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АНОТАЦІЯ 

Гераскевич В.М. Низькотемпературний магнітоопір функціоналізованих 

багатостінних вуглецевих нанотрубок» 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, 

освітня програма «Фізика наносистем». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра загальної фізики. – Київ – 

2022. 

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Овсієнко І.В. 

В роботі досліджено магнітоопір функціоналізованих багатостінних 

вуглецевих нанотрубок в залежності від температури та величини магнітного 

поля. Дослідження проведені в температурному інтервалі від 4.2 K до 200 K та в 

магнітних полях до 9 Tл. Встановлено, що для функціоналізованих 

багатостінних вуглецевих нанотрубок провідність в магнітному полі описується 

в рамках моделей слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду, причому внесок 

в провідність за рахунок ефекту слабкої локалізації перевищує доданок до 

провідності за рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду при всіх температурах та 

в усьому інтервалі магнітного поля за винятком випадку магнітного поля вище 

6.5 Тл при температурі 5 К. В рамках вказаних моделей оцінено значення енергії 

Фермі, а також визначено явний вигляд температурної залежності часу 

релаксації фази хвильової функції. Виявлено, що час релаксації фази хвильової 

функції має менш виражену температурну залежність, а енергія Фермі є більш 

зміщеною у валентну зону в порівнянні з нефункціоналізованими вуглецевими 

нанотрубками. Також оцінені значення константи взаємодії носіїв заряду при 

різних температурах.  

Ключові слова: багатостінні вуглецеві нанотрубки, функціоналізація, 

магнітоопір, слабка локалізація та взаємодія носіїв заряду 
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SUMMARY 

Heraskevych V.M. Low-temperature magnetoresistance of functionalized 

multiwall carbon nanotubes 

Master's degree in specialty 104 Physics and astronomy, educational program "Physics 

of nanosystem". - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics, 

Department of General Physics. - Kyiv - 2021. 

Research supervisor: Ph.D, Ovsiienko I.V., as. prof. of Department of General 

Physics. 

In the presented work, the magnetoresistance of functionalized multiwall carbon 

nanotubes depending on the temperature and magnitude of the magnetic field is 

investigated. The investigations have been carried out in the temperature range from 

4.2 K to 200 K and in magnetic field up to 9 T. It is established that for functionalized 

multiwall carbon nanotubes the conductivity in the magnetic field is described in the 

terms of charge carriers’ weak localization and interaction models. Moreover, the 

contribution to the conductivity due to the effect of weak localization exceeds the 

addition to the conductivity due to the effect of the interaction of charge carriers at all 

temperatures and in the entire magnetic field except for the magnetic field above 6.5 T 

at 5 K. Within the terms of the specified models, the value of Fermi energy has been 

estimated, and the explicit form of the temperature dependence of the relaxation time 

of the wave function phase has been determined. It has been found that the relaxation 

time of the wave function phase of has a less pronounced temperature dependence and 

the Fermi energy is more shifted to the valence band compared to non-functionalized 

carbon nanotubes. The values of the charge carriers’ interaction constant at different 

temperatures are also estimated. 

Keywords: multiwall carbon nanotubes, fuctionalization, magnetoresistance, 

charge carrier’s weak localization and interaction effects   
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Вступ 

Карбон відіграє надзвичайно важливу роль в природі. Карбон один з 

найбільш розповсюджених хімічних елементів у природі. Наприклад, в твердому 

стані існує в декілька структурних модифікацій карбону, які суттєво 

відрізняються за своїми фізичними та хімічними властивостями. До недавнього 

часу, були відомі три модифікації карбону. Дані модифікaції відрізняються 

типом гібридизaції: aлмaз (sp3 – гібридизaція), графіт (sp2 – гібридизaція, кожний 

aтом кaрбону мaє три ковалентні зв’язки в одній площині, що приводить до 

утворення сіток з правильних гексагонів) та карбід (sp – гібридизація, атоми 

утворюють паралельні ланцюги поліїнового або кумуленового типів). У 80-х 

роках 20 століття були відкриті нові стабільні карбонові наноструктури 

(фулеренів та нанотрубок), саме це дало новий поштовх у розвитку фізики 

нанорозмірних матеріалів.  

Галузь розробки нанотехнологій та наноструктур з кожним роком 

невпинно зростає. Карбонові нанотрубки займають важливе місце серед 

наноструктурних матеріалів. Зацікавленість до карбонових нанотрубок 

обумовлена їх унікальними фізико-хімічними властивостями та великим 

майбутнім їх використання. Можна відзначити дві основних причини, що 

спонукають на розвиток досліджень карбонових нанотрубок. По-перше, це 

нанорозміри карбонових нанотрубок, фундаментальний аспект, що приводить до 

унікальних фізико-хімічних характеристик карбонових нанотрубок. По-друге, 

завдяки цим властивостям, карбонові нанотрубки характеризуються значним 

прикладним потенціалом, що привертає до них інтерес зі сторони дослідників, 

які мають за мету розробку нових технологій, нових типів пристроїв та 

матеріалів. 

Карбонові нанотрубки мають унікальні механічні, електричні і теплові 

характеристики, це дає можливість їх практичного застосування. Унікальні 

властивості карбонових нанотрубок з різноманітними формами виробів 

відкривають великі можливості для створення нових матеріалів з метою 
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застосування в багатьох сферах, зокрема в військовій, космічній та авіа- 

промисловостях, медицині, автомобілебудуванні, електроніці та ін. Тому 

дослідження всього спектру властивостей карбонових нанотрубок є дуже 

важливою задачею.  

В наш час, достатньо уваги приділено теоретичним питанням властивостей 

одностінних карбонових нанотрубок ідеальної структури. Але, недостатньо 

дослідженим є питання взаємозв’язку між особливостями структури 

багатостінних вуглецевих нанотрубок та механізмами електро- та 

магнітопровідності в них. 

 

Метою даної роботи було встановлення особливостей електротранспорту 

в магнітному полі при низьких температурах в багатостінних 

функціоналізованих вуглецевих нанотрубках досконалої кристалічної 

структури. 
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1.Огляд літератури 

1.1.  Методи функціоналізації вуглецевих нанотрубок  

Нанокарбон в усіх його формах не утворює дисперсій та не розчинюється 

в органічних розчинниках та водному середовищі. Частинки нанокарбону, 

схильні до агрегації та утворенню джгутів, сплутаних сіток завдяки сильній 

довгодіючій Ван дер Ваальсовій взаємодії, що виникає між окремими 

частинками нанокарбону. Проте, досягнення стабільної гомогенної дисперсії 

частинок нанокарбону в полімерній матриці є найважливішим питанням при 

створенні полімерних композитів з однорідною структурою. Для досягнення 

рівномірного однорідного розподілу нанокарбонового компоненту в полімерній 

матриці можливо використання двох шляхів: механічних та хімічних методів 

обробки нанокарбонового компоненту. При механічній обробці нанокарбону 

досягається фізичне розділення частинок нанокарбону. При взаємодії 

нанокарбону з деякими речовинами, такими, як кисень, озон, фтор, кисеньмісткі 

кислоти та деякі кисеньмісткі солі окрім розкриття (для ВНТ) та окислення з 

утворенням адсорбованих або газоподібних СО та СО2 відбувається приєднання 

до поверхні нанокарбону функціональних груп, які змінюють властивості 

поверхні нанокарбону, що створює умови для однорідного розподілу 

нанокарбонового наповнювача в полімерній матриці та забезпечує міцний 

зв’язок між частинками наповнювача та полімерною матрицею.  

Ступінь функціоналізації поверхні нанокарбону виражається відношенням 

кількості вуглецевих атомів, зв’язаних з функціональними групами, до загальної 

кількості атомів вуглецю у функціоналізованому нанокарбоні. Найбільший 

ступінь функціоналізації ~ 0.5 досягається при фторуванні нанокарбону.  

Відрізняють два типи функціоналізації за місцем приєднання 

функціональних груп.  

1. Приєднання функціональних груп до місць на поверхні нанокарбону, де є 

вільні зв’язки, наприклад, відкритих кінчиків ВНТ або до бічної поверхні 
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частинок нанокарбону. Таке приєднання відбувається при м’яких умовах 

функціоналізації.  

2. Приєднання функціональних груп до графенової поверхні, наприклад, до 

бічної поверхні ВНТ або до поверхонь частинок ТРГ. Така 

функціоналізація відбувається при більш жорстких умовах, оскільки 

спочатку повинні бути розірваними зв’язки між атомами вуглецю в 

графітовому шарі, а потім відбувається приєднання функціональних груп 

до поверхні.  

За міцністю зв’язків між атомами вуглецю на поверхні нанокарбону та 

функціональними групами, функціоналізація буває: 

1. Ковалентна функціоналізація – утворення міцного ковалентного 

зв’язку між атомами вуглецю та функціональними групами. При ковалентній 

функціоналізації відбувається руйнація делокалізованої -електронної системи 

графітового шару та частковий розрив -зв’язку в графітовому шарі, при цьому 

утворюються вільні зв’язки, за рахунок яких до поверхні нанокарбону 

приєднуються різні функціональні групи. Ковалентна функціоналізація 

приводить до утворення значної кількості дефектів на поверхні нанокарбону. Це, 

з одного боку, сприяє покращенню зв’язку між нанокарбоновим наповнювачем 

та полімерною матрицею і посилює механічні властивості нанокомпозиту. З 

іншого боку, значна кількість дефектів в нанокарбоновому наповнювачі 

приводить до погіршення його властивостей, пов’язаних з переносом заряду. що 

спричинює погіршення електротранспортних властивостей нанокомпозиту в 

цілому [1, 2].  

2. Нековалентна функціоналізація – зв’язок між функціональними 

групами та атомами вуглецю утворюється за рахунок гідрофобної взаємодії або 

утворення водневого зв’язку. До значної переваги нековалентної 

функціоналізації відноситься той факт, що при ній не відбувається руйнація sp2 

–графенової структури, тобто, зберігаються унікальні властивості 

нанокарбонового наповнювача. Проте, слабкий зв’язок між атомами вуглецю та 
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функціональними групами не забезпечує сильної міжфазної взаємодії між 

нанокарбоновом наповнювачем та полімерною матрицею, що суттєво погіршує, 

в першу чергу, механічні властивості полімерного нанокомпозиту.  

Хімічна ковалентна функціоналізація 

Основними видами хімічної ковалентної функціоналізації є реакції 

окислення, фторування  та амідування, тобто, утворення амідів кислот шляхом 

заміщення гідроксилу (-ОН) карбоксильної групи на аміногрупу (-NH2). 

При реакції окислення до поверхні нанокарбону приєднуються кисневмісні 

групи, які мають різну природу [3, 4, 5]. На рисунку 1.1. наведено приклади 

кисневмісних функціональних груп. 

а)     б)   в) г)    

д)    е)   є)   ж) 

Рис. 1.1. Структурні формули кисневмісних функціональних груп: а) 

карбоксильні, б) кетонові, в) ефірні, г) ангідридні, д) хінонові, е) фенольні, 

є) гідрохінонові, ж) лактонові.  

В результаті взаємодії з кислотами до нанокарбону приєднуються 

головним чином карбоксильні, кетонові та OHC  групи, співвідношення яких 

близько до 421, а загальна концентрація може складати до 7% молярних або до 

1021 на 1г. При однакових умовах окислення концентрація функціональних груп 

залежить від розмірів, морфології поверхні та початкового ступеня дефектності 

частинок нанокарбону, а також від часу окислення. Кислотна обробка 

нанокарбону також сприяє приєднанню протонів та утворенню груп СНх [6] 

Сильним окислювачем нанокарбону є озон, який не тільки вводить 

функціональні групи на поверхню нанокарбону, але здатний окислювати 
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нанокарбон до газоподібних моноокисі та двоокисі вуглецю. На ОВНТ, 

функціоналізованих озоном в метанолі при –80С, відносна кількість 

карбоксильних груп, кетонових груп та гідроксильних груп складає 

35.9;50.8;13.3%. Наступна взаємодія з перекисом водню змінює розподіл груп до 

53.6; 9.4 та 37% [7] 

Висока концентрація гідроксогруп на поверхні ВНТ досягається при 

механохімічній взаємодії з розплавом КОН. Головний фактор при цьому, що 

визначає ефективність функціалізації, - це співвідношення кількості реагентів, в 

той час, як температура та час реакції мають менше значення. Реакцію проводять 

з 10-20- кратним надлишком КОН. Густина гідроксильних груп досягається 1 

група на 10 атомів вуглецю. Функціоналізовані таким чином ВНТ добре 

розчинюються в воді (до 3 г/л) [8]. 

Кисневмісні групи за рахунок часткової іонізації створюють невеликий 

від’ємний заряд на поверхні нанокарбону, який викликає відштовхування 

частинок нанокарбону одна від іншої та стабілізує їх дисперсію [9]. 

Нагрівання функціоналізованого нанокарбону приводить до розпаду 

функціональних груп (дефункціоналізації), яка починається при температурі 

3500С. Видалення кислотних груп може проводитися відпалом у вакуумі, при 

цьому карбоксильні групи виділяють СО2, а карбонільні – СО. Групи СНх при 

дефункціоналізації виділяють метан та водень. Дефункціоналізація приводить до 

утворення та розблокування дефектів в нанокарбоні, збільшує величину питомої 

поверхні та сорбційну ємність частинок нанокарбону. Великі групи - -С(О)ОН, 

які знаходяться на атомах вуглецю на топологічних дефектах, не дозволяють 

атомам або молекулам газів проникати у внутрішні порожнини ВНТ [10]. 

Кисневмісні групи під дією інших реагентів можуть перерозподілятися і 

приймати участі в інших реакціях. Кип’ятіння з надлишком тетраґідробарату 

натрію в абсолютизованому етанолі приводить до відновлення карбоксильних 

груп до гідроксильних. При незначному нагріванні карбоксильні групи можуть 

взаємодіяти між собою, з’єднуючи частинки функціоналізованого нанокарбону 
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за рахунок водневого зв’язку. При певних умовах через карбоксильні групи до 

поверхні нанокарбону можуть приєднуватися інші функціональні групи, 

зокрема, відбуваються реакції прямого амідування : -СООН+H2NRCONHR + 

H2O та прямої етеріфікації – отримання складних ефірів з кислот та спиртів (від 

спирту відщепляється атом водню, від кислоти – група -ОН): RCOOH + R'OH  

RCOOR' + Н2О. Важливою реакцією є введення хлорид-іонну. Далі хлор може 

бути заміщеним на амідну групу (амідування) або на вуглецевий радикал 

(етерифікація) [11]. 

Протон карбоксильних груп, приєднаних до ВНТ, здатний обмінюватися з 

катіонами металів, таким чином досягається модифікація нанокарбону 

металовмісними комплексами. В простішому випадку реакція обміну 

записується у вигляді: -С(О)ОН+М+Х-  С(О)ОМ + НХ. Досягнута 

експериментально ємність по іонам Pb2+, Cu2+, Cd2+ склала відповідно 97, 28 та 

11мг/г. Приєднуватися до нанотрубок можуть і досить великі іони, зокрема 

комплекс Васка – транс-IrCl(CO)(PPh3)2 та комплекс Вілкінсона – RhCl(PPh3)3 

[12, 13, 14, 15, 16]. 

Іншим видом хімічної ковалентної функціоналізації є фторування [17]. 

При фторуванні легко досягається високий ступінь функціоналізації 

нанокарбону, відсутні великі об’єми відходів, процеси фторування легко 

масштабуються, фторований нанокарбон має високу стійкість в повітрі, фторид-

іони легко заміщуються на інші функціональні групи. Тому фторування 

нанокарбону займає особливе положення серед інших методів функціоналізації.  

В якості фторуючих реагентів можуть виступати різні речовини: 

галагенфториди (ClF3, BrF3, IF5), розчини фторидів інертних газів в рідкому 

безводному HF або Br2, фториди інертних газів (XeF2), фториди деяких металів 

у вищих ступенях окислення, проте, найбільше застосування знаходять 

розбавлений елементний фтор або його суміш з безводним газоподібним HF. 

Реакція нанокарбону з F2 починається при кімнатній температурі, при зростанні 

температури ступень фторування збільшується і при температурі ~400-6000С 



12 
 

 
 

склад нанокарбону досягає стехіометрії СF1.0. При такому високому ступені 

функціоналізації початкова структура нанокарбону руйнується, ОВНТ 

аморфізуються, БВНТ частково розкриваються, поверхня нанокарбону 

“зморщується” за рахунок виникнення великої кількості дефектів ізомерного 

зв’язку, тобто переходу в місцях приєднання фтору від sp2- до sp3 – гібридизації. 

При фторуванні нанокарбону на поверхні частинок, зокрема НТ, утворюються 

функціональні групи CF , >CF2 та – CF3, які мають різний ступінь іонності 

зв’язку, і тому легко встановлюються спектральними методами. Фторовані 

трубки набувають властивості діелектриків, стають полярними та втрачають 

здатність утворювати зростки. 

Важливою особливістю фторованих ВНТ є здатність до утворення 

багатьох похідних, значна частина яких може утворювати стійкі колоїдні 

дисперсії. Трубки після фторування взаємодіють з пероксидом водню, оксидом 

літію Li2O2, органічними пероксидами (лaуріл, бензоїн, третбутіл), a також з 

такими твердими неорганічними речовинами, як гaлогеніди лужних металів Li2S, 

ZnS, AlP. 

Серед методів хімічної функціоналізації окремо розглядають 

солюбілізацію, тобто, функціоналізацію, що приводить до утворення розчинних 

нанокарбонів.  Нанокарбон, зокрема ВНТ, молекулярна маса яких є великою, не 

можуть утворювати справжні розчини, і під солюбілізацією розуміють утворення 

стійких колоїдних розчинів. Такі розчини можуть бути водними та органічними. 

Прості вуглеводні не можуть диспергувати ВНТ, оскільки їх взаємодія протікає 

за рахунок або слабких дисперсійних сил, або слабкої електростатичної 

взаємодії, яка не може перевищити більш сильну взаємодію між трубками у 

зростках. Дисперсії ВНТ у воді також не можуть утворюватися, оскільки вода не 

взаємодії з стінками трубок, хоча завдяки водневому зв’язку молекули води 

утворюють ансамблі навколо ВНТ. З частинками нанокарбону фізично можуть 

взаємодіяти молекули, що містять набір  - зв’язків або які можуть утворювати 

молекулярні комплекси (-комплекси) з збагаченою електронами поверхнею 
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трубок. Так функціоналізація нанокарбону сильними кислотами дозволяє 

перевести нанокарбон у водорозчинну форму. Розчинність функціалізованого 

нанокарбону збільшується при зростанні температури [18].  

Функціалізація без утворення ковалентного зв’язку (нековалентне 

зв’язування) 

Такий вид функціалізації використовується виключно для солюбілізації 

нанокарбону, проводиться в розчинах і оснований на гідрофобній та 

електростатичній взаємодії, а також утворення супрамолекулярних структур [19, 

20]. Основні види нековалентного зв’язування передбачають використання 

поверхнево активних речовин (ПАР) та розчинних полімерів певної будови. Так, 

наприклад, для утворення стабільних водних дисперсій ВНТ найчастіше 

використовують ПАР. Ці речовини містять гідрофільну та гідрофобну групи, 

зв’язуються з поверхнею трубок і руйнують зростки трубок. Процеси протікають 

повільно і прискорюються при обробці ультразвуком. Механізм розчинення ВНТ 

в простішій моделі визначається гідрофобними силами зв’язку між “хвостом” 

адсорбуючої молекули і поверхнею трубки. При цьому “голови” формують 

зовнішню компактну циліндричну оболонку міцели та забезпечують розчин всієї 

супрамолекулярної структури у воді. До міцел відносять також частинки в 

розчинах ПАР). Найбільш ефективні ПАР містять фенольні групи у 

гідрофобному “хвості”. Для досягнення ефективної солюбілізації ПАР повинні 

утворювати дуже стабільні міцелярні структури навколо ВНТ та подолати сили, 

які зв’язують ВНТ друг з другом, а також мати довгий полярний “хвіст”, який 

сприяє утворенню довгої сольватаційної оболонки .  

Нанотрубки також можуть бути дисперговані у воді в концентрації 

порядку декількох грам на 1 дм3 шляхом нековалентного обгортання їх 

водорозчинними лінійними полімерами [21]. До таких полімерів відносять 

поліпірол, полівінілпіролідон, полістіролсульфонат натрію та інші.  
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1.2. Вплив функціоналізації на транспортні властивості вуглецевих 

нанотрубок. 

Вплив різних типів функціоналізації на характер переносу заряду і 

транспортні властивості нанокарбонових структур в цілому є різним. 

При ковалентній функціоналізації відбувається руйнація делокалізованої 

-електронної системи графітового шару та частковий розрив -зв’язку в 

графітовому шарі, при цьому утворюються вільні зв’язки, за рахунок яких до 

поверхні нанокарбону приєднуються функціональні групи. Ковалентна 

функціоналізація спричинює утворення значної кількості дефектів на поверхні 

нановуглецевих структур [22, 23, 24]. Це, з одного боку, сприяє покращенню 

зв’язку між нанокарбоновим наповнювачем та полімерною матрицею і посилює 

механічні властивості нанокомпозиту, а з іншого боку, приводить до погіршення 

його властивостей, пов’язаних з переносом заряду. що спричинює погіршення 

електротранспортних властивостей нанокомпозиту в цілому [25, 26, 27]. 

Під час нековалентної функціоналізації не відбувається руйнація sp2–

графенової структури, тобто, зберігаються унікальні властивості 

нановуглецевого наповнювача. Але, слабкий зв’язок між атомами карбону в 

графітововму шарі та функціональними групами не забезпечує сильної 

міжфазної взаємодії між нанокарбоновом наповнювачем та полімерною 

матрицею, а це суттєво погіршує, в першу чергу, механічні властивості 

полімерного нaнокомпозиту. При цьому, вплив нековалентної функціоналізaції 

на електротранспортні властивості нaнокaрбонових структур, зокрема ВНТ, є 

мінімальним. 

Таким чином, при виборі методу функціоналізaції нанокaрбонових 

структур, необхідно враховувати, з якою метою проводиться функціоналізація і 

де будуть використані функціоналізовані нанокарбонові структури: як 

самостійні елементи молекулярних пристроїв, струмопровідні наповнювачі 

полімерних композитів, армуючі елементи полімерних композитів і т.п. 
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Важливою проблемою є направлене регулювання властивостей 

вуглецевих нанотрубок, яке досягається функціоналізацією ВНТ за рахунок: 

часткового заміщення атомів ВНТ на атоми іншого сорту (легування ВНТ); 

приєднання чужорідних атомів або молекул до стінок або кінців ВНТ з їхньої 

зовнішньої сторони (адсорбція на поверхні ВНТ); 

введення атомів або молекул у внутрішню порожнину ВНТ або в порожнину між 

з’єднаннями ВНТ у їхніх зв’язках [28, 29] (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Поверхня функціоналіщованих ВНТ [28]. 

Надзвичайно цікавими і багатогранними виявились фізичні та хімічні 

властивості функціоналізованих ВНТ. Найбільш ефективним окислювачем для 

фунціоналізації ВНТ є азотна кислота [30]. За допомогою різних фізико-хімічних 

методів показано, що найбільш простий і універсальний метод для визначення 

кількості карбоксильних груп й загальної кількості кисневмісних груп на 

поверхні ВНТ є метод термодесорбційної мас-спектроскопії. Також слід 

відмітити високу жорсткість, міцність і пружність самих ВНТ, що лежить в 

основі створення нових композитних матеріалів на їхній основі та їхні унікальні 

електропровідні властивості. Зокрема, у робота [31] досліджено частотні 

залежності провідності композитного матеріалу з вихідними та 

функціоналізованими ВНТ. Автори досліджували композити, що містили тонкі 

плівки одностінних ВНТ та функціоналізованих ВНТ (рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Частотна залежність провідності композитів, що містять: (а) 1 мас. % 

вихідних ВНТ; (б) 0.5 та 1 мас. % функціоналізованих ВНТ. 

З рис. 1.2 видно, що для плівок, які містили 0.5 та 1 мас. % 

функціоналізованих ВНТ, покращується електрична провідність у порівнянні з 

плівками, що містили вихідні ВНТ. Провідність плівки з вихідними 

одностінними ВНТ зростає при збільшенні частоти. Це в свою чергу вказує на 

те, що такий композит має властивості електричного ізолятора, тобто, одностінні 

ВНТ не формують суцільну електричну сітку в межах плівки. Для плівок, що 

містять функціоналізовані ВНТ дані накладуються для 0/5 та 1 мас. % вмісту 

Плівки, що містять функціоналізовані ВНТ з концентрацією 0.5 та 1 мас. %, 

проводять струм і не є ізоляторами. Автори пояснюють таку поведінку плівок 

тим, що плівки з вихідними ВНТ за рахунок сильного Ван-дер-Ваальсівського 

зв’язку між окремими ВНТ не утворюють гомогенну систему. Проте, коли 

масова частка функціоналізованих ВНТ досягає 0.5 мас. %, провідність плівок 

збільшується, що вказує на рівномірний розподіл функціоналізованих ВНТ в 

композиті. 

Приєднання до ВНТ амінних, карбоксильних, епоксидних груп забезпечує 

гарну сумісність ВНТ з епоксидними смолами і утворення з’єднань матриця-

наповнювач [32]. Поява на поверхні ВНТ функціональних груп полегшує 

руйнування зростків ВНТ й дозволяє диспергувати їх в полімерах та кераміках, 

що важливо при виготовленні нанокомпозитів. 
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Автори роботи [33] досліджували теплопровідність нанокомпозиту з 

функціоналізованими багатостінними вуглецевими ВНТ в залежності від їх 

вмісту (рис. 1.4).  

 

Fig. 1.4. Залежність теплопровідності композиту БСВНТ-поліпропілен від вмісту 

функціоналізованих ВНТ [33].  

Було відмічено, що для функціоналізованих ВНТ спостерігається більш 

рівномірний розподіл ВНТ в композитах. Більший рівномірний розподіл ВНТ в 

нанокомпозиті, на думку авторів [33], може приводити до зростання 

теплопровідності композиту. 

Проте, незважаючи на значну кількість робіт з дослідження 

функціоналізованих ВНТ, в літературі відсутні дані з дослідження магнітоопору 

функціоналізованих ВНТ та можливих механізмів формування електроопору в 

них.  
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2. Методика проведення експерименту та опис зразків 

2.1. Характеристика багатостінних вуглецевих нанотрубок, що 

досліджуються 

Вихідні для функціоналізації багатостінні вуглецеві нанотрубки були 

отримані CVD-методом з використанням нікелю в якості каталізатора.  

Функціоналізація вихідних багатостінних вуглецевих нанотрубок була 

проведена за наступною схемою. На першому етапі вихідні ВНТ витримувалися 

в киплячому водному розчині азотної кислоти протягом 3 годин. Далі ВНТ 

відмивалися у воді. На наступному етапі ВНТ знов витримувалися в киплячій, 

але вже концентрованій азотній кислоті протягом однієї години. Далі трубки 

відмивалися в дистильованій воді до нейтрального значення pH і висушувалися.  

На рисунку 2.1 наведені фрагменти рентгенівських діфрактограм для 

вихідних та функціоналізованих багатостінних ВНТ. Дифрактограми були 

отримані за допомогою рентгенівського дифрактометру Дрон- 4-07 з 

фільтрованим випромінюванням NiКα, довжина хвилі рентгенівського 

випромінювання складає λNiКα = 0.1659189 нм. 
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Рис. 2.1. Фрагменти рентгенівських дифрактограм для зразків вихідних 

ВНТ (1) та функціоналізованих ВНТ (2). 
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Як видно з рисунку, фрагмент рентгенівської дифрактограми для 

вихідного зразка ВНТ містить крім 00l – графітових ліній також hkl – графітові 

лінії, що вказує на високій ступінь впорядкування кристалічної структури та 

малу дефектність стінок ВНТ. Точна кутова позиція 002 та 004- графітових ліній 

відповідає міжплощинній відстані d002 = 0.340 нм. Розмір кристалітів в вихідних 

ВНТ, оцінений за уширенням 002-графітової лінії, складає L ~ 15 нм. На 

дифрактограмі також присутня смуга, що відповідає відбиттям від частинок 

каталізатору нікеля. 

Вигляд дифрактограми, отриманої для зразка функціоналізованих ВНТ, 

тільки незначним чином відрізняється від дифрактограми, отриманої для 

вихідних ВНТ. Відносна інтенсивність графітових ліній на цій дифрактограмі є 

дещо більшою, в той час, як відносна інтенсивність смуги, що відповідає 

відбиттям від площин частинок каталізатору -нікеля, зменшується. Це вказує на 

зменшення вмісту частинок каталізатору нікеля після обробки вихідних ВНТ 

азотною кислотою. Детальний аналіз дифрактограми, отриманої для 

функціоналізованих ВНТ, показав, що точне кутове положення графітових ліній, 

а також уширення графітових ліній, не змінилися для функціоналізованих ВНТ 

в порівнянні з вихідними ВНТ. Таким чином, функціоналізація багатостінних 

ВНТ за запропонованою схемою не змінила ані відстані між сусідніми шарами 

графіту в стінках ВНТ, ані розміри кристалітів в них. Іншими словами, 

функціоналізація ВНТ за запропонованою схемою не призвела до руйнації 

кристалічної структури вихідних ВНТ та практично не збільшила дефектність їх 

структури.  

Для визначення якісного складу функціональних груп на поверхні 

багатостінних ВНТ були проведені дослідження ВНТ методом інфрачервоної 

спектроскопії.  

На рисунку 2.2 наведені інфрачервоні спектри, отримані для вихідних та 

функціоналізованих багатостінних ВНТ. Дослідження проводилися за 

допомогою ІЧ-спектрометра Spectrum BX FT-IR (Perkin Elmer) з робочою 



20 
 

 
 

частотою 4000 – 400 см-1. Із суміші попередньо висушеного порошку ВНТ і 

порошку KBr виготовлялись зразки у вигляді таблеток діаметром 10 мм. 
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Рис. 2.2. Інфрачервоні спектри для вихідних (1) та функціоналізованих (2) 

багатостіних ВНТ. 

Як видно з рисунку, вигляд інфрачервоних спектрів для вихідних та 

функціоналізованих ВНТ є суттєво різним. Особливою рисою ІЧ спектру 

вихідних ВНТ є присутність в ньому виражених смуг, пов’язаних з коливаннями 

атомів карбону в графітовому остові, а також зв’язаних з ними атомів гідрогену. 

В ІЧ спектрі функціоналізованих ВНТ інтенсивність смуг, повязаних з 

коливаннями атомів карбону в графітовому остові, є суттєво меншою.  

Розглянемо детальніше ІЧ спектри вихідних та функціоналізованих ВНТ.   

В короткохвильвій області спектру для обох зразків ВНТ присутня широка 

інтенсивна смуга з плечем справа. Ця смуга пов’язана з валентними коливаннями 

гілроксильної групи -ОН. Смуга являє собою суперпозицію двох смуг. Перша з 

них (3431 cм-1) є більш інтенсивною і пов’язана з коливаннями так званої вільної 

групи -ОН, тобто, гідроксильної групи, яка не входить в склад інших 

функціональних груп, наприклад карбоксильної групи -COOH. Друга менш 
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інтенсивна смуга відповідає коливанням зв’язаної групи –ОН, тобто, 

гідроксильної групи, яка входить до складу інших функціональних груп. 

Наступні дві смуги (2922 cм-1та 2853 cм-1) відповідають валентним коливанням, 

відповідно, sp2 та sp3 гібридизованих атомів карбону, пов’язаних з атомом 

гідрогену. Такі атоми карбону з приєднаними атомами гідрогену, знаходяться, в 

основному, вздовж меж кристалітів. Таким чином, за відносною інтенсивністю 

таких смуг можна зробити висновок про дефектність структури графітового 

шару та присутність в графітововму шарі sp3- регібридизованих атомів карбону, 

що призводить до викривлення графітового шару. Ще одна смуга, яка завжди 

присутня в ІЧ спектрах як шаруватих графітових матеріалів, так і ВНТ і 

відповідає коливанням атомів карбону в графітовому остові, це лінія C=C 

(1545 cм-1). Саме обов’язкова присутність цієї лінії в спектрах карбонових 

матеріалів, які будуються з сіток правильних гексагонів, утворених sp2 

гібридизованими атомами карбону, дозволяє не тільки якісно визначати склад 

функціональних груп на поверхні карбону, але зробити і кількісні оцінки різних 

функціональних груп. Наступна інтенсивна смуга, яка спостерігається в ІЧ-

спектрі ВНТ, відповідає коливанням карбонільної групи >C=O (1650 cм-1). Смуга 

з хвильовим числом 1409 cм-1 відповідає деформаційним коливанням 

гідроксильної групи (-ОН). Остання в спектрі широка інтенсивна смуга, яка, як 

правило складається з двох або трьох окремих ліній, пов’язується з коливаннями 

функціональної групи C-O, яка входить до складу, зокрема, лактонових груп або 

ефірів.  

В таблиці 2.1 наведені визначені із ІЧ спектрів вихідних та 

функціоналізованих ВНТ (рис. 2.2) нормовані інтенсивності ліній, що 

відповідають різним функціональним групам. Нормування проводилося на 

інтенсивність смуги, що відповідає коливанням атомів карбону в графітовому 

остові (група С=С), оскільки, як вказувалося вище, кількість таких груп, а отже, 

і відносна інтенсивність цієї смуги, не змінюється суттєво для одного і того ж 

зразка в процесі його фуцнкціоналізації. 
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Таблиця 2.1. Нормовані інтенсивності смуг, що відповідають різним 

функціональним групам, визначені за даними ІЧ-спектрів вихідних та 

функціоналізованих ВНТ    

Хвильове 
число смуги 

’, см-1 

Функціональна 
група 

Нормована інтенсивність І/ІС=С 

Вихідні ВНТ Функціоналізовані ВНТ 

1545 С=С 1 1 

3431 -OHвільні 2 15 

3209 -OHзв’язані 1.5 5 

2922 sp2-H 0.9 0.7 

2853 sp3-H 0.4 0.3 

1650 >C=O 1.6 3 

1409 -OH 1.2 1 

1268 C-O 0.3 2.4 

1035 C-O 0.7 1.6 

 

Як випливає з таблиці, нормована інтенсивність смуг, що відповідають 

коливанням зв’язків атомів карбону з атомами гідрогену (sp2-H, sp3-H) після 

функціоналізації суттєво не змінилася. Що вказує на те, що дефектність 

структури вихідних ВНТ в процесі функціоналізації не зросла суттєво. При 

цьому нормована інтенсивність смуг, пов’язаних з коливаннями функціональних 

груп змінилася суттєво, з ~ 0.5 до ~2 для групи C-O та від 1.5 до ~ 5 до зв’язаної 

групи -OH, причому близькість значень відносної інтенсивності для -OHзв’язані 

(~ 5) та для >C=O (~ 3) може непрямим чином вказувати, що в результаті 

функціоналізації утворилися сам карбоксильні групи СООН.  

Отже, проведені дослідження структури та фазового складу 

функціональних груп на поверхні ВНТ дозволяють стверджувати, що 

функціоналізація багатостінних ВНТ за запропонованою схемою не приводить 

до помітного зростання дефектності структури ВНТ, при цьому поверхня ВНТ 
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функціоналізується карбоксильними і гідроксильними групами, а також в 

меншій кількості групою С-О.  

2.2. Виготовлення об’ємних зразків багатостінних вуглецевих нанотрубок 

для дослідження транспортних властивостей 

Для вимірювання транспортних властивостей ВНТ з порошку 

багатостінних ВНТ були виготовлені об’ємні зразки у вигляді прямокутних 

паралелепіпедів розмірами 2 мм×3.5 мм×15 мм. Зразки виготовлялися методом 

холодного пресування з використанням в якості зв’язуючого водного розчину 

полівінілацетату. Масова частка полівінілацетату в сухому зразку становила 

25%. Виготовлення об’ємних зразків ВНТ складалося з декількох етапів. На 

першому етапі виготовлялася суспензія шляхом ультразвукової обробки ВНТ в 

водному розчині полівінілацетату протягом 25 хвилин. Далі отримана суспензія 

витримувалася при кімнатній температурі 3 діб до повного випаровування води. 

при кімнатній температурі. На останньому етапі з висушеної суміші 

виготовлялися об’ємні зразки функціоналізованих ВНТ холодним пресуванням 

(кімнатна температура) при тиску 100 МПа.  

Були виготовлені три об’ємні зразки функціоналізованих ВНТ, розміри і 

густина яких наведені в таблиці 2.2.  

Таблиця 2.1. Лінійні розміри, маса та густина об’ємних зразків ВНТ 

Зразок Довжина l, м Ширина b, м Висота h, м Маса m, кг Густина , кг/м3

#1 1.510-2 3.2310-3 2.0510-3 0.15810-3 1.49103 

#2 1.510-2 3.2110-3 1.9710-3 0.13710-3 1.44103 

#3 1.510-2 3.2210-3 1.9510-3 0.14510-3 1.54103 

Як видно з таблиці, середнє значення густини об’ємних зразків багатостінних 

ВНТ складає  ~ 1.5103 кг/м3. З даними роботи [34] об’ємні зразки багатостінних 

ВНТ такої густини мають виражену анізотропії структури, іншими словами, для 
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об’ємних зразків багатостінних ВНТ спостерігається впорядкування ВНТ таким 

чином, що довгі осі окремих трубок орієнтовані переважно паралельно до довгої 

вісі об’ємного зразка ВНТ.  

2.3. Методика дослідження магнітоопору при низьких температурах 

Експериментальна установка для низькотемпературних досліджень 

електро- та магнітотранспортних властивостей складається з трьох основних 

блоків: блоку вимірювання параметрів зразка, системи управління магнітним 

полем та блоку термометрії. 

Вимірювання опору зразків проводилося чотирьохзондовим 

компенсаційним методом в інтервалі температур від 4.2 К до 300 К. 

На рисунку 2.3 наведена принципова схема вимірювання електро- та 

магнітотранспортних властивостей об’ємних зразків при низьких температурах. 

 

Рис. 2.3. Принципова схема установки для вимірювання електро- та 

магнітотранспортних властивостей при низьких температурах: 1 – 4 струмові 

контакти, 2 – 6 та 3 -5 – контакти для вимірювання падіння поперечної та 

повздовжньої напруги на зразку; Г – генератор вихідної напруги; Д1, Д2- 

синхронні детектори. 

Для проведення низькотемпературних досліджень транспортних 

властивостей двовимірних електронних систем використовується прилад EG & 

E Princeton Applied Research +5302 Lock-in Amplifier, який складається з 

синхронного детектора, генератора синусоїдальних коливань, двох цифро-
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аналогових перетворювача (ЦАП) та чотирьох аналого -цифрових 

перетворювачів (АЦП). Керування вимірами проводиться за допомогою 

комп’ютера. Напруга із заданою амплітудою (U = 10 мкВ – 5 В) і частотою 

(f = 7 Гц – 20 Гц) подається від генератора Г на електроди 1 і 4. Схема 

підключення контактів для вимірювання падіння напруги у вигляді подвійного 

хреста дозволяє одночасно детектувати як поздовжнє, так і поперечне 

(холлівське) падіння напруги на зразку.  

Для створення магнітного поля в використовується надпровідний магніт з 

високою однорідністю поля, що дозволяє отримувати магнітні поля до 9 Тл. 

Система контролю магнітного поля складається з надпровідного магніту і блоку 

живлення, типу П-138, який дає можливість використовувати провідні струми до 

30 А. Управління блоком живлення здійснюється за допомогою одного з ЦАП 

синхронного підсилювача, який здійснює необхідну швидкість розгортки 

магнітного поля. 

Температура системи вимірюється термоопором ERC-18 Matsushita Electric 

Industrial Corporation з опором 100 Ом при кімнатній температурі. 

Магнітоопір 
∆ ( )

 розраховувався як відношення зміни опору в магнітному 

поля до опору в нульовому магнітному полі (0): 

∆ ( )
 = 

( ) ( )

( )
100% 

Похибка вимірювання електроопору не перевищувала 0.05%.  
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3. Електроопір фукціоналізованих багатостінних вуглецевих нанотрубок 

3.1. Температурна залежність електроопору функціоналізованих 

багатостінних вуглецевих нанотрубок 

За описаними в розділі 2 методиками були проведені дослідження 

температурної залежності електроопору та дослідження електроопору від 

величини магнітного поля при різних температурах. 

На рисунку 3.1 наведена типова залежність питомого електроопору 

об’ємного зразка багатостінних ВНТ від температури. 
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Рис. 3.1. Температурна залежність електроопору (Т) об’ємних зразків 

вихідних (1) та функціоналізованих (2) багатостінних ВНТ. 

Як видно з рисунка, температурна залежність електроопору для об’ємних 

зразків як вихідних, так і функціоналізованих багатостінних ВНТ має схожий 

вигляд. Залежність (Т) є спадаючою, що типове для багатостінних ВНТ. В 

температурному інтервалі від 4.2 К до 30 К опір спадає інтенсивно. При 

подальшому зростанні температури питомий опір дещо зменшується, проте, в 

цьому температурному інтервалі залежність питомого опору від температури є 
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не суттєво вираженою.  Відмітимо, що значення питомого електроопору для 

функціоналізованих ВНТ є приблизно в 2.5 рази більшими, ніж значення 

питомого електроопору для вихідних ВНТ при відповідних значеннях 

температури. 

Основні параметри електроопору (опір 4.2 при температурі T = 4.2 K, опір 

при температурі 273 T = 273 K та відношення опорів при температурах T = 4.2 K 

та T = 273 K 4.2/273) для вихідних та функціоналізованих ВНТ подані в Таблиці 

3.1.  

Таблиця 3.1. Параметри питомого електроопору для багатостінних ВНТ  

Зразки 4.2, Омм 273, Омм 4.2/273 

Вихідні ВНТ 9.6410-3 3.3410-3 2.89 

Функціоналізовані ВНТ 2.8210-2 1.1210-2 2.52 

Як видно з таблиці, відношення 4.2/273 для обох зразків ВНТ лежить в 

інтервалі ~ (2.52.9). Такі значення 4.2/273 є дещо більшими, ніж, відповідне 

значення 4.2/273 для дрібнокристалічного анізотропного графіту (4.2/273 = 1.6), 

параметри кристалічної структури якого близькі до параметрів кристалічної 

структури багатостінних ВНТ, що досліджуються [35]. З іншого боку, значення 

4.2/273 є суттєво меншим, ніж значення 4.2/273 для, наприклад, багатостінних 

ВНТ, отриманих методом низькотемпературної конверсії СО (4.2/273 ~ 30) [36].  

Таким чином, характер температурної залежності питомого електроопору 

функціоналізованих багатостінних ВНТ є аналогічним температурній залежності 

(Т) для вихідних багатостінних ВНТ, але значення питомого опору для 

об’ємного зразка функціоналізованих ВНТ є дещо більшими в порівнянні з із 

значеннями питомого електроопору об’ємного зразка вихідних ВНТ. 

Відношення питомих значень електроопору для функціоналізованих і вихідних 
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ВНТ при температурі 4.2 К складає 4.2ФВНТ/4.2ВНТ ~ 2.9, а відповідне значення 

відношення питомих електроопорів при температурі 273 К 273ФВНТ/273ВНТ ~ 3.3.  

3.2. Механізми електропровідності функціоналізованих багатостінних 

вуглецевих нанотрубок 

Як було показано в роботі [37], низькотемпературна електропровідність 

вихідних багатостінних вуглецевих нанотрубок задовільно описується в рамках 

моделі слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду для двовимірних систем. 

Враховуючи, що характер температурної залежності питомого електроопору для 

функціоналізованих ВНТ подібний температурній залежності питомого 

електроопору для вихідних ВНТ, а також той факт, що функціоналізація поверхні 

ВНТ суттєво не погіршує кристалічну структуру ВНТ, можна припустити, що і 

для функціоналізованих ВНТ низькотемпературні особливості питомого 

електроопору можуть бути пояснені в рамках моделей слабкої локалізації та 

взаємодії носіїв заряду для двовимірних систем.  

Відносна двовимірна провідність матеріалу з врахуванням добавки, 

пов’язаної з проявами ефектів слабкої локалізації та взаємодії, може бути 

записана як: 

 
=

  

 
= 1 − δσ /σ            (3.1) 

де δσq/σ0 – відносна добавка до провідності внаслідок ефектів слабкої 

локалізації та взаємодії носіїв заряду, σ0 – провідність в рамках класичної моделі 

провідності Уоллеса, яка використовується для опису електропровідності слабо 

впорядкованих дрібнокристалічних графітових матеріалів [38]. В рамках моделі 

Уоллеса питому класичну електропровідність σ0 можна записати, як: 

σ =
⋅ ⋅

π√ ⋅γ ⋅ ⋅ ⋅ℏ
,             (3.2) 

де γ0 – енергія перекриття хвильових функцій сусідніх атомів карбону в 

графітову шарі, a0 – модуль вектора елементарної трансляції графітового шару, 

d002 –відстань між сусідніми шарами в графіті, Lef – ефективна довжина вільного 



29 
 

 
 

пробігу носіїв заряду в графітовому шарі, EF – енергія Фермі. В наближенні, що 

всі механізми розсіювання носіїв заряду є незалежними, їх ефективна довжина 

вільного пробігу визначається, як 

(Т)
=

ℎ(Т)
+ + ,                   (3.3) 

де Lph(Т) – довжина вільного пробігу носіїв заряду при розсіюванні на 

фононах, Lb – при розсіюванні на межах кристалітів, Ldef – при розсіюванні на 

дефектах. З усіх наведених механізмів розсіювання носіїв заряду температурно-

залежним є тільки розсіювання носіїв заряду на фононах. Інші механізми 

розсіювання носіїв заряду в першому наближенні розглядаються як температуро-

незалежні. 

Відносна добавка δσq/σ0 до класичної провідності за рахунок ефектів 

слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду містить два доданки, які у 

відсутності магнітного поля мають однаковий знак. Отже, можна записати: 

 

 
=

 

 
+

 

 
 ,    (3.4) 

де δσLoc/σ0 та δσInt/σ0 - доданки до відносної провідності, пов’язані з ефектами 

слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду, відповідно. 

Доданок до відносної двовимірної провідності за рахунок слабкої 

локалізації носіїв заряду δσLoc/σ0 визначається як [39, 40]:  


=

π ℏ
α ln

τ

τϕ
,     (3.5) 

де 0 - час релаксації носіїв струму при різних механізмах розсіювання,  - час 

релаксації фази хвильової функції, α - чисельний коефіцієнт, пов'язаний з 

співвідношенням між 0 та . Час релаксації фази хвильової функції  є 

температурозалежною функцією і визначається, як: 

τ = 𝐴∗𝑇 ,     (3.6) 

де А* та р - деякі числові коефіцієнти, для двовимірних систем р лежить в 

інтервалі від 0.5 до 2 [40].  
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Відносна добавка до двовимірної провідності δσInt/σ0 за рахунок ефекту 

взаємодії носіїв заряду може бути подана [39]: 

=
ℏ

𝐺(𝑇, 𝐵) ln
ℏ

,          (3.7) 

де G(T,B) – константа взаємодії носіїв заряду, в малих магнітних полях та 

при малих температурах |G| << 1. 

Таким чином, у відсутності магнітного поля двовимірна провідність при 

низьких температурах аномально зменшується як завдяки ефекту слабкої 

локалізації, так і завдяки ефекту взаємодії носіїв заряду. Розділити внесок від 

кожного ефекту у відсутності магнітного поля не можливо. 

Сумарна відносна добавка до двовимірної провідності за рахунок обох 

ефектів δσq/σ0 визначається, як: 

=
( ( , ))

ℏ
𝑙𝑛𝑇 +

ℏ
𝐺(𝑇, 𝐵) 𝑙𝑛

ℏ
+ 𝛼 𝑙𝑛

∗
.        (3.8) 

Отже, сумарна відносна низькотемпературна добавка до двовимірної 

провідності у відсутності магнітного поля пропорційна lnT.  

Як випливає з рисунку 3.1, для функціоналізованих ВНТ при низьких 

температурах спостерігається аномальне зростання питомого електроопору, 

тобто, зменшення провідності. Дійсно, температурна залежність питомої 

провідності матеріалу зумовлюється температурними залежностями 

концентрації носіїв заряду та температурними залежностями їх рухливостей. Для 

багатостінних ВНТ, як і для інших дрібнокристалічних графітових матеріалів, 

концентрація носїів заряду при низьких температурах є сталим параметром, що 

пов’язане із існуванням невеликого перекриття між валентною зоною та зоною 

провідності. При зростанні температури концентрація носіїв зряду зростає і при 

кімнатній температурі досягає значення, яке приблизно в 5 разів більше, ніж 

концентрація носіїв заряду при низьких температурах. Інший параметр, який 

зумовлює температурну залежність провідності, це рухливість носіїв заряду, яка, 

в свою чергу, визначається температурними залежностями довжин вільного 

пробігу при різних механізмах розсіювання. Як вже вказувалося вище, 
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основними механізмами розсіювання для носіїв заряду в ВНТ є розсіювання на 

межах кристалітів, розсіювання на дефектах та розсіювання на фононах. І тільки 

останній механізм розсіювання носіїв заряду розглядається як 

температурозалежний. Основний внесок в величину рухливості буде давати, а 

отже, і визначити характер температурної залежності той механізм розсіювання 

носіїв заряду, для якого довжина вільного пробігу носіїв заряду буде 

найменшою. Порівняння довжин вільного пробігу носіїв заряду при розсіюванні 

на межах кристалітів і дефектах (Lb ~ L ~ 20 нм за даними рентгенівської 

дифракції) та на фононах (Lph ~ 100 нм, за даними роботи [41] дозволяє зробити 

висновок, що основним механізмом розсіювання носіїв заряду в ВНТ, що 

досліджуються, є температуронезалежне розсіювання на межах кристалітів. 

Відповідно, це приводить до дуже слабкої температурної залежності рухливості 

носіїв заряду, і, як наслідок, в поєднанні з слабкою температурною залежністю 

концентрації носіїв заряду, до слабо вираженої температурної залежності 

електропровідності при низьких температурах. Проте, як випливає з рисунку 3.1, 

в температурній залежності (Т) (рис. 3.1) для функціоналізованих ВНТ, які і для 

вихідних ВНТ, спостерігається аномальне зростання електроопору, тобто, 

зменшення електропровідності, при зниженні температури, яке неможливо 

пояснити в рамках моделі класичної електропровідності.  

Перевіримо, чи дійсно низькотемпературна від’ємна добавка до 

двовимірної провідності функціоналізованих ВНТ δσq/σ0 пропорційна lnT. Для 

цього перебудуємо експериментальну температурну залежність питомого 

електроопору для функціоналізованих ВНТ в координатах 

δσ/σ0 = (σ - σ0)/σ0 = f(lnT). Як σ0 оберемо питому провідність при такій 

температурі, при якій не спостерігається відхилення експериментальної 

залежності σ(Т) від лінійної залежності, σ0 = 78.932 См/м при Т = 107.5 К. 

На рисунку 3.2. наведена температурна залежність відносної провідності 

(σ-σ0)/σ0 для об’ємного зразка функціоналізованих багатостінних ВНТ в 
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координатах (σ-σ0)/σ0 = f(lnT). Для порівняння на рисунку також наведена 

аналогічна залежність для об’ємного зразка вихідних ВНТ. 

Як видно з рисунка, залежність (σ-σ0)/σ0 = f(lnT) для функціоналізованих 

ВНТ є лінійною, що дозволяє зробити припущення, що у фукціоналізованих 

ВНТ, як і у вихідних багатостінних ВНТ низькотемпературні аномалії пов’язані 

із проявом ефектів слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду.  
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Рис. 3.2. Температурна залежність відносної провідності для 

об’ємного зразка функціоналізованих (1) та вихідних (2) багатостінних 

ВНТ в координатах (σ-σ0)/σ0 = f(lnT). 

Менший кут нахилу лінійної залежності (σ-σ0)/σ0 = f(lnT) для 

функціоналізованих ВНТ в порівнянні з вихідними ВНТ, очевидно, пов'язаний із 

меншими значення питомої провідності для функціоналізованих ВНТ.  

Розглянемо можливі причини зростання питомого опору об’ємного зразка 

функціоналізовних ВНТ в порівнянні з питомим опором об’ємного зразка 

вихідних ВНТ.  

Як відомо, опір RСМ об’ємного пресованого зразка з нанокарбоновим 

наповнювачем визначається як: 

𝑅 = 𝐴 ⋅ (𝑟 + 𝑅 ),           (3.9) 

де rCNT – опір індивідуальної ВНТ, Rk – контактний опір між окремими ВНТ, А – 

деяка функція, яка визначається концентрацією наповнювача, типом пакування 
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наповнювача та його співвідношенням сторін. Таким чином, опір об’ємного 

зразка пресованих ВНТ може змінитися тільки або за рахунок збільшення опору 

індивідуальної ВНТ, або внаслідок зростання контактного опору між окремими 

ВНТ після функціоналізації їх поверхні, оскільки значення функції А, тобто, 

концентрація ВНТ, типом пакування ВНТ та його співвідношенням сторін для 

обох зразків вихідних та функціоналізованих ВНТ є однаковими. Як показали 

дослідження структури функціоналізованих ВНТ, функціоналізація поверхні 

ВНТ за запропонованою схемою не приводить до значного погіршення 

структури ВНТ і, відповідно, не може спричинювати істотне зменшення 

провідності окремих ВНТ. З іншого боку відомо, що функціоналізація поверхні 

ВНТ приводить до появи на поверхні ВНТ невеликого від’ємного заряду [42], що 

може бути причиною значного зростання контактного опору між окремими 

вуглецевими нанотрубками. 

4. Магнітоопір функціоналізованих багатостінних вуглецевих нанотрубок 

4.1. Температурні та польові залежності магнітоопору функціоналізованих 

багатостінних вуглецевих нанотрубок 

На рис. 4.1 наведені типові експериментальні залежності магнітоопору від 

величини магнітного поля для функціоналізованих багатостінних вуглецевих 

нанотрубок при різних температурах в інтервалі температур від 4.2 К до 200 К. 

Як випливає з рисунків, магнітоопір об’ємних зразків функціоналізованих 

ВНТ при всіх температурах вимірювання в інтервалі магнітного поля до 9 Тл є 

від’ємним. На відміну від залежності /(B) для вихідних для функціоналізації 

ВНТ, для яких вона є спадаючою при всіх температурах вимірювання, залежність 

/(B) для функціоналізованих ВНТ при температурі 5 К проходить через 

широкий мінімум при значенні магнітної індукції ~ 6 Тл. 
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Рис. 4.1. Залежності магнітоопору від величини магнітного поля для 

об’ємних зразків функціоналізованих багатостінних ВНТ при температурах 

Т = (5 - 10) К (а) та Т = (10 - 200) К (б). Температура вимірювання вказана на 

рисунку. На вставці наведена залежність / = f(B) для вихідних 

багатостінних ВНТ за результатами роботи [37] 

На рисунку 4.2 наведена залежність магнітоопору від температури /(Т) 

в магнітному полі В = 9 Тл (максимальне поле вимірювання) для об’ємних 



35 
 

 
 

зразків функціоналізованих багатостінних ВНТ. Для порівняння наведена також 

залежність /(Т) для об’ємного зразка вихідних для функціоналізації ВНТ. 
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Рис. 4.2. Температурна залежність магнітоопору /(Т) при сталому значенні 

магнітного поля В = 9 Тл для об’ємних зразків вихідних (1) [37] та 

функціоналізованих (2) багатостінних ВНТ 

Як видно з рисунка, характер залежності /(Т) для вихідних та 

функціоналізованих ВНТ є схожим: при низьких температурах має місце різке 

зростання від’ємного магнітоопору за абсолютним значенням, після чого 

абсолютне значення від’ємного магнітоопору починає зменшуватися. Проте, в 

залежностях /(Т) для функціоналізованих та вихідних ВНТ є певні 

відмінності. Температура, при якій спостерігається мінімум в залежності 

/(Т), для вихідних ВНТ зміщена в область більш високих температур в 

порівнянні з функціоналізованими ВНТ, для функціоналізованих ВНТ Тmin = 5 K, 

для вихідних ВНТ Тmin = 10 K. Абсолютне значення магнітоопору в мінімумі для 

функціоналізованих ВНТ є дещо більшим (|/min| ~ 3.25%), ніж відповідне 

значення магнітоопору для вихідних ВНТ (|/min| ~ 3.0%). При зростанні 

температури зменшення абсолютного значення магнітоопору спостерігається 

швидше для функціоналізованих ВНТ. При всіх температурах вимірювання 

більше 8 К абсолютні значення магнітоопору є меншими для об’ємного зразка 
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функціоналізованих ВНТ. При температурах більше ~ 150 К магнітоопір 

функціоналізованих ВНТ змінює знак, тобто, стає додатнім, в той час як для 

вихідних ВНТ магнітоопір залишається від’ємним в усьому температурному 

інтервалі, де проводилися дослідження.  

4.2. Опис низькотемпературного магнітоопору функціоналізованих 

багатостінних вуглецевих нанотрубок в рамках моделі слабкої локалізації та 

взаємодії носіїв заряду 

Як відомо, для слабовпорядкованих металів та напівметалів, а також для 

некристалічних напівпровідників спостерігається ряд аномальних транспортних 

властивостей, зокрема, аномальне логарифмічне зменшення електропровідності 

та коефіцієнту Холла при зниженні температури до абсолютного нуля, 

аномальне зростання електропровідності при зростанні прикладеного 

електричного поля, зменшення електроопору в магнітному полі та інші. Для 

пояснення цих аномальних явищ Б. Альтшулером з колегами були 

запропоновані моделі слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду [43, 44, 45]. 

В рамках цих моделей аномальні транспортні властивості слабовпорядкованих 

матеріалів пояснюються квантовими ефектами, а саме інтерференцією 

хвильових функцій носіїв заряду, розсіяних на дефектах та неоднорідностях 

структури. Зокрема, в рамках моделі слабкої локалізації носіїв заряду 

пояснюється ефект від’ємного магнітоопору, тобто, зменшення електроопору в 

магнітному полі. Зовнішнє магнітне поле приводять до зриву фазової 

когерентності електронних хвиль та, як наслідок, до ослаблення ефекту слабкої 

локалізації носіїв заряду.  

Згідно до робіт Б. Альтшулера [43-44] в рамках моделі слабкої локалізації 

носіїв заряду відносний доданок до двовимірної провідності в магнітному полі 

можна записати як: 


=

ℏ
∙

ℏ
𝐵 , якщо 𝐵 <

ℏ

ℏ
∙ ln

ℏ
𝐵 , якщо 𝐵 >

ℏ
 ,     (4.1) 
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де σ0 – двовимірна провідність матеріалу у відсутності магнітного поля,  - час 

зриву фази хвильової функції, D – коефіцієнт дифузії носіїв заряду, який 

визначається як:  

𝐷 =
ℏ

,            (4.2) 

де LT – довжина когерентності хвильової функції носіїв заряду. 

Доданок до відносної двовимірної провідності за рахунок ефекту взаємодії 

носіїв заряду може бути поданий у вигляді [43-44]: 


=

π ℏ
∙ 𝐺(𝑇, 𝐵) ∙

.

π
𝐵 , якщо 𝐵 <

π ℏ
∙ 𝐺(𝑇, 𝐵) ∙ ln 𝐵 , якщо 𝐵 >

,        (4.3) 

де G(T,B) є константою, що пов’язана із взаємодії носіїв заряду, в малих 

магнітних полях та при малих температурах G << 1. 

Дуже важливим для обох ефектів є поняття характеристичного магнітного 

поля. В магнітних полях нижче характеристичного поля добавки до двовимірної 

провідності за рахунок обох ефектів є квадратичними за полем, а в магнітних 

полях вище характеристичного обидві добавки пропорційні логарифму 

магнітного поля. При цьому відмітимо, що хоча обидві добавки мають однакову 

функціональну залежність від величини магнітного поля, знаки добавок до 

провідності є різними. Добавка до провідності за рахунок ефекту слабкої 

локалізації носіїв заряду є додатною, тобто, за рахунок вказаного ефекту 

провідність в магнітному полі зростає. При цьому добавка до провідності за 

рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду має від’ємний знак. Тобто, ефект 

взаємодії носіїв заряду приводить до зменшення провідності в магнітному полі.  

Для ефекту слабкої локалізації характеристичне магнітне поле B*
Loc 

визначається, як: 

𝐵∗ =
ℏ


.                 (4.4) 

Характеристичне поле взаємодії B*
Int можна записати, як: 

𝐵∗ = ,      (4.5). 
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або з використанням виразу (4.2) для коефіцієнту дифузії D, як: 

𝐵∗ = =
ℏ

          (4.6) 

Проаналізуємо детальніше вирази (4.4) та (4.6) для характеристичних полів 

обох ефектів. Будемо вважати, що в першому наближенні довжина когерентності 

хвильової функції LT носіїв заряду дорівнює ефективній довжині вільного 

пробігу носіїв заряду Lef. Згідно до (4.6) температурна залежність 

характеристичного поля взаємодії B*
Int(Т) визначається виключно 

температурною залежністю ефективної довжини вільного пробігу. А ця 

величина, як сказано вище, для багатостінних ВНТ, що досліджуються, є 

температуро-незалежною і визначається тільки розміром кристалітів, який, 

згідно до рентгенографічних досліджень, дорівнює ~15 нм. Таким чином, для 

ВНТ, що досліджуються, характеристичне поле взаємодії не залежить від 

температури. Характеристичне поле взаємодії B*
el-el, визначене згідно до (4.6) з 

використанням значення Lb = 15 нм, дорівнює ~ 4.5 Тл. Отже, нижче магнітного 

поля 4.5 Тл добавка до магнітоопору за рахунок ефекту взаємодії може бути 

тільки квадратичною за полем. Що стосується характеристичного поля 

локалізації B*
Loc(Т) (4.4), то, очевидно, його значення буде температуро-

залежним, оскільки час релаксації фази хвильової функції  є температуро-

залежним. Але розрахувати значення B*
Loc не є можливим, оскільки не відомий 

явний вигляд залежності (Т). З іншого боку, значення B*
Loc можна оцінити 

безпосередньо з експериментальних досліджень магнітоопору як магнітне поле, 

при якому спостерігається відхилення залежності /(В) від квадратичної. Така 

оцінка можлива в тому випадку, якщо відхилення /(В) від квадратичної 

залежності починається при значенні магнітного поля, яке є меншим, ніж 

характеристичне поле взаємодії.   

На рисунку 4.3 наведені залежності відносної провідності в магнітному 

полі від квадрату магнітного поля для об’ємного зразка функціоналізованих  

ВНТ при різних температурах вимірювання. 



39 
 

 
 

0 5 10 15

0,000

0,005

0,010

0,015



 

B2, Tл2

T=5K

B*
Loc=2.72Тл

а) 
0 5 10 15 20

0,00

0,01

0,02
T=10K

B*
Loc=2.45Тл

B2, Tл2






б) 

0 5 10 15 20

0,00

0,01

0,02

T=20K

B*
Loc=2.20Тл





B2, Tл2
в) 

0 5 10 15 20

0,000

0,005

0,010

0,015

T=30K

B*
Loc=2.00Тл






B2, Tл2
 г) 

0 5 10 15

0,000

0,002

0,004

0,006
T=50K

B*
Loc=1.73Tл



 

B2, Tл2

д) 

0 5 10 15

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

T=100K

B*
Loc=1.50 Tл



 

B2, Tл2
е) 

Рис. 4.3. Залежність σ/σ0 = f(B2) для об’ємного зразка 

функціоналізованих ВНТ при температурах: Т = 5 К (а), Т = 10 К (б), 

Т = 20 К (в), Т = 30 К (г), Т = 50 К (д), Т = 100 К (е).  

Як видно з рисунку, в залежностях відносної провідності від квадрата 

магнітної індукції при всіх температурах вимірювання присутня лінійна 

ділянка при малих значеннях магнітного поля. При зростанні магнітного поля 

спостерігається відхилення залежності σ/σ0 = f(B2) від лінійної. Таким чином, 

в області відносно невеликих магнітних полів має місце квадратична 

залежність додатної відносної провідності від величини магнітного поля. 
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Проте, як видно з рисунків, область лінійної ділянки залежності σ/σ0 = f(B2) 

при зростанні температури вимірювання зменшується.  

В таблиці 4.1 наведені значення характеристичного поля локалізації В*
Loc, 

визначеного з експериментальних досліджень (рис. 4.3), як поля, при якому має 

місце відхилення від лінійної залежності σ/σ0  = f(B2), а також коефіцієнт 

нахилу k лінійної ділянки даної залежності при всіх температурах 

вимірювання. 

Таблиця 4.1. Значення характеристичного поля локалізації В*
Loc та 

коефіцієнт нахилу k лінійної ділянки залежності σ/σ0 = f(B2) при різних 

температурах вимірювання 

Т, К В*
Loc, Тл К, Тл-2 

5 2.72 0.00124 

10 2.45 0.0011 

20 2.20 7.410-4 

30 2.00 6.010-4 

50 1.71 3.2810-4 

100 1.50 1.410-4 

200 1.28 0.310-4 

Як видно з таблиці, максимальне значення характеристичного поля 

локалізації В*
Loc = 2.72 Тл фіксується при найменшій температурі вимірювання 

5 К, причому це значення суттєво менше, ніж розраховане значення 

характеристичного поля взаємодії (В*
Int = 4.5 Тл.). Таким чином, при магнітних 

полях, нижчих, ніж визначені експериментально значення В*
Loc  при кожній 

температурі вимірювання добавки до двовимірної відносної провідності за 

рахунок обох ефектів пропорційні квадрату магнітного поля. В інтервалі 

магнітних полів від визначеного експериментально В*
Loc  до магнітного поля 

4.5 Тл відхилення від квадратичної залежності спостерігається тому, що 

добавка до провідності за рахунок ефекту слабкої локалізації носіїв заряду 
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пропорційна логарифму магнітного поля, в той час, як добавка до провідності 

за рахунок взаємодії носіїв заряду залишається пропорційною квадрату 

магнітного поля. І тільки при магнітних полях більше 4.5 Тл повинна 

спостерігатися логарифмічна залежність двовимірної відносної провідності від 

величини магнітного поля. 

На рисунку 4.4 наведені залежності двовимірної провідності від 

логарифма магнітного поля σ/σ0 = f(lnB) для об’ємного зразка 

функціоналізованих ВНТ прирізних температурах вимірювання. 

Як видно з рисунку, при всіх температурах вимірювання в залежності 

σ/σ0 = f(lnB) при високих значеннях магнітного поля спостерігаються лінійні 

ділянки. Найбільш складна залежність спостерігається при температурі 5 К 

При цій температурі в залежності σ/σ0 = f(lnB) є три лінійні ділянки. Перша 

ділянка лінійної залежності σ/σ0 = f(lnB) починається від значення магнітного 

поля В ~ 2.7 Тл. Це значення магнітного поля співпадає із значенням 

характеристичного поля локалізації та є набагато меншим, ніж значення 

розрахованого характеристичного поля взаємодії. Таким чином, можна 

припустити, що в інтервалі магнітних полів від 2.7 Тл до 4.3 Тл логарифмічна 

добавка до провідності пов’язана з проявом виключно ефекту взаємодії носіїв 

заряду. При зростанні магнітного поля вище 4.3 Тл лінійна залежність 

зберігається, але суттєво зменшується значення кута нахилу залежності і вище 

магнітного поля 6.3 Тл кут нахилу лінійної залежності σ/σ0 = f(lnB) 

змінюється на тупий, тобто добавка до двовимірної провідності стає 

від’ємною. Отже, в цьому інтервалі магнітних полів від’ємна добавка до 

відносної провідності за рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду є більшою, ніж 

додатна добавка до відносної провідності, пов’язана із локалізацією носіїв 

заряду. Для всіх інших температур вимірювання магнітоопору в залежності 

σ/σ0 = f(lnB) присутня лінійна ділянка, яка починається при магнітних полях 

більше 4.5 Тл. При цьому кутовий коефіцієнт лінійної ділянки залежності 

σ/σ0 = f(lnB) не змінюється.  
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Рис. 4.4. Залежність σ/σ0 = f(lnB) для функціоналізованих ВНТ при: Т = 5 К 

(а), Т = 10 К (б), Т = 20 К (в), Т = 30 К (г), Т = 50 К (д), Т = 100 К (е). 

Таким чином, при всіх температурах більше 5 К добавка до двовимірної 

провідності за рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду не перевищує внеску до 

двовимірної провідності за рахунок локалізації носіїв заряду. Відмітимо також, 

що із зростанням температури значення магнітного поля, від якого 

спостерігається лінійна залежність σ/σ0 = f(lnB), зростає. Іншими словами, 

характеристичне поле взаємодії B*
Int зростає з температурою. Пояснити це 

можна певною наближеністю припущення, що довжина когерентності LT 

дорівнює розмірам кристалітів Lb в ВНТ. Очевидно, що параметр LT є 
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температурозалежним параметром і зменшується із зростанням температури. 

Так значення характеристичного поля взаємодії B*
Int = 7.6 Тл відповідає 

значенню довжини когерентності LT = 12 нм, що дещо менше, ніж визначене за 

даними рентгенівської дифракції Lb = 15 нм. 

Перейдемо до визначення явного вигляду температурної залежності часу 

релаксації фази хвильової функції(Т), який є визначальним для прояву 

ефекту слабкої локалізації носіїв заряду. Для цього скористаємося 

експериментально визначеною температурною залежністю характеристичного 

поля локалізації В*
Loc(Т). Перепишемо вираз (4.4) для характеристичного поля 

локалізації В*
Loc з врахуванням виразів для коефіцієнту дифузії D (4.2) та часу 

релаксації фази хвильової функції =A*T-p (3.6): 

𝐵∗ =
ℏ

τ
=

ℏ ∙
∗

=
ℏ

∗
∙ 𝑇 .      (4.7) 

Прологарифмуємо ліву та праву частини рівняння (4.7). Отримуємо 

наступний вираз: 

𝑙𝑛𝐵∗ = 𝑙𝑛
ℏ

∗
+ (𝑝 − 1)𝑙𝑛𝑇.        (4.8) 

Згідно до рівняння (4.8) залежність ln(В*
Loc)=f(lnT) є лінійною, причому з 

коефіцієнту кутового нахилу залежності ln(В*
Loc)=f(lnT) можна визначити 

параметр р, а з вільного доданку – параметр А*.  

На рисунку 4.5 наведена побудована за експериментальними даними 

(Таблиця 4.1) залежність ln(В*
Loc)=f(lnT).  
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Рис. 4.5. Залежність ln(В*
Loc)=f(lnT), лінійна апроксимація. 

 

Як видно з рисунка, експериментальна залежність ln(В*
Loc)=f(lnT) 

апроксимується лінійною залежністю вигляду ln(В*
Loc) = a + blnT, 

де  b = p - 1 = -0.20, a = 1.40. Розраховані згідно до рівняння (4.8) значення 

параметрів А* та р складають, відповідно, А* = 3.8⋅10-12 с⋅К0.8 та р = 0.8. Таким 

чином, час релаксації фази хвильової функції набуває вигляду  = 3.8⋅10-12Т-0.80. 

Відмітимо, що час релаксації фази хвильової функції є менш 

температурозалежним, ніж час релаксації фази хвильової функції для вихідних 

ВНТ, для яких  = 3.6⋅10-12Т-1.12 [37], а також, наприклад, для азотованих ВНТ 

[40].  

4.3. Розрахунок параметрів зонної структури функціалізованних 

багатостінних ВНТ за даними досліджень магнітоопору 

Для оцінки деяких параметрів зонної структури функціоналізованих ВНТ 

розглянемо детальніше рівняння (4.1) та (4.3), які визначають добавки до 

провідності в магнітних полях за рахунок ефектів слабкої локалізації та взаємодії 

носіїв заряду в магнітних полях нижче та вище відповідних характеристичних 

полів.  

Відповідно до рівнянь (4.1) та (4.3), сумарна добавка до відносної 

провідності в магнітному полі нижче характеристичного з урахуванням різних 



45 
 

 
 

знаків обох доданків, тобто, сумарна добавка до провідності, пропорційна 

квадрату магнітного поля, може бути подана у вигляді: 

∆
=

∆
−

∆
=

π ℏ
∙

ℏ
𝐵 −

π ℏ
∙ 𝐺(𝑇, 𝐵) ∙

.

π
𝐵 ,     (4.9) 

або, з використанням виразу (4.2) для коефіцієнту дифузії D та явного вигляду 

виразу для часу релаксації фази хвильової функції  = 3.8⋅10-12Т-0.8, подається як: 

∆
=

π ℏ
∙

∗ .

ℏ
−

. ( , )

π
𝐵 ,         (4.10) 

де 0 є двовимірною провідністю у відсутності магнітного поля згідно до моделі 

Клейна: 

 σ =
ρ

=
⋅ ⋅

π√ ⋅γ ⋅ ⋅ℏ
        (4.11) 

де γ0 = 3 еВ, a0 = 0.246 нм. 

Отже, вираз для пропорційного квадрату магнітного поля сумарного 

доданку до двовимірної відносної провідності набуває вигляду: 

∆
=

√

ℏ
∙

∗ .

ℏ
−

. ( , )

π
𝐵 = 𝐾𝐵 ,   (4.12) 

де коефіцієнт k можна записати як: 

𝐾 =
𝑒 𝐿 √3𝑘 𝐴∗ 𝛾 𝑎

3𝜋ℏ 𝐸
𝑇 . −

1.2𝐺(𝑇, 𝐵)𝑒 𝐿 √3𝛾 𝑎

2π ℏ 𝐸
= 𝐾 𝑇 . − 𝐾  

𝐾 =
√ ∗

ℏ
, 𝐾 =

. ( , ) √

π ℏ
     (4.13) 

Таким чином, коефіцієнт K при В2 лінійно залежить від Т0.4.  

Добавки до провідності за рахунок ефектів слабкої локалізації та взаємодії 

носіїв заряду вище характеристичних полів згідно до (4.1) та (4.) пропорційні 

логарифму температури: 

∆
=

√
∙ (𝑙𝑛𝐵 − 𝐺𝑙𝑛𝐵) +

√
 𝑙𝑛

. ∗

ℏ
− 𝐺 ∙ 𝑙𝑛

ℏ
 = 

= √
∙ (1 − 𝐺)lnB + 0.1 ∙

√
 𝑙𝑛𝑇 + √ 𝑙𝑛𝑋 =  𝐹 𝑙𝑛𝐵 + 𝐹 𝑙𝑛𝑇 + 𝐹 , 

𝐹 =
√

∙ (1 − 𝐺), 𝐹 =  0.1 ∙
√

, 𝐹  =
√

𝑙𝑛𝑋  , (4.14) 
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де Х є добутком констант. Таким чином, добавка до провідності за рахунок 

ефектів слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду вище характеристичних 

полів складається з трьох доданків, перший з яких пропорційний логарифму 

магнітного поля, а другий пропорційний логарифму температури. 

Зауважимо, що сумарна добавка до провідності за рахунок обох ефектів 

має вигляд (4.13) в інтервалі магнітних полів, де експериментальна залежність 

відносної провідності в магнітному полі є лінійною відносно квадрату 

магнітного поля (рис. 4.3), а сумарна добавка до провідності вигляду (4.14) 

реалізується в області магнітних полів, де відносна провідність в магнітному полі 

пропорційна логарифму магнітного поля (рис 4.4).   

Проаналізуємо спочатку залежності σ/σ0 = f(B2) (рис. 4.3). В таблиці 4.1 

наведені значення кутового коефіцієнту нахилу К експериментальної лінійної 

залежності σ/σ0 = f(B2) при різних температурах. Як випливає з (4.13) коефіцієнт 

К повинен лінійно залежати від Т0.4. На рисунку 4.6 наведена залежність 

коефіцієнта К від температури в степені 0.4.  

Як видно з рисунку, експериментальна залежність К від Т0.4 

апроксимується лінійною залежністю вигляду К = K1Т-0.4 - K2. Визначені з 

залежності коефіцієнти складають K1 = 2.85⋅10-4 Тл-2К-0.4 та K2 = 1.75⋅10-3 Тл-2. 

З використанням отриманого значення коефіцієнту К1 за формулою (4.13) 

було визначено значення енергії Фермі EF для функціоналізованих багатостінних 

ВНТ, що досліджуються, яке складає EF = 0.65 еВ. Що ж стосується константи 

взаємодії G , то її визначення за допомогою виразу (4.13) буде не коректним, 

оскільки вимірювання відбуваються в широкому діапазоні магнітних полів до 

9 Тл, а умова |G| << 1 має місце тільки при малих магнітних полях.  
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Рис. 4.6. Залежність коефіцієнта К від Т0.4, лінійна апроксимація 

Для оцінки значення константи взаємодії G, а також для ще однієї 

незалежної оцінки значення енергії Фермі скористаємося лінійною залежністю 

експериментальної відносної добавки до провідності від логарифма магнітного 

поля (рис. 4.4). Розглянемо детальніше вираз (4.14). Згідно до (4.14) відносну 

двовимірну добавку до провідності за рахунок ефектів локалізації та взаємодії 

носіїв заряду при магнітних полях вище характеристичного можна записати у 

вигляді трьох доданків, перший з яких пропорційний lnB, другий пропорційний 

lnT, а третій є добутком констант. При фіксованій температурі залежність 

відносної добавки 
∆

 від логарифма магнітного поля lnB є лінійною виду 

y = F1lnB + F0, F0 = F2lnT+ F3. Визначимо за рисунком 4.4 з експериментальної 

лінійної залежності 
∆

 = f(lnB) значення кутового коефіцієнту нахилу F1 та 

константи F0 при всіх температурах вимірювання. Врахуємо, що при температурі  

Т = 5 К залежність 
∆

 = f(lnB) має дві лінійні ділянки з різним знаком коефіцієнту 

кутового нахилу. Результати занесемо в таблицю 4.2. 

Параметр F1 згідно до (4.14) визначається двома невідомими величинами, 

а саме: енергією Фермі EF та константою взаємодії G: 

𝐹 =
√

∙ (1 − 𝐺).        (4.15) 

Оцінимо величину EF з параметру F0.  
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Таблиця 4.2. Параметри F1, F0 та модуль константи взаємодії при різних 

температурах 

Т, К F1 F0 |G| 

5І 9.810-3 -6.1510-3 0.53 

5ІІ -1.1810-2 3.4510-2 1.55 

10 2.5010-2 -1.7110-2 0.40 

20 2.8010-2 -2.4010-2 0.30 

30 2.7010-2 -2.5010-2 0.30 

50 2.3010-2 -2.8010-2 0.10 

100 2.0010-2 -2.7110-2 0.04 

Параметр F0 не залежить від величини магнітного поля, але має лінійну 

залежність від lnT:  

𝐹 = 𝐹 𝑙𝑛𝑇 +  𝐹 , 𝐹  =  0.1 ∙
√ .   (4.16) 

На рисунку 4.7 наведена залежність параметру F0 від логарифма 

температури. 

1 2 3 4 5
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F 0

lnT
 

Рис. 4.7. Залежність коефіцієнта F0 від lnТ, лінійна апроксимація. 
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Визначене з наведеної на рисунку 4.7 залежності F0(lnT) значення 

коефіцієнта F2  складає ~ 0.006, а відповідне значення енергії Фермі, розраховане 

за формулою (4.16), EF = 0.56 еВ. Це значення енергії Фермі непогано корелює із 

значенням енергії Фермі EF = 0.65 еВ, визначеним із лінійної залежності 

∆
 = f(B2).  

Оцінимо значення константи взаємодії G при різних температурах за 

формулою (4.15) з використанням отриманих значень енергії Фермі. Результати 

розрахунків наведені в таблиці 4.2. 

Як видно з таблиці, максимальне значення константа взаємодії G приймає 

при температурі 5 К в області високих значень магнітного поля В > 6.4 Тл., 

тобто, саме при тих значеннях магнітного поля, при яких ефект взаємодії носіїв 

заряду перевищує ефект слабкої локалізації носіїв заряду (добавка до провідності 

в магнітному полі є від’ємною). При всіх інших температурах вимірювання в 

усьому інтервалі магнітного поля константа G є суттєво меншою, причому її 

значення зменшується із зростанням температури, як це передбачено в моделі 

взаємодії носіїв заряду. При температурі 50 К і вище вже виконується умова 

G << 1. Таким чином, для функціоналізованих ВНТ при низьких температурах і 

великих магнітних полях внесок в двовимірну провідність за рахунок ефекту 

взаємодії носіїв заряду перевищує внесок за рахунок ефекту взаємодії. Це 

суттєво відрізняється від ситуації для низькотемпературного магнітоопору 

вихідних багатостінних ВНТ, для яких при всіх температурах вимірювання до 

4.2 К і в усьому інтервалі магнітних полів добавка до провідності, пов’язана з 

ефектом слабкої локалізації носіїв заряду перевищувала добавку до двовимірної 

провідності за рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду. Зупинимося детальніше 

на цьому факті. Як відомо, слабка локалізація носіїв заряду має більший вплив 

на кінетичні властивості саме в обмежено дефектних структурах з локальним 

безпорядком. Серед графітових матеріалів найбільший прояв слабка локалізація 

носіїв заряду має в транспортних властивостях, зокрема, в електроопорі та 

магнітоопорі дрібнокристалічних графітів, дефектних багатостінних ВНТ та 
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інших, в яких концентрація носіїв заряду не є відносно великою [46]. З іншого 

боку, прояв ефекту взаємодії носіїв заряду є більш характерним для графітових 

систем, в яких концентрація носіїв заряду суттєво більша, наприклад, для 

інтеркальованих сполук графіту [47]. Таким чином, достатньо великий внесок в 

провідність за рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду, як і збільшене в порівнянні 

з вихідними ВНТ значення енергії Фермі, вказує на зростання в 

функціоналізованних ВНТ концентрації носіїв заряду (дірок) в порівнянні з 

вихідними ВНТ.  

Отже можна припустити, що функціоналізація поверхні ВНТ приводить до 

часткової локалізації на функціональних групах від’ємного заряду і збагачення 

графітових шарів незначним додатковим додатнім зарядом, аналогічно тому, як 

це відбувається, наприклад, в інтеркальованих сполуках графіту акцепторного 

типу.  

На рисунку 4.8 наведена експериментальна залежність відносної 

провідності /0експ від магнітного поля при температурі Т = 5 К, а також 

розраховані згідно з рівняннями (4.10) та (4.12) добавки до відносної провідності 

за рахунок ефектів слабкої локалізації та взаємодії, відповідно, в інтервалі 

магнітних полів, де вони пропорційні квадрату магнітного поля (
∆

) та 

логарифму магнітного поля (
∆

) з використанням отриманих значень енергії 

Фермі та константи взаємодії.  

Як видно з рисунку, в усьому інтервалі магнітних полів спостерігається 

повна кореляція між експериментальною залежністю /0експ(В) та 

розрахованими згідно до рівнянь (4.10) та (4.12) з використанням отриманих 

значень енергії Фермі EF = 0.65 еВ та константи взаємодії G. 

 



51 
 

 
 

0 2 4 6 8

0,00

0,02






B, Тл

  1
  2, y = KB2

  3, y = F
1
lnB - F

0

  4, y = -F
1
lnB + F

0

T = 5 K

а) 

0 2 4 6 8

0,00

0,02

0,04



 

B, Тл

  1
  2,  y = KB2

  3, y = F
1
lnB - F

0

  
T = 10 K

б) 

Рис. 4.8. Експериментальна залежність /0експ(В) (1) та розраховані: 

залежність 
∆

(В) (2) (рівняння 4.10) та залежність 
∆

(В) (3, 4) 

(рівняння 4.12) для об’ємних зразків функціоналізованих ВНТ при 

температурі 5 К (а) та 10 К (б). 
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Висновки 

1. Виявлено, що питомий електроопір об’ємних зразків 

функціоналізованих багатостінних ВНТ зростає в порівнянні з 

вихідними нефункціоналізованими ВНТ, що пов’язано із зростанням 

контактного опору між окремими ВНТ, а не з збільшенням дефектності 

структури ВНТ внаслідок їх функціоналізації. 

2.  Встановлено, що для функціоналізованих багатостінних вуглецевих 

нанотрубок провідність в магнітному полі описується в рамках моделей 

слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду, причому внесок в 

провідність за рахунок ефекту слабкої локалізації перевищує доданок 

до провідності за рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду при всіх 

температурах дослідження та в усьому інтервалі магнітного поля за 

винятком випадку магнітного поля вище 6.5 Тл при температурі 5 К. 

3. В рамках моделі слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду з 

використанням експериментальних даних з температурної та польової 

залежностей магнітоопору оцінено значення енергії Фермі, а також 

визначено явний вигляд температурної залежності часу релаксації фази 

хвильової функції. Виявлено, що час релаксації фази хвильової функції 

має менш виражену температурну залежність в порівнянні з 

нефункціоналізованими багатостінними ВНТ. Енергія Фермі для 

функціоналізованих ВНТ є більш зміщеною у валентну зону в 

порівнянні з нефункціоналізованими ВНТ. 

4. Оцінені значення константи взаємодії носіїв заряду при різних 

температурах. Виявлено, що найбільше значення константа взаємодії 

має в тому інтервалі температур та магнітних полів, в якому внесок в 

відносну провідність за рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду є 

найбільшим. При зростанні температури значення константи взаємодії 

не залежно від величини магнітного поля зменшується і при 

температурі Т  50 K умова G << 1 виконується. 
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