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АНОТАЦІЯ 

Вільчинский В.В. Електрофізичні властивості сегрегованих полімерних 
композитів  з гібридним наповнювачем на основі нанокарбону модифікованого 
нікелем та залізом. 
Кваліфікаційна робота магістра за напрямом підготовки 104 Фізика та 
астрономія, освітньої програми «Фізика наносистем». – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра 
загальної фізики. – Київ – 2022.  

Науковий керівник: д. ф.-м. н., проф. Мацуй Л.Ю., проф.каф. загальної фізики  

В роботі досліджено електрофізичних властивостей  полімерних композитів та 
з’ясування особливостей частотних залежностей діелектричної проникності 
таких композитних систем. Визначено, що питомий електричний опір при Тк 
відрізняється на порядок в залежності від типу використаного наповнювача 
нановуглець-метал для композитів 20 мас. % Ni50-C і Co50-C, що може бути 
пов’язано з відмінностями електротранспорту у таких структурах. 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. 
 
Ключові слова: електрофізичні властивості, частотні залежності, полімерні 
композити. 
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SUMMARY 

Vilchinsky V.V. Electrophysical properties of segregated polymer composites with a 
hybrid filler based on nanocarbon modified with Nickel and Iron.  

Qualification work of the master in the direction of preparation 104 Physics and 
astronomy, educational program "Physics of nanosystems". - Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of General Physics. - 
Kyiv - 2022. 
 

Supervisor: Doctor of Physical and Mathematical Sciences Matzui L. Yu 

The electrophysical properties of polymer composites and the peculiarities of the 
frequency dependences of the dielectric constant of such composite systems are 
investigated. It is determined that the electrical resistivity at Tk differs by an order of 
magnitude depending on the type of nanocarbon-metal filler used for composites of 
20 wt. % Ni50-C and Co50-C, which may be due to differences in electric vehicles in 
such structures. Differences in the morphology of Nix-C and Co50-C core / shell / 
metal / carbon structures were examined by scanning electron microscopy and 
correlated with differences in resistivity of composites containing 75% by weight of 
Nix-C and Co50-C structures in a polyvinyl acetate matrix. Namely, the material with 
a higher content of core-shell structures (Ni75-C and Co50-C) relative to the secondary 
carbon phases is characterized by lower electrical resistance at room temperature. 
 

Key words: electrophysical properties, frequency dependences, polymer composites. 
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Вступ 

Цікавою темою для дослідників є композити на основі полімерних матриць 

із включенням магнітних нанорозмірних частинок. Значний інтерес мають  

електромагнітні ефекти та широкі перспективи застосування таких композитів в 

якості приводів, датчиків, і матеріалів пам'яті форми. Нікель у вигляді 

феромагнітних або суперпарамагнітних нанорозмірних частинок, є дуже 

перспективним матеріалом для електромагнітних поглинаючих пристроїв.  

Мікрохвильове електромагнітне випромінювання (EMR) дуже шкідливе для 

біологічних систем,комерційні та військові електронні пристрої, зокрема 

електромагнітні хвилі, створюють електромагнітне забруднення через сторонні 

ЕМВ [1,2]. 

В даний час найбільш поширений підхід до створення високоякісного 

ЕМВ екранування, що задовольняє  зазначеним вимогам є розробка 

електропровідних полімерних композитів   з наповнювачами високої 

електропровідності, такими як багатошарові вуглецеві нанотрубки (MWCNT) 

[3,4,5,6,7], графенові нанопласти (GNP) [8,9] та вуглецеве волокно (CF) [10]. 

У порівнянні зі звичайними екрануючими металевими матеріалами, 

полімерні композити набули популярності завдяки  малій вазі та корозійній 

стійкості. 

Мета роботи: дослідження електрофізичних властивостей  полімерних 

композитів з гібридним наповнювачем нановуглець-метал.  
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1. Огляд літератури 

1.1. Методи отримання гібридних наповнювачів нановуглець-метал 

Існує багато методів, які розроблено для отримання сполук металу, 

інкапсульованих у вуглецевих або інших оболонках: електродуговий метод в 

газових та рідких середовищах [11,12], відновлення під впливом лазерного 

опромінення [13]. Головним недоліком більшості розроблених технологій є 

низький коефіцієнт металевих частинок, покритих вуглецем в отриманих 

структурах, до інших вуглецевих утворень. 

Наночастинки нікелю, покриті вуглецем, Nix-C, отримують випарюванням 

перегрітої до 2000°C краплини рідкого нікелю в потоці інертного газу аргону, 

що містить вуглевод –бутан.  [14].  

2.  
Рис. 1.1.  Композиційний матеріал  з 3 об.% Nix-C. (СЕМ-зображення) 

 

 

В роботі  [15] йдеться про синтез Cox-C наночастинок, включаючи 

відновлення каталізатора CoО/NaCl у водневому газі (чистота 99,99%, 100 мл 

хв−1) попередньо при 350°С протягом двох годин для отримання каталізатора 

Co/ NaCl.  
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Рис. 1.2. Зображення наночастинок Cox-C, отриманих при температурах: 350,  

 400,  450,  500°C на протязі 60 хвилин [15].  

 

В роботі [15] відмічено, що cередній діаметр Co наночастинок у 

композитній структурі Cox-C дорівнює 24,5 нм з діапазоном розподілу розмірів 

5,6~54,3 нм, в залежності від температури, за якої наночастинки були отримані, 

а при більшій температурі - діаметри більші також. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(б) (а) 

(в) (г) 
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1.2. Електричні властивості композитів з гібридними наповнювачами 

нановуглець-метал 

В [16] наведено результати кспериментальних досліджень 

електропровідності інкапсульованих сполук нікель/вуглець, отриманих 

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

атмосфері метану (CH4). Нанокапсула Ni (C), яка була отримана даним методом 

є інтегрованою частинкою, що складається з ядра Ni, інкапсульованого 

вуглецевим покриттям з ~ 15 шарами графітоподібної оболонки. Електроопір 

компактованих нанокапсул Ni(C) в тисячу разів вищий за відповідні значення 

для об'ємного нікеля та в сто разів більший за відповідні величини для 

компактованих наночастинок Ni(O) [16].  

Автори  [17] представили результати  про великий магнітоопір, який 

спостерігався у наноструктурах Ni/NiO, що покриті вуглецем (інкапсульовані 

сполуки), синтезованих хімічним методом. 
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1.3. Діелектричні властивості композитів з гібридним наповнювачем 

нановуглець-метал. 

Комплексна діелектрична проникність композиційних матеріалів з 

наповнювачами Nix-C в діапазоні частот 20 Гц – 1 МГц [14]. На рисунку 1.3 

наведены частотні залежності реальної та уявної частин діелектричної 

проникності композитів Nix-C при кімнатній температурі  

 
                                        а)                                                      б) 

Рис. 1.3.  a) Залежність від частоти пропускної здатності композиту Nix-C у 

матриці PMDS із різним числом вбудованих частинок Nix-C, б) Залежність 

проникності від фракції Nix-C при частоті 4 кГц, за рівнянням Максвелла 

Гарнета (лінії). 

Залежності від температури діелектричної проникності композиційних 

матеріалів Nix-C в матриці PMDS із фіксованою частотою 24 кГц  представлені 

на риснку 1.4. 
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а)                                                       б) 

Рис. 1.4.  Залежності діелектричної проникності композитів від температури 

при 24 кГц з різною кількістю Nix-C. 

 

Отже, що додавання наночастинок Nix-C має суттєвий вплив на 

властивості композитних матеріалів.  

Наприклад, при більш високій температурі, релаксація Максвелла-Вагнера 

може статися внаслідок  поляризації на границі електропровідності частинки та 

непровідної полімерної матриці. 
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2. Експериментальна частина 

2.1. Методика виготовлення зразків. 

Основою для досліджуваних полімерних композитів в роботі є епоксидна 

смола (Л285). Використовувався отверджувач H-285 (40% H-285 від маси 

смоли) для отвердження епоксидної смоли.  

Методом механічного перемішування суміші наповнювач-рідкий полімер, 

який включає диспергування ультразвуком виготовлювали зразки композитів 

метал/вуглець/Л285. Технологічний режим отримання композитних матеріалів 

складається з таких етапів: 

1) в пробірку додають смолу L-285; 

2) в цей розчин вводять порошок вуглець-нікель або вуглець кобальт з 

одночасним перемішуванням;  

3) в ультразвуковій ванні ВК-9050 при частоті 40 кГц та вихідній 

електричній потужності 50 Вт, дана суміш піддається ультразвуковому 

диспергуванню протягом  60 хвилин; 

4) додають затверджувач Н-285, що супроводжується механічним 

перемішуванням ретельним до стану  однорідної суміші; 

5) дисперговану суміш помірно висушууть за кімнатної температури до 

повного затверджування композитного матеріалу. 

Були виготовлені зразки, концентрації наповнювачів яких дорівнювали 

60% відсотків від маси полімера: 

3%(Ni50-C)+L285 

3%(Ni75-C)+L285 

10%(Ni50-C)+L285 

10%(Ni75-C)+L285 

20%(Co50-C)+L285 

20%(Ni50-C)+L285 

60% (Ni50-C)+L285 

60% (Ni75-C)+L285 
 

2.2. Методика вимірювання електроопору 
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Опір зразків композитів 3 – 20 мас. % Ni75-C, Ni50-C і Co50-C з епоксидною 

смолою вимірювали при кімнатній температурі (ρ293). Вимірювання опору 

проводили за допомогою тераомметра Е6-13. Мінімальна точність вимірювання 

електроопору тераомметром складає 20 %, та залежить від порядку 

вимірюваних опорів, а межа вимірювання складає – 1014 Ом. Електричні 

контакти фіксувались на зразках срібною пастою  MGChemicals. 



 14 

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. 

Складові частини векторного аналізатору мереж:  джерело сигналу, 

приймач відгуку; дисплей. 

Генерує сигнал джерело сигналу і запускає його на певній частоті в 

матеріал, який досліджується. Приймач є налаштованим на цю частоту і фіксує 

сигнали, які являють собою відбите від матеріалу ЕМВ і ту частку ЕМВ, яка 

пройшла крізь зразок. Інформацію про амплітуду і фазу сигналу на цій частоті 

дає виміряний відгук.  Після цього, джерело сигналу перемикають на наступну 

частоту та повторюють вимірювання. Це дозволяє відобразити 

електродинамічні властивості матеріалу як функцію частоти. 

Досліджувались зразки, виготовлені у вигляді циліндрів, по всій довжині 

яких зроблений отвір з внутрішнім діаметром ~1.82мм, зовнішнім – 1,84 мм, та 

довжинами 2 та 2,5мм. Експериментальна камера AgilentTechnologiesN5227A-

200, устаткованого коаксіальним хвилеводом представлена на рис. 2.1 

 
 

            Рис.2.1. Вимірювальна камера експериментальної установки 

AgilentTechnologiesN5227A-200, що устаткована коаксіальним хвилеводом. 

Фізичні параметри для визначення екрануючих властивостей матеріалу з 

точки зору ефективності (SET)  за рахунок відбиття ( RSE ) та поглинання ( ASE ) на 
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додаток до передачі( SET),, оскільки це наочно показує, який процес ослаблення 

ЕМВ є домінуючим. 

Коефіцієнти поглинання A , відбиття R  і передачі T  пов’язані рівнянням 

балансу енергії [18,19]: 

 

1 RTA    

 Ці параметри можуть бури розраховані використовуючи параметри 

мікрохвильового розсіювання (S11 and S21) згідно (1)-(6). Коефіцієнт  

поглинання (A), передачі (T), та відбиття (R) coefficients також як и відповідні 

значення SER, and SET,:  

, (2.1) 

, (2.2) 

, (2.3) 

, (2.4) 

, (2.5) 

 , (2.6)  

 

  

ду 2/R IR E E , 2/T IT E E , ду IE , RE , TE  IE , RE , TE  - це напруженість 

електричного поля падаючої, відбитої та переданої хвиль, відповідно..  

 

2.4. Методика дослідження структурно-морфологічного складу 

структур метал/вуглець 
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За допомогою сканувального електронного мікроскопу «Mira 3 Tescan» 

досліджувались фазовий склад та морфологія структур типу ядро/оболонка 

нановуглець/метал Nix-C і Co50-C . 
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3. Експериментальні результати та їх обговорення 

 

 

3.1. Структурно-морфологічний склад структур метал/вуглець 
 

На рисунку 3.1. наведено  СЕМ-зображення нанопорошків Ni25-C, Ni50-C, 

Ni75-C та Co50-C. Як видно з рисунка 3.1, отримані Ni25-C, Ni50-C, Ni75-C та Co50-

С матеріали складаються зі сферичних нанорозмірних частинок з середнім 

діаметром (300-600) нм.  

Детальний аналіз показує, що такі сфери - це агломерати, які складаються з 

сферичних частинок значно меншого діаметру, що становлять близько (25-

75) нм.  

Наведені на рис. 3.2 зображення показують сітку трубчастих переплетених 

утворень, фрагментів графітових площин (дископодібних пластин) та частинок 

металевих каталізаторів в окремій фазі на фоні великої кількості фази типу 

ядро/оболонка.  

З рис.3.2, г видно, що вільна вуглецева фаза є мінімальною (тобто не 

містить вуглецевих нанотрубок та ділянок із зламаними краями, які нагадують 

графітові фрагменти) для Ni75-C (рис. 3.2,а) і Co50-C  

З рисунка 3.2, в видно, що трубчасті утворення спостерігаються в значній 

кількості для нанопорошку Ni25-C. 

Для Ni25-C порошку спостерігається суцільна сітка із тонких трубчастих 

утворень, діаметр яких складає (20-40) нм, які охоплюють агломерати 

сферичних частинок типу ядро/оболонка із дендритною структурою. Вирогідно, 

що  дендрити, які ми спостерігаємо є вуглецевими нанотрубками, які 

утворились як побічний продукт високотемпературного піролізу при синтезі.  

Наведений на рис.3.2,г порошок Co50-C має найменші розміри сфер, які не 

перевищують 40 нм та найменшою кількістю побічних фаз. 
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 a)   б) 

в)   г) 

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

 Co50-C (г) (скануюча електронна мікроскопія). 

Отже, всі досліджені структури нановуглець/метал Nix-C та Co50-C типу 

ядро/оболонка характеризуються  різним співвідношенням фаз ядро/оболонка і 

"вільної" вуглецевої фази, яка визначається співвідношенням вихідних 

компонентів, використаних під час синтезу структур. 
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3.2 Електроопір полімерних композитів з гібридним наповнювачем 

нановуглець-метал 

 

Таблиця 3.1 містить значення опору для досліджуваних композитів 3 – 20 

мас. % Ni75-C, Ni50-C і Co50-C з епоксидною смолою при кімнатній температурі 

(ρ293) в залежності від складу композиту (вміст та тип гібридного наповнювача 

нановуглець-метал). 

 

Таблиця 3.1. 

Характерні параметри питомого електричного опору композитів С-Со50, 

CNiх+епоксидна смола при Тк. 

№ 
Склад композиту ρ при Тк, Ом×м 

1. 3%(Ni50-C)+L285 2,32×109 

2. 3%(Ni75-C)+L285 3,75×1010 

3. 10%(Ni50-C)+L285 4,31×107 

4. 10%(Ni75-C)+L285 ~7,10×107  

5. 20%(Co50-C)+L285 ~6,7×102 

6. 20%(Ni50-C)+L285 ~6,7×103 

 

Відомо, що концентраційна залежність електропровідності композитів 

нановуглець/епоксидна смола σDC() зазвичай описується в рамках статистичної 

моделі перколяції, за якою зростання електропровідності σDC з підвищенням 

вмісту провідного наповнювача в композиті  відбувається за законом [8]:  

σDC()~σf(-φcr)t, 

де φcr – умовна концентрація, прийнята на рівні σ=10-6 См/м, яку називають 

порогом перколяції, t – критичний індекс, σf – провідність наповнювача, є 

параметрами моделі. 
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Аналіз даних таблиці 3.1 показує наступне. Максимальні значення 

електроопору було отримано для композитів з найменшим вмістом 

наповнювача, а саме, для зразків 3%(Ni50-C)+L285 та 3%(Ni75-C)+L285.  

Далі, при підвищенні вмісту наповнювача нановуглець-метал в епоксидній 

матриці до 10 мас. %, відбувається зниження питомого електроопору при 

кімнатній температурі на 2-3 порядки.  

При подальшому підвищенні вмісту наповнювача у композиті відбувається 

перколяційний перехід, про що свідчить різке зниження питомого електроопору 

досліджених зразків.  

Були отримані мінімальні значення опору при кімнатній температурі для 

композитних матеріалів із максимальним вмістом гібридного наповнювача 

нановуглець-метал, а саме, 20 мас. % Со50-С з епоксидною смолою і 20 мас.% 

Ni50-C епоксидною смолою, та становлять ~6,7×102 Ом×м та ~6,7×103 Ом×м 

відповідно.  

Хоча вміст наповнювача у цих композитах однаковий, їх питомий 

електричний опір при Тк відрізняється на порядок в залежності від типу 

використаного наповнювача нановуглець-метал, що може бути пов’язано з 

відмінностями електротранспорту у таких структурах.  

Ці дані потребують подальшого аналізу та більш ретельних вимірювань, 

виконаних для більшої вибірки експериментальних зразків. 
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3.3. Частотні залежності електродинамічних параметрів композитів 

метал/вуглець/Л285  

На рис.3.2 наведено частотні залежності електродинамічних параметрів 

композитів 60% (Ni50-C)+L285 та 60% (Ni75-C)+L285з епоксидною смолою 

Л285 

Розрахункові залежності параметрів відбивання (R) та SER ), проходження 

(Tr) та (SET), поглинання (Abs) та (SEA)  від частоти для композитних матеріалів  

Со-С, Niх-С з епоксидною смолою Л285 з вмістом наповнювача 60 мас. % для 

діапазону частот 1-67 ГГц (розраховані за формулами 2.1-2.6 з s-параметрів, 

виміряних за допомогою приладу Agilent), наведено на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Частотні залежності електродинамічних параметрів композитів 60% (Ni50-C)+L285 

та 60% (Ni75-C)+L285з з епоксидною смолою Л285 товщиною 2,5мм мм а)SET; б) SER; в) 

SEA; г) A,Tr; д) R. 

 

 

Результати, наведені на рис. 3.2, показали, при вмісті наповнювача 

60 мас. % для композитів Ni50-С /Л285 та Ni75-С /Л285 відбувається значне 

підвищення ефективності екранування ЕМВ при підвищенні вмісту нікелю , що 

виражено в збільшенні поглинання електромагнітного випромінювання за 

рахунок відбивання переважно.  

а) б) 

в) г) 

д) 
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Висновки 

1. Виготовлено зразки гібридних композитних матеріалів на основі 

епоксидної смоли Л285 з наповнювачем нановуглець-метал Ni/C та Co/C 

(3-30 мас. % та 60 мас. %). 

2. Експериментально виміряно електроопір композитних матеріалів  

3–20 мас. % Ni75-C, Ni50-C і Co50-C з епоксидною смолою при кімнатній 

температурі. 

3. Визначено, що питомий електричний опір при Тк відрізняється на порядок 

в залежності від типу використаного наповнювача нановуглець-метал для 

композитів 20 мас. % Ni50-C і Co50-C, що може бути пов’язано з 

відмінностями електротранспорту у таких структурах. 

4. Експериментально досліджено частотні залежності електродинамічних   

параметрів композитних матеріалів Ni50-С/Л285 та Ni75-С/Л285 з 

епоксидною смолою Л285 із вмістом наповнювачів 60 мас. % в діапазоні 

частот (1-68) ГГц  та показане ,що при вмісті наповнювача 60 мас. % для 

композитів Ni50-С /Л285 та Ni75-С /Л285 відбувається значне підвищення 

ефективності екранування ЕМВ при підвищенні вмісту нікелю, що 

виражено в збільшенні поглинання електромагнітного випромінювання за 

рахунок відбивання.  

5. Особливості в морфології структур типу ядро/оболонка метал/вуглець 

Nix-C та Co50-C, що досліджені за допомогою скануючої електронної 

мікроскопії,  корелюють з відмінностями питомого опору композитних 

матеріалів,  які  містять 75 мас.% структур Nix-C та Co50-C в матриці 

полівінілацетату.  Тобто, композитний матеріал з більшим вмістом 

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

побічних фаз має менший   електроопір при кімнатній температурі. 
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