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АНОТАЦІЯ 
 
Лавренко О. І. Діелектричні характеристики нановуглецевих полімерних композитів у 
широкому діапазоні частот. 
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Науковий керівник: д. ф.-м. н., проф. Мацуй Л.Ю., проф. каф. загал. фізики  

 
У даній роботі досліджено частотні і концентраційні залежності електродинамічних 

параметрів полімерних композитів в моно і гібридних полімерних композитах. Моно 
наповнювач зі структурою ядро-оболонка нікель-вуглець та гібридний наповнювач – 
вуглецеві нанотрубки-залізо, з різною концентрацією вуглецевих нанотрубок. 
Електродинамічні параметри композитів вимірювалися за допомогою приладу APPA-703 для 
вимірювання ємності і індуктивності та приладу Імпедансметра-Z500PX. Показано, що в 
композитах з наповнювачем зі структурою ядро-оболонка нікель-вуглець поріг перколяції 
вище 10 вагових %, тому значення електродинамічних параметрів є досить низькими. 
Встановлено, що додавання металевої фази заліза в композит вуглецеві нанотрубки-полімер 
зменшує електродинамічних параметрів гібридних полімерних композитів.  
 
Ключові слова: полімерні композити, вуглецеві нанотрубки, залізо, гібридні наповнювачі, 
частотні залежності електродинамічних параметрів, вуглець-нікель, електропровідність на 
змінному струмі. 
 
 

SUMMARY 
 
Lavrenko O. I. Dielectric characteristics of nanocarbon polymer composites in a wide range of 
frequencies. 
Qualifying work of the bachelor in the direction 104 Physics and astronomy, specialization 
«Physics of nanostructures in metals and ceramics». – National Taras Shevchenko University of 
Kyiv, Faculty of Physics, Department of General Physics. – Kyiv – 2020.  
 
Research supervisor: Dr. of Physics and Mathematics, Prof. Matzui L.Yu., prof. of Department of 
General Physics.  
 

In this work, the frequency and concentration dependences of the electrodynamic parameters 
of mono and hybrid polymer composites are investigated. The mono filler was with a core-shell 
structure of nickel-carbon and the hybrid filler is carbon nanotubes-iron, with different 
concentrations of carbon nanotubes The electrodynamic parameters was measured using an 
instrument APPA-703 for measuring capacitance and inductance and an instrument 
Impedancemeter-Z500PX. It is shown that in composites with a core-shell nickel-carbon structure, 
the percolation threshold is higher than 10% by weight, so the values of electrodynamic parameters 
are quite low. It was found that the addition of the metallic phase of iron to the carbon nanotube-
polymer composite reduces the electrodynamic parameters of hybrid polymer composites. 

 
 
Keywords: polymer composites, carbon nanotubes, iron, hybrid fillers, frequency dependences of 
electrodynamic parameters, carbon-nickel, ac electrical conductivity. 
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Вступ 

Актуальність теми. Найактуальнішим завданням матеріалознавців 

останнім часом є активний пошук та створення матеріалів з якісно новими та 

контрольованими властивостями, які могли б задовольнити сучасні потреби 

людства в таких галузях як, наприклад, машинобудування, будівництво, 

передача та захист інформації тощо. Одним із пріоритетних напрямків 

досліджень у сучасній науці є вивчення властивостей нанорозмірних 

матеріалів, таких як графен, нанотрубки, фулерени, графітові нанопластинки. 

Дана тема актуальна, перш за все, через можливість використання її в 

розробках нової матеріальної бази для сучасного обладнання та приладів в 

багатьох сферах.  

В добу колосального розвитку науки і техніки особливого значення 

набуває необхідність в нових якісних матеріалах. Такими матеріалами можуть 

стати добре відомі полімер-композитні матеріали з нановуглецевими 

наповнювачами, наприклад, епоксидна смола з вуглецевими нанотрубками. 

Вуглецеві нанотрубки, які я досліджував, мають ряд досить суттєвих переваг. 

Вони мають дуже велику міцність в порівнянні навіть із найміцнішими 

матеріалами, наприклад, модуль пружності вздовж осі трубки становить 7000 

ГПа. Велика електропровідність, невелика маса і корозійна стійкість викликали 

високу популярність даних матеріалів. Епоксидні смоли – це універсальні 

синтетичні продукти, вироби на основі яких характеризуються непоганими 

захисними, склеюючими, фізико-механічними та діелектричними 

властивостями. У порівнянні зі звичайними екрануючими металевими 

матеріалами, полімерні композити здобули свою популярність через їхню малу 

вагу та корозійну стійкість, що дуже важливо в багатьох сферах. 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було дослідження та 

з’ясування особливостей частотних і концентраційних залежностей 

електродинамічних параметрів полімерних композитів в моно і гібридних 

полімерних композитах, з моно наповнювачем зі структурою ядро-оболонка 



7 
 

нікель-вуглецем та гібридним наповнювачем – вуглецеві нанотрубки-залізо, з 

різною концентрацією вуглецевих нанотрубок. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

 Дослідити структурно-морфологічний склад структур нікель/вуглець 

типу ядро/оболонка. 

 Виготовити композитні матеріали нікель/вуглець/полімер та 

вуглецеві нанотрубки/залізо/полімер. 

 Експериментально дослідити частотні залежності 

електродинамічних параметрів, магнітоопір та електропровідність на 

змінному струмі моно композитних матеріалів 

нікель/вуглець/полімер.  

 Експериментально дослідити концентраційні залежності 

електродинамічних параметрів гібридних композитних матеріалів 

вуглецеві нанотрубки/залізо/полімер. 

Новизна цієї роботи полягає в тому, що встановлено вплив наповнювача 

зі структурою ядро/оболонка нікель/вуглець на частотні залежності 

електродинамічних параметрів, магнітоопір та електропровідність на змінному 

струмі полімерних моно композитів та вплив металевої фази заліза на 

концентраційні залежності електродинамічних параметрів гібридних 

композитних матеріалів вуглецеві нанотрубки/залізо/полімер. 
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1. Огляд літератури. 

1.1 Структурно-морфологічні характеристики та властивості     

наповнювачів Fe, BHT та Niх-C.  

В свої роботі ми розглядали три види наповнювачів, такі як Fe, вуглецеві 

нанотрубки (ВНТ) та Niх-C. Розглянемо морфологію кожного з них. 

На рис. 1.1 , отриманому за допомогою СЕМ [1], можна побачити, що 

карбонільне залізо має сферичну морфологію. Розмір частинок порошку 

коливається в межах 1-4 мкм. Більшість з них знаходиться в межах 3-4 мкм. 

 

Рис 1.1. СЕМ порошку карбонільного заліза [1]. 

 

Вуглеце́ві нанотру́бки — протяжні циліндричні структури діаметром від 

одного до декількох десятків нанометрів і завдовжки до декількох мікронів, 

складаються з однієї або декількох згорнутих у трубку 

гексагональних графітових площин (графенів) (див.рис.1.2) [2] і закінчуються 

зазвичай півсферичною головкою. Відношення довжини до діаметра у 

нанотрубок сягає 132 000 000: 1, що значно більше, ніж у будь-якого іншого 

матеріалу. 

Nix-C – це металеве ядро покрите вуглецевою оболонкою, металева пляма 

якого вкрита безліччю вуглецевих оболонок. Частинки Nix-C мають сферичну 

форму з розмірами 25-75 нм, та середнім розміром окремої мікросфери близько 

0,5 мкм. 
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Рис. 1.2. СЕМ вуглецевих нанотрубок [2]. 

 

Переваги використання cтруктури ядро-оболонка Nix-C (зображена на рис. 

1.3) обумовлений насамперед через стабільність та біосумісність матеріалу. 

Синтез таких матеріалів зазвичай відбувається методом полімеризації [3]. Цей 

метод полягає в формуванні мережеподібних структур шляхом додавання 

декількох відповідних одиниць (мономерні субстрати з ключовими 

функціональними можливостями). Крім того для покращення покриття можуть 

використовуватися поверхневі модифікатори.  

 

 

Рис 1.3. Приклад оболонкової структури [3]. 

 

1.2. Особливості моно і гібридних полімерних композитних матеріалів. 

Що ж таке композиційні матеріали? Слово "composite" у даному контексті 

трактується не тільки як "складний, неоднорідний", а, передусім, як матеріал 

штучно виготовлений, спеціально сконструйований для забезпечення певних 

властивостей. Тому до класу конструкційних композитів слід відносити, суворо 

кажучи, тільки штучно створені неоднорідні матеріали, які допускають 

керування властивостями на рівні структурної неоднорідності, на рівні 
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сполучення різних та розподілених фаз: матриця та наповнювач (на відміну, від 

чистих полімерів, наприклад, де зміна властивостями відбувається на 

молекулярному рівні, або металів - рівень зернистої структури), які під 

навантаженням працюють сумісно [4]. 

Композиційними називають матеріали, в яких:  

1) можна виділити матрицю і наповнювач, що мають різні функції і 

розподілені виразною границею розподілу;  

2) структура армування забезпечує спеціальні властивості, які не є 

результатом простого підсумовування характеристик компонентів;  

3) виявляється масштабний ефект міцності, тобто відбувається її 

підвищення за рахунок малого діаметру наповнювача, та особлива роль границі 

розподілу. 

В моїй роботі в якості матриці був використаний полімер – низьков язка 

епоксидна смола Ларіт285 (Л285). Полімер – це речовина молекула якого являє 

собою численні лінійні, розгалужені східчасті або сітчасті (дво- або тривимірні) 

малі системи, які складаються з однакових або різних елементів. Поняття 

полімер визначає передусім не склад речовини, а те як вона побудована. 

Полімери – це форма організації матерії.   
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Рис. 1.4. Різні типи структур полімерів: а) лінійна, б) лінійно- розгалужена, 

в) східчаста, г) просторова сітчаста [5].  

Першими наповнювачами для полімерних композитних матеріалів (ПКМ) 

були природні органічні та мінеральні дисперсні матеріали. Пізніше 

використовувались синтетичні продукти, і нарешті, з'явились спеціально 

синтезовані наповнювачі із специфічними властивостями.  

Дія наповнювачів різноманітна:  

1) посилююча (reinforcements) - наповнювачі виконують роль армую чого 

матеріалу;  

2) інертна (fillers) - вводяться для зниження вартості матеріалу, зменшення 

об'єму полімеру;  

3) для надання різних ефектів: зниження текучості, об'ємних термічних та 

хімічних усадок, покращення здатності формуватися та формотривалості, 

зниження горючості, підвищення фрикційних та антифрикційних, електричних, 

теплофізичних та інших характеристик. 

Наповнювачами полімерного композитного матеріалу(ПКМ) можуть бути 

практично всі існуючі у природі та створені людиною матеріали у вигляді 

порошків, сфер, стрічок, волокон, тканин, ниток, паперу, матів, повсті тощо, 

розподілених різним чином і в різному співвідношенні з полімерною матрицею. 

Наповнювачі відрізняються перш за все своєю геометрією. 

Композитний матеріал (КМ) з моно нанонаповнювачем. 

Однокомпонентні нанокомпозити можна описати, виходячи з властивостей 

наповнювача, який може бути виконаний у вигляді нанопластинок, 

нановолокна, наночастинки.  

 
Рис.1.5 Види розташування наповнювача: (а) частинки наповнювача 

розташовуються у вузлах регулярної решітки, (б) наповнювач розподілений 
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хаотично, (в) компоненти утворюють ланцюгові структури та компоненти 

утворюють плоскі структури (г) [6].  

За формою структурних елементів нанокомпозити поділяють на 

волокнисті, зернисті та шаруваті. За об’ємним розміщенням на регулярні та 

стохастичні. За хімічною природою: неорганічні-неорганічні, органічні-

неорганічні, органічні-органічні [7]. 

КМ з багатокомпонентним наповнювачем. Розглянемо три основні 

поєднання двох різних (за структурно-морфологічними характеристиками) 

комбінацій наповнювачів в полімерній матриці: 

1) Вуглець – вуглець. 

Першу комбінацію поєднання різних модифікацій вуглецю можна також 

розділити на три підгрупи, де частинки мають різну форму [6], а саме вуглецеві 

нанотрубки (ВНТ) – циліндр, графітові нанопластинки (ГНП)-диск, графіт – 

сферу, вуглецеві волокна (ВВ) - циліндр: 

– циліндри з дисками; 

– сфери з дисками; 

– циліндри з циліндрамию. 

2) Вуглець-метал. 

Покращення електричних характеристик композиту з комбінованим 

наповнювачем може бути результатом так званого “бріджинг  ефекту, коли 

один з наповнювачів утворює провідні містки між частинками другого, 

внаслідок чого вони разом утворюють провідну структуру [8]. 

3) Вуглець-діелектрик. 

Широко відомо, що існує важлива проблема агломерування частинок ВНТ 

в полімерній матриці. Якщо поєднати в полімерному КМ ВНТ і BaTiO3 для 

утворення нових електропровідних шляхів в КМ, збільшуючи вміст 

діелектричного наповнювача BaTiO3 та знаходимо оптимальний вміст BaTiO3, 

який дозволяє отримати найбільшу електропровідність КМ [9]. 

Можна зробити висновок, що частинки діелектричного BaTiO3 розсовують 

ВНТ і утворюються нові зв’язки. Отримані результати, можуть бути, пояснені 
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просторовим зарядом поляризації на стику провідник-ізолятор і еволюцією 

електропровідних шляхів. Дані процеси зображені на наступних зображеннях: 

 

 

а)  б)  

 

в)  

г)  

д)  

Рис. 1.6. Схематичне зображення полімерної матриці з двокомпонентним 

наповнювачем: (а) – КМ з ВНТ і ГНП [10] , (б) – КМ з графітом і ГНП [11], (в) - 

КМ, який складається з епоксидної смоли, ОВНТ-СООН та ВВ [6], (г)– КМ з 

ВНТ та частинками Ni [8]  та (д) – КМ з полівініліденфторину, BaTiO3 та ВНТ 

[9] (1 – полімер-ВНТ, 2 – полімер –ВНТ + 5 ваг.% BaTiO3, 3 - полімер –ВНТ + 

20ваг.%BaTiO3).  
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Гібридне підсилення наповнювача є ще одним цікавим технологічним 

підходом, який використовується для об’єднання властивостей одного або 

декількох наповнювачів у композиті. «Гібрид» означає щось зроблене шляхом 

об’єднання двох або більше різних характеристик або властивостей. Це 

включає комбінацію наповнювачів, які або хімічно, або фізично різні, або 

одночасно і хімічно і фізично різні. У полімерних композитах симбіотичне 

явище за рахунок комбінації різних наповнювачів, яке також відоме як 

синергетичний ефект, може значно підвищити теплопровідність. Кілька 

наповнювачів можуть бути використані для інтеграції переваг усіх 

наповнювачів в єдиний композит. Вибір і поєднання наповнювачів може бути 

критичним для досягнення теплової провідності з підвищеною продуктивністю.  

Наприклад, композити на основі вуглецю зазвичай мають високу 

теплопровідність, але вони мають недоліки в електропровідності. Це робить їх 

непридатними для електронної промисловості. Щоб уникнути цього, вуглецеві 

наповнювачі можна змішувати з керамічними наповнювачами, такими як 

нітрид бору, для зменшення електричної провідності при збереженні теплової 

провідності. 

Різноманітні дослідження показали, що полімерні композити, включені в 

гібридні наповнювачі, працюють краще, ніж ті, що мають моно наповнювачі. 

Встановлено, що поєднання нітриду бору-графіту або нітриду бору-графену має 

значний синергетичний ефект при русі фононів. Коли нанопластинки з 

графеном або нітридом бору з латеральними розмірами порядку мікрометрів і 

нанорозмірної товщини були дисперговані в епоксидну смолу, то була 

досягнута підвищена теплопровідність близько 4.72 Вт/м·К. Така 

теплопровідність була результатом гібридної комбінації графенових 

нанопластинок і нанометрових частинок нітриду бору при 0.16 об.% і 0.01 об.% 

в епоксидній смолі. Встановлено, що такий композит має низьку 

електропровідність і підвищені механічні властивості. Комбінація 

наповнювачів, які хімічно однакові, але з різними фізичними розмірами, також 

можуть створювати синергетичний ефект. 
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Наприклад, встановлено, що комбінація одного, двошарового і 

багатошарового графена підвищує теплопровідність на 2300% в епоксидному 

нанокомпозиті. 

 

1.3. Зміна екрануючих властивостей багатокомпонентних композитів в 

вуглецевими нанотрубками за рахунок додаткового наповнювача Fe. 

Композити які мають в своєму складі наповнювач Fe та вуглецеві 

нанотрубки відзначаються досить цікавими характеристиками. Значення 

діелектричної проникності зменшуються зі збільшенням частоти в 

низькочастотному діапазоні (2-8 ГГц) [1]. Сталість діелектричної проникності 

при збільшенні частоти в зоні високих частот (8-18 ГГц) відбувається через те, 

що поляризації діелектричного диполя сінфазна з коливаннями вектора 

електричного поля (поперечної електромагнітної хвилі). Можна зробити 

висновок що карбонільне залізо є свого роду матеріалом з магнітними 

втратами. Існує сильна взаємодія між карбонільним залізом та частини з 

феромагнітною властивістю, і мікрохвилі через такі механізми, як переходи 

енергії електронів в металах, відносна вібрація атомів в оптичній хвилі, 

змінюють енергію обертання атома та рівень атомної магнітної енергії. І як 

наслідок частинки карбонільного заліза мають сильну здатність поглинати 

електромагнітні хвилі. Електромагнітні властивості порошку карбонільного 

заліза можуть посилювати поглинальну здатність композиту. І змінюючи вміст 

карбонільного заліза в композиті ми будемо збільшувати поглинальну здатність 

композита до електромагнітних хвиль. Воно має велику питому поверхню, і 

існує сильна взаємодія між частинками карбонільного заліза і падаючою 

хвилею, тому воно може ефективно ослабити електромагнітну хвилю. Як 

результат карбонільне залізо є гарним абсорбентом з широкою полосою 

пропускання і сильним поглинанням.  
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2. Експериментальна частина 

2.1. Методики дослідження структурних характеристик наповнювачів та 

композиту. 

Оптична мікроскопія. Для дослідження морфології та розподілу за 

розмірами частинок нанонаповнювачів в композиті, було використано 

композит 3ваг.%NiC(50)/Л285. Оптична мікроскопія композиту 3ваг.%Nix-

(50)/Л285 проводилася за допомогою оптичного мікроскопа МИКМЕД-1 з 

приставкою ETREK PCM-510 в режимі просвічування. Були отриманні 

зображення збільшенні в 20, 40 і 60 разів. 

Скануюча електронна мікроскопія. Електронно-мікроскопічні зображення 

поверхні використаних при виготовленні досліджених композитних матеріалів 

наповнювачів були виконані на скануючому електронному мікроскопі Міrа 3 

Tescan. 

 

2.2. Методика отримання порошків зі структурою металевого ядра в 

вуглецевих оболонках Niх-C 

У цій роботі  для отримання порошків Niх-C зі структурою металевого 

ядра в вуглецевих оболонках поєднуються методи механохімічного та 

піролітичного синтезу. На першому етапі в кульовому млині з порцеляновими 

барабанами та кулями відбувається механомеханічне змішування 

феноформальдегідної смоли та неорганічних сполук. Пропорції використаних 

солей до однієї частини полімеру подано у таблиці 2.1. 

                                                                                                                    Таблиця 2.1 

Пропорції використаних солей до однієї частини полімеру. 

Зразок 

Початкові компоненти, частини Залишок 

після 

піролізу, % 
Смола Сіль Ni(II) Сіль Со(II) 

Ni/C 1 2.24 - 34.9 

Со/C 1 - 3.11 36.0 

NiСо/C 1 0.73 0.54 35.5 
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На другому етапі суміш карбонізують в кварцевому реакторі в атмосфері 

аргону (швидкість потоку 100 мл/хв) зі швидкістю нагрівання у 5°С за хвилину 

до 800°С та інкубують при максимальній температурі протягом 2 годин. Після 

піролізу суміш охолоджуються до кімнатної температури потоком аргону. 

Залишок вуглецю після піролізу чистої смоли складає 45,1%. Враховуючи цей 

результат та вміст нікелю в (CH3COO)2·4H2O та кобальту в СоС2О4·2Н2О, маса 

солей розрахована для забезпечення вмісту нікелю та кобальту близько 50% від 

усієї маси.  

 

2.3 Методика виготовлення моно і гібридних композитів 

Основою (матрицею) для досліджуваних полімерних КМ в цій роботі було 

обрано низьковязку епоксидну смолу Л285. Для отвердження епоксидної смоли 

використовували отверджувач H-285 (40% H-285 від маси смоли). 

Виготовлення зразків проводили за допомогою методу механічного 

перемішування суміші наповнювач-рідкий полімер. 

 

2.3.1. Методика виготовлення моно композитних матеріалів з 

наповнювачем, який має структуру металевого ядра в вуглецевих 

оболонках Niх-C - NiC(50%), NiC(75%). 

Методика виготовлення моно полімерних композитних матеріалів: 

NiC(50%)/Л285 та NiC(75%)/Л285. 

При використанні методу механічного перемішування суміші наповнювач-

рідкий полімер технологічний режим отримання моно композитних матеріалів 

NiC – полімер складається з наступних етапів: 

1) наважували смолу Л285 масою від 3 до 4.5 г в скляну пробірку. 

Потрібні зразки: довгі і тонкі на магнітоопір довжиною 18 мм, прямокутні з 

параметрами 3·15мм2 і круглі з діаметром d=16 мм та висотою h=1 мм;  

Розраховуємо від маси епоксидної смоли Л285 mе.с.=3 г, масу інших 

компонентів полімерної частини композиту: 

в полімер Л285 обов’язково треба буде додати отверджувач (Н285) –mН285:  
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mН285 =0.4·mе.с.=0.4·3 г=1.2 г; 

Розраховуємо загальну масу полімеру M в композитному розчині: 

M = mН285 +mе.с.=1.2г+3 г=4.2 г 

Розрахуємо за пропорцією вагу наповнювача Х – NiC(50%) (NiC(75%)) з 

ваговою концентрацією С в композитному матеріалі. Наприклад, для композиту 

з концентрацією NiC(50%) ( NiC(75%)) С= 10ваг.% для 3 г полімеру Л285: 

Х – 10% 

M (4.2 г )– 90 %, 

Х= =0.47 г; 

2) смола Л285 нагрівалася в духовій шафі при 30- 35 ˚С до теплого більш 

рідкого стану; 

3) введення в цей розчин певної концентрації порошку NiC(50%) або 

NiC(75%) з одночасним ретельним перемішуванням. Концентрація NiC(50%) 

або NiC(75%) складала 3ваг.% і 10 ваг.%; 

4) додавання до цієї суміші - отверджувача H-258;  

5) розливаємо отриману суміш відразу після додавання отверджувача Н-

285 в різні форми.  

6) заключне сушіння при кімнатній температурі до повного висихання. 

 

2.3.2. Методика виготовлення гібридних композитних матеріалів з 

електропровідним нановуглецевим наповнювачами та Fe. 

Методика виготовлення гібридних полімерних композитних матеріалів: 

ВНТ/30ваг.%Fe/Л285. Концентрація Fe фіксована і складала 30ваг.%, а вміст 

нановуглецю ВНТ від 1ваг.% до 5 ваг.%. Для виготовлення гібридного 

композиційного матеріалу було застосовано додаткові проміжні етапи: 

1) після наважування смоли Л285 в скляну пробірку додали необхідну 

масу Fe та ВНТ і все ретельно перемішали. Зафіксували масу пробірки з 

композитною сумішю. Додали ацетон для зниження в’язкості композитної 

суміші (на 2 г смоли приблизно 500 мг ацетону) і також ретельно перемішали;  
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2) ультразвукове диспергування КМ суміші протягом 2 год в 

ультразвуковій вані ВК-9050 при частоті УЗ – 40 кГц. Слідкувати, щоб суміш 

не була дуже густою і відбувалося диспергування у рідкому середовищі; 

3) випарити ацетон – сушіння КМ суміші в сушильній шафі (Т=35˚С) і 

контроль маси КМ у пробірці. В ідеалі вона має бути близька до початкової 

маси КМ суміші перед додаванням ацетону; 

4) додали необхідну масу отверджувача Н285, все ретельно перемішали. 

КМ суміш готова до викладання у відповідні тефлонові форми і формування 

зразків; 

5) сушіння зразків при кімнатній температурі протягом 24 годин. 

Досушування зразків у сушильній шафі при ступеневому підвищенні 

температури від 40 до 80 °С на 10 °С через кожну годину. 

 

2.4. Методика дослідження діелектричних параметрів композитів при 

сталій частоті 

Для проведення вимірів необхідно спочатку підготувати зразки певної 

товщини (1мм). Зразок з діаметром 16 мм поміщаємо між контактів за 

допомогою поліпропіленового скотча. Контакти в свою чергу прикріплені до 

приладу АРРА- 703 який зображено на рис. 2.1. Прилад показує нам загальну 

ємність нашої конструкції. Знаючи загальну ємність ми можемо виміряти 

ємність та діелектричну проникність нашого зразка за допомогою формул: 

1) Ємність зразка:  

1 2

1 2
з

С СC
С С




      (2.1) 

Де Сз - ємність зразка, С1 - ємність скотчу, С2 - загальна ємність; 

2)Діелектрична проникність зразка: 

'

0,88
з з

з
з

С
S






      (2.2) 

Де - діелектрична проникність зразка, lз - ширина зразка, Sз - площа 

зразка;  
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Вимірюємо на приладі тангенс кута діелектричних втрат і можемо 

розрахувати - . 

3)Розрахунок :  

'' '
з зtg          (2.3) 

Де tgδ - тангенс кута діелектричних втрат 

 

Рис. 2.1. Прилад APPA-703 для вимірювання ємності і індуктивності. 

 

2.5. Методика дослідження магнітоопору композитів 

Для вимірювання магнітоопору зразка треба підготувати довгі і тонкі 

зразки (довжина 18 мм і діаметр 3мм)  

Підготувавши наш зразок розташовуємо його в прилад і знімаємо покази 

індуктивності, вибравши режим на приладі. Необхідно зняти два різних покази: 

перший – індуктивність зразка в приладі, другий – індуктивність, яку показує 

прилад без поміщеного в нього зразка. 

Маючи дані результати можемо розрахувати магнітоопір зразка за 

допомогою відношення індуктивності зразка поміщеного в роз’єм до 

індуктивності приладу з повітрям: 

4)Магнітоопір всієї системи вимірювання: 

1

2
в

L
L

 
       (2.4) 
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Де L1-індуктивність зразка, L2-покази індуктивності приладу без зразка; 

 

5) Магнітоопір самого зразка розраховується за співвідношенням (D1 - 

4.5 мм, D2 -3мм): 

 
2
1
2
2

1 1з в
D
D

    
     (2.5) 

Де μв - магнітоопір всієї системи вимірювання, D1-діаметр каркасу, D2- 

діаметр зразка. 

 

2.6. Методика дослідження діелектричних параметрів композитів при 

низьких змінних частотах  

Дослідження діелектричних параметрів композитів при низьких змінних 

частотах проводилось за допомогою приладу Імпедансметра-Z500PX. 

Основні функції приладу: 

1) вимірювання спектрів імпедансу (комплексного опору змінному 

струму); 

2) управління технологічними процесами; 

3) вимірювання спектрів імпедансу при постійному поляризуючому 

струмі; 

4) вимірювати ЕРС джерела на постійному струмі; 

5) діагностика джерела струму. 

Для максимального захисту від похибок при проведенні вимірів 

досліджуваний об’єкт повинен бути поміщений в металевий екран. Далі робота 

виконується по певному плану: 

а) підготувати досліджуваний зразок і перевірити його (на відсутність 

замикань і надійність контактів);  

б) включити прилад (підключити кабель до ПК, кабель живлення, 

включити прилад, переконатися в його працездатності по індикатору на 

передній панелі і шуму вентиляторів охолодження, які повинні обертатися);  
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в) запустити керуючу програму на ПК і переконатися в тому, що прилад 

визначився з програмою і вміст її основного вікна відповідає типу приладу. 

Повідомлення про підключення при цьому виводяться в меню повідомлень в 

лівій нижній частині програми; 

г) ввести величини параметрів експерименту в відповідні поля програми, 

вибрати швидкість реєстрації, тип відображуваного графіка;  

д) підключити прилад до досліджуваного зразка;  

е) запустити експеримент; 

В своїй науковій роботі за допомогою приладу Імпедансметра - Z500PX  

вимірювали імпеданс Z , Z  трьох зразків: 3ваг.%Niх-C(50%)/Л285, 

10ваг.%Niх-C(50%)/Л285 і 10ваг.%Niх-C(75%)/Л285. Зразки були у вигляді 

таблеток діаметром 15 мм і товщиною в 1 мм. Комплексний імпеданс 

розраховували за формулою: 

6) комплексний імпеданс: 
*Z Z i Z           (2.6) 

Далі розраховували: 

7) реальну частину діелектричної проникності: 

   2 2
02

r
Z l

Af Z Z


 

  
   

                      (2.7) 

Де f - частота, 0 - електрична стала, l - товщина зразка, А - поперечний 

переріз зразка; 

8) уявну частину діелектричної проникності: 

   2 2
02

r
Z l

Af Z Z


 


  

   

    (2.8) 

Де  - товщина зразка, А - поперечний переріз зразка, f - частота, 0 - 

електрична стала;   

9) комплексну діелектричну проникність: 
*
r r ri             (2.9) 

10) тангенс кута діелектричних втрат: 

tan /r r           (2.10) 
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11) та електропровідність композиту на змінному струмі ( частотні 

залежності в діапазоні 10 Гц - 2 МГц): 

02AC rf    
     (2.11) 

 

3. Структурно-морфологічні характеристики наповнювачів (ВНТ, Fe та 

Nix-C) та характеристики моно та гібридних композитів 

В моно та гібридних композитах використовували в якості наповнювачів – 

нановуглецеві наповнювачі - вуглецеві нанотрубки, Fe та Nix-C з різною 

концентрацією нікеля в наповнювачі – 50%, 75%. Морфологія частинок Nix-C 

характеризувалася за СЕМ і ТЕМ-методами. Зі статті [11] в якій є ТЕМ 

зображення видно, що частинки Nix-C – це металеве ядро в вуглецевих 

оболонках, де металева пляма всередині, і зверху багато вуглецевих оболонок. 

Частинки Nix-C мають сферичну форму з розмірами 25-75 нм, агломератами 

розміром 300-600 нм (див. рисунок 3.1 а) та середнім розміром окремої 

мікросфери близько 0,5 мкм. Дещо спотворені частинки складаються зі  

 

a)  б)  

                   в)  

Рис. 3.1. СЕМ зображення Niх-C (а); Fe (б); ВНТ (в). 
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зрощених сфер. Деякі фрагменти поверхні зразка Nix-C мають подібну до 

губчастої структуру, складену порожнечами з гострою каймою або зламаними 

мікросферами діаметром до 0,5 мкм. 

 На рисунку 3.1 б зображено частинки карбонільного заліза [10]. Як 

свідчать літературні дані, карбонільне залізо - високодисперсний порошок, що 

складається, в основному, з частинок сферичної форми розміром 1,5 – 3,5 мкм, 

шаруватої структури. 

Вуглецеві нанотрубки, як один із нанонаповнювачів, були придбані в 

Cheap Tubes Ins. з чистотою  90%. На рис. 3.1. в) представлено СЕМ 

зображення багатостінних вуглецевих нанотрубок (БВНТ). Середні розміри 

БВНТ такі: діаметр від 10 до 30 нм, довжина - 10 мкм.  

                                                           

 Таблиця 3.1. 

Характеристики КМ з моно наповнювачем Niх-C/Л285 та гібридним 

наповнювачем ВНТ/30ваг.%Fe/Л285. 

СNiC, ваг.% СВНТ, 

ваг.% 

D, 

м 

l, 

м 

S, 

м2 

A, 

м2 

Niх-C/Л285 

3 Niх-С(50%) - 0,015 0,001 0,0002 0,000176 

10 Niх-С (50%) - 0,015 0,001 0,0002 0,000176 

10 Niх-С (75%) - 0,015 0,001 0,0002 0,000176 

ВНТ/30ваг.%Fe/Л285 

- 1 0,016 0,0011 0,0002 0,00018 

- 2 0,016 0,0011 0,0002 0,00018 

- 3 0,016 0,0011 0,0002 0,00018 

- 4 0,016 0,0011 0,0002 0,00018 

- 5 0,016 0,0011 0,0002 0,00018 
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4. Дослідження діелектричних параметрів та магнітоопору моно 

полімерних композитів з структурою металевого ядра в вуглецевих 

оболонках Niх-C та гібридних полімерних композитів з ВНТ та Fe. 

  Для даної роботи було виготовлено дві серії композитів: 

- моно композити з наповнювачем зі структурою ядро-оболонка Nix-C: 

3ваг.% Nix(50%)-C/Л285, 10ваг.% Nix(50%)-C/Л285, 10ваг.% Nix(75%)-C/Л285; 

- гібридні композити з різним ваговими вмістом ВНТ (1-5ваг.%) та сталою 

концентрацією 30ваг.%Fe: ВНТ+30ваг.%Fe/Л285. 

 

4.1. Діелектричні параметри та електропровідність на змінному струмі 

моно полімерних композитів з структурою металевого ядра в вуглецевих 

оболонках Niх-C/Л285 з різною концентрацією нікелю в наповнювачі Nix-

C(50%), Nix-C(75%). 

Частотні залежності діелектричних параметрів моно композитних 

матеріалів з структурою металевого ядра в вуглецевих оболонках Niх-C/Л285 з 

різною концентрацією нікелю в наповнювачі Nix-C(50%), Nix-C(75%), а саме, 

3ваг.% Nix(50%)-C/Л285, 10ваг.% Nix(50%)-C/Л285 і 10ваг.% Nix(75%)-C/Л285, 

представлено на рис. 4.1 а, б. Вимірювання частотної залежності діелектричної 

проникності представлено в широкому діапазоні частот від 103 до 106 Гц 

(Рис. 4.1а), де чітко прослідковується закономірність: значення дійсної частини 

діелектричної проникності до частоти 104 Гц не стабільне, після має лінійний 

характер. Немонотонні криві для частотних залежностей  при низьких 

частотах та наявність декількох піків для моно КМ з Nix-C можна пояснити 

високою неоднорідністю КМ, і це може свідчити про існування декількох 

механізмів діелектричної поляризації, що призводить до зростання загальної 

діелектричної проникності [12]. 

Порівняння експериментально отриманих діелектричних характеристик 

композитів з моно наповнювачем Nix-C(50%), Nix-C(75%) приведено в таблиці 

4.1. Дійсна частина діелектричної проникності КМ 3ваг.%Nix(50%)-C/Л285  
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Рис. 4.1. Частотні залежності діелектричних параметрів композитних 

матеріалів з структурою металевого ядра в вуглецевих оболонках Niх-C/Л285 з 

різною концентрацією нікелю в наповнювачі Nix-C(50%), Nix-C(75%): а) дійсна 

частина діелектричної проникності, б) уявна частина діелектричної 

проникності. 

 

складає 6.0, для 10ваг.% Nix(50%)-C/Л285 – 7.6 та для 10ваг.% Nix(75%)-

C/Л285 – 8.4, в той час як уявна частина діелектричної проникності складає 0.6, 

0.6 та 0.2, відповідно. Це досить низькі значення, що свідчить про не настання в 

таких композитах порогу перколяції. Зниження відносної діелектричної 
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проникності з частотою можна пояснити недостатнім часом для вирівнювання 

диполів перед зміною напряму поля; іншими словами, нездатність диполя 

слідувати за змінами поля на високій частоті, а також зміщення або орієнтація 

пов'язаних носіїв заряду також можуть грати роль у цій дисперсії. При низькій 

частоті енергетична щілина ширша, ніж при високій частоті; таким чином, 

ємність при низькій частоті вище, ніж при високій частоті. Чим менше відстань 

між провідними частинками, тим меншою є частота провідності. Тому, зі 

збільшенням частоти, ємнісний опір значно зменшується, а деякі 

мікроконденсатори навіть стають провідними, що призводить до зменшення 

діелектричної проникності КМ. 

Таблиця 4.1 

Значення , ,  , fкр, C для КМ з моно наповнювачем зі структурою 

ядро-оболонка  Nix-C(50%), Nix-C(75%) при частоті 104 Гц (100 кГц). 

Композиты    fкр C 

3%NiC(50%)/Л285 5.97 0.20 0.034 6.7·105 2.5·10-6 

10%NiC(50%)/Л285 7.37 0.19 0.025 2.3·105 1.1·10-6 

10%NiC(75%)/Л285 7.87 0.23 0.029 5.0·105 1.2·10-6 

 

На рисунку 4.2 зображено частотні залежності тангенса кута 

діелектричних втрат для КМ Niх-C/Л285 з різною концентрацією нікелю в 

наповнювачі Nix-C(50%), Nix-C(75%). Відомо [13], що реальна частина 

комплексної проникності  - це здатність накопичувати поверхневий заряду, 

коли композит знаходиться під дією електричного поля. 

Уявна частина комплексної діелектричної проникності r   представляє 

втрати енергії в діелектричному середовищі. Із рисунка 4.1 видно, що як 

реальна, так і уявна частини комплексної діелектричної проникності КМ Niх-

C/Л285 порівняно невеликі (див. табл. 4.1) і залишаються постійними в межах 

104-106 Гц, що призводить до незначної величини тангенсу кута діелектричних 

втрат ( 034.0022.0 tg ) (див. рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Частотні залежності тангенса кута діелектричних втрат для КМ 

Niх-C/Л285 з різною концентрацією нікелю в наповнювачі Nix-C(50%), Nix-

C(75%). 

 

На Рис. 4.3 представлено частотну залежність електропровідності на 

змінному струмі для трьох матеріалів з структурою металевого ядра в 

вуглецевих оболонках Niх-C/Л285 з різною концентрацією нікелю в 

наповнювачі Nix-C(50%), Nix-C(75%). З рисунків 4.3 а,б, в бачимо, що частотні 

залежності електропровідності на змінному струмі мають монотонно 

зростаючий характер до критичної частоти fкр після якої спостерігається різке 

зростання C  для всіх зразків. З частоти 103 Гц значення електропровідності на 

змінному струмія C досліджуваних зразків починалися з 10-8, 10-9, що  є 

зоною до порогу перколяції, тобто навіть концентрація в10ваг.% наповнювача 

зі структурою ядро-оболонка Nix-C є не достатньою для формування хоча б 

одного електропровідного ланцюга. Зі зростанням частоти для всіх трьох 

зразків спостерігається зростання електропровідності на змінному струмі C 

до 10-6, що є величиною при якій зазвичай відбувається перколяційний перехід,  
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Рис. 4.3. Частотні залежності електропровідності на змінному струмі для 

трьох серій композитів: а)  3ваг.% Nix(50%)-C/Л285, б) 10ваг.% Nix(50%)-

C/Л285, в) 10ваг.% Nix(75%)-C/Л285. 

що ми і бачимо на рис.4.3 після критичної частоти. Критична частота наступає 

для КМ Niх-C/Л285 (див. табл.4.1) на частоті 2.3-6.7·105 Гц. 

На практиці, електропровідності на змінному струмі для різних матеріалів 

визначається двома частинами математично, як виражено в наступне рівняння 

[14-16]: 

s
dcAC fAf )2()(    (4.1) 

де dc - електропровідність на постійному струмі , коли f =0, A - 

константа, що залежить від вмісту наповнювача і температури, s – критичний 

індекс. Отже, )( fАС  можна розглядати як комбінований ефект DC  (через 

прямий контакт частинок Nix-C–Nix-C) і АС , що зростає при збільшенні 

частоти змінного струму, що реалізується стрибковим або тунельним 

механізмом транспорту електронів. Так, при високому вмісті Nix-C (вище 

порогу перколяції) висока електропровідність постійного струму, викликана 

утворенням електропровідних шляхів, значно домінує в процесах транспорту 

носіїв струму в широкому діапазоні частот. 

 Аналіз залежностей електропровідності на змінному струмі ac показав, що 

при низьких частотах ac не рівна електропровідності на постійному струмі 

(dc). Це пояснюється тим, що в досліджуваних матеріалах при підвищенні 

частоти, спостерігається збільшення електропровідності за рахунок 

додаткового вкладу в електропровідність, пов’язаного із збільшенням 

імовірності перестрибування (або тунелювання) носіїв струму між частинками 

наповнювача. Критична частота настає навіть при великій відстані між 

стрибками носіїв струму при цьому відбувається домінування другої частини 

рівняння (4.1), а саме степеневої залежності від частоти. Це відбувається за 

рахунок особливої структури наповнювача Niх-C, де на металевому ядрі на 

ТЕМ і СЕМ зображеннях спостерігаються вуглецеві оболонки з різних типів 
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вуглецю, зустрічаються навіть фрагменти вуглецевих нанотрубок, які зі 

зростанням частоти можливо частково відриваються від окремих сферичних 

частин Niх-C або агломератів Niх-C і таким чином зменшується відстань між 

частинками і досягається критична концентрація наповнювача для подолання 

порогу перколяції. 

 

4.2. Концентраційні залежності діелектричних параметрів та магнітоопір 

гібридних композитних матеріалів з ВНТ та Fe. 

На рис.4.4-4.7 представлено концентраційні залежності діелектричних 

параметрів ,  та  полімерного гібридного композитного матеріалу 

ВНТ+30ваг.%Fe/Л285 для різних вагових концентрацій ВНТ від 1-5ваг.%. 

Що стосується композита 30ваг.%Fe/Л285 з залізом і епоксидною смолою 

до додавання вуглецевих нанотрубок, то реальна частина діелектричної 

проникності складає 7.6,  в той час як уявна частина діелектричної проникності 

складає 0.17 відповідно. Концентраційні залежності реальної частини 

діелектричної проникності композиту ВНТ+30ваг.%Fe/Л285 є зростаючими і 

мають перколяційний характер, проте значно повільніший ніж для моно КМ 

ВНТ/Л285. При 5ваг.%ВНТ значення  максимальне і  складає 37.8, що менше 

в порівнянні з КМ ВНТ/Л285, де  для тієї ж концентрації, але без заліза 

складає 65.  

Це може бути пояснено в рамках наступних міркувань. Спочатку, при 

низькій концентрації наповнювача, відстань між частинками велика, і 

ймовірність тунельної активності невелика. При підвищенні вмісту 

наповнювача створюється мережа віртуальних мікроконденсаторів. Поблизу 

порогу перколяції відстань між частинками наповнювача стає дуже малою. Як 

наслідок, ємність мікроконденсаторів зазнає різкого збільшення і тунельна 

активність носіїв заряду стає інтенсивнішою. Коли вміст наповнювача понад φc- 

порогом перколяції, відстань між частинками зменшується настільки, що навіть 

деякі з них потрапляють у безпосередній контакт один з одним (утворюється 

неперервний провідний кластер). 



32 
 

 
Рис. 4.4. Залежність реальної величини діелектричної проникності від 

концентрації ВНТ в композиті ВНТ+30ваг.%Fe/Л285. 

 

 
Рис. 4.5. Залежність уявної частини діелектричної проникності від 

концентрації ВНТ в композиті ВНТ+30ваг.%Fe/Л285. 

 

Якщо розглядати композити з однаковою ваговою часткою наповнювача 

ВНТ для моно КМ ВНТ/Л285 і гібридного КМ ВНТ+30ваг.%Fe/Л285, можна 

зробити висновок, що циліндрична форма частинок ВНТ є більш сприятливою 
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для утворення провідної сітки, в той час як значна концентрація частинок Fe 

утворює поодинокі острівці, які навпаки зменшують кластерну мережу.  

На концентраційних залежностях уявної частини діелектричної 

проникності та тангенса кута діелектричних втрат (див. рис.4.5-4.6) для 3ваг.% 

ВНТ+30ваг.%Fe/Л285 спостерігається максимум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Залежність тангенса кута діелектричних втрат від концентрації 

ВНТ в композиті ВНТ+30ваг.%Fe/Л285. 

Порівняння експериментально отриманих діелектричних характеристик 

гібридного композиту ВНТ+30ваг.%Fe/Л285 приведено в таблиці 4.2. 

            

                                                                                               Таблиця 4.2 

Діелектричні величини для різних концентрацій ВНТ. 

С, %     tg 

1 5,9 0,11 0,018 1,29 

2 14,5 0,25 0,017 1,30 

3 26,9 0,91 0,034 1,27 

4 34,6 0,52 0,015 1,27 

5 37,9 0,08 0,002 1,28 
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В таблиці 4.2 також вказано значення магнітоопору для гібридного КМ 

ВНТ+30ваг.%Fe/Л285 для різних концентрацій. Значення магнітоопору 

варіюються від 1.27 до 1.30, і не мають залежності від зростання концентрації 

ВНТ від 1ваг.% до 5ваг.%. Майже однаковий магнітоопір для гібридного КМ 

ВНТ+30ваг.%Fe/Л285 для різних концентрацій можна пояснити наявністю в 

цих композитах другого наповнювача, а саме 30ваг.%Fe, який є магнітним і має 

сталу концентрацію.   

 

 

Рис. 4.7. Залежність магнітоопору від концентрації ВНТ в композиті 

ВНТ+30ваг.%Fe/Л285. 
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Висновки 

1. Розроблено метод виготовлення моно композитних матеріалів з 

наповнювачем зі структурою ядро-оболонка нікель-вуглець та гібридних 

полімерних композитних матеріалів з вуглецевими нанотрубками та металевим 

наповнювачем - залізом.  

2. Експериментально досліджено частотні залежності 

електродинамічних параметрів, магнітоопір та електропровідність на змінному 

струмі моно композитних матеріалів нікель/вуглець/полімер.  

3. Експериментально досліджено концентраційні залежності 

електродинамічних параметрів гібридних композитних матеріалів вуглецеві 

нанотрубки/залізо/полімер. 

4. Показано, що в композитах з наповнювачем зі структурою ядро-

оболонка нікель-вуглець поріг перколяції вище 10 вагових %, тому значення 

електродинамічних параметрів є досить низькими, що може бути пов´язано з 

особливостями формуванням електропровідного ланцюга зі сферичними 

частинками наповнювача. 

5. Встановлено, що додавання металевої фази заліза в композит 

вуглецеві нанотрубки-полімер зменшує електродинамічні параметри гібридних 

полімерних композитів порівнянні з полімерними композитами вуглецеві 

нанотрубки-полімер з тією ж концентрацією вуглецевих нанотрубок. 
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