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АНОТАЦІЯ 

КРАСОВСЬКА Вероніка. Теплопровідність нанокомпозитів. 

Кваліфікаційна робота бакалавра.  Галузь знань: 10 Природничі науки. 

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія. Освітня програма: Фізика. 

Спеціалізація: Фізика наноструктур в металах та кераміках. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  

фізичний факультет, кафедра загальної  фізики. – Київ, 2022.  

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,  професор кафедри 

загальної фізики Олег КОРОТЧЕНКОВ. 

 

Показано, що додавання наночастинок TiO2 у композит епоксидна 

смола  багатошаровий графен спостерігається зростання коефіцієнта 

теплопровідності приблизно у 1,5-2 рази залежно від температури. Ефект 

підвищення коефіцієнта теплопровідності таких композитів можна пояснити 

утворенням на поверхні графену зв’язків СTi зі зміною енергії зв’язку між 

шарами графену. У свою чергу, це може зменшувати розсіяння фононів та 

збільшувати теплопровідність нанокомпозитів. 
 

Ключові слова: композит, теплопровідність, наночастинки.
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                                                     SUMMARY 

KRASOVSKA Veronica.Thermal conductivity of nanocomposites 

Bachelor  qualification work. Field of knowledge: 10 Natural sciences. Specialty: 104 

Physics and Astronomy.  Educational program: Physics. Specialization: Physics of 

nanostructures in metals and ceramics. 

National Taras Shevchenko University of Kiev, Faculty of Physics, General Physics 

Department. – Kyiv, 2022. 

Research supervisor: Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor 

Oleh KOROTCHENKOV. 

 

It is shown that the addition of TiO2 nanoparticles to the epoxy  multilayer 

graphene composite increases the thermal conductivity by approximately 1.5-2 times 

depending on the temperature. The effect of increasing the thermal conductivity of 

such composites can be explained by the formation of C Ti bonds on the graphene 

surface with a change in the bond energy between the graphene layers. In turn, this 

can reduce phonon scattering and increase the thermal conductivity of 

nanocomposites. 

 
Keywords: composite, thermal conductivity, nanoparticles. 
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ВСТУП 

Сьогодні зростає попит на вдосконалені матеріали з поліпшеними 

багатофункціональними властивостями у різних галузях промисловості.  

У цьому контексті інтенсивно досліджуються вуглецеві наноматеріали, 

оскільки вони мають ряд унікальних властивостей, що зумовлює їх широке 

практичне застосування: у мікроелектроніці, біотехнологіях, медицині [1.1, 1.2]. 

Особливо цікавими з цього погляду є заповнені вуглецевими наноматеріалами 

композити, які, зокрема, мають високі значення тепло- та електропровідності, 

що важливо для виготовлення функціональних елементів.  

На їх основі виробляються електронні емітери, нановаги, транзистори, 

нанодроти, прозорі провідні поверхні, паливні елементи, нанопіпетки, дисплеї, 

світлодіоди [1.3, 1.4]. 

Тим самим, дослідження, проведені в  даній бакалаврській роботі є 

актуальними на сьогоднішній день. 

Метою роботи було дослідження температурної залежності  коефіцієнта 

теплопровідності композиту епоксидна смола - багатошаровий графен при 

додаванні наночастинок TiO2 . 
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1. Огляд літератури 

 

Використання карбон-вмісних нанокомозитів з метою надання провідних, 

антистатичних та інших експлуатаційних властивостей є перспективним, 

оскільки рівень наповнення для досягнення необхідної властивості може бути в 

кілька разів нижчим у порівнянні із макроскопічними вуглецевими 

наповнювачами, наприклад, терморозширеним графітом.  

Така особливість трактується з точки зору теорії перколяції [1.5]. Величина 

порога перколяції в полімерних композитах може залежати від властивостей 

полімеру: в'язкості, ступеня кристалічності тощо, а також технології отримання 

композиту. Знижений вміст наповнювача передбачає кілька переваг: високу 

технологічність, покращені механічні та експлуатаційні властивості. 

Графен-місткі наноструктуровані полімерні композити продовжують 

залишатися сферою мультидисциплінарних дослідницьких інтересів завдяки 

можливостям покращення механічних, термічних, електричних та хімічних 

властивостей завдяки унікальним властивостям графенових наповнювачів [1.6, 

1.7]. Зокрема, однією з перспективних сфер застосування таких композитів є 

так звані матеріали теплових інтерфейсів, які використовуються для з’єднання 

різних теплових елементів електронних пристроїв та забезпечення ефективної 

передачі тепла, стають дедалі критичнішою проблемою у галузі електронних 

пристроїв [1.8, 1.9]. Це пов’язано з тим, що вдосконалення сучасних 

твердотільних електронних виробів рухається в напрямку підвищення 

продуктивності, ефективності, інтеграції функцій та мініатюризації, внаслідок 

чого в таких виробах зростає густина електричних струмів та підвищується 

тепловиділення. 

Ефективність термоелектричного перетворенням теплової енергії в 

електричну визначається показником , що покращується зі 

збільшенням коефіцієнту Зеебека  та електропровідності  та зі зменшенням 

коефіцієнту теплопровідності . Використання наноструктурованих матеріалів 

сприяє досягненню цієї мети завдяки керуванню переносом заряду і тепла 
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[1.10]. У цьому плані гібридні матеріали із неорганічними та органічними 

компонентами є дуже перспективними [1.11, 1.12]. Використовуючи інтерфейс 

між цими компонентами, можна отримати унікальні термоелектричні та 

фотоелектричні властивості. Наприклад, теплопровідність системи 

политетрафторэтилен  дисперговані вуглецеві нанотрубки на 315%, а 

електропровідність до 5% вищі за значення для системи, що містить 

недисперговані нанотрубки [1.2]. Це свідчить про більш рівномірний розподіл 

частинок наповнювача в обсязі композиту. Експлуатаційні значення 

електропровідності досягаються в композитному матеріалі з диспергованими 

нанотрубками при нижчих концентраціях наповнювача, що є їх важливою 

перевагою. 

Тому зазначені гібридні структури мають значний потенціал для 

високоефективної заміни діючих елементів неорганічної термо- та 

фотоелектрики. Особливе значення має термо- та фотоелектрична поведінка 

межі поділу молекула/метал, зокрема фулерен C60/метал [1.13, 1.14]. Однак 

властивості зарядопереносу та енергоперетворення на таких межах поділу 

вивчено недостатньо. 

Отже, дослідження, проведені в  даній бакалаврській роботі є актуальними. 
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2. Методика експериментальних вимірювань 

 

Багатошаровий графен було виготовлено з термічно-розширеного графіту, 

використовуючи електрохімічну методику, описану в роботі [2.1]. Щоб 

запобігти окисненню отриманого БШГ-матеріалу, його зберігали у вигляді 

суспензії. Графенові нанопластинки мали базові поверхні середнього розміру 

55 мкм, товщину порядку 50 нм та питому площу поверхні 790 м2/г. 

Рентгеноструктурний аналіз показав, що нанопластинки багатошарового 

графену містять близько 40 моноатомних шарів графену. 

Наночастинки TiO2 у формі анатазу мали середній діаметр 50 нм і були 

осаджені на графенові нанопластинки додаванням їх до вихідної суспензії на 

основі етанолу із  подальшою ультразвуковою обробкою. Питома площа 

поверхні наночастинок анатазу становила 1500 м2/г. 

В якості полімерної матриці для досліджуваних нанокомпозитів 

використовувалася епоксидна смола ДГЕБА CHS-EPOXY 520 (виробництва 

фірми «SpolChemie», Республіка Чехія) із вмістом епоксидних груп (E-індекс) 

5.215.50 моль/кг, еквівалентною епоксидною вагою (EЕВ) 182192 г/моль. Як 

затверджувач використовувався діетилентриамін, азото-містка органічна 

сполука з хімічною формулою HN(CH2CH2NH2)2 [2.2]. Масове співвідношення 

епоксидної смоли до затверджувача підтримувалося сталим на рівні 7:1. 

Подробиці процесу затвердження суміші можна знайти в роботі [2.3]. 

Масове навантаження нанокомпозитів «чистими» графеновими 

нанопластинками становило 0.5 %, 1 %, 2 % та 5 %, а з осадженими 

наночастинками TiO2  0.5%, 1 % та 5 %. Щойно виготовлені рідкі суміші 

композитів обох типів змішувалися за допомогою ультразвуку до отримання 

однорідної суспензії, потім для видалення етанолу їх вакуумували і знову 

піддавали ультразвуковій обробці. Після додавання затверджувача до суміші її 

подальша полімеризація відбувалася за кімнатної температури протягом 72 

годин. 
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Вимірювання коефіцієнту теплопровідності здійснювалось з 

використанням методики, наведеної на Рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. Схематичне зображення пристрою для вимірювання коефіцієнту 

теплопровідності. А та В – датчики температури, вмонтовані у середину зразка. 

L – відстань між  датчиками температури. 

 

Беручи до уваги наявність стаціонарного теплового потоку скрізь зразок, 

його коефіцієнт теплопровідності визначається виразом 

 
BA TT

QL


 , (2.1) 

де Q – потік тепла крізь зразок. L – відстань між  датчиками температури. 

У якості нагрівача використовується електроопір, а потужність P, яка 

виділяєся на ньому, визначається із електричного струму та напруги на опорі. 

Тоді потік тепла крізь зразок можна подати у вигляді 

,       (2.2) 

де S – площа зразка. 

Використані в роботі зразки мали циліндричну форму, діаметром 12,5 мм 

та висотою 6 мм. У зразках від поверхні до центру просвердлювалися отвори 

діаметром 1 мм у яких розміщувалися датчики температури. Після чого отвори 

заповнювалися епоксидною смолою для кращого теплового контакту між 

зразком та датчиками температури. В якості датчиків температури 
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використовувались діоди BAP64-02 NXP. Діоди матюь досить малі розміри 

1,20,80,6 mm3, що дає змогу без труднощів помістити їх у середині зразка.  

Після застигання епоксидної смоли проводилися виміри. Зразок за 

наведеною на Рис. 2.1 схемою поміщався до камери кріостата CS204AEX1-AL. 

Керування температурою кріостата здійснювалося за допомогою контролера 

Lake Shore 331S через цифровий порт RS232 комп’ютера. Виміри проводилися 

у діапазоні температур 20300 К. 
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3. Результати та обговорення 

 

На рис.3.1 наведено концентраційні залежності коефіцієнту 

теплопровідності досліджених зразків. Результати свідчать, що зі збільшенням 

концентрації наповнювача TiO2 спостерігається зростання коефіцієнта 

теплопровідності досліджуваних нанокомпозитів (темні кружечки та квадрати 

на Рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1. Температурні залежності коефіцієнту теплопровідності епоксидної 

смоли (світлі кружечки) та нанокомпозиту епоксидна смола-графеновий 

наповнювач (1%)-наночастинки TiO2 в концентрації 1% (темні кружечки) та 5% 

(квадрати). 

 

Попередніми дослідженнями встановлено, що збільшення концентрації 

графенових наночастинок вище 2% призводить до збільшення структурних змін 

у епоксидній смолі, які діють як центри розсіяння тепла. Це, у свою чергу, 

призводить до зменшення коефіцієнту теплопровідності. Тому в даній работі 

використовувались зразки із концентрацією графену 1%. 

Коефіцієнти теплопровідності складових нанокомпозиту наведено у Табл. 

3.1. Видно, що теплопровідність TiO2 менша за теплопровідність графену, тоді 

як його введення на поверхні графену збільшує коефіцієнт теплопровідності. 
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Таблиця 3.1. Теплові параметри та густина 

епоксидної смоли, TiO2 та графену 

Матеріал Теплопровідність  
Вт/(мK) 

Теплоємність 
Дж/(кгК) 

Густина 
кг/м3 

TiO2 [2.4] 4.8-11.8 683-697 3970-4050 

епоксидна 

смола 

0.15-0.25[2.5, 2.6], 

0.17[2.8] 
1100 [2.8] 1150 [2.8] 

графен 2000-4000 [2.7]   

 

Такі особливості можна пояснити змінами у наступних характеристиках 

наповнювача та епоксидної смоли: 

 теплопровідність наповнювача вздовж базисної площини нанопластинок 

( K); 

 теплопровідність графенового наповнювача в напрямку, 

перпендикулярному до базисної площини ( K ); 

 термічний опір міжфазної границі ( KR ); 

 ступінь поперекових зв’язків (СПЗ) епоксидної смоли. 

Літературні дані [2.9] свідчать, що теплові властивості багатошарових 

графенових нанопластинок змінюються зі збільшенням товщини (або кількості 

атомних площин, n ). Зокрема, коефіцієнт теплопровідності вздовж площини 

сягає насичення, близького до значення об’ємного графіту у 250 Вт/(мК) при 

n  = 57. 

Відомо також [2.10], що шар окисненого графену є двомірною сіткою з 

2sp   і 3sp  зв’язаного вуглецю, а неокиснений графен  100 % 

2sp  гібридизованого вуглецю. Зниження коефіцієнту теплопровідності 

одношарового листа окисненого графену відбувається внаслідок 
3sp  гібридизації атомів вуглецю в базисній площині окисненого графену, яка 

порушує перенесення електронів та фононів, що призводить до погіршення 

електричних та теплових властивостей [2.11]. 
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Можна припустити, що додавання TiO2 та утворення на поверхні графену 

зв’язку СTi (Рис. 3.2) буде впливати на теплопровідність в поперечному до 

базисної площини напрямку ( K ) внаслідок зміни енергії зв’язку між шарами.  

 

 
Рис. 3.2. Хімічні зв’язки композиту TiO2/графен [2.12]. 

 

Як наслідок, додавання TiO2 може зменшувати розсіяння фононів в 

напрямку, перпендикулярному до шарів, що призведе до збільшення загальної 

теплопровідності нанокомпозитів. 
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Висновки 

 

1. Показано, що додавання наночастинок TiO2 у композит епоксидна 

смола  багатошаровий графен спостерігається зростання коефіцієнта 

теплопровідності приблизно у 1,5-2 рази залежно від температури. 

 

2. Ефект підвищення коефіцієнта теплопровідності таких композитів 

можна пояснити утворенням на поверхні графену зв’язків СTi зі зміною 

енергії зв’язку між шарами графену. У свою чергу, це може зменшувати 

розсіяння фононів та збільшувати теплопровідність нанокомпозитів. 
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