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АНОТАЦІЯ 
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У даній роботі досліджено температурні залежності електроопору та частотні 

залежності електродинамічних параметрів полімерних композитів з різною концентрацією 
гібридного наповнювача – вуглець-кобальт та вуглець-нікель. Електричний опір зразків 
вимірювали чотирьохзондовим методом. Електродинамічні параметри композитів 
вимірювалися за допомогою векторного аналізатора Agilent Technologies N5227A-200. 
Встановлено вплив вмісту металевої фази та її відношення до вуглецевої фази в 
наповнювачах композитів нікель/вуглець/полімер або кобальт/вуглець/полімер на 
температурну залежність їх електроопору, а також на частотні залежності 
електродинамічних параметрів. 
 
Ключові слова: полімерні композити, гібридні наповнювачі, частотні залежності 
електродинамічних параметрів, вуглець-кобальт, вуглець-нікель, температурна залежність 
електроопору. 
 
 

SUMMARY 
 
Vilchynskyi V.V. Electrophysical properties of polymer composites with hybrid filler. 
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 temperature dependences of the electrical resistance and frequency 
dependences of electrodynamic parameters of polymer composites with different content of the 
hybrid filler - carbon-cobalt and carbon-nickel, are investigated. The electrical resistance of the 
samples was measured by the four-probe method. The electrodynamic parameters were measured 
using a vector analyzer Agilent Technologies N5227A-200. The influence of the content of the 
metal phase and its relation to the carbon phase in fillers of nickel/carbon/polymer or 
cobalt/carbon/polymer composites on the temperature dependence of their electrical resistance, as 
well as on the frequency dependence of the electrodynamic parameters, is established 
 
Keywords: polymer composites, hybrid fillers, frequency dependences of electrodynamic 
parameters, carbon-cobalt, carbon-nickel, temperature dependence of electrical resistance. 
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Вступ 

Актуальність теми. Останнім часом композити на основі полімерних 

матриць із включенням магнітних нанорозмірних частинок стали цікавою 

темою для багатьох дослідницьких груп. Інтерес в основному зосереджений на 

електромагнітних ефектах та широких перспективах застосування таких 

композитів в якості приводів, датчиків, і матеріалів пам'яті форми. Будучи 

феромагнітними або суперпарамагнітними нанорозмірними частинками, Ni є 

дуже перспективним матеріалом для електромагнітних поглинаючих пристроїв. 

Ослаблення такого типу композитів може досягати до 50 дБ. Проте, 

використання наночастинок чистих металів у композитах ускладнюється через 

притаманну їм нестабільність через окислення на повітрі, розчинення в 

кислотах та схильність до агломерації. Тому, було створено нові структури 

типу ядро/оболонка, що складаються з металевого ядра, вкритого кількома 

шарами нановуглецевих матеріалів або інших матеріалів, що мають потенційне 

застосування в інноваційних галузях промисловості, енергетики, біотехнології 

та ін. Коли металева наночастинка оточена вуглецевими оболонками, вона 

більш захищена від окислення, що й відрізняє властивості структур типу 

ядро/оболонка від інших сполук типу метал-вуглець, серед яких метали, що 

нанесені на поверхню нановуглецю, та гібридні суміші метал/вуглець. 

Морфологія структур ядро/оболонка типу метал/вуглець сильно залежить від 

застосовуваного металу, що, з одного боку, дозволяє конструювання 

композитів із заданими властивостями із використанням таких структур у 

вигляді наповнювачів, а з іншого боку, потребує значних експериментальних 

даних щодо теплових, електрофізичних, електродинамічних властивостей таких 

структур. До того ж, для таких матеріалів, як структури ядро/оболонка типу 

метал/вуглець в літературі не існує єдиного погляду на механізми 

електропровідності. 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було дослідження 

електрофізичних властивостей композитів нікель/вуглець/полімер та 
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кобальт/вуглець/полімер та з’ясування особливостей частотних залежностей 

діелектричної проникності таких композитних систем.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

 Дослідити структурно-морфологічний склад структур нікель/вуглець та 

кобальт/вуглець типу ядро/оболонка. 

 Виготовити композитні матеріали нікель/вуглець/полімер та 

кобальт/вуглець/полімер. 

 Експериментально дослідити температурні залежності електроопору 

композитних матеріалів нікель/вуглець/полімер та кобальт/вуглець/полімер. 

 Експериментально дослідити частотні залежності електродинамічних 

параметрів композитних матеріалів нікель/вуглець/полімер та 

кобальт/вуглець/полімер. 

Новизна цієї роботи полягає в тому, що встановлено вплив вмісту 

металевої фази та її відношення до вуглецевої фази в структурах ядро/оболонка 

наповнювачів композитів типу нікель/вуглець/полімер або 

кобальт/вуглець/полімер на температурну залежність їх електроопору та 

частотні залежності електродинамічних параметрів. 
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1. Огляд літератури. 

1.1. Інкапсульовані сполуки вуглецю з нікелем та кобальтом та методи 

їх отримання. 

В літературі представлено багато методів, що розроблені для отримання 

сполук металу, інкапсульованих у вуглецевих або інших оболонках: 

електродуговий метод в газових та рідких середовищах [1, 2], відновлення під 

впливом лазерного опромінення [3] тощо. Однак головним недоліком більшості 

серед розроблених технологій є низький коефіцієнт металевих частинок, 

покритих вуглецем, у отриманих структурах, до інших вуглецевих утворень. 

В роботі [4] наночастинки Ni, покриті вуглецем, Nix-C, отримують 

випарюванням перегрітої (2000 ° C) краплі рідини Ni в потоці інертного 

газу (Ar), що містить вуглеводень (бутан). Два типи кислотних обробок (HCl 

або HF) використовували для видалення оксиду металу з нанокомпозитів. В 

результаті була утворена вуглецева капсульована структура ядро-оболонка. 

Вуглецеві або кобальтові шари впорядковані і тісно ущільнені, утворюють квазі 

шарувату наноструктуру і оточують нікелеві наночастинки. Розмір отриманих у 

роботі [4] наночастинок Ni становить від 2 до 10 нм. Нанокапсули містять 

металеві частинки інкапсульовані в порожнину, а зовнішня оболонка 

складається з декількох шарів вуглецю товщиною в кілька нанометрів. 

 
Рис. 1.1. СЕМ-зображення композиційного матеріалу з 3 об.% Nix-C [4]. 

Автори роботи [5] наводять наступну схему отримання наночастинок Cox-

C. Порошок  NaCl  (чистота 99,5%) додавали в 0,1 моль L-1 Co(NO3) 2 · 6H2O 
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(99,0% чистота) водний розчин з постійним перемішування протягом 30 

хвилин, забезпечуючи досягнення співвідношення ваги Co / NaCl  на рівні 1/98. 

Водний розчин сушили при 60 °С протягом 72 годин для отримання Со (NO3) 2 / 

NaCl суміш, яку потім прожарювали в аргоні (чистота 99,99%,100 мл хв−1) при 

350 °С протягом 1 год, для отримання каталізатора CоО / NaCl.  При синтезі 

Cox-C наночастинок, включали відновлення каталізатора CoО / NaCl 

попередньо у водневому газі (чистота 99,99%, 100 мл хв−1) при 350 ° С 

протягом 2 год для отримання каталізатора Co / NaCl. Наступним етапом 

процесу підготовки була термічна обробка проби в суміші ацетилену (чистота 

99,9%,30 мл хв−1 ) / аргон (420 мл хв−1) при різному зростанні температури (350, 

400, 450 і 500 °С) протягом 60 хв. Окрім того, аналогічний процес синтезу 

проводили при 400 °С для різних періодів росту (5, 15 та 30 хв). Чорні порошки 

отримували після того, як реакцію охолоджують до кімнатної температури в 

атмосфері аргону(100 мл хв−1). 

 
Рис. 1.2. Зображення очищених наночастинок Cox-C, вирощених при 

температурі а) 350, б) 400, в) 450 і г) 500 °C протягом 60 хв [5].  

Автори роботи [5] зазначають, що cередній діаметр Co наночастинок у 

композитній структурі Cox-C є приблизно 24,5 нм з діапазоном розподілу 

(а) (б) 

(в) (г) 
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розмірів 5,6 ~ 54,3 нм, в залежності від температури, за якої наночастинки були 

вирощені, при більшій температурі - діаметри також більші. 

1.2. Електричні властивості композитів, що містять сполуки вуглецю 

та кобальту, як наповнювач 

В роботі [6], серед іншого, представлено результати досліджень 

електропровідності інкапсульованих сполук нікель/вуглець, отриманих 

методом дугового розряду, при якому основна маса металу була випарена в 

атмосфері метану (CH4). Отримана таким методом нанокапсула Ni (C) є 

інтегрованою частинкою, що складається з ядра Ni, інкапсульованого 

вуглецевим покриттям з ~ 15 шарами графітоподібної оболонки. Електричний 

опір компактованих нанокапсул Ni(C) приблизно в 1000 разів перевищує 

відповідні величини для об'ємного Ni і в 100 разів перевищує відповідні 

величини для компактованих наночастинок Ni(O) [6]. Дефекти у вуглецевих 

оболонках вказано основними факторами, що впливають на електропровідність 

нанокапсул Ni(C). 

В роботі [7] автори повідомляють про великий магнітоопір, що 

спостерігали у наноструктурах Ni/NiO, покритих вуглецем (інкапсульовані 

сполуки), синтезованих хімічним методом. Великий негативний магнітоопір 

порядку 4% спостерігали при кімнатній температурі при прикладенні 

магнітного поля величиною 5 кОе. Ефект зростав до ∼ 20% при 18 К. Такі 

великі значення магнітоопору пояснено спін-електронним розсіюванням та 

спін-залежним тунелюванням струму через добре поєднані між собою у 

нанокомпозиті наночастинки та зменшенням спінових флуктуацій та меншою 

щільністю дефектів при низькій температурі (18 К) [7]. 
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1.3. Діелектричні властивості композитів з інкапсульованими 

сполуками вуглецю з нікелем та кобальтом. 

Комплексна діелектрична проникність композиційних матеріалів типу Nix-

C в частотному діапазоні 20 Гц – 1 МГц наведена авторами [4]. Частотні 

залежності реальної та уявної частин діелектричної проникності композиційніх 

матеріалів Nix-C при кімнатній температурі представлені на малюнку нижче: 

 
                                        а)                                                      б) 

Рис. 1.3.  a)Частотна залежність пропускної здатності композиту Nix-C в 

матриці PMDS з різною кількістю вбудованих частинок Nix-C, б) Залежність 

проникності від фракції Nix-C при частоті 4 кГц (символи), відповідає рівнянню 

Максвелла Гарнета (лінії) [4]. 

Автори [4] дослідили концентраційну залежність діелектричної 

проникності композиту Nix-C в матриці PMDS на фіксованій частоті (вона 

приймалася як 4 кГц) в залежності від вмісту наповнювача. Виявилося, що 

концентраційна залежність діелектричної проникності композиту Nix-C в 

матриці PMDS майже лінійна та керується рівнянням Максвела Гарнетта: 

 

де εh
*- комплексна проникність матриці, α - поляризація включень, а f - об'ємна 

частка включень. 
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Температурні залежності діелектричної проникності композиційних 

матеріалів Nix-C в матриці PMDS з фіксованою частотою 24 кГц [4] 

представлені на малюнку 4: 

а)                                                       б) 

Рис. 1.4. Температурні залежності діелектричної проникності композиційних 

матеріалів при 24 кГц з різною кількістю Nix-C [4]. 

Аномальна поведінка пропускної здатності чистої матриці PDMS 

спостерігалася поблизу 160 К. Така поведінка пов'язана з фазовим переходом 

PDMS. Наявність наночастинок Nix-C значно змінюють температурну 

поведінку проникності. Перший пік на низькому рівні температури, другий пік 

уявної частини діелектричної проникності виявляється поблизу 375 К. Було 

виявлено, що положення обох піків діелектричних втрат залежить від частоти 

(див. Малюнок 4а у [4]). Видно, що зі збільшенням частоти максимум 

зміщується до більшої температури і стає менше. Температури діелектричних 

втрат максимальні при різних частотах для всіх досліджуваних зразків 

відстежували та збирали та показані на малюнку 4б у [4]. Ця залежність 

відповідає закону Фогеля – Фулчера: 

 

                                                              (1.2) 
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де Tref - температура переходу або температура Фогеля, Tmax – температура, що 

відповідає максимуму діелектричних втрат, kb - константа Больцмана, а EVF - 

енергія активації. 

З рівняння вище видно, що розбіжність ν спостерігається, коли Tmax 

наближається до Tref, і це вказує на те, що процес сповільнюється зі зниженням 

температури і зникає при T = Tref , але не при T = 0 K. Тому Tref  можна вважати 

критичним для опису переходу в такій системі. Параметри найкращих 

відповідей експериментальних даних наведені в таблиці 1. Як можемо бачити, 

температура Фогеля зростає з концентрацією наночастинок. 

 

                         а)                                                         б) 

Рис. 1.5. Типова температурна залежність діелектричних втрат на різних 

частотах - тут 5 об.%Nix-C / PDMS (а). Вимірювані частоти проти Tmax для 

композитів з різними концентраціями Nix-C при більш низьких 

температурах (б). 
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Таблиця 1.1. 

Температура Фогеля, енергія Фогеля-Фулчера та енергія активації 

композитів Nix-C/PDMS. 

Nix-C об. % Tref , K EVF/kb , K v0 , кГц Ea/kb , K 

11 154.9 71.1 484.4 20,206 

9 152.2 69.7 172.1 18,423 

7 142.8 144.6 1870.01 16,926 

5 142.4 238.2 13,224.7 18,199 

3 136.3 139.5 857.8 17,960 

1 130.1 298.0 8763.9 - 

 

Можна зробити висновок, що додавання наночастинок Nix-C сильно 

впливає на властивості композитів. Як приклад, за вищої температури, 

релаксація Максвелла-Вагнера може статися через поляризацію на межі 

електропровідності частинки і непровідної полімерної матриці. 
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2. Експериментальна частина 

2.1 Методика виготовлення зразків 

Для дослідження композитних матеріалів з гібридним наповнювачем 

нікель/вуглець/полімер та кобальт/вуглець/полімер були виготовлені 

двокомпонентні системи типу: 

 метал/вуглець/ПВА; 

 метал/вуглець/Л285. 

2.1.1 Вихідні речовини 

Структури ядро-оболонка нікель/вуглець та кобальт/вуглець були 

синтезовані механомеханічним методом в поєднанні з піролізом при 1034 К. 

Перевагою механомеханічного методу в поєднанні з піролізом є його 

ефективність у поєднанні з простою конструкцією та низькою вартістю: метод 

дозволяє синтезувати наноструктури з металевими ядрами та добре 

визначеними пористими вуглецевими оболонками. У дослідженні [8] 

повідомляється про дослідження структур вуглець/метал (Ni,Co), які були 

виготовлені за тією ж методикою, методом просвічуючої електронної 

мікроскопії та встановлено, що порошки Nix-C та Co50-С складаються з 

металевого ядра (нікелевих або кобальтових наночастинок), покритого 

графітизованою вуглецевою оболонкою (декілька шарів вуглецю) товщиною в 

декілька нанометрів. 

 
                               а)                                                  б) 

Рис. 2.1. ТЕМ-зображення частинок Ni-C (а) та Co-С (б), отриманих 

механомеханічним методом у поєднанні з піролізом [8]. 
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Для приготування використаних в роботі нановуглецево-металевих 

структур Nix-C та Co50-C (металеве ядро з вуглецевими оболонками) 

використовували такі вихідні речовини: фенолформальдегідну смолу SF-015 

(ТОВ «Торговий дім«Українські смоли »», Україна), тетрагідрат Ni(II) ацетату 

(p.a., Sigma-Aldrich), оксалат Co(II) (r.g., AlfaAesar). Основні стадії синтезу: 

1) механохімічне перемішування фенолформальдегідної смоли 

та неорганічних сполук, що здійснювали в кульовому млині з 

порцеляновим барабаном і кулями; 

2) карбонізація суміші в кварцовому реакторі в атмосфері 

аргону і витримка при максимальній температурі протягом 2 год 

(піроліз); 

3) охолодження отриманих наноструктур до кімнатної 

температури в атмосфері аргону. 

Технічні аспекти процедури синтезу наведені в [8, 9]. Залишок 

нановуглецевих металевих компонентів після піролізу залежить від 

співвідношення вихідних компонентів і був розрахований таким чином, щоб 

забезпечити вміст нікелю ∼25 мас.%, ∼50 мас.%, ∼75 мас.% та вміст кобальту 

∼50 мас.%. Зразки отриманих порошків структур типу ядро/оболонка з металів, 

вкритих нановуглецевою капсулою,були позначені як Nix-C та Co50-C. 

2.1.2 Пресовані композити метал/вуглець/ПВА 

Об'ємні композиційні зразки були виготовлені методом холодного 

пресування суміші з 75 мас.% структур типу ядро/оболонка 

нановуглець/металNix-C або Co50-C та 25 мас.% полівінілацетату (ПВА), який є 

одним з найдешевших полімерів, котрі використовуються в ролі композитних 

матриць (зв’язуючих речовин). ПВА є водорозчинним екологічним матеріалам, 

що має гарні механічні властивості. Але головним недоліком отриманих 

композитів є їх сипуча структура, яка унеможливлює отримання стійких 

фізичних характеристик для тонкого зразка, в той час як це можливо досягти 

при зменшенні концентрації наповнювача (відповідно, збільшенні вмісту 

зв’язуючих речовин у композиті) або при зміні типу полімерної матриці. 
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Основні стадії виготовлення пресованих композитів метал/вуглець/ПВА: 

1) Спочатку відповідну кількість ПВА попередньо розчиняли водою. 

2) Далі порошки Nix-C або Co50-C були введені в розчин ПВА у воді та 

піддані диспергуванню (на 30 хв) в ультразвуковій ванні BAKU з 

частотою ультразвуку 40 кГц і потужністю 50 Вт. 

3) На наступному етапі композити сушили, поки вода не випарувалася. 

4) Наступним кроком було холодне пресування диспергованого порошку 

структур типу ядро/оболонка нановуглець/метал Nix-C або Co50-C у 

ПВА у форми за допомогою ручного пресу. 

Отримані зразки композитів типу метал/вуглець/ПВА, а саме,75 мас.% Nix-

C і Co50-C в ПВА, являли собою прямокутні паралелепіпеди розміром 

(114) мм(3,00,3) мм(1,0÷0,4) мм. Густина всіх зразків 75 мас.% Nix-C і 

Co50-C в ПВА знаходилася в межах від 1 до 1,55 мг/м3. Таким чином, можна 

стверджувати, що при вибраному співвідношенні масового вмісту фаз Nix-C і 

Co50-C і ПВА та отриманих значеннях густини об'ємних композиційних зразків, 

електричний опір у композитах обумовлений процесами передачі заряду, що 

виникають у структурах типу ядро/оболонка нановуглець/метал, а саме, у фазах 

Nix-C та Co50-C.  

2.1.3 Епоксидні композити метал/вуглець/Л285 

Основою для досліджуваних полімерних композитів в цій роботі було 

обрано епоксидну смолу (Л285). Для отвердження епоксидної смоли 

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

Виготовлення зразків композитів метал/вуглець/Л285 проводили за 

допомогою методу механічного перемішування суміші наповнювач-рідкий 

полімер, що включає диспергування за допомогою ультразвуку. При 

використанні цього методу технологічний режим отримання матеріалів 

складається з наступних етапів: 

1) смолу L-285додаємо в пробірку; 

2) введення в цей розчин порошку вуглець-нікель чи вуглець кобальт з 

одночасним ретельним перемішуванням;  
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3) за допомогою ультразвукової ванни ВК-9050 при частоті УЗ – 40 кГц і 

вихідній електричній потужності 50 Вт, суміш піддається ультразвуковому 

диспергуванню 30 хв.; 

4) додавання затверджувача Н-285, яке супроводжується ретельним 

механічним перемішуванням до однорідної суміші; 

5) після чого, дисперговану суміш помірно сушили при кімнатній 

температурі до повного затверджування композиту. 

 

2.2 Методики дослідження 

2.2.1 Методика дослідження структурно-морфологічного складу 

структур метал/вуглець 

Структура, морфологія та фазовий склад структур типу ядро/оболонка 

нановуглець/метал Nix-C або Co50-C були охарактеризовані за допомогою СЕМ 

(сканувальний електронний мікроскоп) «Mira 3 Tescan». 

2.2.2 Методика вимірювання електроопору 

Опір зразків композитів 75 мас.% Nix-C і Co50-C в ПВА вимірювали в 

інтервалі температур від 77 К до 293 К. Вимірювання опору проводили 

чотирьохзондовим методом (R103 Oм) при постійному струмі. Електричні 

контакти були зафіксовані на зразках за допомогою срібної пасти 

(MGChemicals). Для дослідження температурних залежностей електроопору а 

в інтервалі температур 77-293К використовувалась автоматизована установка.  

Склад установки: 

1. Шток для досліджуваного зразка. 

2. Блок перемикання напряму струму та джерело стабільної напруги. 

3. Аналогово - цифровий перетворювач (АЦП). 

4. Персональний комп’ютер (ПК). 

5. З’єднувальні кабелі. 

Блок – схему установки для вимірювання електроопору наведено на 

рис. 2.1. 
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Рис. 2.1.Блок - схема експериментальної установки для вимірювання 

електроопору. 

Для виключення впливу паразитних ЕДС виміри електроопору зразка 

здійснювались при проходженні струму в двох напрямках (+) та (-). Опір між 

потенціометричними контактами розраховувався за формулою:  
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Досліджуваний зразок композиту разом з нанесеними срібною пастою 

контактами (2 струмові та 2 потенціометричні) був приклеєний медичним 

клеєм БФ 6 на текстолітову підкладку, що кріпиться в нижній частині штоку. 

При вимірюваннях шток поступово занурюється в сосуд д’юара з рідким 

азотом, що забезпечує зміну температури зразка з однаковою швидкістю. 

Температура вимірюється мідь-константановою термопарою, що розташована 

біля зразка. В верхній частині штоку встановлений  роз’єм, типу РС32, через 

який шток кабелем з’єднаний з АЦП і з блоком перемикання напряму струму.  

В блоку перемикання встановлено реле типу РЕС 47 зі схемою керування, 

що забезпечує роботу реле за сигналами, що надходять із ПК. Реле призначено 

для перемикання напряму струму в електричному колі.  



18 
 

18 
 

В блоку перемикання розташовано також стабілізоване джерело постійної 

напруги +5 В та резистори: R баластний, що обмежує струм у колі, номіналом 

1 кОм та Re, еталонний опір, номіналом 1 Ом. До АЦП надходять напруги URe, 

URx і Uтп. Для керування роботою АЦП і блоку перемикання, обчислення 

значень URe, URx і Uтп та розрахунку значення опору зразка і температури 

використовуються програми, розроблені в середовищі LabView.  

Питомий опір зразка композиту з урахуванням його розмірів обчислюється 

за виміряним значенням електричного опору. Під час кожного циклу АЦП 

виконує по 6400 вимірів, після чого програмою обчислюються середні значення 

вимірюваних напруг і за ними розраховуються значення опору зразка при 

прямому і зворотному проходженні струму, середній опір, питомий опір і 

перерахунок напруги, що знімається з термопари в температуру в градусах 

Кельвіна. 

 На екрані монітора відображаються поточні значення T, +URx, +URe, -URx, -

URe, +Rx, -Rx, SrRx, ρx і номер циклу виміру Cycle.  

Одночасно з відображенням на екрані монітора всі вимірювані значення 

записуються у файл. Ім'я файлу з розширенням .dat вводиться з клавіатури 

перед початком вимірів. 

При необхідності можливе проведення вимірів тільки при прямому (+) або 

тільки при зворотному (-) проходженні струму через зразок. 

 

2.2.3 Методика дослідження діелектричних параметрів 

Векторний аналізатор AgilentTechnologiesN5227A-200, устаткований 

прямокутним хвилеводом (QWA-19R18M, QuinStarTechnology, inc.) 

використовувався для вимірювання частотних залежностей діелектричних 

параметрів композитних матеріалів з гібридним наповнювачем Nix-C та Co50-C 

з епоксидною смолою, вимірювання проведено при кімнатній температурі в 

діапазоні частот 40-60 ГГц. 

Векторний аналізатор мереж складається з: 

1) джерела сигналу; 
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2)приймача відгуку; 

3)дисплея. 

Джерело сигналу генерує сигнал та запускає його в досліджуваний 

матеріал на певній частоті. Приймач налаштований на цю частоту та фіксує 

сигнали, що являють собою відбите від матеріалу ЕМВ та ту частку ЕМВ, що 

пройшла через досліджуваний зразок. Виміряний відгук дає інформацію про 

амплітуду і фазу сигналу на цій частоті. Далі, джерело сигналу перемикається 

на наступну частоту і вимірювання повторюються, що дозволяє відобразити 

електродинамічні властивості матеріалу як функцію частоти. 

Вимірювання проводили для зразків, виготовлених у вигляді прямокутних 

паралелепіпедів з розмірами 4.8×2.4×1.0 мм3. Зразок такої форми забезпечує 

щільне покриття поперечного перерізу прямокутного хвилеводу. 

Експериментальна камера AgilentTechnologiesN5227A-200, устаткованого 

прямокутним хвилеводом, представлена на рис. 2.2. 

 

 
a) 

 
б) 

Рис. 2.2. Фото вимірювальної камери експериментальної установки 

AgilentTechnologiesN5227A-200, устаткованої прямокутним хвилеводом: 

а) загальний вигляд вимірювальної камери; б) прямокутний хвилевід. 
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Фізичні параметри для оцінки взаємодії електромагнітного 

випромінювання з матеріалом композиту: SET, SER та SEA. Ці параметри 

обчислюються з елементів матриці розсіювання S11 та S21 за рівняннями (2.1)-

(2.7). Коефіцієнти поглинання (A), проходження (T) та відбивання (R) 

електромагнітної хвилі через матеріал композиту та відповідні величини SEA, 

SER, та SET пов’язані наступними залежностями [10]: 

 

푅 = 푆 , (2.2) 

푆퐸 = −log (푅), (2.3) 

푇 = 푆 , (2.4) 

푆퐸 = −log (푇), (2.5) 

퐴 = 1 − 푅 − 푇, (2.6) 

푆퐸 = −푙표푔 . (2.7) 
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3. Результати та їх обговорення 

3.1 Дослідження структурно-морфологічного складу структур 

метал/вуглець 

Морфологію отриманих порошків Nix-C та Co50-C вивчали за допомогою 

СЕМ мікроскопії. СЕМ-зображення нанопорошків Ni25-C, Ni50-C, Ni75-C та  

Co50-C представлені на рис. 3.1. Як видно на рис. 3.1, отримані Ni25-C, Ni50-C, 

Ni75-C та Co50-С наноструктурні матеріали складаються зі сферичних 

нанорозмірних частинок із середнім діаметром 300-600 нм. Більш детальна 

експертиза показує, що такі сфери - це агломерати, які, у свою чергу, також 

складаються із сферичних частинок значно меншого діаметру, що становлять 

близько 25-75 нм (згідно з зображеннями, представленими на рис. 3.1). 

Однак, зображення на рис. 3.1 ще показують сітку переплетених 

трубчастих утворень, фрагментів графітових площин (дископодібних пластин) 

та частинок металевих каталізаторів в окремій фазі на тлі значної кількості фази 

типу ядро/оболонка. Згідно з даними СЕМ на рис.3.1, "вільна" вуглецева фаза є 

мінімальною (не містить вуглецевих нанотрубок та ділянок із поламаними 

краями, що нагадують графітові фрагменти) для Ni75-C (рис. 3.1,а) та Co50-C 

(рис.3.1,г). Трубчасті утворення спостерігаються у великій кількості для 

нанопорошку Ni25-C (рис. 3.1,в). Для порошку Ni25-C спостерігалася суцільна 

сітка з дуже тонких трубчастих утворень, діаметром 20-40 нм, що охоплювали 

агломерати сферичних частинок типу ядро/оболонка з дендритною структурою. 

Ймовірно, ці дендрити - це вуглецеві нанотрубки, що утворюються як побічний 

продукт високотемпературного піролізу під час синтезу. Порошок Co50-C 

(рис.3.1,г) характеризується найменшим розміром сфер, що не перевищують 

40 нм, і мінімальною кількістю побічних фаз. 
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 a)   б) 

в)   г) 

Рис. 3.1. Мікрофотографії нанопорошків Ni75-C (a), Ni50-C (б), Ni25-C (в) та 

Co50-C (г), отримані методом скануючої електронної мікроскопії. 

Таким чином, усі досліджувані структури нановуглець/металNix-C і Co50-C 

типу ядро/оболонка мають різне співвідношення фаз ядро/оболонка та "вільної" 

вуглецевої фази, що визначається співвідношенням вихідних компонентів, 

використаних під час синтезу таких структур. 

 

3.2 Температурні залежності електроопору композитів 

метал/вуглець/ПВА 

Результати дослідження питомого опору композитів 75 мас. % Ni75-C, Ni50-

C, Ni25-C і Co50-C з ПВА представлені в таблиці 3.1 та на рис. 3.2, рис. 3.3. 
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Температурні залежності електричного опору композитів75 мас. % Ni75-C, Ni50-

C, Ni25-C і Co50-C з ПВА, досліджені в температурному діапазоні 77-293К, 

представлені на рис. 3.2. Таблиця 3.1 містить характерні значення опору для 

досліджуваних композитів: питомий опір при кімнатній температурі 휌 ; 

питомий опір при температурі рідкого азоту 휌 ; відношення питомого опору 

при кімнатній температурі до опору при температурі рідкого азоту,휌 /휌 . На 

рис. 3.3 представлені температурні залежності опору композитів 75 мас. % Ni75-

C, Ni50-C, Ni25-C і Co50-C з ПВА, які були нормовані на значення휌 . Аналіз 

отриманих даних наведено нижче. 

50 100 150 200 250 3000,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

T, K

,
 

xм  

 

 охолодження
 нагрівання

 

100 150 200 250 300

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

T, K

,
 

xм  

 

 охолодження
 нагрівання

 

а) б) 

100 150 200 250 300

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

T, K

,
 

xм 

 

 охолодження
 нагрівання

 

50 100 150 200 250 3000,020

0,024

0,028

0,032

0,036

0,040

T, K

,
 

xм  

 

 охолодження
 нагрівання

 

в) г) 

Рис. 3.2. Температурні залежності питомого електроопору композитів: 
а) 75мас.% Ni25-С з ПВА; б) 75мас.% Ni50-С з ПВА; в) 75мас.% Ni75-С з ПВА; 
г) 75мас.% Со50-С з ПВА. 
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Таблиця 3.1. 

Характерні параметри електричного опору композитів 75 мас. % Ni75-C, 

Ni50-C, Ni25-C і Co50-C з ПВА. 

Композит ρ293, Ω×м ρ77, Ω×м ρ293 / ρ77 

75 мас. % Ni25-C в ПВА 0.12 0.25 0.48 
75 мас. % Ni50-C в ПВА 0.35 2.975 0.12 
75 мас. % Ni75-C в ПВА 0.05 0.14 0.36 
75 мас. % Co50-C в ПВА 0.025 0.036 0.69 

 

Аналіз рис. 3.2 та даних таблиці 3.1 показує наступне. Мінімальні значення 

опору при кімнатній температурі були отримані для композитів 75 мас.% Со50-

С з ПВА і 75 мас.% Ni75-C з ПВА, та становлять 0,025 Ом×м та 0,05 Ом×м 

відповідно. Ці дані відповідають результатам СЕМ-аналізу (рис. 3.1, а), де 

спостерігається найменша кількість "вільної" вуглецевої фази та мінімальний 

розмір агломератів з серцевинною оболонкою у зразках Co50-C та Ni75-C. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Нормовані температурні залежності опору композитів 75 мас.% 

Nix-C та Co50-C з ПВА. 
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Як випливає з рис. 3.3, температурна залежність електричного опору 

композитів 75 мас. % Ni75-C, Ni50-C, Ni25-C і Co50-C з ПВА, досліджена в 

температурному діапазоні 77-293 К, характеризується негативним 

температурним коефіцієнтом опору, ТCR, для всіх досліджених зразків типу 

ядро/оболонкаNix-C та Co50-C у полімерній матриці на основі ПВА, у всьому 

дослідженому температурному діапазоні. Тобто, спостерігається зниження 

електричного опору зі збільшенням температури, але характер цього зниження 

відрізняється для різних композитів. 

1 dRТCR
R dT

 
                                                                                                 (3.1) 

В рамках моделі ефективного електричного опору [11] було показано, що 

температурна залежність електричного опору композитів визначається зміною 

при зміні температури трьох параметрів: (i) електричний опір частинок 

струмопровідного наповнювача 휌 - це значення зменшується за рахунок 

збільшення концентрації носіїв заряду в матеріалі, зі збільшенням температури 

з температурним незалежним розсіюванням носіїв заряду на межах зерен 

кристалітів; (ii) контактний електричний опір Rc між струмопровідними 

частинками наповнювача; (iii) кількість провідних ланцюгів у цілому 

композиті. Композити характеризуються позитивним або негативним ТCR в 

залежності від того, який із цих трьох температурно-залежних процесів 

переважає. 

Відомо, що контактний опір Rc між частинками наповнювача визначається 

як сума електричного опору за рахунок опору прямих контактів Rd(T) і 

тунельного електричного опору Rtun(T) [12]: 

( ) (T) ( )c d tunR T R R T  ,                                                                               (3.2) 

( )
(T )

2
f

d

T
R

a



 ,                                                                                          (3.3) 

1
0

0

( ) exp exp( ( ))tun
TR T R A T

T T


 
      ,                                                   (3.4) 
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де товщина полімерного шару 훿 збільшується з термічним розширенням 

полімеру за законом  0 ( )( ) 1 T pT T      ( ( )T p - коефіцієнт теплового розширення 

полімеру),а Rtun збільшується. R0, T1, T0 і A - незалежні від температури 

параметри, тоді як множник exp(T1/(T0+T)) - визначає температурну залежність 

електричного опору за рахунок зміни провідності наповнювального матеріалу, 

множник exp( ( ))A T  – визначає температурну залежність електричного опору 

відповідно до характеру контакту між частинками наповнювача (a - площа 

контакту, 훿 - шар між частинками наповнювача). 

Отже, для композиту Co50-C у ПВА спостерігалось мінімальне зниження 

електричного опору при підвищенні температури від азотної до кімнатної, 

залежність опору від температури для цього зразка порівняно слабка, а 휌 /휌  

дорівнює 0,69. Температурні залежності опору композитів Ni25-C і Co50-C у 

ПВА можуть бути наближені прямою лінією, тоді як для композитів Ni50-C і 

Ni75-C з ПВА характерне суттєве зниження питомого опору спочатку, після 

чого слідує перегин і швидкість зміни електричного опору зменшується. 

Значення 휌 /휌  дорівнює 0,48 для композиту Ni25-C з ПВА. Таким чином, 

електричний опір цього зразка змінюється майже вдвічі в досліджуваному 

діапазоні температур. Значення 휌 /휌  для композитів Ni50-C таNi75-C з ПВА 

дорівнюють 0,12 та 0,36 відповідно. 

 

3.3 Частотні залежності електродинамічних параметрів композитів 

метал/вуглець/Л285 

Розрахунки частотної залежності параметрів відбивання R та SER, 

проходження Tr та SET, поглинання Abs та SEA композитів Со-С, Niх-С з 

епоксидною смолою Л285 із вмістом наповнювачів 3 мас. %-20 мас. % для 

діапазону частот 40-60 ГГц (розраховані за формулами 2.2-2.7 з s-параметрів, 

виміряних за допомогою приладуAgilent), наведено на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Частотні залежності електродинамічних параметрів композитів Со-С, 

Niх-С з епоксидною смолою Л285 товщиною 1 мм із вмістом наповнювачів 

3 мас. %-20 мас. %: а) R; б) SER; в) Tr; г) SET; д) Abs; е) SEA. 
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Результати, наведені на рис. 3.4, показали, що введення малих 

концентрацій (до 10 мас. %) структур типу ядро/оболонка вуглець/метал Со-С, 

Niх-С у епоксидну матрицю не має значного впливу на електромагнітний відгук 

матеріалу. Проте, підвищення вмісту наповнювача до 20 мас. % для композитів 

Ni25-С /Л285 та Ni75-С /Л285 веде до значного підвищення ефективності 

екранування ЕМВ, що виражається у збільшенні поглинання електромагнітного 

випромінювання переважно за рахунок відбивання. 
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Висновки 

1. Розроблено методику виготовлення нових композитів75 мас.% Nix-C та 

Co50-C з матрицею на основі ПВА та композитів Nix-C та Co50-C з епоксидною 

смолою Л285. 

2. Відмінності в морфології структур типу ядро/оболонка метал/вуглець 

Nix-C і Co50-C досліджені за допомогою скануючої електронної мікроскопії та 

корелюють з відмінностями питомого опору композитів, що містять 75 мас.% 

структур Nix-C та Co50-C у матриці полівінілацетату. А саме, матеріал із 

більшим вмістом структур типу ядро-оболонка (Ni75-C та Co50-C) відносно 

побічних вуглецевих фаз характеризується меншим електричним опором за 

кімнатної температури. 

3. Експериментально досліджено температурні залежності 

електропровідності гібридних полімерних композитних матеріалів 75 мас.% 

Nix-C та Co50-Cу матриці полівінілацетату та показано вплив вмісту металевої 

фази та її відношення до вуглецевої фази в структурах типу ядро/оболонка Nix-

C на температурну залежність 휌(Т) та δ휌/휌 досліджуваних композитів. 

Матеріали зі значним вмістом окремої вуглецевої фази у вигляді нанотрубок 

характеризуються слабшою залежністю 휌(Т). 

4. Експериментально досліджено частотні залежності електродинамічних 

параметрів композитних матеріалів Со-С, Niх-С з епоксидною смолою Л285 із 

вмістом наповнювачів 3 мас. %-20 мас. % в діапазоні частот 40-60 ГГц та 

показано вплив зміни вмісту наповнювача в цих композитах на їх 

електродинамічні параметри. 
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