах нановуглецю. По впливу 

зовнішніх умов реакції - температури реакції, часу витримки при цій 

температурі, швидкості нагріву, швидкості видалення газоподібних 
продуктів реакції на особливості протікання реакцій (2.11) – (2.13) на 

поверхні графітового носія всі проведені реакції термолізу солі були 

розділені на декілька груп в залежності від зазначених умов. 
Перший тип складають реакції термолізу, які проводяться при 

низьких температурах, повільних швидкостях нагріву, достатньо 

довгих часах відпалу, відносно низьких швидкостях видалення 
газоподібних продуктів, що утворюються з реакційної зони. Тобто, 

термодинамічні умови проведення цих реакцій є рівноважними. Цей 

тип реакцій реалізувався при відпалі просоченого сіллю графіту при 

температурі Т≤800 К протягом від 1 до 4 годин в шахтній печі. До 
другого типу реакцій термолізу солі на поверхні графіту відносяться 

реакції, які проводяться протягом короткого часу при високих 

температурах, значних швидкостях нагріву матеріалу, тобто при 
досить нерівноважних умовах. Цей тип реакції реалізувався при 

швидкому (протягом 12 секунд) відпалі просочених сіллю порошків 

вуглецевих матеріалів  при температурах 1100–1300 К і подальшому 
відпалі отриманих матеріалів в струмі водню. В табл.2.2 наведено 

вихідні матеріали, параметри реакції та характеристики оксиду 

металу, який утворюється на поверхні графіту в результаті термолізу 

цього типу за даними рентгенівського аналізу та електронної 
мікроскопії  для випадку термолізу солей кобальту- Co(CH3COO)2 та 

Co(NO3)2.  

Дослідження порошків ТРГ – Со, отриманих в режимі прямого 
відновлення показали, що ці порошки за складом містять чистий 

металічний кобальт з кубічною структурою (зразки 1-3), рівномірно 

розподілений по поверхні частинок ТРГ та в макропорах ТРГ у 

вигляді сферичних частинок, розмір яких коливається від 40 до 160 нм 
(рис.2.3). Було встановлено, що чим меншою є концентрація металу, 

який наноситься на частинки ТРГ, тим більш дрібнодисперсні 

частинки металу утворюються на поверхні ТРГ. Так, при концентрації 
кобальту 10 % мас (зразок 1) мінімальний розмір частинок кобальту 

порядку 40 нм середній розмір – 160 нм, досить рідко зустрічаються 

великі частинки до 400 нм. Відстань між частинками складає 80 нм, 
розподіл їх досить однорідний.  
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Таблиця 2.2 Параметри реакції та характеристики металу, який 

утворюється на поверхні графіту в результаті проведення відновлення 

в зазначених вище режимах, за даними рентгенівського аналізу та 

електронної мікроскопії 

 
№

N 
зр. 

Вихідний матеріал 
Умови реакції 

відновлення 

Розмір металевих 

частинок на поверхні 
графітового носія 

 2 3 4 

2

1. 

ТРГ- Co після 

прямого відновлення 

порошків ТРГ-

Со(CH3COO)2 до 

стану ТРГ- метал 

10% 

Тр = 650К 

tp = 15 год. 

Со fcc;  

Рис.2.3 а) 

(40-80)нм,160нм – 

середній,  

400нм-максим. 

2

2 

ТРГ- Co після 

прямого відновлення 
порошків ТРГ-

Со(CH3COO)2 до 

стану ТРГ- метал 

30% 

Тр = 650К 

tp = 15 год. 

Со fcc;  

l(52,08)=0,47 град.  

Рис.2.3 б) 

спостерігаються середній 
розмір частинок металу 

100-120 нм, невелика 

кількість до300 нм 

2

3 

ТРГ- Co після 

прямого відновлення 

порошків ТРГ-

Co(NO3 до стану 

ТРГ- метал 10% 

Тр = 650К 

tp = 15 год. 

Со, fcc.  

Рис.2.4  

частинки металу 

розмірами 80-90 нм 

2
4 

ТРГ- Ni після 

прямого відновлення 

порошків ТРГ-

Ni(CH3COO)2 до 

стану ТРГ-метал 
25% 

Тр = 650К 

tp = 15 год. 
Ni; l(111) = 0,59 град. 

Ni; l(200) = 0,45г град.  

Спостерігаються частинки 

металу розмірами 50 нм, 

великі утворення 500 нм 

прямокутні, трикутні, 

неправильної сферичної 

форми (рис.2.5) 
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3

5 

ТРГ- Co після 

просочення 

Co(CH3COO)2, 
термооброблений в 

нерівноважних 

умовах при Т=800С 

10% 

Тр = 800К 

tp = 15 год. 
Со fcc; l(100) = 0,47 град. 

На електронограмі 

спостерігаються частинки 

металу розмірами 40-60нм 

- середній 150 нм (рис.2.6 

б) 

3
6 

ТРГ- Co після 

просочення 

Co(CH3COO)2, 

термооброблений в 

нерівноважних 

умовах при Т=800С 

30% 

Тр = 800К 

tp = 15 год. 
Со fcc; l(100) = 0,54 град.  

Частинки металу 

розмірами 60-70 нм- 

середній 160 нм (рис.2.6 а) 

3

7 

ТРГ- Co після 

просочення Co(NO3), 

термооброблений в 

нерівноважних 

умовах при 

Т=1000С 10% 

Тр =1300 К К 

tp = 15 год. 

Со fcc  

Частинки металу 

розмірами 50-70нм - 

середній (рис.2.7) 

3

8. 

ТРГ- Ni після 

просочення 

Ni(CH3COO)2, 

термооброблений в 

нерівноважних 

умовах при Т=1100 К 

10% 

Тр = 650 К tp = 15 

год. 

Ni; (111) = 0,33 град.; Ni; 

l(200) = 0,40 град  

На електронограмі 

спостерігаються частинки 

металу розмірами 60нм - 

середній 100 нм (рис2.8) 

3

9 

Графіт-оксиди Со, 

пряме відновлення 

до графіт-Со в 
струмі водню 

(~4мас.%) 

Тр =800К 

tp = 15 год. 

Со fcc0;  

Частки Со не 

проглядаються, 
ультрадисперсні 

3

10 

Графіт-

Co(CH3COO)2 

відновлений до 

графіт-Со в струмі 

водню при Т=1100К 

протягом 15 

год.(~8мас.%) 

Тр = 800К 

tp = 15 годин 

На електронограмі 

спостерігаються частинки 

металу розмірами 80 нм та 

дуже багато – 20 нм 
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а)     б) 

Рис.2.3 Фрагменти частинок порошків ТРГ, просочених 
Со(CH3COO)2 і відновлених в струмі водню до ТРГ-Со при Т=650 К: а 

— зразок №1 — концентрація Со ~ 10 ваг.%, б — зразок №2 

концентрація Со ~30 ваг.% 
 

 
Рис. 2.4. Фрагменти частинок ТРГ-Со, отриманих при прямому 

відновленні в струмі водню при 650 К просочених Со(NO3) порошків 
ТРГ Со ~ 10 ваг.% (зразок №3) 

 

Середній розмір часток Со для зразка з 30% Co близько 80 –

 90 нм. Спостерігались ділянки ТРГ із сильною сегрегацією дрібних 
часток. При рентгенівському мікроаналізі в місці сегрегації часток 

спостерігалось значне збільшення інтенсивності лінії кобальту. В 

деяких місцях існують утворення із часток Со розміром до 300 нм, але 
кількість їх невелика. Як випливає з рис.6.21, при прямому 

відновленні порошків ТРГ - нітрат кобальту, як і порошків ТРГ -

 ацетат кобальту, утворюються частки Со розміром 80 – 90 нм. Тобто, 

незважаючи на те, що розміри сольових утворень були суттєво 
різними (50 – 60 нм для Со(NO3)2 та 5 – 10 нм для Со(CH3COO)2) 
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розміри та розподіл часток Со по поверхні ТРГ майже однаковий. 

При прямому відновленні порошків ТРГ - ацетат нікелю до 
ТРГ - Ni спостерігається декілька інша картина. Як випливає з рис.2.5, 

на поверхні ТРГ присутні крупніші частинки нікелю розміром від 300 

до 700 нм, які утворилися за рахунок процесу агломерації більш 

дрібних частинок нікелю. Проглядаються також окремі дрібні 
частинки нікелю (до 50 нм), але їх незначна кількість, оскільки більша 

їх частина об’єднується в більш великі утворення – прямокутної, 

трикутної, а також неправильної сферичної форми. На електронно-
мікроскопічних зображеннях присутні, як і в попередньому випадку, 

чіткі прямі ланцюжки з частинок нікелю, розташованих по ребрам 

графітових макроплощин, а також утворення з частинок нікелю у 
вигляді кластерів (фракталів). 

 

   
а)     б) 

Рис. 2.5. Фрагмент частинки порошку ТРГ(H2SO4), просоченого 

Ni(CH3COO)2 і відновленого в струмі водню до стану ТРГ-Ni при 

Т=650 К (зразок №4— концентрація Ni ~ 30 ваг.%): а і б — різні 
ділянки частинки 

 

Для зразків ТРГ - метал отриманих після високотемпературної 
термічної обробки окислених та просочених сольовим розчином 

зразків ТРГ, а потім відновлених у струмі водню (зразки 5-9) метал 

також рівномірно розподілений по поверхні частинок ТРГ та в 
макропорах ТРГ у вигляді сферичних частинок. Але, як видно із 

рис.2.6 розмір часток металу в ТРГ - Со, відновлених після 

термоудару зразків ТРГ - ацетат Со  складає в середньому 150 нм та 

мінімальний 60 – 70 нм при вмісті Со 30% ваг. При цьому 
напівширина лінії (111)-Со для них майже в 2 рази більша, ніж для 

зразка ТРГ - Со, відновленого безпосередньо при термолізі солі. Для 
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порошків ТРГ - Со, відновлених після термоудару зразків ТРГ - нітрат 

Со (рис.2.7), характер розподілу та розмір часток Со суттєво 
відрізняються. Так для зразків ТРГ – Со, отриманих за нітратною 

методикою, середній розмір часток Co становить 50 – 70 нм (що 

майже в 1,5 рази менше ніж для ТРГ - Со, отриманих за ацетатною 

методикою).  
Для КМ ТРГ – Ni, як випливає з рис.2.8, у випадку відновлення 

в струмі водню порошків ТРГ - NiO до ТРГ - Ni спостерігається 

практично суцільне покриття поверхні ТРГ килимом з частинок 
нікелю: мінімальний розмір частинок 60 нм, зустрічаються також 

частинки розміром до 250 – 300 нм. Крім цього, спостерігається також 

чітке закріплення (розміщення). частинок нікелю по ребрам 
графітових макроплощин у вигляді прямих ланцюжків довжиною до 

300 нм.  

 

   
а)    б) 

Рис. 2.6. Фрагмент частинки порошку ТРГ, окисленого H2SO4, 
просоченого Со(CH3COO)2 , підданого термоудару при 1100 K і 

відновленого в струмі водню до ТРГ-Со при 800 K: a) — зразок 6 — 

концентрація Со ~ 30 ваг.% , б)— зразок 5 — концентрація Со ~ 10 
ваг.% 

Таким чином, попередній термоудар порошків ТРГ - ацетат 

нікелю сприяє утворенню більш дрібних частинок нікелю на поверхні 

ТРГ після відновлення в струмі водню порошків ТРГ - NiО. Різкий 
нагрів і розклад ацетату нікелю (який знаходиться у вигляді 

суцільного покриття на поверхні частинок ТРГ в дрібнодисперсному 

аморфному стані) в дуже нерівноважних умовах приводить до 
утворення окремих частинок NiО, вже дискретно закріплених на гра- 
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Рис. 2.7. Фрагмент частинки порошку ТРГ, окисленого H2SO4, 

просоченого Со(NO3 ), підданого термоудару при 1100 К і 
відновленого в струмі водню до ТРГ-Со при 800 К,  концентрація Со ~ 

10 ваг.% (зразок 7) 

 

 
Рис. 2.8. Фрагмент частинки порошку ТРГ(H2SO4), просоченого 

Ni(CH3COO)2, термообробленого при 1100 К і відновленого в струмі 

водню до ТРГ-Ni при Т=650 К, зразок № 8— концентрація Ni ~ 10 

ваг.% 
 

фітовій поверхні, тому подальший процес відновлення NiО у водні до 

чистого нікелю відбувається досить швидко за рахунок вільного 
доступу водню до окремих частинок NiО, і процес агломерації 

частинок нікелю визначається процесом міграції досить великих 

частинок на значні відстані (30 – 80 нм). Пряме відновлення порошків 

ТРГ - ацетат нікелю у водні до стану ТРГ - Ni приводить до утворення 
більш крупних частинок нікелю на поверхні ТРГ, оскільки процеси 

розкладу солі і утворення нікелю відбуваються один за другим, 

практично не рознесені в часі. Хімічні реакції відбуваються в товщі 
суцільної сольової плівки, яка покриває поверхню частинок ТРГ; 

висока рухливість катіонів нікелю та рівномірне близьке 
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розташування сприяє збільшенню ефективності процесів агломерації 

атомів металу і утворенню достатньо великих частинок нікелю 

2.2. Модифікування вуглецевих нанотрубок 

Далі ми розглянемо дослідження нановуглецевих матеріалів 

(НВМ), що містять ВНТ, отриманих за різними методиками: 
1. НВМ, отриманий методом термічного розпилення 

графітових електродів, які містять в якості каталізаторів частинки 

перехідних матеріалів – нікелю, заліза та кобальту при згоранні їх в 
електричній дузі (НВМ 1); 

2. НВМ, що містить багатостінні ВНТ, отриманий 

методом низькотемпературної конверсії монооксиду вуглецю в 

каталітичному процесі так званої реакції Белла-Будуара 2СО=СО2+С. 
В якості каталізаторів використовували дисперсний оксид кобальту 

(НВМ 2);  

3. НВМ, отриманий методом каталітичного розпаду 
ацетилену з використанням в якості каталізаторів нiкелю та iтрiю. 

Згідно з даними технічного паспорту середній діаметр вуглецевих 

нанотрубок <d> = 1.4нм, насипна густина 15млг/м3 (НВМ 3)  
 

Особливості модифікування вуглецевих нанотрубок 

наночастинками перехідних металів методом осадження з 

водносольового розчину.   
 

В роботі [11,12]  за наведеною в таблиці 2.1 схемою були 

отримані зразки НВМ 2, декорованого наночастинками кобальту. 
Вихідний НВМ 2 містить багатостінні ВНТ діаметром від 50нм до 

500нм. Для просочення НВМ використовувався водний розчином 

ацетату кобальту Co(CH3COO)2 з концентрацією солі (80%мас) 
Просочування відбувалося при температурі 350К протягом 48 годин. 

Відновлення порошків НВМ-Со(CH3COO)2 до стану НВМ-метал 

проводилось в струмені водню при Т=3500С протягом 15 годин. 

На рисунку 2.9 наведено фрагменти дифрактограм для вихідних 
ВНТ та після модифікування наночастинками кобальту за наведеною 

в таблиці 2.3 схемою та процедури очистки (етап І) зразка 

НМВ2(ВНТ) - Со. 
Як випливає з рисунку, у вихідному очищеному НВМ 2 

спостерігається тільки вузька високоінтенсивна 002-графітова лінія, 

яка відповідає міжплощинній відстані 0.335нм. Декорування НВМ 

методом відновлення металу з водносольового розчину в струмені 
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водню приводить до формування частинок гексагонального кобальту 

на/в БВНТ, про що свідчать нові, лінії, які з’являються на 
дифрактограмі для декорованого НВМ. Ці лінії відповідають 

відбиттям від решітки гексагонального кобальту. Як випливає з 

таблиці, як у вихідному, так і у декорованого НВМ ідентифікуються 

002-графітові лінії, що відповідають величині міжплощинної відстані 
d002 = 0.3355 нм, проте графітова 002 – лінія для зразка декорованого 

НВМ є дещо несиметричною з напливом зліва, що може свідчити про 

присутність в НВМ вуглецевої фази з більшою міжплощинною 
відстанню. В зразку декорованого НВМ визначаються лініїї середньої 

інтенсивності, що відповідають відбиттям від решітки 

гексагонального кобальту. Мала інтенсивність та значне уширення 
даних ліній очевидно пов’язані з малими розмірами областей 

когерентного розсіювання, тобто з малими розмірами частинок 

кобальту. 
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Рис. 2.9. Фрагменти дифрактограм зразків вихідного очищеного 

НВМ 2 (крива 1) та декорованого НВМ2 – Со (крива 2) 

Результати електронно-мікроскопічних досліджень 

підтверджують ці висновки. На рисунку 2.10 наведені зображення 

модифікованого НВМ 2 в режимі електронної мікродифракції. 
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а) б) 

Рис. 2.10. Електронно-мікроскопічне зображення декорованого 

НВМ2 в режимі електронної мікродифракції 

За даними мікродифракції в зразку модифікованого НВМ2 
також ідентифікуються фази  гексагонального кобальту та оксидів 

кобальту (СоО та С3О4), причому присутність кілець вказує на 

мікродисперсний характер даних фаз, що підтверджується даними 
фонових зображень БВНТ.  

 Електронно-мікроскопічні дослідження частинок НВМ2-Со, 

результати яких наведено на рис. 2.11 та 2.12 показали, що 

спостерігається значний розкид БВНТ за діаметром. Основну кількість 
БВНТ складають тонкі, довгі діаметром від 8 до 20 нм з відкритими 

кінцями. Проте, зустрічаються БВНТ і з більшим діаметром до 100нм. 

Внутрішня порожнина нанотрубок є вільною. Аналіз характеру 
розташування  наночастинкок кобальту  при модифікуванні 

вуглецевих нанотрубок методом осадження з водносольового розчину 

проведений методом просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) 
показав,  що наночастинки кобальту (або його оксиду) розміщені або 

на поверхні БВНТ, або в міжплощинному просторі БВНТ. 
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Рис. 2.11 Фрагмент СЕМ-зображення зразка ВНТ-Со 

 
Рис. 2.12 Фрагмент ПЕМ-зображення зразка ВНТ-Со 
 

 

На рис. 2.13 а наведений фрагмент ПЕМ-зображення БВНТ, 
декорованих кобальтом, а на рисунку 2.13 б ПЕМ-зображення цього 

же фрагменту в тоновому режимі кобальту. Як випливає з рисунку 

2.13 наночастинки кобальту розміщені або на поверхні БВНТ, або в 
міжпплощинному просторі БВНТ. 
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 а)     б) 

Рис. 2.13. Фрагмент ПЕМ-зображення БВНТ, декорованих 

кобальтом: а) ПЕМ-зображення; б) – ПЕМ-зображення в тоновому 

режимі 

 
 

Дослідження магнітного стану металу на поверхні 

вуглецевих нанотрубок. Одним з методів визначення стану 
магнітного металу на поверхні вуглецевих нанотрубок  є дослідження 

температурної залежності магнітної сприйнятливості. Результати 

дослідження температурної залежності магнітної сприйнятливості 

зразків декорованого кобальтом НВМ 2, наведено на рис. 2.14. Для 

порівняння на цьому рисунку також наведена залежність (Т) для 

вихідного для декорування НВМ 2.  
Як випливає з рисунку, у вихідному НВМ 2 магнітна 

компонента відсутня, про що свідчить практично нульове значення 

магнітної сприйнятливості та її незалежність від температури. 

Декорування НВМ за вказаною схемою приводить до різкого більше, 
ніж на три порядки зростання величини магнітної сприйнятливості, 

причому, вигляд її температурної залежності непрямо вказує на 

характер розподілу частинок металу. Для кобальту температура Кюрі 

складає 1121К, тобто знаходиться вище найбільшої температури 

вимірювання  в даному експерименті. Таким чином, в інтервалі 
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Рис. 2.14. Залежність (Т) для зрзаку НВМ, декорованого 

нанорозмірним кобальтом, на вставці залежність (Т) для 

вихідного НВМ 2 

 
температур, де проводяться дослідження, магнітна сприйнятливість 

кобальту не повинна суттєво залежати від температури. Якщо 

спостерігається інтенсивне окислення кобальту при нагріванні в 
повітрі та утворення оксиду кобальту, то, відповідно, магнітна 

сприйнятливість при цьому буде зменшуватись. Окислення кобальту 

та утворення оксидної плівки відбувається на поверхні частинок 

кобальту. Тобто, зменшення величини магнітної сприйнятливості за 
рахунок зростання частки оксиду кобальту, який утворюється на 

поверхні частинок кобальту, буде відбуватися тим швидше, чим 

меншими є розміри частинок кобальту, і, відповідно, більшим 
відношення Sпов.частинкиСо/Vчастинки Со. При першому циклі нагрівання 

спостерігається певне зменшення величини магнітної 

сприйнятливості, що вказує на процес окислення частинок кобальту 
невеликого розміру. Проте магнітна сприйнятливість не зменшується 

до нуля, оскільки в першому циклі окислюються, в основному, 

частинки кобальту, які розміщені на поверхні БВНТ, а процес 

окислення частинок кобальту, які знаходяться в міжшаровому 

просторі, є ускладненим. Різке зменшення величини  спостерігається 
після другого циклу відпалу, що свідчить про повне окислення всіх 

частинок кобальту, які розміщені як на поверхні БВНТ, так і в їх 

міжплощинному просторі.  
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 Хімічна модифікація вуглецевих нанотрубок 

кобальтмісткими комплексами 
Хімічна модифікація НВМ кобальтмісткими комплексами може 

бути проведена  за  схемами,  які наведені в таблиці 2.3. Як випливає з 

таблиці, на початкових етапах обробки з НВМ видалялись залишки 

металу-каталізатору та частинки невпорядкованого вуглецю шляхом 
кип’ятіння в соляній кислоті. При обробці НВМ розчином перекису 

водню одночасно проходили процеси активації поверхні ВНТ, 

“відкриття шапочок” на кінцях кожної трубки та розрізання трубок 
вздовж дефектів на трубки меншої довжини. На наступному етапі 

ВНТ оброблювалися органічною сполукою, яка є поверхнево 

активною речовиною, для створення на поверхні ВНТ складних 
комплексів, за допомогою яких будуть приєднанні катіони кобальту. 

На останньому етапі функціалізовані методом нековалентної 

функціалізації ВНТ кип’ятилися в розчині хлориду кобальту.  

На рисунку 2.15 схематично зображено фрагмент ВНТ, 
модифікованої кобальтмісткими комплексами. 

 
Рис. 2.15 Схематичне зображення фрагменту ВНТ, 

модифікованої кобальтмісткими комплексами. 
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Таблиця 2.3 Схеми хімічної модифікації НВМ кобальтмісткими 

комплексами 

Номер 

етапу 

Зміст етапу Призначення етапу 

Схема № 1 

І Кип’ятіння ВНТ в перекисі водню (35% 

водний розчин) при 1000С протягом 18 

годин 

“Відкриття” закритих 

ВНТ, активація 

поверхні ВНТ, 

розрізання довгих 

ВНТ по дефектам 
ІІ Кип’ятіння ВНТ в перекисі водню (35% 

водний розчин ) при температурі 100ºC 

протягом 10 годин 

ІІІ Кип’ятіння ВНТ в розчині соляної 

кислоти при 1000С протягом 10 годин 

Видалення залишків 

металу-каталізатору 

та аморфного вуглецю 

ІV Обробка ВНТ розчином 

моноетаноламіну (МЕА) протягом 10 
годин при 1000С 

Нековалентна 

функціалізація ВНТ 

V Кип’ятіння в розчині хлориду кобальту 

СоСl2 при температурі 600C 

Отримання 

кобальтмістких 

комплексів на 

поверхні ВНТ 

ВНТ→ Н2О2 (1000C 18 годин + 10 годин) → HCl (1000C) → МЭА(t0C) → 

СоСl2(600C) 

Схема № 2 

І Кип’ятіння ВНТ в перекисі водню (35% 

водний розчин) при 1000С протягом 18 

годин; 

“Відкриття” закритих 

ВНТ, активація 

поверхні ВНТ, 

розрізання довгих 

ВНТ по дефектам 
ІІ Кип’ятіння ВНТ в перекисі водню (35% 

водний розчин ) при температурі 100ºC 

протягом 10 годин; 

ІІІ Кип’ятіння ВНТ в розчині соляної 

кислоти при 1000С протягом 10 годин; 

Видалення залишків 

металу-каталізатору 

та аморфного вуглецю 

ІV Обробка ВНТ розчином 

1,3діамінопропану протягом 10 годин 

при 1000С. 

Нековалентна 

функціалізація ВНТ 

V Обробка ВНТ бензофеноном 

VІ Кип’ятіння в розчині хлориду кобальту 
СоСl2 при температурі 600C 

Отримання 
кобальтмістких 

комплексів на 

поверхні ВНТ 

ВНТ→ Н2О2 (1000C 18 часов + 10 часов) →HCl (1000C)→1,3ДАП(t0C) 

→бензофенон →СоСl2(t0C) 
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Як випливає з рисунку, на поверхні ВНТ утворюються складні 

комплекси, які приєднані до поверхні ВНТ через карбонільні групи. 
Кобальт зв’язаний з поверхнею ВНТ через атом кисню. Крім кисню 

кожний атом кобальту пов’язаний з одним атомом хлору та двома 

атомами азоту.  

Як вихідні матеріали було обрано НВМ 1 та НВМ 3. На рисунку 
2.16 наведено фрагмент дифрактограми, отриманої для зразків 

модифікованого за схемами 1 та 2 НВМ 3. Для порівняння також 

наведений фрагмент дифрактограми для вихідного НВМ 3. 
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Рис. 2.16. Фрагмент дифрактограм для зразків НВМ, 

модифікованого кобальтмісткими комплексами за різними схемами, 

на вставці фрагмент дифрактограми для вихідного НВМ 
 

Як видно з рисунку, на дифрактограмах, отриманих для зразків 

НВМ, модифікованих як за схемою 1, так і за схемою 2, присутні 
слабо інтенсивні лінії, що відповідають каталізатору – нікелю, тобто 

методи очистки НВМ, які включені в схеми 1 та 2 хімічної 

модифікації НВМ, не приводять до повного виключення частинок 
металу- каталізатору з НВМ. На дифрактограмах не виявлено ліній, 

які відповідають кобальту, тобто отримані зразки модифікованого 

НВМ не містять областей когерентного розсіювання, пов’язаних з 

кобальтом, розміром більше 0.3нм. На дифрактограмі зразку НВМ, 
модифікованого за схемою 2, відсутні графітові лінії. Проте, на 
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дифрактограмі для зразка НВМ, модифікованого за схемою 1, при 

значенні 2 = 300, ідентифікується широка розпливчаста лінія, яка 

може інтерпретуватися як 002-графітова лінія для нанорозмірних 

графітових структур.  
На рис. 2.17 наведений фрагмент ПЕМ-зображення НВМ 3, 

модифікованого за схемою 1. 

    
а)     б) 

Рис. 2.17. Фрагмент ПЕМ-зображення НВМ 3 та НВМ3, 

модифікованого за схемою 1 
Як випливає з рисунку, хімічна обробка НВМ 3 приводить до 

значного укорочення ВНТ та розділення джгутів НТ на окремі ВНТ. 

Стінки ВНТ більш чітко визначаються на ПЕМ- зображенні в 
порівнянні з вихідним НВМ. Відсутність “хвилястості”, більша 

”прямолінійність” кожної з трубок непрямо вказують на збільшення 

жорсткості трубки, можливо, за рахунок приєднання великих за 

розмірами кобальтмістких комплексів. 

Контроль вмісту металу в НВМ методом термо-

магнітометрії 
Одним з дієвіших методів контролю вмісту металу в НВМ є 

запропонований нами метод термо-магнітометрії [13], який дозволяє 

за вимірами температурної залежності відносної магнітної 
сприйнятливості НВМ визначити присутність в ньому магнітного 

металу. 

На рис. 2.18 наведена температурна залежність магнітної 
сприйнятливості для зразка вихідного для модифікування НВМ 3.  
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Рис. 2.18. Температурна залежність магнітної сприйнятливості 

для зразка НВМ 3, 1 – нагрівання, 23 - охолодження. 

Як видно з рисунку, хід температурної залежності магнітної 

сприйнятливості (Т) для зразка вихідного для модифікування НВМ 3 
є типовим для матеріалу, що містить феромагнітну домішку з 

температурою переходу з феромагнітного в парамагнітний стан ~ 

580К. Як відомо графітові матеріали, в тому числі ВНТ, є 

діамагнетиками, для яких  < 0. Тому отриманий вигляд (Т) може 

бути пов’язаний тільки з присутністю у вихідному матеріалі частинок 
каталізатору – перехідного металу. Як свідчать дані рентгенівської 

дифракції, в даному матеріалі присутній в якості залишків 

каталізатору нікель, для якого температура Кюрі складає 630К. Для 
даного матеріалу температура переходу з феромагнітного в 

парамагнітний стан складає ~ 580К. Таке зменшення температури 

Кюрі пов’язано, як показано в [13] з тим, що нікель, який 

використовувався як каталізатор для отримання НВМ 3, знаходиться в 
ньому в нанодисперсному стані. Зменшення розмірів частинок 

магнітного металу приводить до зниження температури Кюрі згідно з 

[1313]. 
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На рисунку 2.19 наведено температурні залежності магнітної 

сприйнятливості для хімічно модифікованого кобальтмісткими 
комплексами НВМ 3 для послідовних циклів нагрівання-охолодження.  
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Рис. 2.19 Температурні залежності магнітної сприйнятливості 

для НВМ 3, модифікованого кобальтмісткими комплексами для 

послідовних циклів нагрівання-охолодження, номер кривої відповідає 

номеру циклу, відкриті позначки – нагрівання, закриті – охолодження 

  
Як випливає з рисунку, спостерігається дуже цікава складна 

залежність (Т), вигляд якої змінюється після кожного циклу 

нагрівання-охолодження. Зупинимося на детальному аналізі 

отриманих залежностей (Т). Вигляд залежності (Т) при першому 

циклі нагрівання від 300К співпадає з ходом залежності (Т) у 

вихідному НВМ: магнітна сприйнятливість зменшується, і при Т~ 

580К спостерігається злам в залежності (Т), поте, сама величина  

при температурі 300К є майже в 5 разів меншою, ніж у вихідному 

НВМ. Така величина магнітної сприйнятливості і вигляд (Т) 

вказують, що у свіжевиготовленому зразку модифікованого НВМ 

присутня єдина магнітна домішка, розміри частинок якої достатні для 
спостереження феромагнітних властивостей. Ця домішка – це 

неповністю вилучені в процесі очистки залишки металу-каталізатору 
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нікелю. Оскільки НВМ модифікувався кобальтмісткими комплексами, 

в яких кобальт присутній у вигляді іонів, то принципово феромагнітні 
властивості модифікованого НВМ не можуть бути пов’язані з 

присутністю кобальту. При подальшому нагріванні 

свіжевиготовленого модифікованого НВМ вигляд залежності (Т) 

починає суттєво відрізнятися від вигляду (Т) у вихідному НВМ. 

Магнітна сприйнятливість починає зростати і при температурі 850К 

досягає значення, майже в чотири рази більшого, ніж початкове 

значення  при початку нагрівання. При охолодженні зразка від 850К 

до 300К спостерігається дуже слабка залежність (Т) з перегином при 

580К. При другому циклі нагрівання знову спостерігається зменшення 

значення  із перегином при температурі 580 К, проте  не 

зменшується до нуля, як при першому циклі нагрівання. При 

подальшому зростанні температури значення  дещо зменшуються, а 

потім спостерігається різке зростання магнітної сприйнятливості до 
тієї самої величини, яка була досягнута при максимальному нагріванні 

у першому циклі. Гілка охолодження (Т) в другому циклі практично 

співпадає з гілкою охолодження у першому циклі. Хід температурної 

залежності магнітної сприйнятливості у всіх наступних циклах 

співпадає з ходом (Т) у другому циклі. Спостерігаються загальні 

закономірності: спочатку  зменшується, при 580К присутній перегин 

в залежності (Т), при подальшому нагріванні спостерігається різке 

зростання , але в кожному наступному циклі зменшення величини 

магнітної сприйнятливості є дещо меншим в порівнянні з попереднім 

циклом. Вигляд залежності (Т) при охолодження для всіх циклів 

практично співпадає, і саме такий вигляд має (Т) для НВМ, що 

містить металічний кобальт, для якого температура Кюрі складає 

1121К. Проаналізуємо, які процеси відбуваються в модифікованому 

НВМ при нагріванні вище 580К. При нагріванні вище вказаної 
температури, очевидно, відбувається руйнація хімічних комплексів на 

поверхні ВНТ, які містять катіони кобальту, кобальт внаслідок 

поверхневої дифузії агломерується, що приводить до утворення 
наночастинок металічного кобальту. Сумарна магнітна 

сприйнятливість складається з магнітної сприйнятливості залишків 

частинок нікелю, що спричинює характерний злам в температурній 

залежності (Т) при 580К, та з магнітної сприйнятливості 

наночастинок кобальту, які утворюються в кожному циклі нагрівання 
при термічній руйнації кобальтмістких комплексів.  
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Таким чином, метод магнітної термометрії прямо вказує на 

присутність в хімічно модифікованому НВМ комплексів, що містять 
кобальт.  

2.3. Отримання метал-вуглецевих нанокомпозитів з 

розподілом металу між шарами графіту 

В останній час для отримання металу в нанодисперсному стані 

на графітовому носії широко використовується метод інтеркалювання 

графіту з наступним відновленням металу в інтеркальованій сполуці 
графіту (ІСГ) [14,15]. Існує декілька варіацій цього методу, основними 

з яких є відновлення металу біфенілом літію в ІСГ з галогенідом 

металу та відновлення солей металів інтеркальованою сполукою С8К. 
В обох випадках частинки металу можуть утворюватися як на 

поверхні графітового носія, так і всередині нього. Отримані таким 

методом “графімети” містять атомно-розподілений метал між 
графітовими шарами і металічні частинки на поверхні графіту. 

Додаткова термообробка графіметів приводить до дифузії атомів 

металу на поверхні графіту і агломерації частинок металу (розміри 

частинок – десятки нанометрів).  
Найбільш вдалим методом отримання інтеркальованої сполуки з 

перехідним металом є метод інтеркалювання графіту калієм до 

сполуки С8К з наступною його обробкою хлоридом металу в 
тетрагідрофурані для заміщення К на перехідний метал в сполуці С8К 

[16]. 

Даний метод отримання ІСГ складається з декількох етапів. На 
першому етапі вуглеграфітовий матеріал (ВМ) піддається дегазації, 

для чого зразки ВМ відпалюються на протязі 4-5 годин при нагріванні 

до 600К в закритій посудині, підключеній до насосу. На другому етапі 

отримують інтеркальовану сполуку графіту з калієм С + K → C8K 

газофазним методом. Для цього посудину з зразками ВМ і калієм 
витримують в електропечі при температурі 573К протягом 3 год, поки 

суміш не набуде темного мідно-червоного кольору. На третьому етапі 

отримані інтеркальовані сполуки графіту з калієм оброблюють 

розчинами солей перехідних металів (CoCl2, FeCl3) в тетрагідрофурані 
для відновлення солей перехідних металів до чистих перехідних 

металів калієм і утворення ІСГ з перехідними металами C8K + МеCl2 

→ C-Ме + KCl. Для цього хлориди необхідних металів розчинюють 

при температурі 373К в тетрагідрофурані і в цей розчин поміщають 

зразки ІСГ з калієм. Така система зберігається на протязі до 120 годин 
(в залежності від типу графітового носія) при сталій температурі при 
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постійному перемішуванні. Після цього розчин зливається, зразки 

промиваються декілька разів тетрагідрофураном і сумішшю спирту з 
водою у співвідношенні 1:1. Останнім етапом даного методу є 

просушування отриманих зразків ІСГ з перехідними металами у 

вакуумі при  температурі ~ 373К. 

В результаті взаємодії С8К з хлоридом металу відбувається 
заміщення К на відповідний метал і ІСГ С8К переходить в сполуку 

графіт-метал.  

Аналіз результатів рентгенографічних досліджень  зразків 
нановуглецевих матеріалів отриманих за вищенаведеною схемою 

показав на рентгенівськіх дифрактограмах додаткові рефлекси, що 

пов’язуються з шарами інтеркалянту, період ідентичності яких є Ic. 
(Див.рис.2.20) 

Аналіз дифрактограм вказує, що структура отриманих сполук  в 

значної мері зумовлена структурою нановуглецевого матеріалу. Так 

зразки з Со,Fe, що отримані на основі ТРГ є інтеркальованими 
сполуками графіту третьої стадії з Ic3=13.8Å, відстань між шарами 

графіту, що містять шар інтеркалянту, di складає 6.9Å. Проте, для 

зразків ТРГ-Fe крім рефлексів, що відповідають третій стадії чітко 
спостерігаються рефлекси з Ics=12.8Å, що вказує на те, що отримані 

матеріали є сумішшю другої та третьої стадій. Крім того, з 

дифрактограм для ТРГ-Fe випливає, що на поверхні частинок графіту 
присутні частинки Fe3O2.  

На дифрактограмах для ТРГ-Со також спостерігаються 

додаткові рефлекси, що відповідають шарам інтеркалянту, причому, 

ТРГ-Со є інтеркалюваною сполукою змішаних стадій (Ic3=13.8Å, 
Ics=11.0Å ). Очевидно, що шар інтеркалянту може містить кобальт, 

калій та, можливо, хлориди KCl і CoCl2. Частина цих речовин може 

находитися на поверхні графітових макроплощин. Метал може 
окислюватися і утворювати оксиди. Як вже було вказано для КМ Гр-

Fe на присутність оксидів на поверхні графітових частинок вказують 

дані рентгенофазового аналізу. Для КМ Гр-Со рефлексів, що 

відповідають оксидам кобальту, виявлено не було. Проте, як показали 
результати електронно-мікроскопічних досліджень зразків ТРГ-Co. 

(рис. 5.4а, б, в, г), поверхня частинок графіту покрита сферичними 

частинками (CoO, мінімальний розмір ~80нм) та пластівцями 
(можливо CoCl2 або KCl, середній розмір ~700нм). Оскільки, на 

дифрактограмах для ТРГ-Со рефлексів, що відповідають СоО, не 

спостерігалося, (рис.5.3,а), можна зробити висновок про 
ультрадисперсність частинок CoО.  
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а) 

б) 

Рис. 2.20.  а) дифрактограми для зразків графіт-Co: 1 – ТРГ-Co, 

відпалений при T=655K, 40 хвилин; 2 – ТРГ-Co, відпалений при 
T=825K, 40 хвилин; б) в) дифрактограми для зрзаків графіт-Fe: 1 – 

свіжевиготовлений графіт-Fe; 2 – графіт-Fe, відпалений при T=800K, 

40 хвилин; 3 – графіт-Fe, відпалений при T=825K, 80хвилин 

Результати рентгенографічних досліджень матеріалів ВНТ 

інтеркальованих Со не дозволяють зробити однозначний висновок про 
те, чи відбувся процес інтеркалювання НКМ. В той же час, як видно з 

дифрактограм на рис.2.22 на поверхні нанотрубок спостерігаються 

частинки Со, про що свідчать лінії Со на дифрактограмах Результати 
електронно-мікроскопічних досліджень  (рис. 2.23) також вказують на  
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а) б) 

Рис. 2.21. Електронно-мікроскопічне зображення частинок ТРГ-

Co , отриманих через С8Кв), а) – свіже виготовлений зразок ТРГ-Co. 
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Рис. 2.22. Фрагмент дифрактограми зразку ВНТ 

інтеркальованого Со  

те що поверхня нанотрубок містить наночастинки Со. В той же час 

аналіз електронограм при більш високому збільшенні дає змогу 
спостерігати структуру шарів, що чергуються з періодом ідентичності 

1,3 нм. Аналіз електронограм, які отримані в режимі мікродифракції 

показав, що частинки кобальту покривають поверхню 
інтеркальованих нанотрубок дискретно. Так наприклад на 

електронограмі на рис. 2.24 а) присутні як рефлекси, які відповідають 
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решітці інтеркальованої сполуки, так і рефлекси які відповідають 

кристалічному Со. В той же час електронограми з іншої ділянки 
(рис.2.24 б) містять лише рефлекси від решітки інтеркальованої 

сполуки. 

 
Рис.2.23 Електронно-мікроскопічне зображення зразків ВНТ, 

інтеркальованих Со .  

 

 
Рис.2.24. Електронно-мікроскопічне зображення зразків УНТ, 

інтеркальованих Со в режимі мікродифракції від різних ділянок зразка  

 

Додатковим підтвердженням того, що отримані сполуки є 

інтеркальованими сполуками можуть служити результати 
дослідження структурно фазового складу порошків нановуглець-метал 

після термоудару, а також результати дослідження температурної 

залежності магнітної сприйнятливості. Порівняння дифрактограм на 
рис. 5.3 а (свіжовиготовлений зразок ТРГ-Со) та б (підданий 

термоудару при температурі 900С протягом 12 сек  зразок ТРГ-Со), 
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вказує  на присутність  на дифрактограмах порошків ТРГ-Со після 

термоудару  рефлексів, що відповідають графіту, а ніяких інших 
рефлексів не спостерігалося. Також  термоудар приводить до 

утворення високопоруватої червеподібної структури графітових 

частинок, що вказує, що ТРГ-Со, отриманий  даним методом є 

інтеркальованою сполукою. 

2.3.1. Дослідження магнітної сприйнятливості НКМ 

інтеркальованих кобальтом 
Ще одним підтвердженням що отримані сполуки є 

інтеркальованими сполуками можуть служити результати 
дослідження температурної залежності магнітної сприйнятливості 

НКМ методом Фарадея, детально описаним в [17]. 

На рис. 2.25 наведено експериментально отримані температурні 
залежності магнітної сприйнятливості НКМ до та після 

інтеркалювання кобальтом. 
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Рис.2.25. Температурні залежності магнітної сприйнятливості 

НКМ до та після інтеркалювання кобальтом. 

 
Як випливає з рисунку, величина та хід температурної 

залежності магнітної сприйнятливості у вихідному НКМ свідчить про 

відсутність в даному матеріалі феромагнітних домішок: магнітна 

сприйнятливість не залежить від температури, її величина близька до 



 100 

нульової. Після інтеркалювання спостерігається складний вигляд 

температурної залежності магнітної сприйнятливості. До температури 

600К величина  не залежить від температури. Після збільшення 

температури вище 600К спостерігається різке зростання . При 

зменшенні температури магнітна сприйнятливість зменшується, але 
не до початкового значення. Проаналізуємо хід температурної 

залежності в зразку НСМ – Со. Незалежність  від температури та 

невелика величина  до 600К свідчить про те, що до температури 
600К в даному зразку відсутня феромагнітна фаза. Вище температури 

600К в зразку спостерігається значне зростання , що свідчить про 

появу в зразку феромагнітної фази. Таким чином, в ІС на основі НКМ 

до температури 600К кобальт знаходиться у вигляді атомарно 

розподіленого металу і не має феромагнітні властивості. При 
зростанні температури вище 600К внаслідок термодифузії атоми 

кобальту рухаються до поверхні частинок НКМ і агломеруються на 

ній, тобто відбувається процес деінтеркаляції. Внаслідок цього 
процесу на поверхні зразку утворюються частинки кристалічного 

кобальту, які надають зразку феромагнітних властивостей. Таким 

чином, дослідження магнітної сприйнятливості зразка ІС на основі 

НСМ вказують на можливість утворення інтеркальованих сполук на 
основі НСМ, що містять ВНТ. 

На підтвердження того, що отримані КМ Гр-Со є 

інтеркальованими сполуками, порошок Гр-Со був підданий 
термоудару при Т=9000С на протязі 12с. Порівнюючи на рис. 5.3 

дифрактограми а (свіжовиготовлений КМ Гр-Со) та б (підданий 

термоудару КМ Гр-Со), можна зробити висновок, що термоудар 

приводить до утворення високопоруватої черве-подібної структури 
графітових частинок. Рентгенівський аналіз термоударених порошків 

Гр-Со показав тільки присутність рефлексів, що відповідають графіту, 

аніяких інших рефлексів не спостерігалося. 
Були також проведені дослідження з термічної стабільності 

зразків Гр-Со, Fe. Порошки Гр-Со,Fe були піддані термообробці в 

температурному інтервалі від 300 до 850К. Результати 
рентгеноструктурних досліджень термооброблених зразків наведено 

на рис. 5.3 (діаграми 2, 3). Було виявлено, що в порошках Гр-Со при 

температурах вище 585К і в порошках Гр-Fe при температурах вище 

485К відбуваються фазові перетворення. Аналіз результатів 
рентгеноструктурних досліджень приводить до наступних висновків. 

При нагріванні КМ графіт-метал до температур 850К відбувається 

поступова деінтеркаляція зразків. Інтенсивність ліній, що 
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відповідають інтеркалянту, зменшується, і з’являються лінії нової 

фази, а саме оксиду металу. Це зумовлено тим, що молекули або 
нанорозмірні частинки оксиду кобальту, які існують у вихідному 

порошку графіт-Co на поверхні графіту, під дією температури 

агломерують в більш великі утворення, що приводить до появи на 

дифрактограмах ліній фази СоО для КМ Гр-Со і зростання 
концентрації фази Fe3O2 для КМ Гр-Fe. Крім того, під дією 

температури в процесі деінтеркаляції атоми металу дифундують до 

поверхні графіту, одна частина з них окислюється на поверхні 
графіту, інша - утворює нанорозмірні частинки кобальту. На 

дифрактограмі, отриманій з порошку ТРГ-Со, відпаленого при 825K 

(40 хвилин) спостерігалися лінії графіту, чистого Со та оксидів Со, а 
також слабоінтенсивні лінії інтеркалянту (діагр. 3).  

Таким чином, багатоступеневим методом інтеркалювання 

вихідного ВМ калієм до сполуки С8К з наступною його обробкою 

розчином хлорида перехідного металу в тетрагідрофурані для 
заміщення К на перехідний метал в сполуці С8К можна отримувати 

КМ Гр-метал і яких метали Со, Fe  може знаходитися в наступних 

станах: (i) фаза CoO/Fe3O2 на графітовій поверхні; (ii) нанорозмірні 
частинки Co/Fe на графітовій поверхні; (iii) окремі атоми або 2D 

кластери Со/Fe між графітовими шарами. На відміну від 

інтеркальованих сполук графіту з іншими речовинами, не існує 
суцільних неперервних шарів Со або Fe в отриманих КМ Гр-метал. 

 

2.3.2. Метод заповненя ВНТ в процесі виготовлення 
Для отримання БВНТ, заповнених  залізом, використовують 

метод хімічного осадження з парової фази (CVD). При використанні 
методу термічного осадження, що зазвичай називається також CVD, 

використовується звичайне джерело тепла, тобто резистивний або 

індуктивний нагрівач, піч або інфрачервона лампа. Процес 

вирощування   включає нагрівання матеріалу каталізатора до високих 
температур в трубчастій печі. Після чого вуглеводневий газ - джерело 

вуглецю, проходить через трубчастий реактор протягом бажаного 

часу (часу виготовлення). Потім під потоком інертного газу, щоб 
запобігти окисленню вуглецевих зразків, система охолоджується до 

кімнатної температури. Нарешті, вуглецеві матеріали, вирощені під 

дією каталізатора, можна діставати.  
В процесі росту ВНТ основними чинниками, що визначають 

властивості отриманих нанотрубок, є джерело карбону, каталізатор та 
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температура росту.  Наприклад, у [18] бензол виступав джерелом 

карбону, фероцен – заліза. Щоб одночасно заповнити об’єм реакційної 
камери компонентами експериментальна установка обладнана 

генератором аерозолів та трубоподібною піччю з кварцового скла ( 

довжиною 70 см, діаметром 3 см). Вона розігрівається до температури 

800-950°C. Аерозольний генератор виконаний з кварцового скла, його 
функціональність основана на принципі спрей-аерозолів. Аргон 

використовується як транспортний газ, щоб насичувати реакційну 

камеру аерозолем бензолу та фероцену. Витрати аерозолю складають 
приблизно 4-5 л аргону за хвилину. В процесі розпаду фероцену 

з’являються частинки заліза необхідні для утворення нанотрубок. 

Після реакції кластери заліза знаходяться всередині ВНТ, що 
виростають на стінці кварцового реактору. Довжина нанотрубок 

значним чином визначається часом проходження реакції 

Коротка тривалість реакції в інтервалі 2-5 хв дає нанотрубки 

між довжиною 0,1-2 мкм, тоді як більш тривалий час реакції (до однієї 
години) призводить до нанотрубок з довжиною до 200 мкм. 

Нанотрубки, які використовуються для подальших реакцій 

знаходяться в діапазоні 2-10 мкм (час реакції 10-20 хв) (рис.2.26). 
 

 
Рис.2.26  Електронно-мікроскопічне зображення зразків ВНТ, 

модифікованих залізом  

 
Після закінчення реакції генератор аерозолів закривається і 

реакційна камера охолоджується в аргоновому середовищі 

(0,5л/хв.,час охолодження 5 годин). Крім температури печі, та 
швидкості аргонового потоку, концентрація фероцену має великий 

вплив на діаметри отриманих нанотрубок, та розміри кластерів заліза 

всередині нанотрубок. Як показали результати електронно-
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мікроскопічних досліджень, отриманих методом ПЕМ (рис.2.27) 

отримані таким чином ВНТ є багатостінними, з внутрішнім діаметром 
від 5 до 8 нм та довжиною до 200 мкм. У внутрішній частині трубок 

розміщені кластери частинок каталізатору (заліза або його оксидів) 

діаметром від 15,5 до 17,2 нм. В місці знаходження кластеру можливе 

розширення внутрішнього діаметру, довжина яких складає від 120 до 
140 нм, при цьому  зовнішній діаметр трубок майже не змінюється і 

знаходиться в діапазоні від 70 до 74 нм. 

 

 
Рис.2.27 ПEM зображення зразків ВНТ, модифікованих залізом  

 

Результати рентгенівських досліджень зразка ВНТ 
модифікованого залізом (рис.2.28) виявили наявність Fe3C та Fe3О4 у 

даному зразку, що підтверджується даними досліджень 

температурних залежностей магнітної сприйнятливості χ(Т) (рис.2.29). 
Таким чином, описані методи дозволяють отримати частинки металу 

розташовані або всередині ВНТ, або між шарами ВНТ.  
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Рис. 2.28. Фрагменти дифрактограм зразків ВНТ після 

модіфікування Fe  

300 600 900

600

900

1200


,с

м
3
/г

Т,К

 
Рис.2.29. Залежність (T)для ВНТ, модифікованих Fe 
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2.4. Висновки  

Розглянуто літературні дані, а також результати власних 

досліджень взаємозв’язку між різними методами отримання 

нанокомпозиту “метал-графіт” і фазовим складом та структурними 
характеристиками металевої фази в цьому матеріалі показали, що 

найбільш оптимальним методом отримання композиційного матеріалу 

з точки зору практичного застосування є хімічне відновлення металу 
на поверхні графітового носія з розчину солі, яким попередньо 

просочується графітовий матеріал, основні стадії цього процесу: 

просочення графітового матеріалу водносольовим розчином з 

утворенням суцільної або острівкової дрібнодисперсної плівки на 
поверхні графіту, формування кристалічних частинок оксиду 

внаслідок реакції термолізу солі і відновлення металу з оксиду до 

чистого стану. На основі детального структурно-фазового аналізу 
матеріалів методами електронної мікроскопії, рентгенівської 

дифрактометрії, Оже-спектросопії і вторинної іонної мас-

спектрометрії на кожній стадії процесу отримання композиційного 
матеріалу цим методом встановлено, що фазовий склад, структура і 

характер розподілу металевої компоненти по графітовій матриці 

визначаються типом графітового носія і станом його поверхні, типом 

солі металу і температурно-часовими режимами проведення кожної 
стадії процесу відновлення металу з водносольового розчину на 

поверхні графіту. Використання в якості графітового носія 

терморозширеного графіту, тобто, матеріалу з значно розвинутою 
поверхнею і високим ступенем дефектності і поруватості структури, 

дозволяє отримувати методом хімічного відновлення металу 

композиційні матеріали з досить рівномірно і однорідно 
розподіленими наночастинками металу по графітовій матриці.  

Теоретичні дослідження кінетики процесу просочення 

графітового матеріалу водносольовим розчином і показують, що цей 

процес носить дифузний характер. Аналіз процесу просочення 
графітового матеріалу водносольовим розчином і процесу 

кристалізації солі з водносольового розчину на поверхні графітового 

матеріалу дає змогу стверджувати, що основним параметром, який 
визначає цей процес, є стан поверхні графітового матеріалу, який 

математично виражається через крайовий кут змочування. Чим 

меншим є крайовий кут змочування, тобто чим більшою є шорсткість 

поверхні, тим більша є частка солі, що закристалізувалася на поверхні 
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графітового матеріалу. Найменший кут змочування має 

терморозширений графіт.  
Оцінка в рамках моделі утворення оксидної фази на поверхні 

графітового носія, яка є моделлю гетерогенного утворення фази 

оксиду металу на границі розділу графіту і солі, середнього значення 

розміру частинок оксиду металу, який утворюється на поверхні 
графіту внаслідок реакції термолізу солі  і показав, що цей розмір 

визначається трьома факторами: структурою поверхні ТРГ, типом солі 

і термодинамічними параметрами реакції, причому основним 
параметром, який визначає процес термолізу солі і характеристики 

кінцевого продукту термолізу, є температура проведення реакції.  

Специфічні особливості графіту, а саме здатність до створення 
інтеркальованих сполук, дає можливість отримання специфічних 

двовимірних нанокомпозитних матеріалів з використанням 

спеціальних методів отримання к числу яких відносится метод 

отримання нанокомпозітов “графіт-метал” шляхом відновлення 
інтеркальованої сполуки C8K хлоридом металу. Дослідження 

закономірностей формування нанокомпозиту цим методом на 

прикладі системи графіт-кобальт, графіт-залізо показали, що метал 
знаходиться як між шарами графіту у вигляді атомно-розподіленого 

металу, так і на поверхні графітового носія у вигляді нанорозмірних 

частинок. Постстадійна термообробка отриманого нанокомпозитного 
матеріалу графіт-метал дозволяє переводити метал з міжшарового 

простору на поверхню графітового носія у вигляді нанорозмірних 

частинок, а також варіювати співвідношення між концентрацією 

металу на поверхні графіту та між шарами графіту в бік збільшення 
концентрації кобальту на графітовій поверхні внаслідок дифузії його 

атомів з міжшарового простору. 

Можливість одержання наночастинок в чистому, практично не 
окисленому вигляді, можливість осадження широкого спектру чистих 

елементів, їх сполук і сплавів, одержання багатокомпонентних НКМ є 

основною перевагою методу термічного випаровування металу з 

наступним його осадженням на поверхню графітового носія. 
Розроблений метод синтезу нанокомпозиційних матеріалів ТРГ–метал 

шляхом термічного випаровування металу з наступним його 

осадженням на поверхню ТРГ завдяки структурно морфологічним 
особливостям будови ТРГ дозволяє отримувати НКМ з рівномірно 

розподіленою по поверхні графітового носія металічною 

компонентою різного фазового складу і дисперсності.  
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ЧАСТИНА 3. ПРОЦЕCИ УТВОРЕННЯ КОМПОЗИТІВ ПОЛІМЕР-
НАНОВУГЛЕЦЬ 

 
Полімери грають важливу роль в сучасному житті завдяки своїм 

перевагам в порівнянні з іншими матеріалами, зокрема, металами завдяки 

малій густині, стійкості до корозії та агресивних середовищ, низький 

собівартості та легкості процесу виробництва. Для покращення 
властивостей полімерів в них вводять різні наповнювачі, такі як метали, 

органічні та неорганічні частинки та волокна, вуглецеві структури  та 

кераміки. Серед вуглецевих структур, які використовуються в якості 

наповнювачів полімерів, необхідно окремо виділити нанокарбонові 
структури, які завдяки різноманітності форм, широкому діапазону 

властивостей та практично необмеженим можливостям модифікування 

являють собою нове покоління матеріалів - наповнювачів полімерів при 
створенні полімерних композитів. Використання в якості наповнювачів 

полімерних композитів саме нанокарбонових структур приводить до 

суттєвої зміни властивостей полімерного композиту. Так, використанням 

в якості наповнювачів ВНТ, які мають велике значення аспектного 
відношення, приводить до значного покращення механічних властивостей 

полімерного композиту. ВНТ придають композитам жорсткість, що 

пов’язано з їх високим значенням модуля пружності при розтягу (1 ТПа). 
ВНТ мають високу пружну деформацію (до 5%), що збільшує межу 

міцності полімерного композиту при розтягу на порядок в порівнянні з 

звичайними полімерами. ВНТ значно збільшують питомі значення 
міцності та жорсткості. Це означає, що помітні покращення властивостей 

досягаються при менших в порівнянні з іншими наповнювачами 

кількостях ВНТ, а також, що при великих об’ємних концентраціях ВНТ 

можуть бути отримані композити з властивостями, які не можуть бути 
досягненні з іншими наповнювачами [1-5]. При створенні 

електропровідних композитів з діелектричною матрицею та 

електропровідним наповнювачем мають значення три фактори: власна 
провідність наповнювача, кількість введеного наповнювача та форма 

частинок наповнювача. При введенні електропровідних частинок однієї і 

тієї же речовини провідність композита змінюється в залежності від 
кількості введеного наповнювача. При досягненні концентрації, що 

відповідає порогу перколяції (для ізометричних частинок металу ~30%), 

коли хоча б частина наповнювача створює неперервні кластери через весь 
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полімер, провідність починає різко зростати. Частинки нанокарбону з 

великим аспектним значенням (ВНТ, ТРГ) утворюють електропровідні 
канали при суттєво менших концентраціях і значно знижують поріг 

перколяції. Композити на основі полімеру з наповнювачами з 

нанокарбону можуть бути використаними для створення плівок для зняття 

електростатичних зарядів та захисту від електромагнітного 
випромінювання [6-9]. Використання в якості наповнювача нанокарбону 

приводить до покращення і теплових властивостей полімерного 

композиту. Додавання ВНТ в полімер дозволяє розширяти діапазон 
робочих температур полімерних композитів завдяки підвищенню 

температури переходу в склоподібний стан. 

 

3.1. Вибір полімерного компоненту та методики 
виготовлення композитів 

 

При створенні полімерних композитів з нанокарбоновим 

наповнювачем виникає певний ряд труднощів, пов’язаних з схильністю 

нанокарбону до агломерування. Необхідною умовою створення 
полімерних композитів з високими механічними та електрофізичними 

властивостями є досягнення рівномірного та однорідного розподілу 

нанокарбонового компоненту по полімерній матриці, а також досягнення 
певної міцності зв’язку матриці та наповнювача. Досить низька або досить 

висока міцність зв’язку між наповнювачем та полімером не забезпечує 

високих механічних характеристик полімерного композита. У випадку 
слабкого зв’язку нанокарбон може вищелушуватися в умовах динамічних 

навантажень. Суттєвою є проблема досягнення орієнтаційної укладки 

нанокарбону в полімерній матриці. Крім того, в літературі практично 

відсутні моделі поведінки та взаємодії нанокарбонового наповнювача, 
зокрема ВНТ, в полімерній матриці. Реологічні властивості полімерних 

композитів з нанокарбоновим наповнювачем також є слабо вивченими. 

Для створення полімерних композитів з використанням в якості 
наповнювача нанокарбонових структур використовується цілий ряд 

методів, основні характеристики яких наведено в таблиці 3.1.  
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Таблиця 3.1. Методи отримання полімерних композитів з 

використанням як наповнювача нанокарбону 

№ Назва методу Короткий опис методу Посилання 

1. Утворення 

полімерного 

композиту з 
розчину 

Найбільш загальний метод. На 

першому етапі - отримують розчин 

функціалізованого нанокарбону та 

полімеру у відповідному 

розчиннику. На другому етапі - 

після випаровування розчиннику 

отримують композит, найчастіше, у 

вигляді плівки. Диспергування 

компонентів в розчиннику, 

змішування та випаровування 

розчиннику супроводжується 

механічною обробкою, зазвичай, 
УЗ – обробка, перемішування на 

магнітній мішалці або 

струшування.  

[10, 11, 12] 

2. Метод 

плавлення для 
отримання 

об’ємних 

композитів 

Цей метод використовується для 

отримання полімерних композитів 

з полімерами, які не є розчинними 

ні в яких розчинниках, так звані 

термопластичні полімери. Процес 

отримання полягає в плавленні 

полімеру до стану в’язкої рідини, в 

яку додається нанокарбоновий 

наповнювач та ретельно 
перемішується    

[10, 13, 14] 

3. Метод 

плавлення для 

отримання 
полімерного 

композиту у 

вигляді волокон 

Волокнисті нанокарбонові 

структури – ВНТ або нановолокна- 

додаються в розплав полімеру. 

Утворення полімерних волокон 

“полімер – нанокарбон” 

відбувається методом 

спінінгування з розплаву. 

[15] 

4.  Отримання 
композитів на 

основі 

полімерів, що 

отверджуються  
(based on 

thermosets) 

Полімер, що отверджуються 

(thermoset polymer) – це такі 

полімери, які не плавляться при 

нагріванні (наприклад, епоксидна 

смола). Для отримання композиту 
на основі такого полімеру на 

першому етапі готується суміш з 

мономеру, зазвичай у рідкому 

[16, 17] 
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стані, та нанокарбонового 

наповнювача при механічній 

обробці (УЗ-обробка). На другому 

етапі до суміші додається 

полімеризуючий агент, який 

викликає полімеризацію мономеру 

та його отвердіння  

5.  Метод 
пошарового 

утворення 

композитів 
Layer-by-layer 

assembly 

Нанокарбоновий наповнювач та 

поліелектроліти утворюють високо 

гомогенний композит з високою 
дисперсією нанокарбонового 

компоненту, добрим 

взаємопроникненням та високою 

концентрацією наповнювача. 

Метод полягає в покроковій 

адсорбції моношару компонент, які 

взаємодіють між собою за рахунок 

електростатичних сил, що 

приводить до рівномірного 

зростання плівки-композиту 

[18] 

6. Полімеризація 

in-situ 

Цей метод використовується для 

отримання композитів з 

полімерами, які є нерозчинними, 
термічно нестабільними і не 

можуть бути розплавленими. 

Макромолекули полімеру 

прививаються на поверхню 

нанокарбону (стінки ВНТ, 

поверхню ТРГ), де і відбувається 

безпосередньо полімеризація..  

[19, 20] 

 
В цілому, всі наведені методи приготування полімерних композитів 

з нанокарбоновим наповнювачем дозволяють отримувати композити з 

різним ступенем дисперсності нанокарбонового наповнювача в 

полімерній матриці та різною міжфазною взаємодією між компонентами, 
що, в свою чергу, визначає властивості полімерного композиту та можливі 

області його використання. 

В таблиці 3.2 наведений огляд літературних даних по використанню 
різних речовин в якості полімерної матриці для отримання полімерних 

нанокомпозитів, в таблиці вказаний тип нанокарбону, що 

використовувався в якості наповнювача, метод отримання полімерного 
композиту, а також, які властивості отриманого композиту було 



 113 

досліджено. В таблиці використано такі скорочення: PMMA – полі(метил 

метакрилат), PS – полістирол, HDPE високо щільний поліетилен, PP – 
поліпропілен, PVA – полівініловий спирт, PA6 – поліамід 6, PA12 – 

поліамід 12, PBO – полі(феніл бензолбізоксизоль), PEI – поліетилен імін, 

PSS – полістиросульфанат, PAH – поліаламин гідрохлорид, PDDA – 

полідіалілдіметил хлорид амонію, PET – поліетилен терефталат, UMWPE 
– поліетилен з ультрависокою молекулярною масою, PEO – поліетилен 

оксид, PVDF-  полівініл фтори, PI – поліімід, P3HT – полі (3-

гексілтиофен), PE-B – поліетилен бутан
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Таблиця 3.2. Методи виготовлення, типи нанокарбону та полімеру, які використовуються для 

отримання полімерного нанокомпозиту  

№ Тип 

нанокар

бону 

полімер Метод отримання композиту Вміст 

нанокарбо

ну,  

Властивості, що 

досліджувалися 

Посила

ння 

1. БВНТ PS Утворення полімерного 
композиту з розчину 

1 % мас. Механічні, пружні 
модулі 

[12] 

2. БВНТ PS Утворення полімерного 

композиту з розчину 

5 % мас. Механічні, пружні 

модулі 

[11] 

3. БВНТ HDPE Утворення полімерного 
композиту з розчину 

1% мас. Механічні, пружні 
модулі 

[21] 

4. БВНТ PVA Утворення полімерного 

композиту з розчину 

0.6% 

об’ємних 

Механічні, пружні 

модулі 

[22] 

5. БВНТ PMMA Метод плавлення  10% мас. Механічні, пружні 
модулі 

[23] 

6. БВНТ PA6 Метод плавлення  12% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[24] 

7. БВНТ Nylon Метод плавлення  2% мас. Механічні, пружні 
модулі 

[25] 

8. БВНТ PA12 Метод плавлення для 

отримання полімерного 

композиту у вигляді волокон 

10% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[26] 
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9. БВНТ Поліамід Отримання композитів на 

основі полімерів, що 
отверджуються  

(based on thermosets) 

14.3% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[27] 

10. БВНТ Епоксидна 

смола 

Отримання композитів на 

основі полімерів, що 
отверджуються  

(based on thermosets) 

1% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[28] 

11. БВНТ Nylon Полімеризація in-situ 1.5% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[29] 

12. ОВНТ PVA Утворення полімерного 

композиту з розчину 

0.8% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[30] 

13. ОВНТ PP Метод плавлення  0.75% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[31] 

14. ОВНТ PP Метод плавлення для 

отримання полімерного 

композиту у вигляді волокон 

1% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[32] 

15. ОВНТ PA6 Полімеризація in-situ 1.5% мас. Механічні, пружні 
модулі 

[33] 

16. ОВНТ PBO Полімеризація in-situ 10% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[1] 

17. ОВНТ PEI Метод пошарового 
утворення композитів 

Layer-by-layer assembly 

~50% мас. Механічні, пружні 
модулі 

[34] 
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18 БВНТ PSS Метод пошарового 

утворення композитів 
Layer-by-layer assembly 

~48% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[35] 

19 БВНТ PAH  

 

Метод пошарового 

утворення композитів 

Layer-by-layer assembly 

~48% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[35] 

20 БВНТ PEI Метод пошарового 

утворення композитів 

Layer-by-layer assembly 

~48% мас. Механічні, пружні 

модулі 

[35] 

21. БВНТ PMMA Утворення полімерного 
композиту з розчину 

1-5 % мас Реологічні, 
діелектрична 

проникність 

[35] 

22. БВНТ PEI Утворення полімерного 

композиту з розчину 

1-5% мас Реологічні, 

діелектрична 
проникність 

[35] 

23. БВНТ PDDA Утворення полімерного 

композиту з розчину 

1-5 % мас Реологічні, 

діелектрична 
проникність 

[35Оши

бка! 

Заклад

ка не 

опреде

лена.] 

24 ОВНТ PMMA Утворення полімерного 

композиту з розчину 

0.12 -% мас Реологічний 

перколяційний 

поріг 

[36] 
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25 БВНТ PET Утворення полімерного 

композиту з розчину 

0.6 % мас Реологічний 

перколяційний 
поріг 

[66] 

26 ОВНТ UMWPE Утворення полімерного 

композиту з розчину 

0.6 % мас Реологічний 

перколяційний 

поріг 

[37] 

27 БВНТ PP Метод плавлення  2 % мас Реологічний 

перколяційний 

поріг 

[38] 

29 ОВНТ HDPE Метод плавлення  1.5 % мас Реологічний 
перколяційний 

поріг 

[14] 

30 ОВНТ PEO Утворення полімерного 

композиту з розчину 

0.09% мас Реологічний 

перколяційний 
поріг 

[39] 

31 БВНТ PVDF Утворення полімерного 

композиту з розчину 

1.61% 

об’ємних  

Електротранспортні

, перколяційний 
поріг діелектрична 

проникність  

[40] 

32 ОВНТ Епоксидна 

смола 

Полімеризація in-situ 0.3 % мас Електротранспортні

, перколяційний 
поріг діелектрична 

проникність  

[41] 
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33 БВНТ PVA Утворення полімерного 

композиту з розчину 

0.055 % 

мас 

Електротранспортні

, перколяційний 
поріг діелектрична 

проникність  

[42] 

34 ОВНТ Епоксидна 

смола 

Полімеризація in-situ 0.074 % 

мас 

Електротранспортні

, перколяційний 
поріг діелектрична 

проникність  

[43] 

35 БВНТ PET Утворення полімерного 

композиту з розчину 

0.9 % мас Електротранспортні

, перколяційний 
поріг діелектрична 

проникність 6 

[66] 

36 ОВНТ PMMA Утворення полімерного 
композиту з розчину 

0.39 % мас Електротранспортні
, перколяційний 

поріг діелектрична 

проникність  

[36] 

37 ОВНТ PMMA Утворення полімерного 
композиту з розчину 

0.17 % мас Електротранспортні
, перколяційний 

поріг діелектрична 

проникність  

[44] 

38 БВНТ PP Метод плавлення  1-2 % мас Електротранспортні
, перколяційний 

поріг  

[45] 
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39 БВНТ PI - 

polyimide 

Полімеризація in-situ Різна 

концентра
ція 

Механічні, 

мікротвердість 

[46] 

40 ОВНТ UMWPE Утворення полімерного 

композиту з розчину 

Різна 

концентра

ція 

Електротранспортні 

властивості 

[47] 

41 ДВНТ, 

дисперс

ний 

графіт 

Епоксидна 

смола 

Отримання композитів на 

основі полімерів, що 

отверджуються  

0.1% мас  Механічні 

властивості 

 [48] 

42 нановол

окна 

PMMA Метод плавлення  5-10 % мас Механічні, теплові 

властивості 

[49] 

43 ОВНТ PS Полімеризація in-situ 1 % 

об’ємних  

Реологічні 

властивості 

[50] 

44 БВНТ, 

фулерен

и 

P3HT Утворення полімерного 

композиту з розчину 

3 % 

об’ємних  

фотопровідність [51] 

45 ОВНТ Епоксидна 
смола 

Отримання композитів на 
основі полімерів, що 

отверджуються  

3 % мас  Електротранспортні 
властивості 

[52] 

46 БВНТ PVA Утворення полімерного 
композиту з розчину 

Різна 
концентра

ція 

Поглинання 
електромагнітного 

випромінювання 

[53] 

47 ОВНТ PMMA Утворення полімерного 

композиту з розчину 

0.1-8 % 

об’ємних  

Електро-

магнітотранспорт 

[54] 
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48 БВНТ Епоксидна 

смола  

фотополімеризація (0.025-

0.1)% мас  

Плівка для 

електростатичного 
захисту 

[55] 

49 БВНТ Епоксидна 

смола 

фотополімеризація (0.05-

0.1)% мас  

Механічні 

властивості 

[56] 

50 БВНТ Епоксидна 
смола 

Отримання композитів на 
основі полімерів, що 

отверджуються  

0.4% мас  Оптичні 
властивості 

[57] 

51 БВНТ Епоксидна 

смола 

Отримання композитів на 

основі полімерів, що 
отверджуються  з 

використанням сополімерів  

0.03 % мас  Механічні 

властивості 

[58] 

52 ОВНТ Епоксидна 

смола 

Отримання композитів на 

основі полімерів, що 
отверджуються   

1 % мас  Електро-магнітне 

поглинання 

[59] 

53 БВНТ PE-B, PS, 

PVA 

Утворення полімерного 

композиту з розчину 

 Механічні 

властивості  

[60] 

54 БВНТ поліуретан Метод плавлення  (0.13-4)% 
мас 

Електротранспортні 
властивості 

[61] 

55 БВНТ Епоксидна 

смола 

Отримання композитів на 

основі полімерів, що 
отверджуються   

0.1% мас – 

БВНТ, 
0.5% мас – 

дисперсни

й графіт 

Електротранспортні 

властивості 

[62] 



 121 

56 БВНТ PVDF Утворення полімерного 

композиту з розчину 

(0.01-

0.12)% мас  

Електротранспортні 

властивості 

[63] 

57 Багатос
тінні 

фулерен

и 

PS Метод вальцевання (0.02-0.05) 
% мас  

Поглинання 
електро-магнітного 

випромінювання 

[64] 

58 БВНТ Епоксидна 

смола 

Отримання композитів на 

основі полімерів, що 

отверджуються   

 Механічні 

властивості 

[65] 

59 Тонкі 
БВНТ 

Епоксидна 
смола 

Отримання композитів на 
основі полімерів, що 

отверджуються   

0.1% мас Механічні 
властивості 

[66] 

60 НВМ Епоксидна 

смола 

Отримання композитів на 

основі полімерів, що 
отверджуються   

2% мас. Діелектричні 

властивості 

[67] 

61 БВНТ Епоксидна 

смола 

Отримання композитів на 

основі полімерів, що 
отверджуються   

(0.1-5)% 

мас. 

Механічні 

властивості 

[68] 

62 ОВНТ Епоксидна 

смола 

Отримання композитів на 

основі полімерів, що 

отверджуються   

0.015 

%мас. 

Теплові властивості [69] 

63 БВНТ, 

нанодис

персний 

графіт 

Епоксидна 

смола 

Отримання композитів на 

основі полімерів, що 

отверджуються   

 Діелектрична 

проникність 

[70] 
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3.2. Полімери, що здатні утворювати сильний хімічний 
зв’язок з поверхнею нанокарбонового компоненту 

В результаті пошукових досліджень та широкого огляду 
літератури встановлено, що ефективними за своїми фізико-хімічними 

властивостями для одержання композитів нанокарбон-полімер з 

високими показниками електрофізичних, екрануючих, теплофізичних, 

механічних та експлуатаційних властивостей для використання їх в 
екстремальних умовах (широкий температурний інтервал, стійкість до 

атмосферних впливів та дії агресивних середовищ тощо) можуть 

виявляти використані в якості полімерної матриці: епоксидна смола 
ЕД-20 та поліхлортрифторетилен (ПХТФЕ). 

Епоксидна смола 

Назва епоксидних сполук отримана завдяки характерній 
хімічній групі – епоксидній. Епоксидна група складається з двох 

атомів вуглецю та одного атому кисню, зв’язаних з ними. До 

епоксидних відносять також сполуки, які містять гліцидилову групу:  
CH2 CH CH2 O

O  
Вихідними продуктами для отримання епоксидних полімерів є 

епоксидні смоли  або епоксидні олігомери, які містять в своїх 
молекулах принаймні одну епоксидні групу, здатну вступати в реакцію 

полімеризації або частіше поліконденсації. Поліконденсація 

епоксидних олігомерів з утворенням епоксидного полімеру 
відбувається при використанні спеціальних речовин – отверджувачів. 

Серед усіх епоксидних олігомерів важливе місце займають 

епоксидні діанові смоли, що є продуктами реакції епіхлоргідрину та 

дифенілпропану. До цих епоксидних олігомерів належать смоли марок 
ЕД-16, ЕД-20, ЕД-22, ЕД-24. Ці олігомери мають однакову будову 

(рис.3.1) але відрізняються кількістю повторюваних ланок, або 

відношенням маси епоксидної групи до загальної маси молекули ЕО.  
 

 
Рис. 3.1. Загальна формула епоксидних діанових олігомерів 

(смол) 
Завдяки унікальному комплексу властивостей, полімерні 

композиційні матеріали на основі епоксидної діанової смоли ЕД-20 є 

CH2 CH CH2 O

O

C

CH3

CH3

CH2 CH CH2 O

OH

C

CH3

CH3

O

n

CH2 CH CH2

O

O
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незамінними у багатьох сферах застосування. Це клеї, лаки, герметики, 

зв’язуючи для склопластиків тощо. Деталі із наповнених епоксидною 
смолою композитів вирізняються цілим комплексом цінних 

властивостей, зокрема значною механічною міцністю, теплостійкістю, 

стійкістю до агресивних середовищ, атмосферного старіння, стирання 

тощо. Композити на основі епоксидної смоли, наповнені металами, 
використовуються в якості електропровідних, теплопровідних та 

магнітопровідних клеїв та герметиків.  

Епоксидні смоли –є в’язкими рідинами з густиною 1150-1210 
кг/м3, від світло жовтого до коричневого кольору, що  добре 

розчинюються в ацетоні, толуолі, кетонах, стійкі до води, розчинів 

кислот та луг. В’язкість у випадку низькомолекулярних марок складає 
не менше, ніж 8 Па с при температурі 25 0С і різко зростає при 

збільшенні молекулярної маси молекул смоли. Для зниження в’язкості 

використовують пластифікатори, які являють собою 

високомолекулярні сполуки. Пластифікатори заповнюють проміжки 
між ланцюгами макромолекул епоксидної смоли що при формуванні 

трьохвимірної молекулярної сітки системи, що отверджується, тобто, 

розрихлюють її структуру.  
Розчинники – це низькомолекулярні сполуки, які, в основному, 

випаровуються в процесі отвердження смоли. заповнюють проміжки 

між ланцюгами макромолекул Проникання смол в пори 
нанокарбонового наповнювача відбувається під дією капілярних сил. 

Ліофільна рідина проникає по капілярам всередину частинок 

нанокарбону під дією електростатичних сил протилежно заряджених 

диполів рідини, що контактує з поверхнею капіляра. Крім зовнішнього 
фізичного ефекту, що полягає у виникненні сил поверхневого натягу, 

поверхня капілярів впливає на формування структури смоли, що 

отверджується поблизу поверхні капілярів. Цей вплив на шар полімеру, 
що примикає до поверхні капіляру, відбувається у двох напрямках: 

просторовий – обмежений для доступу макромолекулам об’єм, та 

енергетичний – молекулярна взаємодія з деякими ланцюгами 

макромолекул. Внаслідок цього змінюється щільність упаковки 
полімеру в зоні контакту з поверхнею капілярів, що приводить до зміни 

процесів структуроутворення смоли. Таким чином, властивості плівки 

полімеру поблизу стінок капілярів або порожнин нанокарбонового 
наповнювача суттєво відрізняються від властивостей об’ємного 

полімеру. В’язкість рідкого полімеру і кінетика процесу його 

висихання регулюється використанням відповідної комбінації 



 124 

розчинників Утворення шару адгезиву з рідкого полімеру є процесом 

однофазного перетворення системи полімер-розчинник. Проте, при 
неправильному поєднанні розчинників  система в процесі висихання 

розпадається на фази, і формування міцної структури стає неможливим. 

Отверджувачами епоксидних олігомерів можуть бути 

найрізноманітніші речовини (епоксидна група за сприятливих умов 
може вступати в реакцію з понад 50 різними хімічними групами). До 

них відносяться: аміни, ангідриди карбонових кислот, аміди та 

аміноаміди, ізоціонати, модифіковані ангідриди карбонових кислот та 
інші. В залежності від вибраних компонентів композиції, тверднення 

може початися зразу після змішування компонентів (отверджувачі 

"холодного" отвердження) або вимагати надання системі певної 
кількості теплоти для ініціації процесу (отверджувачі "гарячого" 

отвердження). Найбільш часто в якості зшиваючого реагента 

використовують отверджувач холодного отвердження – 

поліетиленполіамін (ПЕПА).  
В таблиці 3.3 наведені деякі фізичні властивості епоксидного 

полімеру ЕД-20, отвердженого поліетиленполіаміном ПЕПА. 

 
Таблиця 3.3. Деякі фізичні властивості епоксидного полімеру 

ЕД-20 отвердженого поліетиленполіаміном ПЕПА 

 

Коефіцієнт теплопровідності – λ , 
Вт/(м·К) 

0.25 – 0.30 

Коефіцієнт лінійного розширення – 

α·10-4 ,  К-1 

25 – 50 

Питома теплоємність – Ср, Дж/(кг·К) 1500 – 2000  

Модуль зсуву – G’·10-8, Па 2.5 – 1.5 

Логарифм тангенса кута механічних 

втрат (lg tgδ·102) 

0.35 – 1.00 

Густина – d, кг/м3  1200 – 1300  

 

Поліхлортрифторетилен  

П ол іх л ор т р и ф т ор ет и л ен  (ПХТФЕ, торгова марка – 

фторопласт-3) – типовий представник класу кристалоаморфних 
полімерів. Він зручний для дослідження фізико-механічних 

властивостей, тепло- і електропереносу та молекулярної рухливості. 

Макромолекули ПХТФЕ побудовані з принципово здатних до 
кристалізації лінійних гнучких ланцюгів: 
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Головні релаксаційні процеси його пов’язані з рухом сегментів 

основного ланцюга. Мономерна ланка ПХТФЕ є асиметричною, має 
постійний дипольний момент. Саме тому його діелектричні властивості 

в широкому інтервалі температур і частот висвітлені в літературі краще 

від інших полімерів [71]. Завдяки наявності більш об’ємного порівняно 

з фтором атому хлору (ковалентні радіуси відповідно дорівнюють 0,72 
і 0,99Å) швидкість кристалізації ПХТФЕ дещо менша від 

висококристалічних полімерів. Це дає йому ще одну перевагу – 

можливість змінювати в широких межах ступінь кристалічності (0.35 – 
0.85 %) і морфологію. Це сприяє відносно легкому розділенню 

релаксаційних ефектів, що відбуваються в аморфних і кристалічних 

областях. 
Не останнє місце у виборі предмету дослідження займає 

практичне застосування ПХТФЕ. Заміщення в ланцюгах з’єднань 

“органічного” атома водню “неорганічним” фтором дозволяє 

фторвуглецевим пластикам, з одного боку, зберегти характерні для 
звичайних полімерів еластичність, міцність, і забезпечує більш високу 

термостійкість, яка вкрай необхідна сучасній техніці (літакобудування, 

ракетобудування, космічна техніка та ін.). З другого боку, більші за 
розміром порівняно з воднем ( rH = 0.035 нм, rF = 0.075 нм) і хімічно 

більш інертні атоми фтору ніби панциром захищають вуглецевий 

ланцюг від різних впливів, надаючи фторвуглецевим полімерам 
виключно високу хімічну стійкість. ПХТФЕ є гідрофобним, має низьку 

паро- і газопроникність, відрізняється високою атмосферною і 

хімічною стійкістю. Він стійкий до дії агресивних середовищ: кислот 

різної концентрації (включаючи плавикову, олеум, сірчану, соляну, 
азотну, хлорну, фосфорну, “царская водка” та ін.), сильних окислювачів 

(перекис водню, озон, рідкий кисень, газоподібний фтор і хлор, 

хромова суміш, розчини лугів, солей та ін.). Полімер є екологічно 
чистим, радіаційно стійким. Внаслідок несиметричності мономерної 

ланки і наявності атома хлору за термостійкістю, діелектричними 

властивостями, стійкістю до розчинників та ряду інших показників 

ПХТФЕ дещо поступається політетрафторетилену (ПТФЕ). Проте, з 
тих же причин обумовлюються і переваги ПХТФЕ – здатність до 

плавлення і переробки звичайними для полімерів методами, його 
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технологічність, більш високі показники міцності, відсутність 

здатності до холодної течії, прозорість у видимій та ближній 
інфрачервоній частинах спектру. Завдяки цим якостям ПХТФЕ, поряд 

з ПТФЕ, широко використовується в хімічній, радіотехнічній, 

фармацевтичній, авіаційній, автомобільній, сільськогосподарській, 

космічній та ін. галузях виробництва. 
ПХТФЕ промислового виробництва – порошок у вигляді кульок, 

що частково агрегуються між собою. Розміри кульок ~ 200 нм [72,73].  

В літературі достатньо описані фізико-механічні, діелектричні, 
теплофізичні властивості ПХТФЕ, опубліковані експериментальні дані 

з морфології кристалів і їх зв’язку з швидкостями кристалізації, а також 

дано теоретичний аналіз цих результатів [71, 74]. Основні фізико-
хімічні характеристики ПХТФЕ подані в табл. 4.4. Фізико-механічні, 

теплофізичні і, особливо, діелектричні властивості чутливі до зміни 

форми та ступеня кристалічності полімеру. Наприклад, при зміні 

ступеня кристалічності на 10–15 % електропровідність його змінюється 
в 10-1000 разів. 

Діелектричні властивості ПХТФЕ в умовах підвищеної вологості 

внаслідок виключної вологостійкості і незмочуваності поверхні водою 
досить стабільні. Несиметричність основної ланки в молекулі ПХТФЕ 

призводить до погіршення деяких діелектричних властивостей, 

зокрема до великих діелектричних втрат, що обмежує його 
використання при високих частотах, але має велику перспективу його 

застосування в складі полімерного композиту як поглинача 

електромагнітного випромінювання в НВЧ діапазоні. Завдяки 

полярності молекул ПХТФЕ проявляє високий рівень взаємодії з 
іншими компонентами в складі полімерного композиту.  

Роль наповнювачів можуть виконувати азбест, графіт, молотий 

кокс, каолін, технічний вуглець (сажа), скловолокно та інші 
наповнювачі. Так, скловолокно в суміші з ПХТФЕ може підвищувати 

температуру теплової деформації до 473 К, тобто на 50 – 70 К. ПХТФЕ 

в суміші з ПТФЕ має антифрикційні властивості майже як ПТФЕ, 

фізико-механічні – близькі до ПХТФЕ, а стійкість проти зношування і 
фактор РV (добуток навантаження на швидкість ковзання) перевищує 

ці показники для обох полімерів. ПХТФЕ може успішно 

застосовуватись також у вигляді матриці для систем, наповнених 
металічними дисперсними наповнювачами (нікель, кобальт, 

нержавіюча сталь, алюміній, кадмій та ін.). Рівень взаємодії і 

направленість структурної активності при введенні металічних 
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дисперсних наповнювачів залежить від технологічних умов 

приготування композиту, розмірів, форми, чистоти та активації 
поверхні, способу введення наповнювача. В більшості випадків 

взаємодія між полімерною матрицею і поверхнею наповнювача 

обмежується рівнем фізичної адсорбції. Проте, як показали проведені 

нами дослідження нанополімерного композиту термогравіметричним 
та ІК-спектроскопічним методами, введення в композит частинок 

кобальту колоїдної дисперсності методом термічного розкладання 

відповідної мурав’їнокислої солі безпосередньо в середовищі 
полімерної матриці під час пресування, між полімером і наповнювачем, 

окрім взаємодії на фізичному рівні, може мати місце більш сильний – 

хемосорбційний тип взаємодії [75]. Однак, при виборі металевих 
наповнювачів слід бути обережним. Так, при покритті міді і мідних 

сплавів ПХТФЕ металічні поверхні окислюються, утворюючи крихкі 

окисли. Окрім того, мідь при температурі 533 К і вище прискорює 

термодеструкцію полімеру, понижуючи його молекулярну масу. Таку 
ж дію на полімер чинить і залізо. Каталітичний вплив на швидкість 

деградації ПХТФЕ чинять і інші метали (СuO, Ag, Pl), але їх дія менш 

вагома. Протидію частковій деструкції полімеру може чинити введення 
стабілізаторів, наприклад, нітратних солей деяких металів у кількості 

0.05 – 2.5 % мас. Іншим способом стабілізації є нагрівання 

непресованого порошкоподібного полімеру в присутності повітря при 
температурах до 473 К, оскільки кисень і його сполуки діють як 

стабілізатори проти теплової деструкції ПХТФЕ. Термообробка за 

таких умов дозволяє досить довго експлуатувати полімер за температур 

до 573 К. 
Висока чутливість ПХТФЕ до зовнішніх впливів за 

технологічних умов переробки у вироби (тиск, температура, час) до 

впливу наповнювачів, пластифікаторів та інші; високі показники 
фізико-механічних властивостей (міцність, ударна в’язкість, 

пластичність та інші); термостійкість, технологічність при переробці у 

вироби; а також зручний для дослідження температурний інтервал 

(263–523 К), де проявляють себе фазові нестабільності, – все це є 
переконливим аргументом для вибору його як зручного компоненту 

для дослідження явищ електро- і теплопереносу, фізико-хімічної 

взаємодії на межі з високодисперсними наповнювачами, що теж мають 
фазові нестабільності і виявляють унікальні властивості 

(високотемпературна надпровідність; напівпровідникова, суперіонна 

провідність; стрибкоподібна зміна електрофізичних характеристик, 
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поглинальна здатність, тощо) для одержання нанополімерного 

композиту з властивостями, характерними як для полімеру, так і 
наповнювача. В таблиці 3.4. наведено деякі фізико-хімічні властивості 

ПХТФЕ. 

Таблиця 3.4. Фізико-хімічні властивості ПХТФЕ  

Властивості полімеру Показники 

Густина, 10-3, кг/м3 2,09 – 2,16 

Температура плавлення, К 482 – 487 

Температура склування, К 323 

Максимальна температура 
експлуатації, К 

398 

Мінімальна температура експлуатації, 

К 
78 

Теплостійкість (за Віком), К 403 

Теплопровідність, Вт/м К 0.22 

Питома теплоємність, Дж/кг К 921 

Температурний коефіцієнт лінійного 

розширення, К-1: 
- 213 – 323 

- 323 – 433 

 

60·10-6 

6·10-5 – 20·10-5 

Вологопоглинання, кг/м3 0 

Твердість за Брінелем, МН/м2 104 – 1,3·104 

Питомий об’ємний електричний опір, 
Ом·м 

- при 293 К 

- при 433 К 

 

1.2·1020 
1017 

Діелектрична проникність 2.7 – 3,0 

Тангенс кута діелектричних втрат 0.010 – 0.024 

Температура втрати міцності (ТВМ), К 513 – 563 

Температура текучості, К 538 

Температура початку розкладання, К 588 

Модуль пружності при стисненні, 293 

кПа 
1.5·109 
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3.3. Cтруктура полімерних нанокомпозитів 

Структурні та фізичні властивості КМ залежать від методу їх 

виготовлення [76-79]. Основними методиками виготовлення 

полімерних нанокомпозитів є такі: змішування в розчині [80, 81],  

змішування в розплаві [82-84],  інтеркаляція і полімеризація in situ [85-
88],  темплатний синтез, метод розширення (адсорбції) та емульсійної 

полімеризації [89].   

Вибір того чи іншого методу отримання КМ із нановуглецевими 
наповнювачами залежить від типу полімерної матриці (термопластичні 

або термореактивні), структурно-морфологічних особливостей і стану 

поверхні нановуглецевого наповнювача, але головним є досягнення 

найбільш високого рівня диспергування наповнювача в полімерній 
матриці, оскільки збільшення за рахунок цього міжфазної взаємодії 

повинно підвищувати характеристики розроблюваних полімерних 

НКМ. Оскільки високо неполярні графенові шари (основний 
структурний елемент ГНП або ВНТ) не придатні до легкого іонного 

обміну з довгими полімерними ланцюгами, інтеркаляція полярних 

смол в ці вуглецеві матеріали не є ефективною. В зв’язку з цим, часто 
буває бажано також провести хімічну функціоналізацію базисних 

площин графіту різними кисеньвмістними групами - епоксидними, 

гідроксильними, карбоксильними і хінонними через окислення графіту 

[81,90]. Такий функціоналізований графіт є гідрофільним і легко 
поглинає воду або інші полярні рідини. Наявність функціональних груп 

на ВНТ або ГНП сприяє покращенню фізичної і механічної взаємодії 

між полімером і наповнювачем  [91].  
Таким чином, окислення і функціоналізація нанорозмірного 

наповнювача  необхідні для поліпшення його диспергування в 

полімерній матриці, однак це відбувається за рахунок погіршення 
електропровідності. Як і у випадку більшості нанокомпозитних систем, 

в КМ із нановуглецевими наповнювачами повинен бути баланс між 

гарним змочуванням/сильною хімічною взаємодією,  прийнятним 

рівнем диспергування наповнювачів в матриці та покращеними як 
механічними, так і транспортними властивостями цих КМ. Додаткова 

функціоналізація вуглецевих наповнювачів відбувається при 

отвердженні епоксидної смоли при додаванні амінних отверджувачів. 
Ця функціоналізація сприяє утворенню ковалентних зв'язків  між 

частинками графіту та епоксидною матрицею. 

Ще один шлях для покращення диспергування нанорозмірних 

наповнювачів в полімерній матриці – це використання ультразвукового 
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розмішування нанонаповнювачів в полімерній матриці, або у розчині 

мономерів [80, 85, 92, 93].  
Нанокомпозити можна описати виходячи з властивостей 

наповнювача, який може бути у вигляді нанопластинок, нановолокон, 

наночастинок і на рис. 3.2 наведено типовий вигляд та розміри таких 

наночастинок. 

Сферичні  
частинки

Волокнисті 
матеріали

Пластинчасті 
матеріали

 
  а)    б)    в) 

Рис. 3.2.  Співвідношення площа поверхні/об’єм ( VS ) для 

нанооб’єктів різної морфології, що використовуються для створення 

нанокомпозитів ( r  , l  - нанорозміри) [94] 

Всі композитні матеріали за їх будовою та структурою умовно 

можна поділити на декілька груп. На рис. 3.3 наведені основні типи 

структур, що утворюються в композитних матеріалах. Всі представлені 
на рис. 3.3 структури, окрім матричної, зустрічаються в реальних 

полімерних матеріалах. Матричні ж є моделями для теоретичних 

розрахунків. Прикладами матричної структури є кубічна і 
гексагональна площинні решітки, та тривимірні проста кубічна, 

гранецентрована кубічна та об’ємоцентрована кубічна решітки. При 

механічному диспергуванні наповнювачів в полімері відбувається  

статистичний розподіл частинок (рис. 3.3 б), при якому середня 
відстань між частинками значно менша, ніж у випадку кубічної 

решітки. 
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Рис. 3.3. Типи структур, утворених частинками наповнювача в 

полімері: а) матрична; б) статистична; в) ланцюжкова; г) орієнтована 

[95]; д) – структура з взаємопроникними компонентами [96]; е) 
сегрегована структура - розподіл наповнювача між гранулами полімеру 

[97]; є) структура графен-ВНТ-полімер [98] 

 
Характерною особливістю матричної і статистичної структур є 

неперервність зв’язуючого компонента в будь-якому напрямку та 

розривне розміщення включень із наповнювача. При певних умовах і 
збільшенні концентрації наповнювача утворюються ланцюжкові 

структури із наповнювача (рис. 3.3 в) і структури з орієнтовним 

розподілом наповнювача в полімерній матриці (рис.3.3 г). Відмінною 

рисою структури із взаємопроникними компонентами (див. рис. 3.3 д) 
є неперервна протяжність речовини будь-якого компоненту (1, 2) в усіх 

напрямках і інваріантність системи при заміні місцями компонентів 

композиту. При виготовленні композитів із дисперсних компонентів у 
вихідному стані, коли розмір частинок полімеру є значно більшим, ніж 

електропровідного наповнювача, найчастіше утворюються сегреговані 

структури (рис.3.3 е), коли дрібні частинки наповнювача покривають 
частинки полімеру і при певній концентрації утворюють неперервний 

кластер, а полімер виступає як ізольовані включення.  Форма і розмір 

частинок дисперсної фази в об’ємі дисперсійного середовища 

(полімерна матриця), їх координати і кут орієнтації в просторі (особливо 
це важливо для анізометричних частинок) визначають топологію 

а
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в
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г
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д
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композиту, яка сильно впливає на характеристики композиту, такі як 

електропровідність, теплопровідність, міцність і т.д. [99].  
Для класифікації структур композитів із шаруватими 

наповнювачами (графітові нанопластинки [100], шаруваті силікати 

[101, 102]) пропонуються декілька категорій, в залежності від ступеню 

диспергування наповнювача: незмішувані (мікрокомпозити або 
звичайні композити), інтеркальовані нанокомпозити та розшаровані 

(ексфолійовані)  нанокомпозити. Схематично ці типи структур 

представлено на рис. 3.4. У випадку звичайного  композиту маємо 
великі скупчення (стоси) шарів наповнювача розподілених в матриці, 

отже матеріал є звичайною сумішшю з мікронними розмірами частинок 

наповнювача. Морфологія розшарування (ексфоліювання) відповідає 
ситуації, коли відбувається повне рівномірне диспергування окремих 

шарів (силікатних або графітових)  в  полімерній  матриці 

(розшарування фазою полімеру фази 

 

 
Рис. 3.4. Схематичне зображення трьох морфологічних станів, 

що було запропоновано для силікатних наповнювачів [101], і так само 
може бути використано для композитів графен-полімер [100] а)  -

розділені фази компонентів, б) інтеркальований нанокомпозит, в) - 

ексфолійований нанокомпозит 

 
наповнювача). Такі композити можна розподілити також на 

впорядковані та невпорядковані. В інтеркальованих нанокомпозитах 

полімерні молекули проникають крізь шари наповнювачів, зберігаючи 
їх вихідне впорядкування. Більшість результатів досліджень в 

літературі вказує на те, що нанокомпозити з морфологією 

розшарування мають покращені механічні властивості, а саме значно 

більш високі модулі пружності, ніж інтеркальовані нанокомпозити 
[102].  

Таким чином, різноманіття форм нановуглецевих матеріалів 

призводить до різноманіття властивостей композитних матеріалів, що 

а
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виготовляються за різними методиками при використанні цих 

вуглецевих наноматеріалів як наповнювачів. Зв’язок між структурою 
розроблюваних композитних матеріалів та їх властивостями 

(електричними, тепловими, механічними) найчастіше має емпіричний 

характер, без визначення механізмів зміни характеристик КМ при зміні 

типу наповнювача (зокрема його структурно-морфологічних 
особливостей), що не дає можливості прогнозувати характеристики 

композитів в широкому інтервалі концентрацій наповнювача. З іншого 

боку, нанорозмірні вуглецеві наповнювачі, завдяки великому значенню 
питомої поверхні та її активності, є перспективними з точки зору 

використання їх як носіїв нанорозмірних металічних частинок, тобто 

створення наноструктурних матеріалів вуглець-метал і з додатковими 
властивостями саме завдяки нанорозмірному металу, що значно 

розширює області їх використання, зокрема показана їх висока 

ефективність при використанні як каталізаторів хімічних реакцій.  

 

3.4. Висновки  

 
Проведений всебічний аналіз методів отримання полімерних 

композитів та полімерів, які використовуються для отримання 
полімерних композитів з нанокарбоновим наповнювачем з різним 

ступенем дисперсності наповнювача у полімерній матриці та різним 

ступенем міжфазної взаємодії між компонентами, що, в свою чергу, 

визначає властивості полімерного композиту та можливі області його 
використання. На основі проведеного всебічного аналізу літературних 

даних запропоновані ефективні за своїми фізико-хімічними 

властивостями для одержання композитів “нанокарбон-полімер” з 
високими показниками електрофізичних, екрануючих, теплофізичних, 

механічних та експлуатаційних властивостей для використання їх в 

екстремальних умовах (широкий температурний інтервал, стійкість до 
атмосферних впливів та дії агресивних середовищ тощо) полімери 

епоксидна смола ЕД-20 та поліхлортрифторетилен (ПХТФЕ). 

Розглянуто класифікацію вуглецевих наноматеріалів за 

структурою та морфологією частинок і полімерних композитів з 
різними типами вуглецевих наповнювачів. Показано, що в залежності 

від структурного типу  наповнювача формуються композитні матеріали 

з різними типами просторової структури наповнювача.  



 134 

3.5. Список використаних джерел 

1. Kumar S., Dang T. D., Arnold F. E., Bhattacharyya A. R., Min B. G., 

Zhang X. F., Vaia R. A., Park C., Adams W. W., Hauge R. H., Smalley R. 
E., Ramesh S., Willis P. A., Synthesis, structure and properties of 

PBO/SWNT composites, // Macromolecules.- 35 (24).- 2002.- P. 9039-9043.  

2. Allaoui, A.; Bai, S.; Cheng, H. M.; Bai, J. B. Mechanical and electrical 

properties of a MWNT/epoxy composite, // Composites Science and 
Technology.- 62 (15).- 2002.- P. 1993-1998. 

3. Chae, H. G.; Sreekumar, T. V.; Uchida, T., Kumar, S. A comparison of 

reinforcement efficiency of various types of carbon nanotubes in poly 
acrylonitrile fiber // Polymer.- 46 (24).- 2005.- P. 10925-10935. 

4. Tang, W. Z.; Santare, M. H.; Advani, S. G. Melt processing and 

mechanical property characterization of multi-walled carbon nanotube/high 
density polyethylene (MWNT/HDPE) composite films. // Carbon.- 41 (14).- 

2003.- P. 2779-2785. 

5. Dalton, A. B.; Collins, S.; Munoz, E.; Razal, J. M.; Ebron, V. H.; Ferraris, 

J. P.; Coleman, J. N.; Kim, B. G.; Baughman, R. H. Super-tough carbon-
nanotube fibres - These extraordinary composite fibres can be woven into 

electronic textiles. // Nature.- 423 (6941).- 2003.- P. 703. 

6. Hu, G. J.; Zhao, C. G.; Zhang, S. M.; Yang, M. S.; Wang, Z. G. Low 
percolation thresholds of electrical conductivity and rheology in 

poly(ethylene terephthalate) through the networks of multiwalled carbon 

nanotubes. // Polymer.- 47 (1).- 2006.- P. 480-488.  

7. Bavastrello, V.; Erokhin, V.; Carrara, S.; Sbrana, F.; Ricci, D.; Nicolini, 

C. Morphology and conductivity in poly(ortho-anisidine)/carbon nanotubes 

nanocomposite films. // Thin Solid Films 468 (1-2).- 2004.- P. 17-22.  

8. Barrau, S.; Demont, P.; Peigney, A.; Laurent, C.; Lacabanne, C. DC and 
AC conductivity of carbon nanotubes-polyepoxy composites. // 

Macromolecules.- 36 (14).- 2003.- P. 5187-5194. 

9. Ramasubramaniam, R.; Chen, J.; Liu, H. Y. Homogeneous carbon 
nanotube/polymer composites for electrical applications. // Applied Physics 

Letters.- 83 (14).- 2003.- P. 2928-2930. 

 

 



 135 

 

10. Coleman, J. N.; Khan, U.; Blau, W. J.; Gun'ko, Y. K. Small but strong: 

A review of the mechanical properties of carbon nanotube-polymer 

composites. // Carbon.- 44 (9).- 2006.- P. 1624-1652. 

11. Safadi, B.; Andrews, R.; Grulke, E. A. Multiwalled carbon nanotube 
polymer composites: Synthesis and characterization of thin films. // Journal 

of Applied Polymer Science.- 84 (14).- 2002.- P. 2660-2669. 

12. Qian, D.; Dickey, E. C.; Andrews, R.; Rantell, T. Load transfer and 
deformation mechanisms in carbon nanotube-polystyrene composites. // 

Applied Physics Letters.- 76 (20).- 2000.- P. 2868-2870. 

13. Shofner, M. L.; Khabashesku, V. N.; Barrera, E. V. Processing and 

mechanical properties of fluorinated single-wall carbon nanotube-
polyethylene composites.  // Chemistry of Materials.- 18 (4).- 2006.- PP. 

906-913. 

14. Zhang, Q. H.; Rastogi, S.; Chen, D. J.; Lippits, D.; Lemstra, P. J. Low 
percolation threshold in single-walled carbon nanotube/high density 

polyethylene composites prepared by melt processing technique. // Carbon.- 

44 (4).- 2006, PP. 778-785. 

15. Fornes, T. D.; Baur, J. W.; Sabba, Y.; Thomas, E. L. Morphology and 

properties of melt-spun polycarbonate fibers containing single- and multi-

wall carbon nanotubes. // Polymer.- 47 (5).- 2006.- PP. 1704-1714. 

16. Moisala, A.; Li, Q.; Kinloch, I. A.; Windle, A. H. Thermal and electrical 
conductivity of singleand multi-walled carbon nanotube-epoxy composites. 

// Composites Science and Technology.- 66 (10).- 2006.- PP. 1285-1288. 

17. Kim, J. A.; Seong, D. G.; Kang, T. J.; Youn, J. R. Effects of 
surfaceodification on rheological and mechanical properties of CNT/epoxy 

composites // Carbon.- 44 (10).- 2006.- PP. 1898-1905. 

18. Mamedov, A. A.; Kotov, N. A.; Prato, M.; Guldi, D. M.; Wicksted, J. P.; 
Hirsch, A. Molecular design of strong single-wall carbon 

nanotube/polyelectrolyte multilayer composites // Nature Materials. -1 (3). –

2002.- PP. 190-194. 

19. Meyyappan, M. Carbon nanotubes science and applications // CRC Press: 
Boca Raton, FL, (2005). 

 



 136 

 

20. O'Connell, M. J.; Carbon nanotubes properties and applications // CRC 

Taylor & Francis: Boca Raton, (2006). 

21. Ruan, S. L.; Gao, P.; Yang, X. G.; Yu, T. X. Toughening high 

performance ultrahigh molecular weight polyethylene using multiwalled 
carbon nanotubes. // Polymer.- 44 (19).- 2003.- PP. 5643-5654. 

22. Coleman, J. N.; Cadek, M.; Blake, R.; Nicolosi, V.; Ryan, K. P.; Belton, 

C.; Fonseca, A.; Nagy, J.B.; Gun'ko, Y. K.; Blau, W. J. High-performance 
nanotube-reinforced plastics: Understanding the mechanism of strength 

increase. // Advanced Functional Materials.- 14 (8).- 2004.- PP. 791-798. 

23. Gorga, R. E.; Cohen, R. E. Toughness enhancements in poly(methyl 

methacrylate) by addition of oriented multiwall carbon nanotubes // Journal 
of Polymer Science Part B-Polymer Physics.- 42 (14).- 2004.- PP. 2690-

2702. 

24. Meincke, O.; Kaempfer, D.; Weickmann, H.; Friedrich, C.; Vathauer, 
M.; Warth, H. Mechanical properties and electrical conductivity of carbon-

nanotube filled polyamide-6 and its blends with 

acrylonitrile/butadiene/styrene // Polymer.- 45 (3).- 2004.- PP. 739-748. 

25. Liu, T. X.; Phang, I. Y.; Shen, L.; Chow, S. Y.; Zhang, W. D. 

Morphology and mechanical properties of multiwalled carbon nanotubes 

reinforced nylon-6 composites // Macromolecules.- 37 (19).- 2004.- 7214-

7222. 

26. Sandler, J. K. W.; Pegel, S.; Cadek, M.; Gojny, F.; van Es, M.; Lohmar, 

J.; Blau, W. J.; Schulte, K.; Windle, A. H.; Shaffer, M. S. P. A comparative 

study of melt spun polyamide-12 fibres reinforced with carbon nanotubes 
and nanofibres // Polymer. -45 (6).- 2004, -PP. 2001-2015.  

27. Ogasawara, T.; Ishida, Y.; Ishikawa, T.; Yokota, R. Characterization of 

multi-walled carbon nanotube/ phenylethynyl terminated polyimide 
composites // Composites Part A-Applied Science and Manufacturing.- 35 

(1).- 2004.- PP. 67-74. 

28. Liu, L. Q.; Wagner, H. D. Rubbery and glassy epoxy resins reinforced 

with carbon nanotubes // Composites Science and Technology.- 65 (11-12).- 
2005.- 1861-1868. 

 



 137 

 

29. Kang, M.; Myung, S. J.; Jin, H. J. Nylon 610 and carbon nanotube 

composite by in situ interfacial polymerization // Polymer.- 47 (11).- 2006.- 

PP. -3961-3966. 

30. Liu, L. Q.; Barber, A. H.; Nuriel, S.; Wagner, H. D. Mechanical 
properties of functionalized single-walled carbon-nanotube/poly(vinyl 

alcohol) nanocomposites // Advanced Functional Materials.- 15 (6).- 2005.- 

PP. 975-980.  

31. Manchado, M. A. L.; Valentini, L.; Biagiotti, J.; Kenny, J. M. Thermal 

and mechanical properties of single-walled carbon nano tubes-

polypropylene composites prepared by melt processing // Carbon 43 (7), 

2005, PP. 1499-1505.  

32. Kearns, J. C.; Shambaugh, R. L. Polypropylene fibers reinforced with 

carbon nanotubes // Journal of Applied Polymer Science 86 (8), 2002, PP. 

2079-2084. 

33. Gao, J. B.; Itkis, M. E.; Yu, A. P.; Bekyarova, E.; Zhao, B.; Haddon, R. 

C. Continuous spinning of a single-walled carbon nanotube-nylon composite 

fiber // Journal of the American Chemical Society 127 (11), 2005, PP. 3847-
3854. 

34. Mamedov, A. A.; Kotov, N. A.; Prato, M.; Guldi, D. M.; Wicksted, J. P.; 

Hirsch, A. Molecular design of strong single-wall carbon 

nanotube/polyelectrolyte multilayer composites // Nature Materials 1 (3), 
2002, PP. 190-194. 

35 Maciej Olek. Carbon nanotube composites – mechanical, electrical and 

optical properties. // Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr. rer. 
nat.) der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen 

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Bonn –2006.. 

36. Du, F. M.; Scogna, R. C.; Zhou, W.; Brand, S.; Fischer, J. E.; Winey, K. 
I. Nanotube networks in polymer nanocomposites: Rheology and electrical 

conductivity // Macromolecules 37 (24), 2004 PP. 9048- 9055. 

37. Zhang, Q. H.; Lippits, D. R.; Rastogi, S. Dispersion and rheological 

aspects of SWNTs in ultrahigh molecular weight polyethylene // 
Macromolecules 39 (2), 2006, PP. 658-666. 

 



 138 

 

38. Seo, M. K.; Park, S. J. Electrical resistivity and rheological behaviors of 

carbon nanotubes-filled polypropylene composites // Chemical Physics 

Letters 395 (1-3), 2004, PP.44-48. 

39. Chatterjee, T.; Yurekli, K.; Hadjiev, V. G.; Krishnamoorti, R. Single-
walled carbon nanotube dispersions in poly(ethylene oxide) // Advanced 

Functional Materials 15 (11), 2005, PP. 1832-1838. 

40. Wang, L.; Dang, Z. M. Carbon nanotube composites with high dielectric 
constant at low percolation threshold // Applied Physics Letters 87 (4) 2005. 

41. Barrau, S.; Demont, P.; Peigney, A.; Laurent, C.; Lacabanne, C. DC and 

AC conductivity of carbon nanotubes-polyepoxy composites // 

Macromolecules 36 (14), 2003, PP. 5187-5194. 

42. Kilbride, B. E.; Coleman, J. N.; Fraysse, J.; Fournet, P.; Cadek, M.; 

Drury, A.; Hutzler, S.; Roth, S.; Blau, W. J. Experimental observation of 

scaling laws for alternating current and direct current conductivity in 
polymer-carbon nanotube composite thin films // Journal of Applied Physics 

92 (7), 2002, PP. 4024-4030. 

43. Kim, B.; Lee, J.; Yu, I. S. Electrical properties of single-wall carbon 
nanotube and epoxy composites // Journal of Applied Physics 94 (10), 2003, 

PP. 6724-6728.  

44. Skakalova, V.; Dettlaff-Weglikowska, U.; Roth, S. Electrical and 

mechanical properties of nanocomposites of single wall carbon nanotubes 
with PMMA // Synthetic Metals 152 (1-3), 2005, PP. 349-352.  

45. Min-Kang Seo, Soo-Jin Park, Electrical resistivity and rheological 

behaviors of carbon nanotubes-filled polypropylene composites // Chemical 
Physics Letters 395, 2004, PP. 44. 

46. Hui Cai, Fengyuan Yan, Qunji Xue, Investigation of tribological 

properties of polyimide/carbon nanotube nanocomposites // Materials 

Science and Engineering A 364, 2004, P. 4. 

47. P.C. Ramamurthy, A.M. Malshe, W.R. Harrell, R.V. Gregory, K. 

McGuire, A.M. Rao Polyaniline/single walled nanotube composite 

electronic devices // Solid-State Electronics 48, 2004, P. 2019. 

 



 139 

 

48. F.H. Gojny, M.H.G. Wichmann, U. Kopke, B. Fiedler, K. Schulte, 
Carbon nanotube-reinforced epoxy-composites: enhanced stiffness and 

fracture toughness at low nanotube content // Composites Science and 

Technology 64,  2004, P. 2363. 

49. Rupesh Khare, Suryasarathi Bose Carbon Nanotube Based Composites- 

A Review Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, 

Vol. 4, No.1, pp 31-46, 2005. 

50. A.Cynthia, L.Jeffrey, Sivaram Arepalli, James M. Tour and R. 
Krishnamoorti, Dispersion of Functionalized Carbon Nanotubes in 

Polystyrene // Macromolecules, 35,  2002, P. 8825. 

51 S. B. Lee., H. Kajii, H. Araki, K. Yoshino. Electrical and optical 
properties of conducting polymer-C60 – carbon nanotube system. // Synth. 

Met.- V121.- 2001.- PP. 1591-1592 

52 E. S. Choi, J. S. Brooks, D. L. Eaton, H. Garmestani, D. Li K. Dahmen. 
Enhancement of thermal and electrical properties of carbon nanotube 

polymer composites by magnetic field processing // Jour. of Appl. Phys. - 

V94, N 9.- 2003, PP.6034-6039 

53 Jumi Yun, Ji Sun Im, Young-Seak Lee, Hyung-Il Kim. Effect of 
oxyfluorination on electromagnetic interference shielding behavior of 

MWCNT/PVA/PAAc composite microcapsules // European Polymer 

Journal. –V 46, Issue 5.- 2010.- P.900-909. 

54 O. Chauvet, J.M. Benoit, B. Corraze. Electrical, magneto-transport and 

localization of charge carriers in nanocomposites based on carbon nanotubes 

// Carbon.- V 42.- 2004.- P. 949–952. 

55 Marco Sangermano, Sven Pegel, Petra Po¨tschke, Brigitte Voit. Antistatic 

Epoxy Coatings With Carbon Nanotubes Obtained by Cationic 

Photopolymerization // Macromolecular Jour.- V 29.- 2008.- PP.396-400. 

56 Xiaojing Xu, Moe Moe Thwe, Christopher Shearwood, Kin Liao. 
Mechanical properties and interfacial characteristics of carbon-nanotube-

reinforced epoxy thin films //Appl. Phys. Lett. .V 81, No 15.- 2002.- 

PP.2833-2835 
57 Ayman Bassil, Pascal Puech, Georges Landa, Wolfgang Bacsa et all. 

Spectroscopic detection of carbon nanotube interaction with amphiphilic 

 



 140 

 
molecules in epoxy resin composites // Jour. of Appl. Phys. –97.- 2005.- P. 

034303 

58 Qianqian Li, Michael Zaiser, Vasileios Koutsos. Carbon nanotube/epoxy 

resin composites using a block copolymer as a dispersing agent. // Phys. Stat. 
Sol. (a).- 201.- 2004, No13.- R89– R91. 

59 Yi Huang, Ning Li, Yanfeng Ma, Feng Du, Feifei Li, Xiaobo He, Xiao 

Lin, Hongjun Gao, Yongsheng Chen. The influence of single-walled carbon 
nanotube structure on the electromagnetic interference shielding efficiency 

of its epoxy composites // Carbon.- 2007. -V45.- P. 1614. 

60 C. Bower, W. Zhu, S. Jin, O. Zhou. Plasma-induced alignment of CNT  

//Appl. Phys. Lett.- 2000.- V77, N6.- P.830-832. 
61 Rui Zhang, Alice Dowden, Mark Baxendale, Ton Peijs. Conductive 

network formation in the melt of carbon nanotube thermoplastic 

polyurethane composite. // Composites Science and Technology.- Vol. 69, 
Issue 10.- 2009.-P. 1499-1504. 

62. Malte H.G. Wichmann, Jan Gehrmann, Lars Böger, and Karl Schulte 

Functional Properties of Nanocomposite Epoxy Matrix Systems for Strain-
Sensing Applications // Abstr. ECCM-13 Conference, Stockholm, Sweden 

(02.-06. Juni 2008). 

63 Q. Li, Q. Z. Xue, X. L. Gao, Q. B. Zheng. Temperature dependence of 

the electrical properties of the carbon nanotube/polymer composites // 
Polymer Letters.- Vol.3, No.12.-2009.- P. 769–777. 

64 Н.Н. Гаврилов, А.В. Окотруб, Л.Г. Булушева. Электрофизические 

свойства композитных материалов на основе полистирола и углерода 
луковичной структуры в низкочастотном диапазоне 0,5 – 500 кГц. // 

Teзисы докладов Международной конференции «Функциональные 

наноматериалы в катализе и энергетике», Новосибирск.- 2005. 

65. А.Ю. Огнев, А.М. Теплых, В.А. Батаев, А.А. Батаев, А.Г. Кудашов. 

Получение нанокомпозита на основе полимерной матрицы и 

многослойных углеродных нанотрубок // Teзисы докладов 

Международной конференции «Функциональные наноматериалы в 
катализе и энергетике», Новосибирск, 2005. 

66. И.В. Аношкин, В.П. Грачев, С.В. Кондрашов, Э.Г. Раков. Получение 

функциализированных тонких многослойных углеродных нанотрубок 
для комплексного улучшения свойств композиционных материаловю  

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235571%232009%23999309989%231179078%23FLA%23&_cdi=5571&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=ad63e182aee886d4f1999862f4718338
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235571%232009%23999309989%231179078%23FLA%23&_cdi=5571&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=ad63e182aee886d4f1999862f4718338


 141 

 
67 В.Е. Мурадян, Е.А. Соколов, С.Д. Бабенко, А.П. Моравский. 

Диэлектрические свойства композитов, модифицированных 

углеродными наноструктурами, в микроволновом диапазоне // Журнал 

технической физики.- 2010.- том 80, вып. 2.- C. 83-87. 
68 В. A. Kрутиков, А.А. Дидик, Г.И.Яковлев и др. Композиционный 

материал с наноармированием // Альтернативная энергетика и экология 

(ISJAEE).- No4 (24).- 2005.- C. 36-41. 

69 Robert L. Brown, Piyush Thakre, Patrick Klein, Dimitris C. Lagoudas. 

Fabrication and Thermal Characterization of Carbon Nanotube/Epoxy 

Nanocomposites. 

70 Д. А.Усанов, А.В. Скрипаль, А.В. Романов. Комплексная 
диэлектрическая проницаемость композитов на основе 

диэлектрических матриц и входящих в их состав углеродных 

нанотрубок. // Журнал технической физики, -т. 81, вып. 1.- 2011.- С. 
106-110. 

71. Гоффман Дж.Д., Вильямс Г., Пассаглиа Е. Анализ -,  и - 

релаксационных процессов в полихлортрифторэтилене и полиэтилене: 

диэлектрические и механические свойства / Вильямс Г., Пассаглиа Е.// 

Сб. Переходы и релаксационные процессы в полимерах. – М.: 1986. – 
193 с 

72 E. S. Choi, J. S. Brooks, D. L. Eaton, H. Garmestani, D. Li K. Dahmen. 

Enhancement of thermal and electrical properties of carbon nanotube 
polymer composites by magnetic field processing // Jour. of Appl. Phys. - 

V94, N 9.- 2003, PP.6034-6039. 

73 Sarbajit Banerjee, Stanislaus S. Wong. Functionalization of Carbon 

Nanotubes with a Metal-Containing Molecular Complex // Nanoletters.- V 
2, No 1.- 2002.- PP. 49-53. 

74. Фторполимеры. Перевод с англ. Под ред. Кнунянца И.Л. и 

Пономаренко В.А. –М.: Мир, 1975.– 448 с. 

75. Левандовский В.В. Исследование условий разложения формиатов 

никеля и кобальта в среде полихлортрифторэтилена / Олейник В.Г. , 

Харитинич Н.Е.,. Шостак Т.С // Физико-химическая механика и 
лиофильность дисперсных систем. – Вып.7. – К.: Наукова думка.– 1975. 

– С. 90–93. 

 



 142 

 
76 Pavlidoua S. A review on polymer–layered silicate nanocomposites / S. 

Pavlidoua, C. D. Papaspyrides // Prog. Polym. Sci. – 2008. – V. 33. – P. 

1119–1198. 

77 Jang B.Z. Processing of nanographene platelets (NGPs) and NGP 
nanocomposites: a review / B.Z. Jang, A. Zhamu // J. Mater. Sci. – 2008. – V.43. 

– P.5092–101. 

78 She Y. Fabrication of polyethylene/graphite nanocomposite from modified 
expanded graphite / Y. She, G. Chen, D.Wu // Polym. Int. – 2007. – V. 56. – 

P.679–85. 

79 A review on the mechanical and electrical properties of graphite and modified 

graphite reinforced polymer composites / R. Sengupta, M. Bhattacharya, S. 
Bandyopadhyay [et al.] // Progress in Polymer Science. – 2011. – V.36. – P.638-

670. 

80 Zheng W. Electrical conductivity and dielectric properties of 
PMMA/expanded graphite composites / W. Zheng, S.-C. Wong // Compos. Sci. 

Technol. – 2003. – V.63. – P.225–235. 

81 Functionalized graphene sheets for polymer nanocomposites / T. Ramanathan, 
A.A. Abdala, S. Stankovich [et al.] // Nat. Nanotech. –2008. – V.3. – P.327–31. 

82 Krupa I. Physical properties of thermoplastic-graphite composites / 

I. Krupa, I. Chodak //  Eur. Polym. J. – 2001. – V.37(11). – P. 2159–68. 

83 Zheng W. Electrical and mechanical properties of expanded graphite-
reinforced high-density polyethylene / W. Zheng, X. Lu,  S-C. Wong // J. 

Appl. Polym. Sci. – 2004. – V.91(5). – P.2781–8. 

84 HDPE/Expanded graphite electrically conducting composite / 
W.G. Weng, V. Chen, D-J. Wu [et al.] // Compos Interfaces. – 2004. – 

V.11(2). – P. 131–43. 

85 Preparation of polymer/graphite conducting nanocomposite by 
intercalation polymerization / G-H. Chen, D-J. Wu, W-G. Weng [et al.] // J. 

Appl. Polym. Sci. -  2001. – V.82(10). – P. 2506–13. 

86 Wang W-P. Preparation and characterization of poly(methyl methacrylate)-

intercalated graphite oxide/poly(methyl methacrylate) nanocomposite / W-
P. Wang, C-Y. Pan // Polym. Eng. Sci. – 2004. – V.44. – P.2335–9. 

87 Dynamic mechanical and thermal properties of phenylethynyl-terminated 

polyimide composites reinforced with expanded graphite nanoplatelets / D. Cho, 
S. Lee, G. Yang [et al.] // Macromol. Mater. Eng. – 2005. – V.290. – P.179–87. 

88 Srivastava N.K. Study of structural, electrical and dielectric properties of 

polystyrene/foliated graphite nanocomposites developed via in situ 

 



 143 

 
polymerization / N.K. Srivastava, R.M. Mehra // J. Appl. Polym. Sci. – 2008. – 

V.109. – P. 3991–9. 

89 Xiao P. Preparation of exfoliated graphite/ polystyrene composite by 

polymerization-filling technique / P. Xiao, M. Xiao, K. Gong // Polymer. – 
2001. – V.42(11). – P. 4813–6. 

90 Uhl F.M. Preparation of nanocomposites from styrene and modified 

graphite oxides / F.M. Uhl, C.A. Wilkie // Polym. Degrad. Stab.  – 2004. – 
V.84. – P. 215-226.  Uhl F.M. Preparation of nanocomposites from styrene 

and modified graphite oxides / F.M. Uhl, C.A. Wilkie // Polym. Degrad. 

Stab.  – 2004. – V.84. – P. 215-226. 

91 Yasmin A. Processing of expanded graphite reinforced polymer 
nanocomposites / A. Yasmin, J.-J. Luo, I.M. Daniel // Compos. Sci. and 

Technol. – 2006. – V.66. – P. 1179–1186. 

92 Characterizations of expanded graphite/polymer composites prepared by 
in situ polymerization / G. Zheng, J. Wu, W. Wang [et al.] // Carbon. – 2004. 

– V.42(14). – P. 2839-2847. 

93 Preparation of polymer/oriented graphite nanosheet composite by electric 
field-inducement / H. Wang, H. Zhang, W. Zhao [et al.] // Compos. Sci. 

Technol. – 2008. – V.68(1). – P. 238-243.   

94 Thostenson E.T. Nanocomposites in context / E.T.Thostenson, C. Li, T.-

W. Chou // Compos. Sci. and Technol. – 2005. – V. 65. – P. 491–516. 
95 Гуль В.Е. Электропроводящие полимерные композиции / В.Е. Гуль, 

Л.3. Шенфиль // М.: Химия, 1984. – 240 с. 

96 Дульнев Г.Н. Теплопроводность смесей и композиционных 
материалов / Г.Н. Дульнев, Ю.П. Заричняк. –  Л.: Энергия, 1974. – 264c. 

97 Mamunya Ye. Electrical Properties / Yevgen Mamunya // in: S. 

Yellampalli (Ed.), Carbon nanotubes as Conductive filler in segregated 
polymer composites, INTECH, 2011, P. 173–196. 

98 Striking multiple synergies created by combining reduced graphene 

oxides and carbon nanotubes for polymer nanocomposites / P. Song, L. Liu, 

S. Fu [et al] // Nanotechnology. – 2013. – V.24(12). – P. 125704. 
99 Graphene-based polymer nanocomposites / J.R. Potts, D.R. Dreyer, 

C.W. Bielawski [et al.] // Polymer. – 2001. – V.52. – P. 5-25. 

100 Paul D.R. Polymer nanotechnology: Nanocomposites / D.R. Paul; 
L.M. Robeson // Polymer. – 2008. – V. 49. –P. 3187-3204. 

 



 144 

 
101 Alexandre M. Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, 

properties and uses of a new class of materials / M. Alexandre, P. Dubois // 

Mater. Sci. and Eng. – 2000. – V.28. – P. 1-63. 

102 Experimental trends in polymer nanocomposites / J. Jordan, K. Jacobb, 
R. Tannenbaumc [et al.] // Mater. Sci. and Eng. A. – 2005. – V.393.– P. 1-

11. 



 145 

Частина 4. Електричні властивості полімерних 
нанокомпозитів 

4.1. Моделі електропровідності композитного 

матеріалу на основі полімерної матриці з різними 
типами нанокарбонового наповнювача 

Як відомо, для опису в макроскопічному масштабі таких 
властивостей КМ, як теплопровідність, електропровідність та пружні 

модулі використовують зазвичай дві основні моделі – теорія 

перколяції [1] та наближення ефективного середовища [2-4]. 
Теорія перколяції працює у випадку використання двох 

компонентів, різниця в провідності яких перевищує 105 разів і в околі 

фазового переходу діелектрик-провідник - це геометричний фазовий 

перехід другого роду [11]. В околі критичної концентрації може 
відбуватись також і різка зміна (стрибок) інших властивостей 

композиту - теплопровідності, діелектричної проникності, тощо [5,6]. 

Для прогнозування електропровідності КМ було запропоновано цілий 
ряд моделей, в перших із яких основними параметрами були об’ємний 

вміст наповнювача і його власна електропровідність. Але реально є ще 

декілька параметрів, що впливають на електропровідність КМ, а саме: 
1) структурно-морфологічні особливості наповнювача (розміри 

частинок, їх форма); 2) орієнтація частинок наповнювача і їх  

просторовий розподіл в полімерній матриці; 3) кристалічність 

полімерної матриці і міжфазна взаємодія між компонентами. Так, для 
сферичних частинок наповнювача чим менший розмір частинок, тим 

менший поріг перколяції [7]. З іншого боку, для частинок 

наповнювача із коефіцієнтом форми 1AR   і при широкому розподілі 

величини AR  поріг перколяції зменшується при збільшенні AR  [8].  
Оскільки ці перераховані параметри по-різному впливають на 

електропровідність КМ, було розроблено цілий ряд моделей, 

представлених в літературі, які можна розбити на чотири основних 
групи – статистичну, термодинамічну, геометричну і структурно-

орієнтовану моделі,  детальний аналіз цих моделей представлений в 

роботах [9, 10, 11, 12].  
 Більшість моделей, представлених в літературі – це 

статистичні моделі перколяції [5, 13], що базуються на ймовірності 

утворення контактів між частинками наповнювача, які утворюють 

нескінченний кластер в композиті. В ранніх моделях перколяції 
розглядалось протікання по вузлах або по зв’язках, але необхідні були 
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подальші розрахунки для перетворення передбачених значень в 

об'ємну частку наповнювача. Ці моделі не є достатньо точними для 
розрахунку електропровідності. Тим не менш, вони стали основою для 

багатьох більш пізніх моделей електропровідності, які краще 

описують електропровідність КМ [14-17].  В рамках такого 

розгляду, кожній точці простору з імовірністю P =   (  - 

відношення об’єму провідної фази (
f ) до загального об’єму 

системи)  відповідає провідність 
f =  і з імовірністю 1-P 

провідність 
p = . Індекс  f  позначає  наповнювач,  а індекс  p – 

матрицю. Поріг протікання  (
c ) в цьому випадку рівний мінімальній 

частці простору, зайнятій провідними областями, при якій система ще 
є провідною. При зміні   в межах від 0 до 1 електропровідність 

композиту збільшується від 
p  до f , що зазвичай може складати до 

20 порядків. Збільшення   відбувається немонотонно: найбільш різка 

її зміна спостерігається у вузькій області концентрацій наповнювача, 

що дозоляє говорити про перехід діелектрик-метал або перколяційний 
перехід, при  , рівній порогу протікання. Порогова об’ємна частка 

провідних частинок наповнювача c = , при якій відбувається 

перехід до електропровідного стану, є основною характеристикою 

перколяції. 
Зазвичай, в околі перколяційного порогу спостерігається 

степенева залежність електричних, механічних, магнітних та теплових 

характеристик композитів від об’ємного вмісту наповнювача  . 

Наприклад, концентраційна залежність електропровідності ( )   біля 

точки перколяції описується наступними скейлінговими 

залежностями для областей вище та нижче перколяційного порогу, 

відповідно: 
t

cf )(  −= , c   ,   (4.1) 

s

cp )( −−=   c    (4.2) 

де t , s  – критичні індекси, c  – так званий поріг перколяції, 
f  та 

p - величини, пов’язані із електропровідністю провідної і 

діелектричної фаз, відповідно. 
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Показники s і t залежать від розмірності системи: для 

випадкової перколяції 4 3s t=   для двовимірної системи та 0,75s  , 

2t  для  тривимірної системи [6]. Проте, в багатьох системах 

спостерігається величина t значно більша, ніж 2,0 [18- 20]. В 
загальному випадку це може бути викликано тим, що 

електропровідність композиту стає тензорною величиною, тобто існує 

анізотропія електропровідності композиту [21]. Анізотропія в 
перколяційних системах може бути пов’язана як з анізотропією 

властивостей частинок наповнювача, так і з анізометричною формою 

частинок наповнювача і їх орієнтуванням в полімерній матриці.  

Поріг перколяції для анізометричних частинок (волокна, 
циліндри, диски) зазвичай набагато нижчий [22-26], ніж для частинок 

сферичної або сфероідної форми. В роботах [27-34] досліджено 

взаємозв’зок між величиною порогу перколяції 
c  та коефіцієнтом 

форми частинок AR  для різних ступенів дисперсності наповнювачів. 

На рис. 4.1 наведено залежності порогу перколяції від вмісту 

вуглецевих наповнювачів і їх коефіцієнту форми AR , із якого видно, 

що при збільшенні анізометричності частинок наповнювача поріг 

перколяції зменшується, особливо для КМ із вуглецевими 
нанотрубками. Низьке значення величини перколяційного переходу 

спостерігалося також для композитів, де частинки ізолятора значно 

перевищували частинки провідної фази за розмірами [35-37]. 
Показано, що величина порогу перколяції зменшується зі 

збільшенням відношення розмірів частинок матриці до частинок 

наповнювача w R r=   [38, 39]. 

Отже, як видно з наведених вище даних, теорія перколяції може 
кількісно і якісно в деяких випадках описати властивості 

композитного матеріалу, однак, в класичному вигляді вона не 

враховує особливостей  структури наповнювача і матриці, а також 

характеру взаємодії між ними. 
Властивості поверхні наповнювача і матриці мають значний 

вплив на електропровідність композитів, оскільки визначають рівень 
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 а) 

б) 

Рис. 4.1. Залежність порогу перколяції електропровідності 
полімерних  композитів від вмісту і коефіцієнту форми вуглецевих 

наночастинок: а) КМ із графітовими нанопластинками (ГНП); б) КМ із 

вуглецевими нанотрубками (ВНТ), точки – експеримент [29, 30, 

31,32,33], лінії – розрахунок  [28] 

міжфазної взаємодії компонентів [40]. Рівень змочування полімером 

поверхні наповнювача визначається різницею у величинах 

поверхневої енергії компонентів [41].  Невелика різниця у величинах 
поверхневої енергії полімера та наповнювача призводить до 

покращення змочування частинок наповнювача полімером. Краще 



 149 

змочування означає, що велика кількість полімеру покриває  

поверхню частинок наповнювача, що змінює розподіл наповнювача 
всередині матриці. Це призведе до збільшення порогу перколяції і 

загального електроопору композиту, оскільки необхідна більша 

кількість наповнювача, щоб частинки наповнювача почали 

контактувати між собою. Саме з цієї причини, необхідна дещо більша 
різниця між поверхневими енергіями наповнювача і полімеру. 

Запропонована в роботах Мамуні і ін. [41, 42] модель 

електропровідності композитів, що враховує величини поверхневої 
енергії наповнювача та полімера і в'язкість розплаву полімеру,  

представляє групу термодинамічних моделей. В рамках цієї моделі 

показано, що характер перколяції залежить не тільки від кількості 
частинок наповнювача та їх розмірів, а й від міжфазної взаємодії 

полімер-наповнювач: 

( )* 1
log log log log

k

c
c m C

cF


   



 −
= + −  
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         і  

( )
0.75

c
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=

−
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pfK A B= −  ,        (4.3) 

де   - електропровідність композиту , 
*

c  - електропровідність при 

c = , 
m  - електропровідність при F = , де F  - параметр 

пакування (максимально можливий об’ємний вміст наповнювача в 

КМ), що залежить від коефіцієнту форми частинок наповнювача; 
pf  

- міжфазна напруженість; A  і B  - константи.  Величина  k   залежить  

від об’ємної частки наповнювача,  порогу 

перколяції і обчислюється із рівняння Фуке  [43]: 

( )
0.5

2pf p f p f    = + − ,         (4.4) 

де 
p  та 

f  - поверхнева енергія полімеру і наповнювача, відповідно. 

Ця модель гарно описує дані, отримані для різних полімерів, 

наповнених сажею [1212,41,25,28,29], але не дає задовільного 

узгодження розрахованих і експериментальних даних для КМ із 
іншими типами наповнювачів. 

Геометрична модель перколяції була запропонована для 

прогнозування  електропровідності спечених сумішей провідних і 

ізоляційних порошків. Основним припущенням цієї моделі є те, що 
під час процесу спікання ізоляційний матеріал формується у вигляді 
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кубічних частинок правильної форми, у той час як електропровідні 

частинки розташовуються на поверхні частинок полімеру.  Основні 
параметри, які використовуються при визначенні провідності є 

діаметр не спечених частинок або довжина ребра спечених частинок. 

Добре відома модель цього класу, запропонована в роботі Malliaris і 

Turner [44]. Є два рівняння, що використовуються для прогнозування 
двох величин – порогу перколяції і об'ємної частки наповнювача, коли 

електропровідність вже не зростає. В цих рівняннях 

використовуються діаметр частинок, ймовірність утворення довгих 
смуг із електропровідних частинок на поверхні частинок полімеру.  

Структурно-орієнтовані моделі засновані на фізичному 

конструюванні кінцевого композиту. На електропровідність 
композитних матеріалів часто впливають структурні особливості 

наповнювачів, зокрема такі, як аспектне відношення AR  і 

орієнтування частинок наповнювача в полімерній матриці, яке є 

результатом методу виготовлення КМ. Наприклад, лиття під тиском 
композитних матеріалів призводить до вирівнювання наповнювачів в 

полімерній матриці при видавлюванні із сопла або пресуванні у формі. 

Це призведе до того, що електропровідність буде відрізнятись за 
величиною в  залежності від напрямку вимірювань. При цьому 

можуть руйнуватись частинки наповнювача – змінюється їх 

коефіцієнт форми AR . Одна із структурно-орієнтованих моделей 
електропровідності була запропонована  Нільсеном [45], в якій 

електропровідність КМ є функцією AR  і координаційного числа 

наповнювача: 

1

1

f

c p

f

AB

B


 



+
=

− 
; 

1f p

f p

B
A

 

 

−
=

+
;  

2

1
1 f

F

F


− 
  +  

 
 ,   (4.5) 

де 
f  – провідність наповнювача, 

f – концентрація наповнювача, 

p  – провідність полімеру, F  – параметр пакування. В цій моделі A  

- функція AR  частинок наповнювача, а B  зазвичай близький до 1 для 

полімерів. Виявилося, що це співвідношення гарно описує 
теплопровідність КМ і є зовсім неефективним для прогнозування 

електропровідності КМ [46]. Вебер і Камал [47] запропонували дві 

моделі, параметрами якої є об’ємний вміст наповнювача і його 
електропровідність, його розміри, аспектне відношення AR  і 

орієнтація частинок наповнювача.  
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Теорія ефективного середовища є досить результативним 

методом для опису багатьох систем [48], зокрема таких явищ в них, як 
електро- та теплопровідність, надпровідність, дифузія в поруватих 

твердих тілах, магнітна сприйнятливість в невпорядкованих сплавах і 

т. інш. [3]. На відміну від теорії перколяції, теорія ефективного 

середовища використовується для систем, в яких співвідношення між 

властивостями компонентів є граничною величиною (105) і інколи 
перколяція в явному вигляді не відбувається. В ряді випадків теорія 

ефективного середовища добре узгоджується із теорією перколяції і 

дає коректні значення порогу перколяції для КМ. В рамках теорії 
ефективного середовища розглядаються електричні властивості 

випадкової розупорядкованої бінарної суміші. Передбачається, що 

кожна частинка оточена середовищем, що має ефективну провідність 

суміші. В так званому симетричному середовищі Бруггемана весь 
об’єм заповнений частинками з необмеженим діапазоном розмірів і 

змішаних між собою в певних пропорціях. Асиметричне середовище 

Бруггемана заповнене рівномірно покритими частинками із 
необмеженим діапазоном розмірів, для яких об’ємне відношення 

покриття до внутрішнього об’єму є однаковим для всіх зерен [4]. І 

проміжна ситуація між цими двома випадками це коли жодна із фаз не 

покриває повністю зерна іншої фази. Схематичні картинки трьох типів 
середовищ наведені на рис. 4.2.   

включення ефективне

середовище

матриця

Ваг. вміст:

Ваг. вміст:
 

Рис. 4.2. Реальне середовище (схематично) та самоузгоджені 

включення в ефективному середовищі [4] 
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В роботах [14, 49] була запропонована агрегатна структурна 

модель, в якій усунуто недоліки теорії ефективного середовища  [3, 
15] і узагальненої теорії ефективного середовища McLachlan’s і 

поєднано особливості моделі  перколяції  і теорії ефективного 

середовища. В роботі [16] авторами на основі аналізу попередніх 

робіт, для опису електропровідності бінарних систем було 
запропоновано наступне співвідношення:  

( )
( )

( )
( )

1 1 1 1

1 1 1 1
0

t t t t
p m f m

t t t t
p m f m

f

A A

    

   

   

   

 −  −

+ =

+ +

 ,         (4.6) 

де f  - об’ємна частка полімеру, індекси p , m , f  відповідають фазі 

полімеру, середовища (КМ) та наповнювача, 1f + = , 

( )1 c cA  = − . 

В цій моделі критичний індекс t  може бути розрахований або 

визначений із апроксимуючих  кривих  і  є  функцією  коефіцієнтів  
деполяризації  частинок наповнювача і матриці. 

В роботі [50] представлено результати дослідження 

електропровідності  композитів ВНТ-епоксидна смола, для опису якої 
було запропоновано наступний вираз:  

c

x

sample
RRr

l

+







+12

22
  ,         (4.7) 

де r, l  - радіус та довжина однієї частинки (нанотрубки), R - опір 

однієї частинки, Rc – опір контакту з наступною частинкою, Φ - вагова 
концентрація наповнювача. Величина показника ступеню x 

визначається із  експериментальних концентраційних залежностей 

електропровідності композитів. В роботі представлено оціночні 
значення величин контактного опору для різних розмірів частинок 

наповнювача, яка склала 105 Ом для матеріалів, досліджених в [51, 52], 

106 Ом в [53], 107 Ом в [54] і 103 Ом в [55]. Найменша величина 

контактного електроопору спостерігалась для частинок діаметром 
100 нм.  

Тенденцією останніх років є використання декількох 

наповнювачів (в основному суміші), що може значно покращувати 
характеристики створюваних КМ, такі як електро- та 

теплопровідність, пружні характеристики – міцність, модуль Юнга, 
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температура склування та механічні втрати в порівнянні із КМ, де 

використовується один наповнювач. Додавання в полімерну матрицю 
багатокомпонентних наповнювачів сприяє процесу взаємодії між 

цими наповнювачами. Так, в КМ на основі поліетилену з графітовими 

частинками і вуглецевими волокнами [55], а також в КМ  із сажею та 

вуглецевими волокнами  (ВВ) [56, 57] спостерігався синергетичний 
ефект, що призводив до покращення електропровідності КМ. 

Механізм підвищення електропровідності полягає у подвійній 

перколяції і відображає роль ВВ у підвищенні зв’язності 
електропровідних шляхів. Співіснування двох електропровідних сіток, 

утворених із частинок сажі та із вуглецевих волокон, що підсилюють 

одна одну, призводить до значного покращення електричних 
характеристик КМ, оскільки волокнистий наповнювач взаємодіє із 

сферичними частинками сажі, що стимулює процес утворення 

електропровідної сітки в полімерній матриці. Синергетичний ефект 

може проявлятись в покращенні електричних чи теплових 
властивостей КМ навіть тоді, коли один із наповнювачів не є 

високоелектро- чи теплопровідним. Так, в роботі [58] досліджувались 

КМ на основі поліефіралкоксикетону із гібридним наповнювачем SiC і 
вуглецевими волокнами (ВВ) і спостерігалось значне покращення 

теплопровідності в КМ, що є результатом формування ефективних 

теплових шляхів в КМ. В останній час з’являються також роботи, в 
яких представлені результати досліджень КМ із нанорозмірними 

наповнювачами та їх сумішами. Так, в роботі [59] було показано, що 

додавання ВНТ в КМ із сажею збільшує електропровідність КМ. Крім 

того, частинки сажі також підвищують в’язкість та тріщиностійкість 
нанокомпозитів, таким чином підтверджуючи синергетичний ефект 

сажі як багатофункціонального наповнювача. Новизна цієї роботи 

полягає в тому, що синергизм є результатом комбінації двох 
електропровідних наповнювачів як з унікальною геометричною 

формою і різним AR, так і з різними характеристиками дисперсності. 

В останній час приділяється багато уваги дослідженню 

механічних [60-64], теплових [64, 65] та електричних [66-70] 
властивостей ряду об’ємних зразків із компактованого ТРГ. Умовно 

пресовані зразки ТРГ можна представити як композитну гетерогенну 

систему: наповнювач – частинки ТРГ, матриця – повітря. В зв’язку з 
цим, для опису в макроскопічному масштабі таких властивостей 

компактованих ТРГ, як теплопровідність, електропровідність та 

пружні модулі також можна використовути дві основні моделі – 
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теорія перколяції [1] та наближення ефективного середовища [2-4]. В 

роботах [66, 17 63, 64] автори запропонували застосувати для опису 

електро-   , теплопровідності   та модулів пружності E  пресованих 

зразків терморозширеного графіту перколяційний підхід. В такому 

випадку порогом перколяції є деяка критична густина зразка 
cd  , при 

якій стає можливою електропровідність, а густина  
rd   – так званий 

поріг жорсткості, при якій стають ненульовими модулі пружності:  

( ) ( )~ ~
t t

KM c cd d  − − ; ( )~
t

c  −

( ) ( )~ ~KM r cE d d
 

 − − ,  (4.8) 

де KMd  – густина зразка, KM Md d = - об’ємний вміст твердої фази 

графіту, t  – критичний індекс, а критичний індекс   може бути як 

більшим, так і майже рівним t , в залежності від того, які напруження 

в зразку переважають. 

В рамках моделі Кірквуда-Кітінга [11] показано, що  r cd d   

8/5, тобто поріг провідності завжди менше порогу жорсткості в 
компактованих ТРГ. 

Як вже відзначалося, при компактуванні ТРГ відбувається 

орієнтування графітових пластин перпендикулярно до вісі 

компактування в результаті чого з’являється анізотропія властивостей, 
яка зростає зі збільшенням густини зразків. Крім того, ця анізотропія 

може бути різною по висоті зразка вздовж вісі пресування, локальна 

густина id  максимальна у верхній та нижній частинах зразка і 

мінімальна всередині, отже маємо ефективну усереднену густину 
зразка, і відповідно усереднені по всьому об’єму зразка такі 

характеристики, як теплопровідність, електропровідність і т.д. [71]. 

Підсумовуючи  вище  викладене,  можна  зробити  висновок,  

що запропоновані моделі для опису електропровідності не є 
універсальними і можуть бути використані лише в першому 

наближенні, оскільки не враховують структурно-морфологічних 

особливостей частинок електропровідного наповнювача, характеру їх 
контактування між собою при утворенні електропровідного 

неперервного кластеру і особливостей електропереносу в місцях 

контактування, орієнтації частинок наповнювача відносно напрямку 
дії електричного поля. В зв’язку з цим, основним завданням при 

дослідженні композитних матеріалів вуглець-полімер було 

моделювання порогу перколяції в композитах із наповнювачами різної 
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морфології і розробка адекватної моделі електропровідності, яка 

враховує як структурно-морфологічні особливості частинок 
вуглецевого наповнювача, так і характер їх просторового розподілу в 

полімерній матриці.  

4.2. Модель ефективної електропровідності 

композитних матеріалів 

Висока різниця в величині порогу перколяції електропровідності 

c , в абсолютних значеннях електропровідності 
KM , в значеннях 

критичного індексу t епоксидних КМ із вуглецевими наповнювачами 
різної морфології обумовлена різним характером і ймовірністю 

утворення неперервних ланцюжків із частинок наповнювача, типом 

контакту між частинками наповнювача у ланцюжку (величиною 
контактного опору між частинками наповнювача) і кількістю 

контактів на одиницю довжини неперервного ланцюжка. При 

збільшенні об’ємного вмісту електропровідної фази зростає кількість 
струмопровідних шляхів і, відповідно, збільшується 

електропровідність композиту. На основі такого розгляду для опису 

електропровідності композиту, що складається із електропровідного 

та діелектричного компонентів, було запропоновано модель [72, 73], 

згідно якої електроопір такого композиту KMR  вздовж одного із 

напрямків зразка можна представити як електроопір паралельно 

з’єднаних електроопорів 
_f cR  ланцюжків (їх число 

*

_f cN  ) із 

частинок електропровідного наповнювача: 

_

_

f c

KM

f c

R
R

N
=        (4.9) 

Електроопір окремого струмопровідного ланцюжка 
_f cR  залежить від 

власного електроопору індивідуальних частинок наповнювача 
fr , їх 

кількості в ланцюжку 
*n  і величини контактного  електроопору kR  

між ними: 

( )*

_f с f kR n r R=  +    (4.10) 

Кількість неперервних струмопровідних ланцюжків із слабо 

деформованих частинок наповнювача в околі порогу перколяції 

c   (утворення першого ланцюжка) змінюється за скейлінговим 
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законом від об’ємного вмісту  наповнювача  ,  так само, як і 

електропровідність в моделі перколяції:  

( )*

_

t

f c cN G  =  −    (4.11) 

де G  - коефіцієнт, що визначається, головним чином, параметром 

пакування частинок наповнювача F , їх розміром (об’єм частинки 

fV ) і кількістю 
*n  в неперервному струмопровідному ланцюжку в 

композиті об’ємом 
KMV : 

*

_ *

t

cKM
f c

f c

F V
N

V n F

 



 −
=  

 − 
 .  (4.12) 

Величину електроопору зразка в рамках запропонованої моделі можна 

представити в наступному вигляді: 

( )
( ) ( )

( ) ( )

* 2*

_

( )( )

,

, ,

t

f c
KM f k f k

f c c KM c

tot

f k

n V Fn
R r R r R

N F V

R R

 

   

   

  −
= + =  + = 

 − 

= +
, (4.13)

 

де ( ),fR     - сумарний електроопір вуглецевих частинок, а ( ),tot

kR    

- сумарний контактний електроопір між вуглецевими частинками.  

Кількість  частинок наповнювача в ланцюжку визначається довжиною 
зразка в напрямку вимірювання електроопору, розміром і формою 

частинок і їх просторовою орієнтацією в об’ємі композиту, яка 

визначається кутом   між довгою віссю частинки і вертикальною 

віссю зразка (перпендикулярною до площини зразка ab ), як це 

показано на рис. 4.3а. Для випадкового розподілу частинок 

наповнювача (при невеликому вмісті наповнювача)    450, а при 

збільшенні вмісту наповнювача відбувається часткове вирівнювання 

частинок в площині зразка, кут    збільшується і може зростати до  

900 при пресуванні  



 157 

a,b

С





 

С

a,b

 900

 

а б 
Рис. 4.3. Модельне представлення ланцюжкової структури із 

частинок наповнювача: а) низький вміст наповнювача; б) високий 

вміст наповнювача зразків (наприклад ТРГ), коли орієнтування 
анізометричних частинок наповнювача відбувається під дією тиску 

пресування  

У випадку орієнтування анізометричних частинок 

наповнювача в композиті для різних напрямків у зразку відносно 

вертикальної вісі C   утворюються різні ланцюжки і величина 
*n  буде 

різною, так само буде різною і кількість ланцюжків в різних 

напрямках зразка: 

a,b: * ( )
sin

ab

b
n

L
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;       *
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t

cKM
f c ab
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L F V
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C: *( )
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L F V
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c V F

 

 

 −  
=  

  − 

, (4.15) 

де b(а) – лінійні розміри зразка в площині ab , с -  висота зразка 

(вздовж вісі C ),  – множник, що змінюється від 1 до 2, L -  довжина 

більшої сторони частинки наповнювача (діаметр D для дисків і 
довжина l для циліндричних частинок). 

Враховуючи співвідношення (4.13)-(4.15) для питомого електроопору 

КМ в площині зразка )ab(KM  і вздовж вісі  C  )ab(KM  можна 

записати наступні вирази: 
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, (4.16) 
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.    (4.17) 

Отримані в рамках моделі вирази (4.16)-(4.17) для опису 

електроопору композитів в інтервалі концентрацій наповнювача  

Fc  , тобто після порогу перколяції, є універсальними для 

різних типів частинок наповнювача, оскільки враховують їх розмір та 

морфологію (параметри L , fV , F , )AR,F(c ), і, на відміну від 

розглянутих вище перколяційної моделі [5, 13] і наближення 

ефективного середовища [14-17], ще й враховують просторовий 

розподіл анізометричних частинок наповнювача в об’ємі композиту 

(кут  ) і контактний електроопір між частинками наповнювача 
kR , 

величина якого залежить як від характеру контактування частинок 

наповнювача (прямий контакт або контакт через полімерний 

прошарок  ) [74-79], так і від площі контакту.  

4.2.1. Ізотропні композити вуглець-полімер в рамках моделі 
ефективної електропровідності 

В рамках запропонованої моделі, електроопір зразків КМ із 

частинками наповнювача різної морфології при їх випадковому 

орієнтуванні в композиті (  450, 5022 ,cossin =  ) можна 

описати наступними виразами: 

1) Частинки наповнювача є дископодібними, або пластинчастими 

(дис.персний графіт, графітові нанопластинки діаметром D і 
товщиною h): 

( )

( ) tot
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     ,    (4.18) 

де електроопір індивідуальної пластинки графіту у вигляді диску 

представленеий як ( ) hhDDr abab)ab(f  =  (
ab  - 

питомий електроопір в площині графітової пластинки). 
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2) Частинки наповнювача у вигляді m скріплених між собою дисків 

(пластинок) товщиною h  (терморозширений графіт): 

( )

( ) ( ) ( )
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  ,                                                         (4.19) 

де mRR )ab(k

*

)ab(k = . 

Формально, в неперервному струмопровідному ланцюжку із 

фрагментів частинок ТРГ (m скріплених між собою графітових дисків) 

в m разів зменшується кількість контактних опорів  на одиницю 

довжини ланцюжка, ніж у випадку дископодібних частинок 
наповнювача (дисперсний графіт та ГНП), що відповідає зменшенню 

величини одиничного контактного електроопору в m разів у виразі 

(4.18): 
*

kkk RmRR →→ . 

3) Частинки наповнювача є циліндричними із діаметром d  і 

довжиною l  (вуглецеві нанотрубки, волокна): 
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, (4.19) 

де електроопір індивідуальної циліндричної частинки наповнювача  

( )24 dlr fcyl_f    ( f  - питомий електроопір наповювача). 

Використавши знайдені експериментально критичні параметри 

(
c  та t , див. табл. 2.2) для КМ із різними типами наповнювачів, в 

рамках запропонованої моделі визначено кількість струмопровідних 

ланцюжків, що утворюються в цих КМ. На рис. 4.4 представлено 
результати оціночного розрахунку кількості вуглецевих ланцюжків, 

що приймають участь в електропровідності для всіх КМ з 

нанорозмірними наповнювачами при  =0,025 об.ч. Як видно із 
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рисунка, найменша кількість ланцюжків утворюється в КМ з ГНП, що 

узгоджується із більшою величиною порогу перколяції 
c  в цих 

композитах в порівнянні з КМ з використанням ТРГ, ТРГ2 та ВНТ як 

наповнювачів. 

З використанням експериментальних залежностей )(f  =  

для досліджуваних КМ проведено оцінку величини одиничного (між 

двома частинками) контактного опору 
*

kR . Для композитів Гр.-ЕД20 

та ГНП-ЕД20 перколяційний  перехід  відносно  широкий,  тому було  
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Рис. 4.4. Кількість неперервних ланцюжків із вуглецевих 

частинок, що приймають участь в електропровідності і величина 
tot

f

tot

k RR  для КМ із вмістом 0,025 об.ч. наповнювача 

отримано сімейство кривих )(f  =  в деякому проміжку значень 

Δϕ в околі критичної концентрації для різних значень 
*

kR , яке 

зменшується при збільшенні вмісту наповнювача. Результати цих 

розрахунків, а також концентраційні залежності контактного 
електроопору наведено на рис. 4.5, 4.6. Звичайно, мова йде про 

усереднене значення одиничного контактного опору, оскільки контакт 

може бути як безпосередньо між частинками (прямий контакт), так і 

через полімерний прошарок між частинками.  
 У випадку прямих контактів між частинками сферичної форми  
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Рис. 4.5. Електропровідність епоксидних КМ з різними типами 

вуглецевих наповнювачів: а) дисперсний графіт; б) 1 - ВНТ, 2 - ТРГ та 
3 - ГНП; експериментальні дані - маркери; лінії – розрахунок в рамках 

моделі (2.26) із різними значеннями величини  контактного 

електроопору 
*

kR  (див. рис. 4.6) 
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Рис. 4.6. Концентраційні залежності одиничного контактного 

опору для КМ вуглець-ЕД20; на вставці визначені з модельних 

розрахунків концентраційні залежності величин одиничного 

контактного опору для КМ з ТРГ, ТРГ2 та ВНТ 

kR  є функцією питомого  електроопору частинок наповнювача, 

радіусу контактної плями a  і довжини вільного пробігу носіїв струму 

в матеріалі [73, 74]: 



 162 

a
R ab

k
2


=         при a>>l     (контакти типу Хольма),  і  

 
a

l

a
R ab

k
22

=


   при a <<l   (контакти  типу Шарвіна).    (4.20) 

У нас частинки графіту не є сферичними, але в першому наближенні 

для порівняльного аналізу КМ можна використовувати формули 

(4.20). 
 У випадку контактування через полімерний прошарок чи 

повітряний зазор товщиною    між частинками в рамках тунельного 

ефекту електроопір 
kR  між двома контактуючими частинками 

наповнювача може бути представлений наступним співвідношенням 

[100]: 

,

2

( ) 2

4
exp 2

2
k tunel

V h
R m

w j hwe m

 




 
= =  

  
   (4.21) 

де  j  - густина тунельного струму, V  - різниця потенціалів, e  та 

m - заряд та маса електрону, h  - постійна Планка,   - ширина 

бар’єру (відстань між частинками наповнювача),   - висота бар’єру, 

яка є функцією температури [80-82] (для епоксидної смоли    1 еВ 

[76,77]), w  -  поперечний переріз тунелювання. 

В роботі [78] для КМ із вуглецевими нанотрубками контакний 

електроопір, викликаний при балістичному тунелюванні електронів 

через контактне з’єднання апроксимується формулою Ландауера-

Баттикера [83-85]: 

  , 
2 *

1

2
cont

h
R

e M J
= 


        (4.22) 

де 
*M  - сумарна кількість електропровідних каналів і 

9054122 2 ,eh   кОм. Рівняння (4.22) вказує на те, що контактний 

електроопір багатостінних вуглецевих нанотрубок значно менший, 
ніж для одностінних вуглецевих нанотрубок завдяки більшій кількості 

струмопровідних каналів. Символ J  характеризує ймовірність 

тунелювання, яка оцінюється при розв’язку рівняння Шредінгера для 
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прямокутного потенціального бар’єру або із наближення Вентцеля-

Крамерса-Бріллюена (ВКБ) [86]: 

         exp vdW

tunel

J




 
= − 

 
  при        vdWd  +0   , 

exp
tunel

d
J





 −
= − 

 
 при cutoffvdW dd  ++ , (4.23) 

де d  - діаметр нанотрубки,  etunel m8=  - характеристична 

довжина тунелювання, 
vdW  - ван-дер Ваальсова відстань (0,335 нм 

для графіту), cutoff  - гранична ширина тунельного бар’єру. 

Для КМ ймовірність тунелювання завжди ( )tunelvdWJ exp , 

оскільки завжди існує полімерний прошарок в місті контакту, більший 

за ван-дер-Ваальсову відстань в графіті. 

Аналіз отриманих величин 
*

kR  показав, що в КМ із ТРГ 

величина контактного електроопору складає 1,2103 Ом і на 3 порядки 

менша, ніж для КМ із ВНТ і, крім того, для цих КМ 
*

kR  не залежить 

від вмісту наповнювача в інтервалі концентрацій (0,0027-0,05) об.ч., 

що свідчить про переважну кількість прямих контактів в КМ із ТРГ і 
велику кількість контактів (як прямих, так і через ван-дер-Вальсовий 

проміжок між частинками наповнювача) в КМ із ВНТ. Слід 

зауважити, що визначена для КМ із нанотрубками величина 

електроопору одиничного контакту в 1,2106 Ом, корелює із даними, 

представленими в роботах для композитів із ВНТ на основі різних 
полімерних матриць [87, 88]. Порівняльний аналіз КМ із однаковим 

вмістом різних типів наповнювачів (0,025 об.ч.) показав, що при 

збільшенні дисперсності ТРГ відбувається збільшення величини 
kR  і 

зменшення кількості струмопровідних шляхів. Так, для КМ із ГНП 

співвідношення між електроопором графітової фази та контактного 

електроопору fk rR  є найбільшим, а кількість струмопровідних 

шляхів – найменша (див. рис. 4.4).  Для КМ із дисперсним графітом та 

із ГНП kR  зменшується при збільшенні вмісту наповнювачів, а 

порядок величин 
kR  для цих КМ вказує на те, що при  концентраціях 
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менше, ніж 0,025 об.ч. для ГНП і менше, ніж 0,17 об.ч. для Гр. 

електропровідність між частинками наповнювача здійснюється, 
головним чином, шляхом тунелювання носіїв струму через 

полімерний прошарок. Для КМ із дисперсним графітом, для якого 

поріг перколяції є найвищим ( c 0,07 об.ч.), kR  зменшується від 

108 до 104 Ом, але при значно більшому вмісті наповнювача – від 0,055 

до 0,25 об.ч. Значне зменшення (на декілька порядків) величини 
kR  

при збільшенні концентрації наповнювачів для КМ із ГНП і Гр. 

відбувається за рахунок зменшення відстані   між частинками і 

зростання ефективності тунелювання носіїв струму між частинками 

наповнювача.  

Відстань між частинками наповнювача IPD =  суттєво 

залежить від форми частинок та їх об’ємного вмісту в композиті. Як 
було показано в роботі [89],  для наповнювачів у вигляді дисків 

(діаметром D  і товщиною h ), ізотропно (випадковим чином) 

розподілених в полімерній матриці, відстань між частинками 

наповнювача визначається наступним чином: 
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(4.24) 

Для наповнювачів у вигляді циліндрів (вуглецеві нанотрубки) 

(діаметром d  і довжиною l ) відстань між частинками визначається 

як [90]: 
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Із цих співвідношень випливає, що відстань між частинками 

наповнювача зменшується при збільшенні вмісту наповнювача за 

законом 
1 3~ −

  і,  чим тонші диски (менше h ), або довші циліндри 

(більша l ), тим меншою є ця відстань між частинками. Отже, якщо 

порівнювати між собою КМ із ГНП та із дисперсним графітом, то при 
однаковому об’ємному вмісті цих наповнювачів, середня  відстань 

між частинками наповнювача буде значно більшою для КМ із 

дисперсним графітом, для якого параметри D  і h   значно вищі, і 

відповідно буде вищим поріг перколяції і контактний (тунельний) 

електроопір між частинками графіту. 
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На рис. 4.7 наведено значення величин контактного 

електроопору при тунельному механізмі провідності в залежності від 

відстані (товщини прошарку  ) між частинками наповнювача для 

різних значень поперечного перерізу тунелювання w , розраховані із 

використанням виразу (4.21).  
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Рис. 4.7. Розраховані залежності одиничного контактного 

опору в залежності від товщини полімерного прошарку між 
частинками наповнювача для різних значень поперечного перерізу 

тунелювання w  

Із рисунка видно, що існує  сильна залежність тунельного опору   

( )k tunelR  від величини полімерного прошарку   між частинками 

наповнювача. Так, при збільшені величини   від 0,5 до 2,5 нм 

величина )tunel(kR  зростає на 9 порядків незалежно від величини 

поперечного перерізу тунелювання w . Результати розрахунків для 

КМ із ГНП показали, що  контактний електроопір між частинками 

зменшується від 1012 до 105Ом в діапазоні концентрацій 0,009-
0,06 об.ч., що відповідає зменшенню відстані між частинками 

наповнювача від 2,3 до 0,64 нм в припущенні, що  w=40х40 нм2.  

Аналогічно, для КМ із дисперсним графітом, контактний 

електроопір між частинками зменшується від 2108 до 1,3104 Ом в 

діапазоні концентрацій 0,055-0,25 об.ч., що відповідає зменшенню 

міжчастинкової відстані (товщини полімерного прошарку)     від 

2,14 до 1,25 нм при  w=1х1 мкм2 (для КМ із Гр. ця величина вища за 
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рахунок значно більших розмірів пластинок дисперсного графіту в 

порівнянні із розмірами нанопластинок графіту). 

Припускаючи, що відстань між частинками 
1 3~ −

 (при 

випадковому ізотропному розподілі частинок по всьому об’єму КМ), 

для КМ із ГНП і з Гр. характер зміни  товщини полімерних прошарків, 

а також величини контактного електроопору при тунелюванні матиме 

вигляд, як це показано на рис. 4.8. Порівняння концентраційних 
залежностей контактного електроопору, визначеного в рамках 

запропонованої моделі електроопору (рис. 4.7) та при тунельному 

контакті між частинками через полімерний прошарок   в моделі 

випадкового ізотропного розподілу наповнювача (рис. 4.8) для КМ із 
ГНП та з дисперсним графітом показує їх задовільне узгодження, а 

деякі кількісні відмінності в характері цих залежностей, очевидно, 

пов’язані з тим, що не враховуються характер взаємодії на межі 

наповнювач-полімерна матриця, здатність наповнювача до 
структурування (утворення ланцюжкових структур) або до 

агломерування (що погіршує процес утворення розгалуженої 

струмопровідної сітки із наповнювача) і т.д. Тим не менш, проведена 
оцінка величин  контактного електроопору і полімерного  прошарку  

між частинками наповнювача в досліджуваних КМ дозволяє 

проводити аналіз зміни електроопору КМ при зміні цих двох 
параметрів при дії зовнішніх чинників, зокрема температури і 

механічного навантаження. 
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Рис. 4.8. Розраховані залежності відстані між частинками 

наповнювача і величини одиничного контактного опору для КМ в 

залежності від вмісту наповнювача – Гр.  та ГНП 



 167 

4.2.2. Електропровідність пресованих зразків ТРГ та 
ТРГ(ТРГ-Ме)-полімер в рамках моделі 

При компактуванні ТРГ відбувається деформація частинок 

ТРГ, графітові пластинки ковзають одна відносно одної в черв’яку, 

орієнтуються своїми площинами перпендикулярно вісі пресування С, 

хоча деяка разорієнтація ГНП зберігається навіть у дуже щільних 

зразках, середній кут разорієнтації   (кут між площиною графітової 
пластинки і віссю пресування) може сягати 4-50 [91], що відповідає 

середньому куту   між віссю пресування і графітовими 

нанопластинками в ~ 87-880. При збільшенні густини компактованого 

ТРГ збільшується об’ємний вміст графітової фази, при цьому 

фактично F= . Тоді вирази (4.16), (4.17) для електроопору 

пресованого ТРГ в площині зразка ab  (перпендикулярно вісі 

пресування С) і вздовж  вісі  пресування  C значно спрощуються і 

набувають наступного вигляду: 

( )*

)ab(kf)ab(KM Rr
sin

h
+




=






2

2

4
 ,      (4.26) 

( )*

)c(kf)c(KM Rr
cos

h
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2

2

4
 ,        (4.27)   

де  mRR )ab(k

*

)ab(k = , mRR )c(k

*

)c(k = , а )ab(kR , )c(kR  – 

електроопори одиничного контакту між частинками ТРГ і для 

пресованих зразків густиною вище 0,51 г/см3 можна вважати, що 

контакт між частинками графіту є безпосереднім, без повітряного 
прошарку, і, згідно  [74, 75], є обернено пропорційним радіусу 

контактної плями a: abab)ab(k aR 2= , cab)c(k aR 2= .  

Для компактованих зразків ТРГ з однаковим об’ємним вмістом 
твердої фази графіту (тобто з однаковою густиною) електроопір в 

площині зразка ( ) ,)ab(KM  буде тим більший, чим більша 

товщина графітових пластинок h, із яких складається зразок і чим 
вища їх разорієнтація, при приблизно однакових 

середніх значеннях одиничного контактного електроопору kR . 
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Як видно із наведених співвідношень, в повністю ізотропному 

зразку  450 і =  22 cossin 0,5 і вирази (4.26), (4.27)  для 

( ) ,)ab(KM  та ( ) ,)c(KM  співпадають, оскільки і  cab aa = .  

При збільшенні об’ємного вмісту графітової фази в пресованих 

зразках ТРГ (збільшення густини) електропровідність в площині 

зразків монотонно зростає 

( ) ( )  21 sin~,, )ab(KM)ab(KM = , оскільки 2sin  

збільшується при збільшенні   від 450 (ізотропний випадок) до ~ 900 

при максимальній густині ТРГ. Зміни ж електропровідноісті в 

напрямку вісі пресування відбуваються за законом 

( ) ( )  21 cos~,, )с(KM)с(KM =  і є результатом двох 

конкуруючих процесів – 1) збільшення електропровідності за рахунок 

збільшення об’ємного вмісту графіту   і покращення контакту між 

частинками графіту та 2) зменшення електропровідності за рахунок 

вирівнювання графітових пластинок в площині зразка і збільшення 
кількості контактних електроопорів на одиницю довжини 

струмопровідного ланцюжка в напрямку вісі С: при зміні   від 45 до 

900 )(n*

c   збільшується від )2/(2 D  до h/  (Dcos → h при 

 → 900). Отже, слід очікувати, що залежність електропровідності 

( ) ,)с(KM   не буде монотонною, а матиме екстремум. 

При вирівнюванні графітових пластинок перпендикулярно вісі 

пресування при збільшенні тиску пресування кут   → 900,  

2sin →1, Dhcos →2
, а об’ємний вміст графітової фази  →1 

і, відповідно ( ) ,)(abKM  прямує до мінімального значення, а 

( ) ,)(cKM  - до максимального значення  при даних параметрах 

ab , h  і 
aba  і 
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 169 

( ) 







+








→

ma

h

h

D
,

с

ab)с(KM
2

1
4

22




  .   (4.29) 

Отже, чим більшим є коефіцієнт форми hDAR =  

дископодібних частинок графіту, тим більшою буде різниця у 
величинах електроопору в площині зразка, і в напрямку вісі 

пресування при максимально можливому  вирівнюванні графітових 

пластинок перпендикулярно вісі пресування С. 
 На рис. 4.9 наведено розраховані значення сумарної 

електропровідності ( ) ,)ab(KM  частинок графіту (у вигляді 

дисків діаметром D і товщиною h) в залежності від їх розміру і 

густини компактованих зразків графіту d  при ab=110-6 Омм  без 
врахування контактного електроопору між частинками в ланцюжку), 

розміри зразка 1х1х1см3 і значення електропровідності КМ з 

врахуванням )ab(kR  між частинками графіту, яке взято для 

порівняння рівним 102 Ом. При розрахунках використовувались 

значення  , що змінюється за законом, запропонованим в моделі 

Бонісселя для опису теплопровідності компактованих зразків ТРГ 
[70]: 
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−
−=

2

2
4 dd

dd

M

KMM
 ,                  (4.30) 

де d2 – густина, після якої частинки починають переорієнтовуватися. 

Якщо, гіпотетично, вважати контактний електроопір між частинками 

графіту нульовим, то електроопір пресованого КМ визначається 
фактично об’ємом твердої фази графіту, яка приймає участь в 

електропровідності, незалежно від розміру частинок графіту, як це 

видно із рисунка 4.10, графік електропровідності при kR 0 

(пунктирна крива) однаковий для дисперсного графіту з розмірами 

частинок D =50 мкм, h =5 мкм і для пресованого ТРГ із 

розмірами пластинок графіту D =10 мкм, h =40 нм. На практиці, 

в пресованих зразках графіту електроопір значно вищий, що свідчить 
про високі значення контактного електроопору між частинками 

графіту. 
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 Як вже відзначалося вище, із дисперсного природного графіту 

неможливо отримати об’ємні зразки методом холодного пресування 
без використання зв’язуючого, і саме можливість отримувати із 

порошків ТРГ шляхом пресування об’ємні зразки різної густини, 

починаючи від 0,11 г/см3 [91] є його особливою перевагою над іншими 

формами вуглецевих матеріалів. 
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Рис. 4.9. Електропровідність пресованих зразків графіту в 

залежності від густини зразків (об’ємного вмісту графіту): 1 – 

дисперсний графіт, D =50мкм, h =5 мкм, )ab(kR =100 Ом; 2-4 – ТРГ, 

D =10мкм, h =40 нм;  )ab(kR =100/ m ; 2 - )ab(kR =100/ m  Ом; m =1; 

3 - )ab(kR =100/ m  Ом; m =10; 4 - )ab(kR =0 Ом 

Оскільки насипна густина природного графіту дисперсністю 

50-100 мкм складає близько 0,43 г/см3 (що відповідає =0,2), то саме 

при об’ємному вмісті графітової фази  ≥ 0,2 об.ч. можна порівнювати 

пресовані зразки ТРГ і умовно «пресовані» зразки дисперсного 

графіту (із 25ваг.% зв’язуючого ПВА). Порівнюючи розраховані дані 

для електропровідності КМ однакової густини з урахуванням )ab(kR , 

бачимо, що навіть при однаковому значенні контактного 

електроопору між частинками графіту )ab(kR  (~102 Ом) 

електропровідність пресованих порошків ТРГ (тобто КМ із ГНП) 

значно вища, ніж у випадку пресованих порошків дисперсного 

графіту, який складається із значно крупніших частинок, але з 

низьким аспектним відношенням D/h.  
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Значне збільшення електропровідності )ab(KM  

компактованого ТРГ в порівнянні із компактованим дисперсним 

графітом (при однаковій густині зразків 
KMd ) пов’язано із 

зменшенням розмірів пластинок графіту (насамперед товщини), із 

яких складається ТРГ, а отже збільшенням кількості частинок графіту 

і, відповідно, збільшенням кількості електропровідних ланцюжків із 

частинок графіту, що контактують між собою через )ab(kR . Крім 

того, при пресуванні не всі частинки ТРГ розшаровуються на окремі 

пластинки графіту, певна частина ТРГ трансформується при 
деформаціях у фрагменти ланцюжків із m, як і раніше, скріплених між 

собою пластинок графіту, таким чином зменшується кількість 

контактів на одиницю довжини ланцюжка і відповідно, сумарний 
контактний опір між частинками як в окремому ланцюжку, так і в 

усьому зразку. 

При збільшенні густини компактованих зразків ТРГ 
KMd  буде 

змінюватись рівень анізотропії електроопору:

 ( )

( )

( )
( )

*2
( )( ) ( )

2 *
( ) ( ) ( )

1, sin

, cos 1

k C fKM с KM ab

KM ab KM C k ab f

R r

R r

    

    

+
= = 

+
  (4.31) 

Отже, як видно із цього виразу, рівень анізотропії 
електроопору визначається не тільки орієнтацією частинок графіту 

відносно вісі пресування С, а ще й величиною контактного 

електроопору між частинками графіту і лише у випадку, коли 
*

)C(k

*

)ab(k RR    вираз (4.31) набуває наступного вигляду: 

 
( )

( )

2
( ) ( )

2

( ) ( )

, sin

, cos

KM с KM ab

KM ab KM C

    

    
=        (4.32) 

Отже, величина ( ) ( ) ,, )ab(KM)с(KM  зростає від 1 

для ізотропного зразка  (при  450) до досить значної величини 

при збільшенні   до 900 . 

В роботі Бонісселя [71] для опису теплопровідності 

компактованих зразків ТРГ було запропоновано модель, що враховує 

анізотропну теплопровідність частинок графіту  і їх орієнтацію 

відносно вісі пресування в залежності від густини зразків. Відомо 
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[6,10,11,12], що при розгляді процесів електро- та теплотранспорту в 

композитах використовується загальний підхід і отримані вирази для 
опису електро- та теплопровідності КМ є аналогічними, враховується 

лише той факт, що перенесення заряду здійснюється носіями струму, а 

тепла – фононами і електронами. У зв’язку з цим, використовуючи 

модель Бонісcеля, для електропровідності можна записати наступні 
вирази: 

( )( )( ) ( ) ( )1 ( ) ( ) i
KM аb M c M а

M

d
f f

d
    = − +  ,  

( )( )( ) ( ) ( )( ) 1 ( ) i
KM с M с M а

M

d
f f

d
    = + −    (4.33) 

де )a(M  та )c(M  - питома електропровідність монокристалічного 

графіту вздовж графітових шарів і вздовж вісі С, відповідно, 

)cos(,)(f  2150 −= . При досить високій різниці у величинах 

електропровідності вздовж графітових шарів і вздовж вісі С, коли 

)c(M)a(M  ≥103, вирази (4.33) набувають більш спрощеного 

вигляду: 

 = )(f
d

d
)(f )а(M

M

i
)а(M)аb(KM

 ,  

( ) ( )  −=− )(f
d

d
)(f )а(M

M

i
)а(M)с(KM 11

    

(4.34) 

Шляхом нескладних перетворень )(f   можна представити 

як  2sin)(f =  і, відповідно,  21 cos)(f =− . Тоді вирази 

для електропровідності (4.34) можна записати наступним чином: 

  2sin)а(M)аb(KM ,  

  2cos)а(M)с(KM      (4.35) 

Анізотропія електропровідності пресованих зразків ТРГ в 

рамках моделі Бонісселя буде визначатись таким співвідношенням: 

 
( )

( )

2
( )

2

( )

sin

1 cos

KM ab

KM C

f

f

  

  
= =

−
       (4.36) 
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Отже, отриманий нами вираз (4.32) для анізотропії 

електроопору (електропровідності) в рамках запропонованої моделі 

електропровідності компактованого ТРГ (при умові 
*

)C(k

*

)ab(k RR  ) 

повністю збігається із виразом (4.36), отриманим в рамках моделі 

Бонісселя, у випадку коли анізотропія електропровідності графітових 

пластинок не менша, ніж 103. Цей факт є свідченням адекватності 

запропонованої моделі, яка дозволяє також враховувати роль 
контактних електроопорів у визначенні загального електроопору 

пресованого ТРГ. 

Проведений розрахунок залежностей електропровідності 

вздовж вісі С ( ) ,)с(KM  від густини пресованих ТРГ для різних 

значень електроопору   одиничного контакту між частинками графіту 
*

)C(kR  і для  , що змінюється за законом (4.33), запропонованим в 

моделі Бонісселя, показав, що вони за характером сильно 

відрізняються від спостережуваної експериментальної залежності 

( ) ,)с(KM . Такий результат може бути пояснений лише іншою 

залежністю кута  від густини зразків ТРГ 
KMd  і зменшенням 

величини контактного електроопору між частинками графіту 
*

)C(kR  у 

зразках ТРГ з високою густиною за рахунок збільшення площі 

контакту і тиску на контакт.  Враховуючи той факт, що величини 

електропровідністі компактованого зразка ТРГ із густиною 0,5 г/см3 

як вздовж вісі С, так і в площині зразків не сильно відрізняються, 
можна вважати, що гранична густина зразків ТРГ, коли вони ще є 

ізотропними, складає близько 0,2 г/см3, і при такій густині 

5022 ,cossin =  . Із використанням експериментальних даних 

із електропровідності компактованих зразків ТРГ в площині зразків 

)ab(KM  і  вздовж вісі С )C(KM  в рамках запропонованої моделі 

було визначено залежність кута   від густини зразків 
KMd , а також 

величини і характер змін електроопору одиничного контакту між 

частинками графіту 
*

)ab(kR , 
*

)C(kR  при збільшенні густини зразків 

ТРГ і на рис.4.10 представлено отримані результати.  Як видно із 

рисунка 4.10а, для досліджених зразків ТРГ орієнтація графітових  
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Рис. 4.10. Залежності  ,  2sin ,  2cos   (а) та *

)ab(kR  та 

*

)C(kR  (б) від густини компактованих зразків ТРГ, визначені із 

експериментальних даних з ( ),ab     та ( ),C     та 

електропровідність компактованих зразків ТРГ (б): маркери – 

експеримент, суцільні криві – розрахунок за (4.28) та (4.29) для 

визначених із експерименту 
*

)ab(kR  та 
*

)C(kR
 

пластинок відносно вісі пресування починається при більших 
густинах ТРГ, але  відбувається більш швидко, ніж це запропоновано 

в моделі Бонісселя  (див. рис.4.9). Це може бути пояснено тим, що 

спочатку відбувається ущільнення ТРГ за рахунок розламування ТРГ 
на великі фрагменти і зменшення міжчастинкової поруватості, а 
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починаючи з густини 0,2 г/см3, відбувається інтенсивне ущільнення 

пластинок графіту і їх вирівнювання (кут   зростає) 

перпендикулярно вісі 
пресування в самих фрагментах ТРГ при їх  

деформації і зменшення поруватості саме фрагментів ТРГ. Такий 

характер залежності   призводить саме до таких змін електроопору і 

його анізотропії при збільшенні густини зразків при пресуванні ТРГ, 

як показано на рис.4.10б.  

 На рис. 4.11 наведено результати з коефіцієнту анізотропії 

електропровідності   досліджених зразків ТРГ із яких видно, що із 

зростанням густини зразків ТРГ анізотропія електропровідності 
збільшується і  =80  для  густини ТРГ  1,91 г/см3.   Як видно із 

наведених на рис. 4.11а розрахункових кривих, при збільшенні 

величини контактного  електроопору   по відношенню до   коефіцієнт 

анізотропії електропровідності   збільшується. 

а
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Рис. 4.11. Коефіцієнт анізотропії електропровідності 

компактованих зразків ТРГ в залежності від густини (об’ємного 

вмісту графіту): а) розрахунок для 
*

( ) 9k ab fR r =  і різних значень  

* *

( ) ( )k c k abR R ; 1 – 1; 2 – 0,75; 3 – 0,50; 4 – 0,25;  б) досліджувані зразки 

ТРГ;  маркери – експеримент, суцільні криві – розрахунок за (4.28) та 

(4.29)  

Отже, спостерігаємо зменшення анізотропії 

електропровідності щільних зразків ТРГ в порівнянні із анізотропією 
електропровідності індивідуальних  частинок графіту, яке обумовлене 

високим впливом на електропровідність ТРГ контактних 

електроопорів між частинками графіту та орієнтації графітових 
пластинок в пресованому ТРГ. При розглядуваних розмірах частинок 

графіту (середній D=10мкм, товщина h=40нм) електроопір 

індивідуальної частинки близько 20 Ом, що в 5-10 разів менше, ніж 

величини контактного електроопору між частинками 
*

kR .  

Як видно із співвідношень (4.26), (4.27), при зменшенні 

товщини пластинок графіту h в ТРГ (що ми спостерігаємо для ТРГ2) 
відбувається зменшення ефективного електроопору композиту 

( ) ,)ab(KM . І дійсно, це було підтверджено експериментально 

для компактованих зразків ТРГ2 високої густини, для яких 
спостерігалось зменшення електроопору майже в 3 рази в порівнянні 

із компактованим ТРГ, дані наведено в табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 – Характеристики компактованих зразків ТРГ та 

ТРГ2 високої густини 
 

Зразок Густина 

КMd , г/см3 
P , 

поруватість 

Вміст графіту 

, об.ч. 
ab , Омм, 

при Т=293К 

ТРГ 1,87 0,16 0,84 5,5010-6 

ТРГ2 1,98 0,11 0,89 1,4710-6 

 

Із використанням експериментальних даних 
( )KM ab   та 

( )KM C  

для пресованих зразків ТРГ(ТРГ-Ni)-полімер в  рамках 

запропонованої моделі електропровідності було визначено залежність 

кута    від вмісту ТРГ в КМ, а також величину і характер змін 

електроопору одиничного контакту між частинками графіту 
*

( )k abR , 

*

( )k CR , результати цих розрахунків  наведено на рис. 4.12, де також для 

порівняння представлено залежність ( )   для чистого пресованого 

ТРГ. Отже, пресування порошків ТРГ, просочених розчинами 

полімерів, дозволяє отримувати КМ із відносно високим об’ємним 
вмістом ТРГ, що забезпечує високі показники електропровідності цих 

композитів. 
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Рис. 4.12. Залежності  
*

)ab(kR  та 
*

)C(kR   від об’ємного вмісту 

ТРГ, визначені із експериментальних даних з ( ) ,)ab(KM  та 

( ) ,)c(KM  
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На основі проведеного аналізу отриманих даних із 

електропровідності КМ із різними за структурою та морфологією 
вуглецевими наповнювачами, що формують в полімерній матриці той 

чи інший тип струмопровідного кластеру, і даних, представлених в 

літературі [92-98], виявлено два основні механізми, що відповідають 

за електропровідність КМ:  
1. Безпосередні контакти частинок наповнювача між собою – 

провідність здійснюється за рахунок електронного транспорту і при 

перколяційному переході вважається, що цей контакт є достатнім для 
того, щоб матеріал був електропровідним. При вмісті наповнювача, 

вищому за перколяційний поріг, основні параметри, що визначають 

кількість контактів наступні: 
1) вміст наповнювача, при збільшенні якого збільшується 

кількість контактів; 

2) використання тиску при виготовленні КМ сприяє покращенню 

контактів; 
3) існує ефект насичення при зростанні вмісту наповнювача і 

тиску пресування КМ, тобто ефект зменшення електроопору є більш 

ефективним при невеликому вмісті наповнювача (в околі після порогу 
перколяції) і невеликих тисках пресування – при досягненні гарних 

контактів між частинками наповнювача електропровідність суттєво 

зростає і надалі її вже важко значно збільшити при більш високому 
вмісті наповнювача. 

2. Коефіцієнт форми наповнювача – чим він вищий, тим більші 

значення електропровідності КМ.  

Провідність за рахунок електронного тунелювання. На додаток до 
провідності електронного транспорту через контакт точок, провідність 

в КМ вуглець-полімер також відбувається за рахунок тунелювання 

електронів через зазори між наповнювачами і збільшується при 
зменшенні товщини зазору між частинками наповнювачів. 

Параметрами, що впливають на тунелювання електронів, є:  

1) відносне домінування над числом прямих контактів і зазори 

між частинками наповнювача. Якщо кількість прямих контактів є 
домінуючою, то при підвищенні температури зростає активність 

електронів і електропровідність зростає. Існує деяка критична 

кількість прямих контактів, вище якої  зазори між частинками 
наповнювача вже несильно впливають на загальну величину 

електропровідності КМ; 
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2) жорсткість полімерного матеріалу, яка відіграє важливу роль 

при відносно невеликій кількості наповнювачів: чим більш жорстка 
полімерна матриця, тим менші в ній деформації і менший вплив як 

температури, так і механічних навантажень на зазори між частинками 

наповнювача, в той час як протилежне справедливе для менш 

жорстких полімерних матриць. Формування провідних шляхів 
відбувається шляхом безпосереднього контакту між 

електропровідними частинками наповнювача або коли відстань між 

частинками наповнювача всього кілька нанометрів. Існує порогове 
значення 1,8 нм [99] для цього зазору між частинками, при якому 

електрони можуть легко перейти крізь зазор (тунельний бар’єр).  

4.3. Особливості перколяційного переходу 
електропровідності композитних матеріалів залежно від 

морфології і структури вуглецевого компоненту 

У багатьох  теоретичних  роботах [100-106]  було  показано,  

що поріг перколяції  обернено пропорційній геометричному 
співвідношенню розмірів частинок наповнювача  (коефіцієнт форми 

AR ) в області високих значень AR   для різних об'єктів (циліндри, 

еліпсоїди обертання). З іншого боку, поріг перколяції залежить від 

форми частинок наповнювача (їх геометрії), їх просторового 
розподілу в полімерній матриці (орієнтації анізометричних частинок 

наповнювача) і здатності частинок наповнювача до структурування 

(утворення ланцюжкових структур) в полімерній матриці. Було 
проведено тривимірні (3-D) Монте-Карло розрахунки порогу 

перколяції електропровідності полімерних композитів, заповнених 

ізотропно орієнтованими електропровідними частинками  різної 

морфології. Провідні наповнювачі, такі як дисперсний графіт, 
графітові нанопластинки  моделюються як взаємопроникні тонкі 

диски або сплюснуті еліпсоїди обертання, а вуглецеві циліндричні 

нанотрубки - як видовжені еліпсоїди. Комірчасті частинки 
терморозширеного графіту було запропоновано змоделювати як 

ланцюжки із m дисків, з’єднаних між собою під певним кутом  . 

При розрахунках методом Монте-Карло, об'єкти (частинки 

наповнювача) по одному додаються до одиничного куба, поки не 
утворюється неперервний перколяційний кластер вздовж вибраної вісі 

z (рис. 4.13 а). Ця процедура повторюється принаймні 500 разів для 

декількох розмірів частинок. Потім ймовірнісні криві протікання 
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генеруються для різних розмірів частинок і оцінюється критична 

об’ємна частка наповнювача для нескінченної системи.  
Процедура розрахунків описана в Додатку В (В.1). Для таких об'єктів, 

як диски, закриті циліндри і еліпсоїди обертання, випадковим чином 

задаються довільні координати в одиничному кубі і кути   і  , які 

визначають орієнтацію їх осі симетрії. В ізотропному випадку 
азимутальний  кут   рівномірно розподіляється всередині інтервалу 

)(0,2 , в той час як сферичний кут   має густину розподілу 

2)(=)(  sinf  всередині інтервалу )(0, . Також накладаються 

періодичні граничні умови. 

 

 
Рис. 4.13. а) Моделювання порогу перколяції в системі з 

випадковим розподілом дископодібних наповнювачів (чорні диски 

утворюють нескінченний електропровідний кластер), б), в) 

Схематичне зображення червоподібних частинок ТРГ, що 
складаються із декількох (m) з’єднаних між собою дисків, кут між 

орієнтаційними вісями дисків дорівнює  +  з  =300,  =00 

(б) і  =300, -300<  <300 (в); г), е) зміна морфології частинок ТРГ 

при ультразвуковому диспергуванні; д) циліндри  
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Для моделювання частинок ТРГ, що складаються з декількох 

з’єднаних дисків тільки перший диск генерується з описаною вище 
схемою. Для створення інших дисків, спочатку визначається 

початкова точка на бічній поверхні першого  диску.   Ця точка завжди 

обирається  на середньому  колі  диску, і таким чином, необхідно 

згенерувати лише азимутальний кут, значення якого рівномірно 

розподілені в інтервалі )(0,2 . Після цього генерується  кут між 

орієнтаційними осями дисків. Він дорівнює  + , де   є заданий 

середній кут між осями, а   є випадковою добавкою заданої 

амплітуди. Для наступних дисків генерується лише кут між 

орієнтаційними осями диску, у той час як точка контакту однозначно 

обирається таким чином, щоб центри всіх дисків лежали на одній 
площині (рис. 4.13 б, в).  

Для перевірки, що наша система є ізотропною, було розраховано 

поріг перколяції для випадків, коли провідний неперервний 
перколяційний кластер формується вздовж осі х або осі y і 

встановлено, що результати не відрізняються від тих, які розраховані 

для напрямку осі z. 
А. Результати розрахунків порогу перколяції для систем, що 

складаються із частинок у вигляді окремих дисків або сплюснутих 

еліпсоїдів 

Критичну об’ємну частку 
c , як функцію коефіцієнта форми  

=AR D h  для ізотропно орієнтованих дисків наведено на рис. 4.14а. 

Видно, що критична об’ємна частка зменшується при зростанні 

аспектного відношення і при великих значеннях 1AR   ця 

залежність є обернено пропорційною AR : 1.46c disk
AR    . 

Очевидно, що критичну об’ємну частку не можна розглядати як 

інваріант, як це можна робити у випадку паралельно орієнтованих 

об'єктів ( = 0,29c ).  У  той же час,  загальний  критичний середній 

виключений об'єм exV   (або критичне число зв’язків на один об’єкт 

cB ) при перколяції може виступати як наближений інваріант 

проблеми. Він має вигляд [101]: 

  ex c ex cV N v B  =   =  ,    (4.37) 

де 
cN - критичне число об'єктів при перколяції ( →cN  для 
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нескінченних розмірів системи),   exv  - середній виключений об’єм 

(виключений об'єм - це об’єм навколо об'єкту, в якому центр будь-

якого іншого ідентичного об'єкту не повинен бути присутнім, якщо 

взаємопроникнення цих двох об'єктів є неможливим), і  exV  - це 

критичний сумарний виключений об’єм. 

а
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Рис. 4.14. Результати моделювання для критичної об’ємної 

частки (а) та сумарного критичного середнього виключеного об’єму 

(б) в залежності від аспектного відношення для ізотропно 
орієнтованих дисків (1, 4), видовжених еліпсоїдів обертання (2), 

закритих циліндрів (3) та сплюснутих  еліпсоїдів обертання (5) 
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Використовуючи співвідношення 

=1 exp( ) =1 exp =1 expc ex
c c ex

ex ex

N v V V
N V V

v v


    
− − − − − −    

      
,(4.38) 

 
exV   можна представити як функцію критичної об’ємної частки 

= ln(1 )ex
ex c

v
V

V


 
  − −                        (4.39) 

 У випадку нескінченно тонкого диску 
2 3= ( / 2)exv D     

[107] і, відповідно, 
2= ( / 2)V D h . Враховуючи це, ми отримаємо 

exV   для дисків з високим аспектним відношенням AR  у наступному 

вигляді: 

 = ln(1 ) = ln(1 )
2 2

ex c c

D
V AR

h

 
   − − −  −       (4.40) 

Залежність  exV  як функції AR  показано на рис.2.10б. 

Для великих значень AR  наші розрахунки дають 2,3exV      

(нескінченно тонкий диск). Це добре узгоджується з результатами, 

отриманими для сильно сплюснутих призм ( 2.3exV   ) [108] і 

менше, ніж верхня межа 2,8, запропонована в роботі  Балберга [101], 

але відрізняється від значення представленого Гарбочи та співавт. 

[109] ( 3,0exV   ) для сильно сплюснутих еліпсоїдів обертання. 

Використовуючи той же алгоритм, що і для дисків, було проведено 

розрахунки для сплюснутих еліпсоїдів обертання (рис. 4.14). Можна 
відмітити, що отримані величини є меншими, ніж ті, що 

запропоновані в [109]. exV   також можна обчислити, 

використовуючи співвідношення (4.39). Середній виключений об’єм 

для пари випадково орієнтованих еліпсоїдів може бути визначений 
аналітично [110]: 

,

21

2

3 1 1sin
= 2 1 1 ln

2 2 11

exv

V

  

  

−    − +
+ + +  

−−   
  (4.41) 

де ексцентричність 
2 2= 1 /b a −  дана для видовженого і 

сплющенного еліпсоїдів з довгою віссю a  і короткою віссю b . 

Використовуючи це співвідношення, ми можемо розрахувати  exV    

для сплюснутого еліпсоїду обертання (рис. 4.14б). Для граничного 
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випадку сплюснутого сфероїду результати моделювання дають 

значення 2.3exV   , що приблизно співпадають із відповідними 

результатами для нескінченно тонких дисків. 
Для видовжених еліпсоїдів (циліндрів) з великим коефіцієнтом 

форми було показано, що критична об’ємна частка (поріг перколяції 

c ) також обернено пропорційна величині AR  і описується як 

0.97c cyl
AR  . У випадку закритих циліндрів 0.53c cyl

AR  . 

В таблиці 4.2 наведено результати порівняння 

експериментальних і  розрахованих значень порогу перколяції c  для 

дископодібних частинок наповнювача (дисперсний графіт та ГНП) і 

циліндрів (ВНТ). Розраховані значення 
c  наведені для різних 

величин AR , оскільки для реальних систем AR  не є однаковим для 
всіх частинок, а існує певний розподіл за розмірами. Оскільки для КМ 

із дисперсним графітом і ГНП перколяційний перехід є досить 

широким, в таблиці представлено дані, що умовно відповідають 

початку перколяційного переходу 1c  і його завершенню 2c . Як 

видно із таблиці, спостерігається задовільне узгодження 

експериментальних даних початку перколяціі в КМ 1c  із 

розрахованими значеннями 
c  при використанні для наповнювачів 

дисперсний графіт та ГНП відповідних експериментальних значень 

коефіцієнту форми AR  і чим більша величина AR , тим менший 

поріг перколяції 
c ( 1c ). Слід зауважити, що розраховані методом 

Монте Карло величини порогу перколяції відповідають моменту 

утворення першого неперервного кластеру із електропровідних  
частинок при  їх безпосередньому контакті і не враховується тип 

середовища, в якому утворюється цей кластер. В реальних полімерних 

КМ суттєву роль в процесі утворення нескінченних кластерів відіграє 

тип полімерної матриці, її реологічні властивості, метод виготовлення 
КМ і т.д. Той факт, що для КМ із дисперсним графітом і ГНП 

перколяційний перехід не є різким, а досить широкий свідчить про 

існування великої кількості контактів між частинками через 

полімерний прошарок товщиною   і електротранспорт здійснюється 

за рахунок тунельного механізму електропровідності. 
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Таблиця 4.2. Поріг перколяції 
c  для композитів вуглець-ЕД20. 

 Тип КМ 
Розмір і форма  

частинок наповн. 

експеримент розрахунок 

21 cc  −  
c , об. ч. 

Дисперсний 

Графіт Гр. 

Дископодібні 

пластинки,  

AR =10-50 

~0,05-0,095 

~0,027, AR =50 

~0,061,  AR =20 

~0,11,    AR =10 

ГНП-ЕД20 

Дископодібні 
пластинки,  

AR =50-250 

~0,008-0,030 

~0,007,   

AR =200 
~0,014,   

AR =100 

~0,027,  AR =50 

ТРГ-ЕД20 Черв’яки, 3-5мм 

(довж.),  
50-100мкм (діам.) 

0,0027 AR =200: 

~0,0019 при  m 

=35  
~0,0033 при  m 

=20 

 AR =100: 

~0,0029 при  m 

=50  
~0,0061 при  m 

=20 

ТРГ2д.-

ЕД20 

Поруваті частинки 

(фрагм. черв’яків), 

0,1-0,2мм (товщ.), 
50-100 мкм (діам.) 

0,009-0,01 

AR =200: 

~0,008 при  m =3 

AR =100: 
~0,010 при  m 

=11  

Компактов. 

ТРГ 

Черв’яки, 3-5мм 

(довж.),  
50-100мкм (діам.) 

 
AR =200: 

~0,0013 при  m 

=50 

ВНТ-ЕД20 

Циліндричні 

частинки 

AR =400-700 

~0,0026 

~0,0023,  

AR =250 

~0,0013,  

AR =400 
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Б. Частинки із комірчастою структурою 

На рис. 4.15 представлено результати розрахунків критичної 
об’ємної  частки для комірчастих частинок ТРГ (частинки, що 

складаються з декількох (m) з’єднаних між собою дисків, кут між 

вісями дисків  ) в  залежності від числа m дисків для різних значень 

аспектного числа  дисків =AR D h .  

Середній кут   між  дисками дорівнює ~ 300, у відповідності з 

даними наведеними в [91]. Із рисунка 4.15 видно, що поріг перколяції 

зменшується при збільшенні аспектного відношення AR  дисків і 
числа дисків m у частинці ТРГ. Очевидно, що найменший поріг 

перколяції буде спостерігатись для найменш деформованих частинок 

ТРГ (число m  велике) і цей випадок реалізується для компактованого 

ТРГ з найменшою можливою густиною cd , де матриця повітря (з 

нульовою в’язкістю і не руйнує частинки ТРГ), а ТРГ – наповнювач. 
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Рис. 4.15. Результати моделювання для критичної об’ємної 

частки в залежності від кількості дисків m в червоподібних частинках, 

ізотропно орієнтованих в полімерній матриці: AR  =50, 100, 200; 

 =300;  =00 і  -300<   <300 ; пунктирні криві – розрахунок за 

формулою (2.14) при  =300;  =00   

Експериментальні дані для порогу перколяії в епоксидних 

композитах з ТРГ різної дисперсності (див. табл. 4.2) корелюють з 
розрахованими методом Монте-Карло в рамках запропонованої 

моделі: порогова об’ємна концентрація c   мінімальна для довгих 

(велике m) червоподібних частинок вихідного ТРГ – (0,0027-
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0,0055) об.ч. і збільшується для частково диспергованих ТРГ 

(фрагменти черв'яків ТРГ, кількість дисків m, з’єднаних в 
червоподібну частинку, значно зменшується) – (0,009-0,010) об.ч. 

З іншого боку, частинки ТРГ можна модельно представити як 

закриті циліндри з високою поруватістю P. Поріг перколяції в 

композитах ТРГ-полімер може бути визначений шляхом розрахунків 

)cyl(c  для циліндричних наповнювачів (із коефіцієнтом форми  

** =AR L D
 

, де sin( / 2)L m D =    - довжина циліндру, m  – 

кількість дисків діаметром D  в цидіндричній частинці, 
* = cos( / 2)D D   - ефективний діаметр циліндру (див. рис. 2.8 б, в ). 

Тоді, реальне значення c,ТРГ для КМ ТРГ-полімер визначається 

наступним виразом: 

)/(sin)/cos(ARm

K

)/sin()/(cosARAR

K
)P(

disk
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disk
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)cyl(cТРГ,c
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22
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=−=

, (4.42) 

де 
*K    - коефіцієнт пропорційності між )cyl(c  і 

*1 AR   і який може 

мати значення від 0,53 (частинки у вигляді закритих циліндрів) до 0,97 

(видовжені еліпсоїди). Як видно із виразу (4.42), поріг перколяціїї для 

частинок ТРГ є обернено пропорційним кількості дисків m  у 

частинці ТРГ і аспектному відношенню дисків 
diskAR  , та залежить 

від орієнтації графітових дисків в частинці ТРГ (кут  ). На рис. 4.16 

наведено розраховані залежності  c,ТРГ  від величини m  із 

використанням виразу (4.42) (криві представлені пунктирними 

лініями) для різних значень diskAR  (50, 100, 200) при  =300;   =00, 

*K  =0,75. 

Як  видно  із представлених  даних,  спостерігається  непогане  

узгодження міжрозрахованими за методом Монте Карло значеннями 

c,ТРГ  і з використанням виразу (4.42) при m 15, що відповідає 

аспектному відношенню частинки ТРГ як поруватого циліндру 
*AR 4. Порівнюючи експериментальні значення порогу перколяції 

для композитів  ТРГ-ЕД20 і розрахунки (див. рис. 4.15 та табл. 4.2) 

визначено, що величина m  приймає значення від ~20 до ~50 при 
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зміні AR  дисків від 200 до 100.  Ці величини m  є значно меншими, 

ніж для вихідних частинок ТРГ з розмірами, представленими в 
табл. 4.2, що може бути пояснено суттєвим руйнуванням поруватих 

частинок ТРГ в процесі виготовлення епоксидних композитів.  

В. Суміш циліндричних та дископодібних наповнювачів  

Використання гібридного наповнювача (або суміші 
наповнювачів) при створенні полімерних КМ завдяки синергетичному 

ефекту дозволяє значно знизити поріг перколяції [55, 56, 57, 58, 59] в 

порівнянні із КМ, наповненими одним типом частинок наповнювача. 
Використовуючи метод Монте-Карло були проведені розрахунки 

порогу перколяції для КМ, наповнених двома типами наповнювачів 

різної морфології: частинки у вигляді дисків і частинки у вигляді 

циліндрів. Диски діаметром D  і товщиною h  були змодельовані як 

дуже сплющені еліпсоїди обертання, а циліндри діаметром d  і 

довжиною l  – як дуже витягнуті еліпсоїди обертання. Розрахунки 

проводились для наповнювачів, випадковим чином розподіленими і 
орієнтованими в непровідній матриці, тобто система є ізотропною. Як 

вже було показано вище, циліндричні частинки є кращими з точки 

зору досягнення порогу перколяції електропровідності, ніж 

дископодібні частинки з таким самим коефіцієнтом форми AR . 
Отже, заміна деякої кількості дископодібних частинок на циліндричні 

повинна знизити поріг перколяції в КМ із сумішшю цих 

наповнювачів. Метою цих розрахунків було виявити рівень впливу 
концентрації циліндричних частинок в КМ на величину порогу 

перколяції в електропровідності. На рис. 4.16 представлено результати 

розрахунків порогу перколяції для КМ із сумішшю наповнювачів для 

різних значень їх відносного об’ємного вмісту: сумарний вміст 

наповнювачів в КМ береться за 1 ( 1==+ totdiskcyl VVV ), а 

відносний об’ємний вміст циліндричних частинок визначається як 

totcyl VV , а вміст частинок у вигляді дисків – як totdisk VV . 

Розрахунки проводились для двох різних значень аспектного 

відношення частинок наповнювача ( hDARdisk =  і dlARcyl = ) і 

для двох різних значень відносних розмірів циліндрів і дисків, яке 

задавалось величиною співвідношення Dl .  
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Рис. 4.16.  Результати моделювання порогу перколяції 
c  в 

залежності від вмісту двох різних типів наповнювачів – дископодібних і 
циліндричних, змодельованих як сплюснуті і видовжені еліпсоїди 

обертання, відповідно: а) diskAR =
cylAR =25, б) diskAR =

cylAR =50; криві 

1, 1* - l D  =5, криві  2, 2* - l D =10 

Як видно із наведених рисунків, поріг перколяції 
c   

зменшується зі збільшенням аспектного відношення частинок 

наповнювачів diskAR  і 
cylAR  і відносного об’ємного вмісту циліндрів, 

в той час як збільшення розміру циліндричних частинок по 

відношенню до розмірів дисків (збільшення величини l D ) 

призводить до збільшення c  для тих же значень diskAR  і 
cylAR  і. 
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Крім того, було встановлено, що при високих значеннях AR  (  50) 

поріг перколяції 
c  різко зменшується вже при низькому вмісті 

циліндричних наповнювачів у суміші наповнювачів, після чого 

спостерігається досить повільне зменшення порогу перколяції при 

зростанні відносного об’ємного вмісту циліндричних частинок 
наповнювача.  

Отже, підсумовуючи результати моделювання (3-D) методом 

Монте-Карло  порогу перколяції в полімерних композитних 
матеріалах, заповнених випадково (ізотропно) орієнтованими 

електропровідними частинками різної морфології, можна зробити 

наступні висновки: 

- показано, що при використанні циліндричних частинок 
наповнювача поріг перколяції є меншим, ніж при використанні 

дископодібних частинок наповнювача з тим самим коефіцієнтом 

форми  AR і для великих значень AR цей поріг обернено пропорційний 

величині AR ; 

- запропоновано при розрахунках методом Монте Карло порогу 

перколяції для комірчастих частинок терморозширеного графіту 

розглядати їх як частинки, що складаються з декількох (m) з’єднаних 

між собою дисків під певним кутом   і встановлено, що поріг 

перколяції  сильно залежить від аспектного відношення дисків AR , їх 

орієнтації в комірчастій структурі і довжини частинки ТРГ: c  

зменшується із збільшенням m і AR ; 

- показано, що поріг перколяції для суміші двох типів 

наповнювачів (частинки у вигляді дисків і циліндричні частинки) 

обернено пропорційний величині AR  частинок наповнювача і 
суттєво зменшується при збільшенні відносного об’ємного вмісту 

циліндричних частинок і зменшення їх розміру відносно дискових 

частинок при однакових значеннях diskAR  і 
cylAR . 

Порівняння експериментальних і розрахованих значень порогу 

перколяції 
c  для частинок наповнювачів різної морфології 

дозволило також пояснити уширення перколяційного переходу. 
Першою ймовірною причиною може бути неоднорідний розподіл 

частинок наповнювача за розмірами. Друга причина пов’язана із тим 

фактом, що перенесення заряду може виникати не тільки при 

безпосередньому контакті частинок наповнювача,  але і при контактах 
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через зазор товщиною   між частинками наповнювача за рахунок 

тунельного механізму. Саме врахування контактного електроопору 
між частинками наповнювача і ймовірності утворення ними 

струмопровідних шляхів в КМ при збільшенні вмісту наповнювачів 

після порогу перколяції покладено в основу запропонованої моделі 
ефективної електропровідності композитів. 

4.4. Висновки 

Характеристики перколяційного переходу (поріг перколяції 

c , ширина переходу) в електропровідності КМ нановуглець-

епоксидна смола зумовлюються  структурно-морфологічними 

особливостями вуглецевого наповнювача (розмір частинок, коефіцієнт 

форми AR ) та його просторового розподілу в полімерній матриці.  

Моделювання методом (3-D) Монте-Карло порогу перколяції 

електропровідності полімерних композитів, заповнених випадково 
орієнтованими електропровідними  частинками  різної морфології 

(включаючи і суміш різних за морфологією частинок) показує, що він 

зменшується при збільшенні коефіцієнту форми частинок AR , а у 

випадку комірчастих частинок в КМ (ТРГ, ТРГ2, ТРГ2д), 
змодельованих у вигляді ланцюжків, що складаються з декількох 

з’єднаних між собою дисків під деяким кутом  поріг перколяції 
c  

зменшується із збільшенням числа дисків  і їх коефіцієнту форми і 

залежить від їх орієнтації в частинках ТРГ. 

 Для опису електропровідності композитних матеріалів 
вуглець-полімер варто застосовувати модель, яка враховує 

структурно-морфологічні характеристики частинок наповнювача і їх 

власну електропровідність, їх просторовий розподіл і орієнтування в 
КМ та контактний електричний опір між ними в струмопровідних 

ланцюжках.  

Аналіз ролі контактного опору показав, що в КМ, із вмістом 

наповнювача близьким до порогу перколяції, реалізуються два 
механізми електропровідності – електронний транспорт в межах 

частинок наповнювача і тунелювання електронів через тунельні 

бар’єри між частинками. При збільшенні об’ємного вмісту вуглецевих 
наповнювачів зростає кількість прямих електричних контактів між 

частинками і домінуючим є електротранспорт за рахунок 

делокалізованих носіїв заряду.   
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