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У даній роботі досліджено особливості теплового транспорту в 
нанокомпозитних системах «поруватий кремній / іонна рідина». Спочатку було 
оцінено питому теплоємність і теплопровідність трьох іонних рідин як 
наповнювачів поруватої матриці за допомогою диференціальної скануючої 
калориметрії та фотоакустичного методу з п’єзоелектричною реєстрацією 
інформативного відгуку, відповідно. Далі було проведено дослідження 
теплотранспортних властивостей композитної системи «поруватий кремній / 
іонна рідина» за допомогою фотоакустичного методу з газо-мікрофонною 
реєстрацією в класичній конфігурації фотоакустичної комірки. Виявлено 
значне підвищення теплопровідності композиту порівняно з вихідним 
поруватим кремнієм (більш ніж у 2 рази) та іонними рідинами (більш ніж у 8 
разів). Представлені результати можуть надати інноваційні рішення для 
управління теплом у нових високоефективних накопичувачах енергії. 
 
Ключові слова: поруватий кремній, іонна рідина, фотоакустичний метод, 
теплопровідність, композитна система «пористий кремній/іонна рідина». 
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SUMMARY 
 
Trusov A.K. Features of thermal transport properties of the nanocomposite 
system “porous silicon / ionic liquids” 
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nanostructures in metals and ceramics. 
National Taras Shevchenko University of Kiev, Faculty of Physics, General Physics 
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Research supervisor: Ph.D, Lishchuk P.O. 
 
In this paper, the features of thermal transport in nanocomposite systems "porous 
silicon / ionic liquid" are investigated. The specific heat capacity and thermal 
conductivity of the three ionic liquids as porous matrix fillers were first estimated by 
differential scanning calorimetry and the photoacoustic method with a piezoelectric 
recording of the informative response, respectively. Next, a study of the heat 
transport properties of the composite system "porous silicon / ionic liquid" using a 
photoacoustic method with gas-microphone registration in the classical configuration 
of the photoacoustic cell. A significant increase in the thermal conductivity of the 
composite compared to the original porous silicon (more than 2 times) and ionic 
liquids (more than 8 times) was revealed. The presented results can provide 
innovative solutions for heat management in new high-efficiency energy storage 
devices. 
 
Keywords: porous silicon, ionic liquid, photoacoustic technique, thermal 
conductivity, composite system "porous silicon / ionic liquid". 
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ВСТУП 

 

Кількість потенційних сфер застосування іонних рідин як нових 

функціональних матеріалів за останні роки сильно зросла. Вони мають ряд 

унікальних властивостей, які в основному можливо варіювати з майже 

необмеженою кількістю комбінацій катіон/аніон в структурі. Для перевірки 

застосовності в структурі іонної рідини, наприклад, як розчинника в 

каталітичних реакціях, електроліту в батареях, мастила в складних контактах, 

або теплоносія в енергетиці, необхідне детальне знання їх властивостей. На 

даний момент в літературі доступна лише обмежена інформація про 

теплопровідність певної кількості іонних рідин, хоча вона є ключовою 

властивістю в багатьох інженерних дисциплінах, наприклад, у проектуванні 

хімічних процесів. Крім того, фактично немає даних про теплопровідність 

іонних рідин в обмеженому середовищі з розвинутим інтерфейсом, наприклад, 

в поруватій матриці. Також в літературі немає рішення відносно остаточного 

вибору зручного експрес методу діагностики цих властивостей.  

В даній роботі пропонується фотоакустичний метод дослідження, за 

допомогою якого можна виміряти неруйнівним способом теплопровідність 

досліджуваних об’єктів в невеликій кількості, як вихідних компонент 

нанокомпозитних систем "порувата матриця / рідина", так і самих 

нанокомпозитів. У ролі хост-матеріалу в нанокомпозитній системі в роботі 

розглядався поруватий кремній. Він є одним з основних матеріалів у мікро-, 

нано-, оптоелектроніці, медицині, сенсориці, тощо. Його досить просто 

отримати, що зумовлює його дешевизну. Зміна поруватості та розміру 

кристалітів поруватого кремнію суттєво змінює його фізико-хімічні 

властивості, що є однією з основних його переваг як зручного модельного 

матеріалу для досліджень. Завдяки зменшенню теплопровідності, поруватий 

кремній можна застосовувати як теплоізоляційний матеріал для мікро- та 

наноелектронних приладів, пристроїв енергетики, тощо. Однак, досить часто 
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функціональні елементи цих приладів наприклад, джерела живлення та 

накопичувачі, які працюють при великих теплових навантаженнях, страждають 

від перегріву. Тому кероване збільшення теплопровідності поруватого кремнію 

шляхом створення на його основі стабільної нанокомпозитної системи - може 

вирішити цю проблему. Більше того, якщо у ролі наповнювача виступає іонна 

рідина, композитні системи на її основі можуть надати інноваційні рішення для 

управління теплом у нових високоефективних накопичувачах енергії. Тому, 

експериментальне дослідження теплових властивостей композитних систем 

"поруватий кремній / іонна рідина" є важливим та актуальним питанням. 

Метою роботи було експериментальне дослідження особливостей ФА 

перетворення у нанокомпозитних системах типу “поруватий кремній / іонна 

рідина”. Об’єктом дослідження було ФА перетворення в нанокомпозитних 

системах , предметом – реакція нанокомпозитних систем на дію модульованого 

випромінювання.  

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні задачі: 

- Експериментальне дослідження параметрів ФА відгуку як від вихідних 

компонент нанокомпозитних систем, а саме поруватого кремнію та іонних 

рідин, так і від нанокомпозитних систем на їх основі. 

- Співставлення експериментальних результатів із теоретичними моделями 

та визначення коефіцієнту теплопровідності досліджуваних зразків. 
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І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1.Фотоакустичний ефект 

 

Фотоакустичний ефект (ФА) — це явище виникнення пружних коливань у 

системі з досліджуваною речовиною, внаслідок її освітлення нестаціонарним 

(модульованим або імпульсним) випромінюванням [1].  

У даній роботі для проведення фотоакустичного дослідження, метою якого 

є отримання інформації про теплові властивості досліджуваних зразків, 

матимемо справу з модульованим ФА ефектом (див. Рис. 1.1.) та двома 

методами дослідження теплотранспортних властивостей, а саме — 

фотоакустичний газомікрофонний (ФА ГМ) [2] та фотоакустичний 

п’єзоелектричний методи (ФА ПE) [3]. 

 
Рис. 1.1. Схематичне зображення фотоакустичного перетворення, що виникає 

при світловому нагріві поверхні твердого тіла. 
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Тепло, що фототермічно (зразок поглинув світлову енергію, і певна її 

частка перетворилася в тепло через процеси безвипромінювальної релаксації) 

відкладене у матеріалі, починає поширюватися у зразку як швидкозагасаюча 

теплова хвиля. Ця хвиля передається через межу розділу з газом зв’язкою, де 

вона швидко затухає, і лише тонкий прикордонний шар газу(~0,2 см для 

повітря при частоті модуляції 100 Гц) відчуває періодичні коливання 

температури з частотою модуляції падаючого світла. Це призводить до того, що 

шар газу періодично розширюється і стискається, тим самим змушуючи його 

битися, як поршень, створюючи послідовність стиснень і розріджень в решті 

газу в комірці. Звукова хвиля в газі сприймається чутливим мікрофоном, який 

розміщений нарівні з внутрішньою стінкою комірки. Це і є той акустичний 

сигнал, що реєструють у фотоакустичній газомікрофонній комірці. Його 

параметри містять в собі інформацію про теплові, механічні, та оптичні 

властивості досліджуваної речовини [4–6]. 

Газомікрофонна комірка має вигляд як на рис. 1.2. Симетрія задачі 

дозволяє вважати комірку одновимірною. 

 
Рис.1.2. Поперечний переріз циліндричної комірки, що показує її складові. 

Рівняння теплопровідності для трьох областей матимуть вигляд: 

,     для  

,                                                 для  
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,                                                         для  

де ; -поле температур; , ,  – теплові 

дифузії зразка, підкладки та газу, відповідно; -частота модуляції; -

коефіцієнт оптичного поглинання зразка при довжини хвилі λ; І0 – амплітуда 

інтенсивності випромінювання; - коефіцієнт перетворення поглиненого світла 

в тепло від безвипромінювальних процесів релаксації на довжині хвилі λ, 

вважатимемо ; χз - теплопровідність зразка. 

Розв’язок цього рівняння знаходиться у вигляді плоскої хвилі: 

 
Отже, розподіл температури для напів-нескінченного середовища буде 

рівним: 

, 

де  – хвильове число (вектор поширення),  – довжина 

теплової дифузії. 

У загальному випадку для комплексної амплітуди коливань температури 

на поверхні зразка справедливий наступний вираз: 

, 

де l - розмір зразка. 

При опроміненні зразка модульованим світлом, у ньому виникає швидко 

затухаюче теплове збурення(теплова хвиля). Воно має свою довжину, що 

залежить від частоти модуляції та теплової дифузії зразка: 

 
де λT – довжина теплової дифузії, DT – температуропровідність зразка.  

Перенос тепла відбувається шляхом термічної дифузії, а швидкість цього 

переносу визначається коефіцієнтом теплової 

дифузії(температуропровідність) DT: 
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, 

де χ – коефіцієнт теплопровідності, ρ — масова густина, а c — питома 

теплоємність. 

 Критична частота [7] — це частота, при якій спостерігається вигин на 

АЧХ для двофазної системи, де верхній шар — досліджуваний зразок, а 

нижній — кремнієва монокристалічна підкладка. Вигин відбувається тоді, 

коли довжина теплової дифузії збігається з розміром зразка ( ), 

розділяючи АЧХ на 2 частотні області. До вигину — лише зразок формує ФА 

сигнал, а після вигину — кремнієва підкладка також дає свій вклад в сигнал. 

Отже, вираз для теплопровідності верхнього шару можна отримати з 

наступного виразу для його теплопровідності: 

, 

де fc - критична частота(вигину). 

Таким чином, можна отримати: 

 
Отже, практичне застосування методу таке:  

1)побудова графіку амплітудно частотної характеристики у логарифмічному 

масштабі; 

2)визначення частоти, за якої змінюється нахил прямої; 

3)розрахунок теплопровідності. 

Зазначимо, що при довжині теплової дифузії більшої за товщину зразка           

, теплова хвиля виходить за його межі, і такий зразок називається 

термічно тонким, це реалізується за низьких частот. На противагу цьому, може 

бути випадок, коли довжина теплової дифузії менше за розмір зразка 

. Такий зразок називається термічно товстим. Даний випадок 

реалізується при високих частотах.   

ФА п’єзоелектричний метод відрізняється тим, що у цій системі теплова 

енергія виникає в тонкому абсорбуючому шарі і поширюється далі по системі 

у вигляді термопружних напружень (поширення теплової хвилі, внаслідок 
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процесів термічного розширення, породжує пружні коливання) через 

досліджувану рідину, металеву пластину з алюмінію, скло (останні дві 

складові виступають у ролі буфера) та реєструється п’єзоелектричним 

перетворювачем . На рис.2. схематично зображено схему реєстрації сигналу в 

ФА ПЕ комірці. 

До основних фототермічних і фотоакустичних методів реєстрації 

змінної складової температури належать [8]: 

 
Результуючий сигнал фотоакустичної газомікрофонної комірки 

містить у собі інформацію лише про теплові параметри зразку та густину.  

Збудження ФА відгуку здійснюється безконтактно, себто, неруйнівним для 

досліджуваного об’єкта способом, тому цей метод є безпечними для нього. 

Газомікрофонна комірка, окрім твердих тіл, дає можливість досліджувати 

порошки(нанодисперсні речовини). Головні недоліки цього методу: 

обмеження частотного діапазону реєстрації мікрофоном та неможливість 

дослідити пружні параметри зразка. 

П’єзоелектричний метод напряму реєструє акустичні коливання 

п’єзоелектричним датчиком, що знаходиться в акустичному контакті з 

поверхнею зразка. Даний метод має великий діапазон частот, досить 

високу чутливість, а сигнал знятий з електродів п’єзодатчика містить у собі 

інформацію про теплові та пружні властивості. Варто заначити, що 

експериментальна установка даного методу відносно проста та дешева. 
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Серед недоліків варто відмітити – неселективність (результуючий сигнал 

містить інформацію про теплові, пружні та геометричні параметри зразка) 

та метод є руйнівним(контактним). 

Таблиця 1. Переваги та недоліки неакустичних методів 

 Переваги Недоліки 

Рефр

акцій

ний 

мето

д 

як і у ГМ, але немає 
обмеження на розмір зразку 
(немає камери) 

 

 Такі ж як і в ГМ, але з  

меншою чутливістю 

Дефлекці
йний 
 

1) безконтактність; 

можливість дослідження 

пружніх параметрів;  

2)широкий частотний 

діапазон 

1)обмежений клас зразків(має 

бути високий коефіцієнт 

відбивання та теплового 

розширення); 2)відносно 

невисока чутливість;  

3)неселективність 

Інтерфер
енційний  
 

1) 

к в ПМ; 

2) 

езконтактність 

1)Складність системи 

реєстрації;  

2)зразок має мати високий 

коеф. відбивання 

Радіаційн
ий 
 

безконтактність 1) складність апаратури 

реєстрації; 

2) невисока чутливість 

1.2. Іонні рідини 

 

Іонні рідини — це розплавлені органічні солі, температура плавлення яких 

нижче 100°С. Іонним рідинам властива низька летючість, негорючість, висока 

іонна провідність, термічна та радіаційна стабільність у широкому діапазоні 
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температур, корозійна активність, можливість перероблення та вікна 

стабільності високої напруги. 

Наразі відомо, що теплопровідність різних іонних рідин змінюється від 

  до  за температури 298.15 К (див. Рис. 1.3.) [9], у дану 

область також потрапляють такі органічні розчинники, як толуол та метанол. 

Виявилося, що велика кількість іонних рідин має теплопровідність  

(Рис. 1.4.). 

 
Рис.1.3. Ліворуч зображено іонну рідину з найвищою теплопровідністю, а 

праворуч – з найнижчою, за температури 298,15 К. 

 
Рис. 1.4. Шкала теплопровідностей деяких речовин за температури 298,15 К. 

Для прогнозування теплопровідності іонних рідин при будь-яких 

температурах можна використовувати таку модель [10]: 
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де  – молярна маса, а  – густина. З 469 точок даних для 53 різних іонних 

рідин, середнє абсолютне відхилення та середньоквадратичне відхилення 

експериментальних даних відносно значень, що передбачені цим рівнянням 

становлять 4,81 і 6,32%, відповідно. 

Іонний зв’язок зазвичай сильніший за сили Ван-дер-Ваальса між 

молекулами звичайних рідин. Через ці сильні взаємодії солі, як правило, мають 

високу енергію решітки, що проявляється у високих температурах плавлення. 

Деякі солі, особливо з органічними катіонами, мають низьку енергію решітки і, 

таким чином, є рідкими при кімнатній температурі або нижче. 

Заповнення пористих матриць іонними рідинами призводить до зміни їх 

іонної рухливості та в’язкості. Поширеними твердими пористими господарями 

для іонних рідин є нанопористий полімер, нанопористий вуглець, вуглецеві 

нанотрубки, кремній, нанопористий діоксид кремнію, нанокапіляри з 

кремнеземного скла та металоорганічні cтруктури. 

 

1.3.Поруватий кремній 

 

Об'ємний кристалічний кремній є хорошим теплопровідником з 

теплопровідністю 156 Вт/(м∙К). Однак, пористий кремній має низьку 

теплопровідність, яка може бути у 100-1000 разів меншою, ніж у кристалічного 

кремнію [11–13]. Низька теплопровідність пористого Si робить його ідеальним 

матеріалом для теплоізоляції в мікроелектромеханічних системах (МЕМС).  

Три основні теплові властивості, якими можна охарактеризувати пористий 

кремній, це теплопровідність, теплоємність і теплодифузивність. 

Теплопровідність χ (або К), описує, наскільки матеріал добре проводить тепло. 

Питома теплоємність, [Cp]=Дж/(г∙K), це кількість теплоти, необхідна для 

підвищення температури на 1 градус для 1 г матеріалу. Третя властивість – 

температуропровідність DT, залежить від двох інших властивостей: 

DT = χ/ρCp, 
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де ρ – густина матеріалу, а ρCp – об’ємна теплоємність.  

Є три головні фактори заниження теплопровідності поруватого кремнію: 

 наявність пор; 

 перколяція g0, яка враховує те, що тепло(фонони) не може проходити 

прямий шлях між двома точками, а має замість цього поширюватися більш 

звивистим шляхом завдяки пористій морфології; 

 довжина вільного пробігу фонона у пористому кремнії більше за розмір 

кристалітів, який спостерігається у нано- та мезопористому кремнії, тобто, 

довжина вільного пробігу фононів у пористому кремнії обмежена через 

нанорозмір його структури, тому теплопровідність кремнієвої фази також 

зменшується, через розсіювання фононів при перетині межі кристаліту. 

Теплопровідність, згідно з моделлю Гезеля, можна подати так: 

, 

де dcr – діаметр кристалітів(довжина вільного пробігу фонона),  – швидкість 

звуку, - коефіцієнт перколяції для поруватого кремнію n-типу. 

Цю модель можна вдосконалити, увівши величину ефективного середнього 

вільного пробігу фононів: 

 
Тоді, вираз для теплопровідності приймає вигляд: 

, 

Морфологія пористого кремнію характеризується такими параметрами: 

поруватість, розмір кристалітів, усереднений розмір пор, міра його 

неоднорідності, та товщина. Пористий кремній можна уявити у вигляді серії 

нанокристалітів з середньою довжиною L та площею поперечного перерізу S, 

що з’єднані між собою перетяжками з середньою довжиною l та площею 

поперечного перерізу s [14]. За допомогою аналітичних виразів, отриманих у 

[7], розраховано морфологічні параметри – а=l/L та b=s/S – для різних 
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пористостей РSi (Рис. 1.5.). а та b зменшуються зі збільшенням пористості. 

Тому можна стверджувати, що зростання теплопровідності у композиті 

«пористий кремній/рідина» зумовлено заповненням пор другого порядку. 

Залежність b від пористості є спадною, тому можна констатувати значну роль 

збільшення теплових опорів між кристалітами у знижені теплопровідності 

поруватого кремнію. 

 
Рис.1.5. Одне з можливих модельних уявлень про пористий кремній та 

залежність параметрів кристаліту від пористості. 

Пористий кремній можна отримати методом анодного електрохімічного 

травлення пластини монокристалічного кремнію, що поміщена в 

електролітичну комірку з розчином плавикової кислоти (HF). Зазвичай, 

матеріал формується шляхом анодного розчинення монокристалічного кремнію 

у розчинах з плавиковою кислотою (HF). Кремнієва пластина, поміщена в 

електрохімічну комірку, знаходиться між двома  електродами між якими 

певний час подається напруга. Під час травлення кремнієва пластина 

насичується воднем та стає хімічно інертною по відношенню до електроліту. 

При створенні різниці потенціалів на електродах, носії струму починають 

мігрувати до поверхні поділу кремнію та електроліту. Під час цього атоми 

кремнію звільняються від блокуючих їх атомів Н та вступають у взаємодію з 

молекулами та іонами електроліту з поступовим відщепленням від структури у 
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розчин HF. Пори з’являтимуться там, де є дефекти, або у механічно 

напружених областях на поверхні. Зі збільшенням часу травлення пори, що 

з’являються на поверхні пластини, зростатимуть вглиб через дрейф нових дірок 

на дно пор, оскільки електричне поле там значно вище.  

Методом метало-стимульованого хімічного травлення кремнієвої 

пластини, з легуючою домішкою, можна cформувати масив пористих 

кремнієвих нанониток. Суть методу полягає в селективному травленні поверхні 

кремнію в розчині кислоти та окислювача, що індуковане благородним 

металом. Цей метод можна реалізувати одно-, або двоетапно. Суть 

одноетапного методу в тому, що одночасно осаджуються частинки металу, а 

потім, утворюються кремнієві нанонитки у єдиному розчині (кислота 

+окислювач +сіль, що містить благородний метал). У двоетапному методі 

процеси осадження та травлення здійснюються у двох різних розчинах. 

Розчинення кремнію локалізовано у областях осадження. Катіони металу 

відбирають електрони кремнію, внаслідок цього в структурі утворюються 

дірки, і вони приймають участь у розчинені кремнію у розчині кислоти та 

окислювача. Варто зазначити, що поруватість нанонитки збільшується при 

підвищенні рівня легуючої домішки вихідного зразка, або концентрації 

окислювача в розчині. 
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ІІ. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Виготовлення іонних рідин 

 

Було синтезовано наступні іонні рідини: 

А) 1-бутил-3-метилімідазолій біс(трифторметилсульфоніл) - імід 

([BMIM][TFSI]); 

Б) Триетиламоній біс(трифторметилсульфоніл)імід ([TEA][TFSI]); 

В) Імідазолій біс(2-етилгексил)фосфат ([IM][BEHP]). 

Іонну рідину [BMIM][TFSI] синтезували за Схемою 2.1. Суміш 1-

метилімідазолу (10 г, 0,12 моль) і 1-бромооктану (25,5 г, 0,13 моль) 

перемішували при 100°с протягом 2 год. Після охолодження в'язку рідину 

очищали шляхом промивання етилацетатом (3×50 мл). Залишковий розчинник 

видаляли у вакуумі 15 мбар при 60 °c. 

 
Схема 2.1. Синтез іонної рідини [BMIM][TFSI] 

До розчину неочищеного 1-бутилимідазолію броміду в 100 мл води 

додавали водний розчин біс(трифторметилсульфоніл)іміду літію (29 г, 

0,1 моль/100 мл). Суміш перемішували протягом 1 год і утворений шар, що не 

змішується з водою, екстрагували метиленхлоридом (2×150 мл). Розчин 

сушили сульфатом натрію протягом ночі. Метиленхлорид відганяли, 

залишковий розчинник видаляли у вакуумі 5 мбар при 70 °с протягом 12 год. 

Отримано рідкий продукт світло-коричневого кольору (див. Рис. 2.1. (А)). 

Іонну рідину [TEA][TFSI] готували за Схемою 2.2. До водного розчину 

триетиламіну гідрохлориду (10 г, 0,07 моль/50 мл) додавали водний розчин 

біс(трифторметилсульфоніл)іміду літію (21 г, 0,07 моль/100 мл). Суміш 

перемішували протягом 2 год і утворений шар, що не змішувався з водою, 
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екстрагували метиленхлоридом (2×150 мл). Об'єднаний органічний розчин 

сушили сульфатом натрію. Метиленхлорид відганяли, залишковий розчинник 

видаляли у вакуумі 5 мбар при 70 °c. Отримали прозорий рідкий продукт. 

 

Схема 2.2. Синтез іонної рідини [TEA][TFSI] 

Іонну рідину [IM][BEHP] готували шляхом перемішування суміші 

імідазолу (5 г, 0,07 моль) та біс(2-етилгексил)фосфату (23,5 г, 0,07 моль) при 

50 °c протягом 6 год. (Схема 2.3.) 

 
Схема 2.3. Синтез іонної рідини [IM][BEHP] 

 

 
       (А)                (Б)               (В)   

Рис. 2.1. Фотографія утворених іонних рідин [BMIM][TFSI] (А), [TEA][TFSI] 

(Б), [IM][BEHP] (В). 
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2.2. Виготовлення вихідних зразків поруватого кремнію (PSi) 

 

В якості вихідної поруватої матриці для іонних рідин використовувався 

мезопоруватий кремній, отриманий методом електрохімічного травлення 

500 мкм легованої бором кремнієвої підкладки p+ типу провідності (з питомим 

опором 10-20 мОм см та кристалічною орієнтацією [100]) (див. Рис. 2.2 (А)). 

Травлення Si пластин проводилось в тефлоновій комірці в суміші плавикової 

кислоти (49%) і етанолу у співвідношенні 1:1. Після закінчення процесу 

травлення зразки кілька разів промивались спочатку спиртом, потім – 

дистильованою водою.  

Поруватість (~ 65%) і товщина (50 мкм) шару утвореного поруватого 

кремнію (PSi) на монокристалічній підкладці прогнозувались шляхом 

підібраних параметрів травлення (густина струму і час травлення) з попередньо 

встановлених калібраційних залежностей, та перевірялись гравіметричним 

методом, а також оптичною мікроскопією. Морфологія поруватого шару 

кремнію досліджувалась з використанням скануючого електронного 

мікроскопу (СЕМ) (див. Рис. 2.2 (Б))..  

         
                        (А)                                                            (Б) 

Рис. 2.2. Схема комірки, яка використовувалась для електро-хімічного 

травлення кремнію (А), СЕМ зображення поперечного перерізу утворених 

зразків PSi (Б). 
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2.3. Виготовлення композитної системи «поруватий кремній / іонна 

рідина» 

 

Нанокомпозитні системи «поруватий кремній / іонна рідина» були 

отримані шляхом заповнення зразків PSi іонною рідиною. Ця процедура була 

виконана наступними кроками:  

1) іонну рідину додавали на поверхню зразків PSi;  

2) зразки нагрівались до температури 80 °с протягом 10 хв;  

3) зразки пасивно охолоджувались і зберігались із залишками рідини на 

поверхні протягом 24 годин;  

4) надлишок іонної рідини видаляли з поверхні PSI.  

Для всіх зразків ступінь заповнення пір визначався гравіметричним 

методом і становив не менше 95%. Передбачалося, що матриця PSі заповнена 

повністю і однорідно, геометрія матриці в утворених композитних системах не 

змінювалась. 

 

2.4. Експериментальні дослідження густини та питомої теплоємності 

іонних рідин. 

 

Для розрахунку коефіцієнту теплопровідності іонних рідин 

фотоакустичними методами необхідно знати їх густину та питому 

теплоємність.  

Густину іонних рідин визначали шляхом їх зважування в посудинах з 

відомою масою. Питому теплоємність іонних рідин визначали методом 

диференціальної калориметрії (див. Рис. 2.3). В установці були задіяні дві 

ідентичні теплоізольовані алюмінієві посудини з відомими масою та питомою 

теплоємністю. Мінімізація втрат тепла в навколишнє середовище в процесі 

вимірювання температури зразків у посудинах контролювалась тепловізором 

Seek Thermal compact pro. 
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Тепло подавалося рівномірно через нагрівання ніхромових спіралей, які 

були одночасно занурені в посудину з еталонною та досліджуваною рідиною. 

Зміни температури у посудинах реєструвалася термопарами К-типу, 

підключеними до цифрового 2-канального термометра Benetech GM1312, 

призначеного для вимірювання та запису температури з роздільною здатністю 

0,1oc. 

 
Рис. 2.3. Схема експериментальної установки для вимірювання питомої 

теплоємності іонних рідин. 

Згідно закону Джоуля-Ленця, кількість теплоти, що передається кожною 

спіраллю при проходженні крізь неї струму І за час t: 

                                                  (1) 

Кількість теплоти, яку отримують ємності з еталонною та досліджуваною 

рідиною: 

)( - ) 

)( - )                                   (2) 

де та  - питома теплоємність і маса води (еталонної рідини) в першому 

калориметрі; та  - питома теплоємність і маса першого калориметра;  

 та  - початкова та кінцева температура води в калориметрі; та  - 

питома теплоємність і маса досліджуваної рідини в другому калориметрі; 

та  - питома теплоємність і маса другого калориметра;  та  - 

початкова та кінцева температура досліджуваної рідини в калориметрі. 
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Враховуючи наближення, згідно якого однакові спіралі мають передавати 

однакову кількість тепла кожній посудині ( ), питома теплоємність 

досліджуваної рідини може бути розрахована наступним чином: 

)( - ) )( - ) 

                           (3) 

 

2.5. Експериментальна установка для вимірювання теплопровідності 

іонних рідин, поруватого кремнію та композитних систем «поруватий 

кремній / іонна рідина» 

 

Схема експериментальної установки представлена на Рис. 2.4. У якості 

джерела випромінювання використовували прямокутно модульоване світло з 

УФ лазерного модуля (405 нм) з вихідною оптичною потужністю - 90 мВт). 

Модуляція лазерного променя здійснювалася за рахунок TTL контролю лазеру 

з генератора прямокутного сигналу. Випромінювання було зосереджено на ФА 

комірці, яка реєструвала інформативний ФА сигнал. Частота модуляції світла 

контролювалася частотоміром. Сигнал з ФА комірки порівнювався з опорним 

сигналом від генератора синхронним нановольтметром та спостерігався 

візуально на осцилографі. В результаті одержувались амплітудно-частотні 

характеристики (АЧХ) ФА сигналу. 

Теплопровідність іонних рідин оцінювалась шляхом застосування 

фотоакустичного методу із п’єзоелектричною реєстрацією інформативного 

відгуку, теплопровідність поруватого кремнію та композитних систем 

“поруватий кремній / іонна рідина” вимірювали фотоакустичним методом із 

газо-мікрофонною реєстрацією ФА сигналу. Усі вимірювання ФА методами 

проводились за кімнатної температури. Метод реєстрації інформативного 

відгуку варіювався шляхом зміни ФА комірки, детальний опис яких зображено 

в наступних підпунктах даного розділу. 



 
 
 

 

25 
 

 
Рис. 2.4. Експериментальний стенд для ФА методів дослідження теплофізичних 

властивостей зразків. 

 

2.5.1. Фотоакустичний п’єзоелектричний метод (ФА ПЕ метод) 

 

У даній системі ФА комірка має вигляд багатошарової структури (див. 

Рис. 2.5). Шари даної ФА комірки мали такий порядок: кварцове скло – сильно 

поглинаючий УФ світло шар (касетна плівка) - рідкий зразок (іонна рідина) 

товщиною 100 мкм - алюміній товщиною 900 мкм – буферний шар із сіталу 

товщиною 1000 мм – п’єзоелектричний перетворювач товщиною 700 мм. 

Теплова енергія в такій системі утворюється та поширюється у вигляді 

термопружних напружень внаслідок поглинання світла поглинаючим шаром. 

Термопружні напруження проходили через всі ці шари та реєструвались 

п’єзоелектричним перетворювачем. Теплопровідність досліджуваної рідини 

визначає у такому випадку час затримки між початком нагрівання системи 

опроміненням та фіксацією відгуку п’єзоелектричним перетворювачем. Тому, 

за допомогою, залежності напруги на електродах п’єзоелектричного 

перетворювача від частоти модуляції, можна оцінити величину 

теплопровідності досліджуваної рідини. 
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Рис.2.5. Схематичне зображення ФА комірки із ПЕ реєстрацією 

інформативного відгуку. 

Для аналізу експериментальних АЧХ ФА сигналу розраховувалась змінна 

компонента температурного розподілу  у шаруватій структурі на основі 

рівнянь теплопровідності для запропонованої системи [15,16]: 

,  , 

     ,  ,                   (4) 

тут  – кутова частота;  – питома теплоємність, густина та 

теплопровідність матеріалу, відповідно; α – коефіцієнт оптичного поглинання; 

І – інтенсивність оптичного випромінювання. 

У якості граничних умов використовували умову відсутності потоків тепла 

від верхньої та нижньої межі досліджуваного зразку: 

                                    (5) 

Також застосовувались межові умови нерозривності температури та 

теплових потоків на границі досліджуваного зразку та шару алюмінію: 

, 

                                      (6) 
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В результаті розв’язок системи рівнянь (4) має наступний вигляд: 

 ,                            (7) 

                                                  (8) 

тут константи A, B, C, D можуть бути визначені з граничних умов (5-6). 

Для аналізу експериментально одержаного ФА сигналу пропонується 

моделювання просторового розподілу термопружних напружень, що 

виникають у багатошаровій системі, які було описано в рамках наближення 

жорстких нормалей. Згідно моделі, напругу, що виникає на електродах 

п'єзоелектричного перетворювача, можна представити так: 

 
             (9) 

 

де ω = 2πf, f - частота модуляції УФ-світла, σ (z) - просторовий розподіл 

термопружних напружень, αt (s ) - коефіцієнт теплового розширення матеріалу, 

θ ( s,ω) – змінна компонента температурного розподілу, Е – модуль Юнга, v – 

коефіцієнт Пуассона, lstr, lb , la , ls – товщина п’єзоелектричного перетворювача, 

матеріалу підкладки, алюмінію та шару рідкого зразка, відповідно. 

 

2.5.2. Фотоакустичний газо-мікрофонний метод (ФА ГМ метод) 

 

Для отримання ФА сигналу використовували газо-мікрофонну комірку у 

класичній конфігурації (див. Рис. 2.6.) [7,17]. Зразок, поміщений у 

фотоакустичну комірку з оптично прозорим вікном (кварцове скло), 

освітлювали однорідно розподіленим по поверхні зразка опроміненням. 

Інформативний відгук реєструвався вбудованим у комірку електретним 

мікрофоном, який має лінійну чутливість в області робочих частот. Одержані 

експериментально АЧХ ФА сигналу нормувались поправочний коефіцієнт, 

отриманий шляхом мінімізації розбіжності між теоретичною та 
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експериментальною АЧХ для тестового зразка. Тестовий зразок складався із 

композитної однорідної твердої суміші епоксидної смоли та вугільного 

порошку. довжини хвилі. Слід відмітити, що заданий в роботі діапазон частот 

опромінення зразків знаходиться нижче резонансних частот ФА комірки. 

Для розрахунку коефіцієнту теплопровідності поруватого кремнію та 

композитних систем на його основі застосовувався метод критичної 

частоти [7,18], згідно з яким цей параметр визначається з розрахованого 

значення коефіцієнту температуропровідності, при якому довжина теплової 

дифузії зразку співпадає з товщиною його шару.  

 
Рис.2.6. Схематичне зображення ФА комірки із ГМ реєстрацією 

інформативного відгуку. 

Експериментальним шляхом значення критичної частоти (fc) знаходимо з 

вигину на АЧХ ФА сигналу у подвійному логарифмічному масштабі, який 

розділяє цю залежність на дві характерні області, яким відповідає випадок, 

коли верхній шар є “термічно тонким” на нижчих частотах та “термічно 

товстим” на вищих частотах опромінення відповідно. Отже, до зміни нахилу в 

АЧХ — лише зразок формує ФА сигнал, а після — кремнієва підкладка також 

дає свій вклад в формування ФА сигналу. 

Величина температуропровідності шару та відповідного значення 

коефіцієнту теплопровідності визначаються наступним чином [7]: 
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2     T c T PSiD f d D c                                  (10) 

де fc – критична частота, d - товщина верхнього шару зразку (шару PSi), DT – 

довжина теплової дифузії, (1 )PSi Si     - густина поруватого шару,   - 

поруватість зразку, c – питома теплоємність зразку. 
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III. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 

ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Основна мета роботи – експериментально ФА методами провести аналіз 

теплового транспорту в композитних системах “поруватий кремній / іонна 

рідина”. Для цього необхідно мати інформацію про теплофізичні властивості як 

поруватої матриці, так і рідкого наповнювача. Результати досліджень можна 

умовно розділити на 3 етапи:  

1. дослідження густини та питомої теплоємності іонних рідин методами 

денсиметрії та скануючої диференціальної калориметрії; 

2. дослідження коефіцієнту теплопровідності іонних рідин ФА ПЕ 

методом, з урахуванням результатів першого етапу 

3. дослідження коефіцієнту теплопровідності поруватого кремнію, та 

нанокомпозитних систем “поруватий кремній / іонна рідина” з 

використанням ФА ГМ методу. 

Густину та питому теплоємність іонних рідин, як необхідні параметри для 

визначення їх коефіцієнту теплопровідності, знаходили шляхом застосування 

денсиметрії та диференціальної скануючої калориметрії. У таблиці 3.1. 

показано одержані результати для досліджуваних рідин. Слід відмітити, що 

дані методики перевірялись на контрольних зразках, зокрема на технічному 

маслі та на зразку PEG 400E. Одержані для них значення якісно корелюють з 

відомими з літературних джерел. Аналіз отриманих результатів для іонних 

рідин теж вказує на те, що ці значення є типовими для ряду подібних іонних 

рідин, що досліджувались у попередніх роботах [19,20].  

Таблиця 3.1. Експериментально одержані значення густини та 

питомої теплоємності іонних рідин 
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АЧХ іонних рідин було виміряно ФА методом із ПЕ реєстрацією сигналу у 

низькочастотному діапазоні 5-18 Гц (див.Рис.3.1-3.3). Вузький діапазон частот 

опромінення зумовлений різким зменшенням амплітуди ФА сигналу зі 

зростанням частоти опромінення системи, що містить зразок.  

Одержані експериментальні дані проаналізовано шляхом моделювання 

просторового розподілу змінної температури в багатошаровій структурі 

чисельним методом на основі рівнянь, описаних у розділі 2. Кружками на АЧХ 

позначено експериментальні дані, а лініями – моделювання формування ФА 

сигналу при різних значення теплопровідності рідини у ролі фітуючого 

параметру. 

Слід відмітити, що методика була попередньо протестована на інших 

рідинах. Одержані значення коефіцієнту теплопровідності для води K = 0,6 ± 

0,02 Вт/(м К), технічного масла K = 0,15 ± 0,02 Вт/(м К), та PEG 400E 

K = 0,2 ± 0,02 Вт/(м К) відповідають відомим значенням з літературних джерел.  
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Рис. 3.1. АЧХ багатошарової системи з іонною рідиною [BMIm][TFSI]. Лініями 

позначено теоретичні дані, точками – експериментальні. 

 
Рис. 3.2. АЧХ багатошарової системи з іонною рідиною [TEA][TFSI]. Лініями 

позначено теоретичні дані, точками – експериментальні. 
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Рис. 3.3. АЧХ багатошарової системи з іонною рідиною [IM] [BEHP]. Лініями 

позначено теоретичні дані, точками – експериментальні. 

Результати моделювання ФА сигналу від багатошарової системи з іонними 

рідинами вказують на те, що їх значення коефіцієнту теплопровідності 

знаходиться у діапазоні 0,12 – 0,15 Вт/(м К), що є типовим діапазоном значень 

для іонних рідин, відомим з літератури [9]. 

ФА відгук від зразків PSi та композитних систем “PSi / іонна рідина” у ФА 

ГМ комірці реєструвався у діапазоні частот опромінення від 40 Гц до 1000 Гц.  

АЧХ ФА сигналу для досліджуваних структур, скореговані на нормуючі 

коефіцієнти, які були отримані при опроміненні еталонного зразку для 

усунення впливу інструментального фактору ФА комірки, наведено на 

Рис. 3.4. - 3.6.  

Значення fc для кожної серії зразків оцінені із експериментально 

отриманих АЧХ. Відповідно, використовуючи рівняння (10), одержано 

значення коефіцієнтів теплопровідності зразків до та після заповнення пор 

іонними рідинами. 
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Рис. 3.4. АЧХ зразків PSi та нанокомпозитних систем “PSi / [TEA][TFSI]” на їх 

основі. Стрілками вказано положення fc 

 
Рис. 3.5. АЧХ зразків PSi та нанокомпозитних систем “PSi / [IM][BEHP]” на їх 

основі. Стрілками вказано положення fc 
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Рис. 3.6. АЧХ зразків PSi та нанокомпозитних систем “PSi / [BMIM][TFSI]” на 

їх основі. Стрілками вказано положення fc 

Для розрахунку коефіцієнту теплопровідності вихідної кремнієвої 

поруватої матриці та композитної системи використовувались наступні вирази 

для розрахунку їх об’ємної теплоємності: 

                        (11) 

де  та  – об’ємна теплоємність зразків PSi та 

нанокомпозитних систем, відповідно;   та    - об’ємна теплоємність 

монокристалічного кремнію та іонної рідини, відповідно;  ε – поруватість; ξ – 

ступінь заповнення пор іонною рідиною.  

Порівняльна блок діаграма для розрахованих значень коефіцієнту 

теплопровідності досліджуваних ІР, вихідних зразків PSi та відповідних 

нанокомпозитних систем «PSi / ІР» наведена на Рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Блок-діаграма одержаних у роботі значень теплопровідності зразків: 

помаранчеві колонки вказують на значення коефіцієнту теплопровідності 

іонних рідин, сірі — вихідного поруватого кремнію, а червоні — 

нанокомпозитних систем «поруватий кремній / іонна рідина», відповідно. Під 

колонками зазначено іонну рідину, для якої отримували значення 

теплопровідності, та яку використовували як наповнювач відповідної 

композитної системи. 

Як видно з рисунку 3.7., теплопровідність композитних систем “PSi / іонна 

рідина” збільшується до 2 разів у порівнянні з теплопровідністю вихідних 

зразків поруватого кремнію, а також ~ до 8-10 разів у порівнянні з 

теплопровідністю іонних рідин. Ця відмінність говорить про неадитивний 

характер теплопередачі в композитній системі, обумовлений фрактальністю 

морфології поруватого кремнію. Заповнення поруватої матриці рідиною 

призводить до поліпшення теплового контакту між нанокристалітами 

поруватого кремнію за рахунок поширення тепла крізь іонну рідину [21]. 

Відмітимо, що найбільше зростання значення коефіцієнту теплопровідності 

спостерігається для нанокомпозитної системи “PSi / [BMIm][TFSI]”.  

Таким чином, результати, представлені в роботі, можуть бути використані 

для покращення теплотранспортних властивостей нанокомпозитної системи на 

основі іонних рідин у різних застосуваннях, пов’язаних із виробництвом, 

зберіганням та перетворенням енергії. 
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ВИСНОВКИ 

 

 В роботі представлено результати експериментальних досліджень 

теплофізичних властивостей нанокомпозитних систем «поруватий 

кремній / іонна рідина». За допомогою фотоакустичного методу із 

п’єзоелектричною та газо-мікрофонною реєстрацією експериментально 

розраховано амплітудно-частотні характеристики фотоакустичного 

сигналу від іонних рідин, поруватого кремнію та композитних систем на 

їх основі, оцінено значення величини теплопровідності зазначених 

матеріалів. 

 Проведено комплексний аналіз іонних рідин з використанням 

диференціальної скануючої калориметрії, денсиметрії та 

фотоакустичного методу з п’єзоелектричною конфігурацією. В 

результаті оцінено значення густини, питомої теплоємності та 

коефіцієнту теплопровідності іонних рідин. 

 Встановлено значне підвищення теплопровідності композитних систем 

“поруватий кремній / іонна рідина” порівняно з відповідними 

значеннями для вихідної матриці поруватого кремнію та іонної рідини. 

Зокрема, показано, що коефіцієнт теплопровідності композитної 

системи ~ у 8-10 разів вище порівняно з іонними рідинами та ~ у 2 рази 

вища порівняно з поруватим кремнієм. Ця відмінність зумовлена 

поліпшенням теплового контакту між кристалітами поруватого кремнію 

за рахунок заповнення його матриці іонною рідиною. 
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