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АНОТАЦІЯ 

Заяць Д.О. Електро- та магнітоопір багатокомпонентних систем 

«нанокарбон – залізо-нікель» 

Кваліфікаційна робота бакалавра. Галузь знань: 10 Природничі науки. 

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

Спеціалізація: Фізика наноструктур в металах та кераміках. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра 

загальної фізики. – Київ, 2022.  

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Овсієнко І.В. 

В роботі досліджується електро- та магнітоопір шаруватих 

нанокарбонових структур, модифікованих одночасно двома магнітними 

металами в залежності від величини та напрямку магнітного поля, а також 

температури. Вперше експериментально встановлений прояв гігантського 

магніторезистивного ефекту та анізотропного магніторезистивного ефекту для 

модифікованих магнітними металами графітових нанопластин. Проведений 

порівняльний аналіз механізмів магнітоопору для термрозширеного графіту, 

немодифікованих та модифікованих одним магнітним металом графітових 

нанопластин.  

Ключові слова: шаруваті нанокарбонові структури, гігантський 

магніторезистивний ефект, анізотропний магніторезистивний ефект, лінійний 

магнітоопір. 
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SUMMARY 

Zaiatc D.O. Electrical and magnetic resistance of multicomponent systems 

"nanocarbon - iron-nickel" 

Bachelor qualification work. Branch of knowledge: 10 Natural Sciences. Specialty: 

104 Physics and astronomy. Educational program: Physics. Specialization Physics of 

nanostructures in metals and ceramics. - Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Faculty of Physics, Department of General Physics. - Kyiv, 2022. 

Research supervisor: Ph.D, Ovsiienko I.V. 

The electrical and magnetic resistance of layered nanocarbon structures 

modified simultaneously by two magnetic metals depending on the magnitude and 

direction of the magnetic field and also temperature is investigated. The 

manifestation of the giant magnetoresistive effect and the anisotropic 

magnetoresistive effect for magnetic metal modified graphite nanoplatelets has been 

experimentally established for the first time. Comparative analysis of the 

magnetoresistance mechanisms for thermally exfoliated graphite and unmodified and 

modified with one magnetic metal graphite nanoplatelets has been performed. 

Keywords: layered nanocarbon structures, giant magnetoresistive effect, 

anisotropic magnetoresistive effect, linear magnetoresistance. 
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Вступ 

Вчені вже давно пов’язують наше життя із нанотехнологіями і 

наноструктурами. Їх впровадження можна прослідкувати в різних сферах 

промисловості, зокрема будівництві, медицині, робототехніці, 

машинобудуванні та інших. До наноматеріалів умовно відносять матеріали, що 

містять структурні елементи (зерна, кристаліти, блоки, кластери), геометричні 

розміри яких хоча б в одному вимірі не перевищують 100 нанометрів, і які 

володіють якісно новими властивостями, функціональними та 

експлуатаційними характеристиками. Активний етап досліджень різноманітних 

наноматеріалів розпочався відносно недавно з розвитком нових методів і 

методик, що дозволяли доволі точно визначати їх структурні і електрофізичні 

параметри. Один з матеріалів, що привернув багато уваги науковців є карбон та 

його алотропні форми. Власне зацікавленість зумовлена у великому поширенні 

та кількістю модифікацій – їх є три, що не могло не викликати детального 

аналізу та дослідженню сполук карбону.  

 Актуальність дослідження карбонових наноструктур полягає в 

унікальних механічних, адсорбційних, оптичних, електричних, магнітних 

властивостей. Крім того  велике прикладне застосування в багатьох сферах. На 

основі вуглецевих матеріалів створюються багато нових наноструктур для 

розв’язання задач нанотехнології. Сучасні методи дозволяють отримати 

модифіковані карбонові структури з рівномірним розподілом частинок металу 

по поверхні карбонового носія, а також задавати концентрацію металу на/в 

карбоновому носії. 

Це є приводом для нових досліджень, зокрема електро- та магнітоопору, 

що є гарним джерелом інформації. Нажаль на сьогоднішній час ми маємо 

доволі мало досліджень в цій сфері, яка є явно недооцінена, адже в 

модифікованих нанокарбонових структурах металами проявляються цікаві 

ефекти. Вони  могли б мати явне прикладне застосування.  
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Створення новітніх матеріалів на основі нанокарбону, модифікованого 

магнітними домішками, для використання їх в якості елементів спінтроніки є 

одним з важливих напрямків сучасного наноматеріалознавста та нанотехнонгій. 

В представленій роботі досліджувалися електро- та магнітотранспортні 

властивості шаруватих нанокарбонових структур, модифікованих одночасно 

двома магнітними металами. 

Метою даної роботи було виявлення особливостей магнітоопору в 

графітових нанопластинах, модифікованих одночасно двома магнітними 

металами, а саме, нікелем та залізом, в широкому інтервалі магнітних полів. 
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1.Огляд літератури 

1.1.  Структура нанокарбону 

В останні роки об'єктами інтенсивних теоретичних та 

експериментальних досліджень стали нові форми вуглецю - фулерени і 

нанотрубки (рис 1.1).  Ці нанорозмірні вуглецеві системи володіють набором 

незвичайних електронних властивостей і є перспективними матеріалами для 

нанотехнологій [1-2]. Інша нанорозмірна вуглецева система - наночастинка 

графіту (рис.1 в) до недавніх часів по мірі зацікавленості залишалася в тіні 

”знаменитих” споріднених сполук кластерних форм вуглецю. Ситуація різко 

змінилася, коли узагальнення та аналіз накопиченого експериментального 

матеріалу по нанорозмірних вуглецевих системах привели до розуміння того, 

що багато їх найважливіших електронних властивостей визначаються 

геометрією сітки -орбіталей вуглецю[3], яка, в свою чергу залежить від 

природи і характеру розподілу структурних дефектів, включаючи крайові атоми 

вуглецю нановуглецевої системи.   

Рис. 1.1 Нановуглицеві системи а) - фулерен ( ) б) - нанотрубка в) - 

нанографіт 

Нанографіти являються структуроутворюючими елементами багатьох 

пористих вуглецевих матеріалів [4-5]. Так активовані вуглецеві волокна в 

структурному відношенні це тривимірна розпорядкована сітка нанографітів, 

активовані міжвуглецеві мікрогранули являють собою частково впорядкову 

сітку нанографітів, активовані вуглецеві плівки отримані з полімерних плівок 
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мають добре орієнтовану нанографітову структуру. Вуглецеві аерогелі 

складаються із вуглецевих мезочастинок, які як виявилося самі мають 

розпорядковану нанографітову структуру. Крім того, при відновленні деяких 

карбідів металів хлором залишається вуглецевий каркас: тривимірна 

розпорядкована сітка нанографітів. У всіх згаданих вуглецевих системах 

нанографітові частинки пов'язані один з одним невеликим числом С-С-зв'язків 

-типу. Cистему не пов'язаних один з одним нанографітових частинок можна 

отримати термообробкою за високих температур в інертному газовому 

середовищі алмазного порошку, що складається з частинок нанометричного 

розміру, типові нанографіти мають розміри 2-8 нм у площині шарів графіту (в 

базовій площині) і вміщають 3-8 таких шарів. 

Внаслідок малого розміру нанографіту приблизно кожен другий або 

третій атом вуглецю знаходиться на його поверхні. Атоми вуглецю, 

розташовані поблизу периферії нанографіту, можуть мати вільні σ-зв'язки.  На 

відміну від електронної будови фулеренів і вуглецевих нанотрубок, що мають 

замкнуту π-пов'язану електронну систему, структура нанографітів є відкритою 

по краях пов'язаною π-електронною системою. 

Наявність у крайових атомів вуглецю вільних зв'язків робить їх більш 

реакційними порівняно з атомами вуглецю в базовій площині. У звичайних 

умовах хімічні речовини з атмосфери, такі як водень і кисень, активно реагують 

із крайовими атомами вуглецю і замикають вільні σ-зв'язки.  Тому ці зв'язки не 

роблять внесок в електронну будову нанографіту поблизу рівня Фермі.  Проте 

обмежена крайовими атомами пов'язана π-електронна система і велика 

кількість поверхневих атомів обумовлюють специфічні властивості 

нанографітів, які відрізняють їх як від об'ємного графіту, так і від фулеренів і 

нанотрубок. У загальному випадку краї нанографіту можуть мати сідлоподібну 

(Рисунок 1.2) та/або зигзагоподібну форми (Рисунок 1.2). 
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Рис. 1.2. Нанографенові стрічки з сідлоподібними та зигзагоподібними краями. 

Нанотрубка – це циліндр, отриманий при згортанні плоскої 

гексагональної сітки графіту без швів.  Взаємна орієнтація гексагональної сітки 

графіту і поздовжньої осі нанотрубки визначає важливу структурну 

характеристику – хіральність. Хіральність характеризується двома цілими 

числами (m, n), які вказують місцезнаходження того шестикутника сітки, який в 

результаті згортання повинен збігтися з шестикутником на початку координат. 

Хіральність нанотрубки може бути також однозначно визначена кутом α, 

утвореним напрямком згортання нанотрубки та напрямком, у якому сусідні 

шестикутники мають спільну сторону. Є дуже багато варіантів згортання 

нанотрубок, але серед них виділяються ті, в результаті реалізації яких не 

відбувається спотворення структури гексагональної сітки.  Цим напрямкам 

відповідають кути α — 0 і α — 30°, що відповідає хіральності (m, 0) та (2n, n).   

Багатошарові нанотрубки вуглецю відрізняються від одношарових більш 

широким розмаїттям форм та конфігурацій. Можливі різновиди поперечної 

структури багатошарових нанотрубок показано на (рис. 1.3). Структура, 

представлена на (рис. 1.3а) отримала назву російської матрьошки.  Вона являє 

собою коаксіально вкладені одна в одну одношарові циліндричні нанотрубки. 

Структура показана на (рис. 1.3б), нагадує скручений рулон або сувій. Для всіх 

розглянутих структур середня відстань між сусідніми шарами, як і у графіті, 

дорівнює 0,34 нм.   
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Рис. 1.3. Моделі БВНТ а-”матрьошка”, б-рулон, в-пап'є-маше 

У міру збільшення числа шарів все більшою мірою проявляються 

відхилення від ідеальної циліндричної форми.  У деяких випадках зовнішня 

оболонка набуває форми багатогранника.  Іноді поверхневий шар є структурою 

з невпорядкованим розташуванням атомів вуглецю.  В інших випадках на 

ідеальній гексагональній сітці зовнішнього шару нанотрубки утворюються 

дефекти у вигляді п'ятикутників і семикутників, що призводять до порушення 

циліндричної форми.  Наявність п'ятикутника викликає опуклий, а семикутник - 

увігнутий вигин циліндричної поверхні нанотрубки.  Подібні дефекти ведуть до 

появи вигнутих та спіралеподібних нанотрубок, які в процесі росту звиваються, 

скручуються між собою, утворюючи петлі та інші складні за формою протяжні 

структури [6-8]. 

Фактично УНТ складаються з двох окремих поверхонь з різними 

фізичними та хімічними властивостями. Перша —  бокова (циліндрична) 

частина трубки, власне ВНТ, і друга — закритий торець, що за формою нагадує 

половинку молекули фулерена.  

Згортати площину графена можна в різних напрямках: уздовж грані 

шестикутника - трубки типу "armchair" ("крісло", 0 -30°), перпендикулярно 

грані - трубки типу "zigzag" ("зігзаг",θ=0°) і у всіх  проміжних напрямках (0°< 0 

< 30°). Таким чином, отримані трубки матимуть різний кут θ між гранню та 

напрямком скручування, тобто.  різну хіральність.  Від хіральності залежать 

властивості ВНТ, наприклад, трубки "аrmchair" проводять струм, як метали і 
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найбільш стійкі.  Інші трубки — напівпровідники, причому від хіральності та 

діаметра залежить ширина забороненої зони [9]. 

1.2. Методи декорування нанокарбонових структур 

Вуглець хімічно інертний, що є причиною поганої міжфазної 

взаємодії між багатошаровими вуглецевими нанотрубками (БВНТ) і матрицею 

і, отже, це погіршує властивості композиційних матеріалів, що синтезуються.  

Таким чином, однією з головних проблем при створенні таких матеріалів є 

покращення міжфазного зчеплення БВНТ з матрицею.  І тому попередньо 

проводять декорування БВНТ, тобто  модифікування їх бічної поверхні 

матеріалом, що володіє спорідненістю до матеріалу матриці . 

Декорування вуглецевих нанотрубок може проводитися як металами 

(Cu, Al), так і оксидами металів ( , Si , Ti ), карбідами та нітридами 

металів.  Перелік подібних речовин може бути продовжено [10].  Вперше 

спроби декорування БВНТ було здійснено в 1994 році професором Аджаян та 

його співробітниками.  На сьогоднішній день існує велика кількість способів 

достатньо декорування БВНТ.  Декорування можна проводити безпосередньо 

осадженням або вирощуванням наночастинок на поверхні нанотрубок, або 

приєднанням заздалегідь отриманих наночастинок шляхом їх ковалентного 

зв'язування через органічні фрагменти [11].   

Існує кілька способів хімічної модифікації нановуглецевої складової, які 

можна перерахувати таким чином: 

— Щодо положення наночастинок металу: модифікація поверхні 

нановуглецевої складової катіонами металів через функціональні групи або 

безпосередньо металевими наночастинками (у випадку ВНТ, ТЕГ, графену); 

заповнення внутрішнього порожнього простору нановуглецем (для одностінних 

і багатостінних ВНТ); введення металевих наночастинок або окремих атомів 

металу між шарами нановуглецевої складової або інтеркаляція (для ТЕГ і 

багатостінкових ВНТ); 
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— За часом модифікації: заповнення внутрішнього порожнього 

простору в процесі виготовлення ВНТ або заповнення внутрішнього 

порожнього простору після виготовлення ВНТ; 

— Щодо агрегатного стану металевої складової саме під час її 

введення в структуру нановуглецю: введення металу з газоподібної фази; 

введення металу з рідкої фази (розчину, розплаву). 

Введення металу в нановуглецеву складову з газоподібної фази 

передбачає контакт між нановуглецем і газоподібним металом. Процес протікає 

в вакуумованій кварцовій посудині. Якщо в якості нановуглецевої складової 

використовуються ВНТ, їх слід попередньо «розкрити». Видалення замикаючих 

напівсфер з ВНТ можливо за допомогою різних окислювачів (сильні кислоти, 

кисень) завдяки вищій реакційній здатності п’ятиатомних вуглецевих циклів 

фулеренових фрагментів порівняно з шестиатомними. Заповнення нановуглецю 

металом з газоподібної фази відбувається при відпалі при температурі, вищій за 

температуру випаровування металу. Недоліком методу є утворення дискретних 

металевих нанокристалів замість безперервного заповнення внутрішнього 

простору нанотрубки. Більш перспективним вважається заповнення 

нановуглецевої складової з рідкої фази при знаходженні нановуглецю в розчині 

або розплаві певної металевої сполуки. Втікання металу в міжшаровий простір 

або канал нанотрубок відбувається за рахунок капілярних сил. Для прояву 

капілярного ефекту рідина повинна добре зволожити поверхню нановуглецю, а 

якщо використовуються ВНТ, їх слід «розкрити» з обох кінців. Недоліком 

інтеркаляції або заповнення нановуглецем як з рідкої фази, так і у випадку з 

газоподібною фазою є принципова неможливість безперервного 100% 

заповнення каналу нанотрубки, оскільки молекули розчинника частково 

проникають у структуру нановуглецю. Цю проблему можна було б вирішити 

лише у випадку заповнення нановуглецем з розплаву. Однак існує ряд 

обмежень щодо речовини, яка вводиться в нановуглець. По-перше, температура 

плавлення металевої сполуки повинна бути достатньо низькою, оскільки при 
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нагріванні вище 700-800°С в нановуглеці виникають дефекти, що призводять до 

його руйнування. По-друге, існує граничне значення індексу поверхневого 

натягу розплаву речовини, що вносить. Якщо рідка фаза володіє більшим 

значенням цього показника, вона не може бути введена у внутрішній простір 

ВНТ. На сучасному етапі проаналізовано можливість хімічної модифікації 

вуглецевих нанотрубок нанорозмірним металом. Для вирішення проблеми 

нанорозмірного осадження металу розроблено такі методи хімічної модифікації 

ВНТ: 

- Рідкофазний хімічний метод, заснований на просоченні ВНТ водно-

сольовим розчином ацетату металу з подальшим відновленням металу в потоці 

водню; 

- Спосіб заповнення ВНТ під час їх вирощування, ВНТ синтезовано 

CVD-методом з використанням бензолу як джерела вуглецю та фероцену як 

джерела заліза; 

- Метод хімічної модифікації поверхні ВНТ кобальтовмісними 

комплексами; 

- Метод двостадійного відновлення металу в інтеркальованих 

сполуках ВНТ лужними металами 

1.3. Вплив модифікації нанокарбону на його електро- та 

магнітотранспортні властивості 

Природа надала нам натуральне джерело поляризованих по спіну 

електронів у вигляді феромагнітних металів 3d групи: Fe, Ni, С та їх сплавів.  

До теперішнього часу походження феромагнітного стану цих металів 

встановлено з досить великою точністю.  Так, не викликає сумніву, що 

виникнення спонтанної намагніченості обумовлено тією частиною 

міжелектронної кулонівської взаємодії, яка змінюється при перестановці двох 

ідентичних фермі-частинок (електронів) і яка називається обмінною енергією  

.  Ця енергія мінімальна, якщо спіни електронів у металі паралельні.  

Правда, можна помітити, що в деяких випадках мінімум енергії реалізується 
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для складнішої спінової конфігурації, наприклад, для спіральної хвилі спінової 

щільності.  З іншого боку, кінетична енергія електрона у металі у поєднанні з 

принципом Паулі прагне зруйнувати спіновий порядок.  Детальні розрахунки 

зонної структури майже всіх металів з таблиці Менделеєва, виконані з перших 

принципів, показали, що для металів 3d групи (Fe, Ni, Co) електронна щільність 

станів  на рівні ферми достатньо.  велика , щоб виконувався так званий L 

критерій Стонера : 

                                       > 1.  

Виконання цього критерію забезпечує виникнення спонтанної 

намагніченості, так як заселення підзон з різними напрямками спіну не 

еквівалентно і система володіє спонтанною намагніченістю. Варто зазначити, 

що основний вклад в намагніченість дають електрони d-симетрії, густина станів 

яких на рівні Фермі значно більше густини станів електронів sp-симетрії.  

Однак якщо перейти до вивчення явищ електронного перенесення, то 

доводиться зробити висновок, що основний внесок у струм у феромагнітних 

металах дають рухомі sp-електрони, а не більш важкі, але сильно намагнічені d-

електрони.  Тоді може виникнути питання, чи буде струм у феромагнітному d-

металі поляризований по спіну.  Пряма відповідь на це питання була отримана в 

результаті відкриття в 1988 [12] так званого ефекту Гігантського магнітоопору 

(ГМО).  Взагалі, явище магнітоопору, тобто.  зміна опору немагнітного або 

феромагнітного металу при накладенні зовнішнього магнітного поля, відомо 

давно.  Однак для звичайних зразків ця зміна досить мала: частки відсотка для 

немагнітних металів і близько 1% для феромагнітних.  Гігантський же 

магнетоопір може досягати майже 100% при низьких температурах. 

Найбільш проста схема спостереження ефекту складається з двох 

магнетиків, розділених ізолюючим проміжком кілька нм. Схема аналогічна 

експерименту з поляризованими пучками, де орієнтовані паралельно 

поляризатори пропускають світло, а перпендикулярно-орієнтовані – ні. Як 
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показано на (рис.1.4) перший магнітний шар пропускає електрони тільки в 

одному спіновому стані.   

   

Рис. 1.4. Схема, що показує ефект гігантського магнітоопору 

Якщо магнітний момент у другому шарі орієнтований паралельно, тоді ці 

електрони легко проникають через структуру і опір мало. Якщо ж магнітний 

момент у другому шарі не збудований паралельно, то обидва електрон-спінові 

стани виявляються в невигідному становищі і опір виявляється високим. 

Максимальний опір спостерігається антипаралельної орієнтації магнітних  

моментів. 

Вперше воно спостерігалося в багатошаровій тонко-плівковій 

структурі [Fe/Сг], де Fе-тонкий, порядку кількох ангстрем, шар заліза і Сг-шар 

хрому, n -число повторень такого біслою.  Для даної системи істотно, що 

товщина шару хрому дорівнює приблизно 12 Å. Як показали експериментальні 

дослідження, це обумовлено тим, що зі зміною товщини шару хрому взаємна 

орієнтація намагніченостей сусідніх шарів заліза змінюється від паралельної до 

антипаралельної, причому вона майже строго антипараллельна шару Сг, що 

дорівнює 12 Å. Відповідно до теоретичних досліджень цього явища 

намагніченості сусідніх шарів заліза пов'язані непрямою обмінною взаємодією 

через електрони провідності в хромі.  Ця взаємодія осцилює в просторі, 

змінюючи свій знак з періодом, що визначається імпульсом фермі-електрона в 
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хромі і рівним у випадку хрому 12 Å. Таким чином, намагніченості сусідніх 

шарів виявляються пов'язаними антиферомагнітно (антипаралельно) або 

феромагнітно (паралельно товщині прошарку Сг.  Тепер, якщо відсутність 

зовнішнього магнітного поля намагніченості сусідніх шарів заліза орієнтовані 

антипаралельно, то при накладенні досить сильного магнітного поля ці 

намагніченості орієнтуються паралельно один одному і напрямку поля. 

Вимірюючи опір R системи при струмі , що протікає в площині шарів, для 

паралельної ( ) та антипаралельної (  ) орієнтацій намагніченостей , 

можна переконатися , що опір R системи змінюється так , що (  - ) / 

=1/2  при температурі 1,5 К у системі   [13] Ще 

більший ефект спостерігається в аналогічних системах при протіканні струму 

перпендикулярно площині шарів.  спостерігається також у значно менших 

зовнішніх полях для ’’сендвічових’’ структур    I P I   , де  та  тонкі 

шари феромагнітних металів з різною коерцитивністю ( наприклад , пермалою 

та кобальт ) Р - немагнітний метал ( наприклад мідь ) . 
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2. Методики досліджень 

2.1. Характеристика зразків, що досліджуються. 

2.1.1. Отримання графітових нанопластин, модифікованих залізом та 

нікелем 

В якості вихідного матеріалу для отримання графітових нанопластин 

(ГНП) використовувався терморозширений графіт, отриманий методом термо-

хімічної обробки природного дисперсного графіту ГАК 1 завальєвського 

родовища. Природний дисперсний графіт інтеркалювався сірчаною кислотою 

за біхроматною методикою до першої стадії, а потім був підданий 

терморозширенню при температурі (1173-1273) К в пічці висхідного потоку. 

Для отримання модифікованих ГНП використовувався метод відновлення 

металу на поверхні карбонового носія з водного розчину солі, яким 

просочується відповідний карбоновий носій. Даний метод дозволяє отримати 

модифіковані карбонові структури з рівномірним розподілом частинок металу 

по поверхні карбонового носія, а також задавати концентрацію металу на/в 

карбоновому носії. 

Отримання модифікованих карбонових структур складалося з декількох 

етапів. На першому етапі готувався водносольовий розчин нітратів відповідних 

металів у заданому співвідношенні (80% мас. нікелю та 20% мас. заліза) 

шляхом розчинення металів в концентрованій азотній кислоті. На другому етапі 

відбувалося просочування карбонового носія розчином солей металів протягом 

20 год. Далі для видалення залишків водного розчину карбоновий носіїв 

висушився. На третьому етапів метали відновлювалися на поверхні 

карбонового носія з солей у потоці воднево-гелієвої суміші (50 % об’єм. водню, 

50 % об’єм. гелію) протягом 2 год за атмосферного тиску та температури 573 К.  
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В результаті обробки були отримані модифіковані ГНП та багатостінні 

ВНТ з сумарною масовою концентрацією металу 60%, з яких 80% мас. складає 

нікель та 20% мас. складає залізо. 

2.1.2. Структура модифікованих графітових нанопластин  

Фазовий склад отриманих зразків модифікованих ГНП був визначений 

методом рентгеноструктурного аналізу. Дослідження проводили за допомогою 

рентгенівського дифрактометра ДРОН-4–07 з фільтрованим випромінюванням 

CoKα (λ = 0.17902 нм). Сканування проводилося з кроком 0.05°, час 

накопичення сигналу в кожній точці складав 5 с.  

На рисунку 2.1 наведений фрагмент рентгенівської дифрактограми для 

зразка ГНП, модифікованих нікелем та залізом.  
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Рис. 2.1. Фрагмент рентгенівської дифрактограми для зразка ГНП, 

модифікованих нікелем та залізом 

Як видно з рисунку, на дифрактограмі спостерігаються високо інтенсивні 

002 і 004 графітові лінії, точне кутове положення яких відповідає 

міжплощинній відстані в ГНП d002 = 0.335nm, тобто, такий же, як і в 
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монокристалічному графіті. Крім того, на дифрактограмі присутні також 100 та 

101 графітові лінії, які вказують на впорядкованість графітової структури і 

наявність в ній порядку АВАВ. Дифрактограма також містить інтенсивні лінії, 

які ідентифікуються як лінії нікелю та -заліза.  

Дослідження структури та морфології поверхні модифікованих ГНП, 

проведених методом скануючої електронної мікроскопії (Рис. 2.2) показали, що 

частинки металу рівномірно та однорідно розподілені по поверхні окремих 

ГНП. 

а) б) 

Рис. 2.2. Фрагмент зображень поверхні модифікованих ГНП, отриманого 

методом рентгеноемісійної спектроскопії, а) – залізо, б) – нікель [14] 

2.2. Методики дослідження електро- та магнітоопору 

2.2.1. Виготовлення об’ємних зразків модифікованих графітових 

нанопластин  

Для вимірювання магнітоопору були виготовлені з порошків нанокарбону  

об’ємні зразки методом холодного пресування. Методика виготовлення 

об’ємних зразків для вимірювання магнітоопору  складається з таких кроків: 

1. Зважування порошку з нанокарбону (маса ~ 60 мг). 

2. Зважування  ПВА (маса ~ 40 мг) ( який  є зв’язуючим). 

3. Додавання води до  ПВА та змішування з порошком нанокарбону за 

допомогою акустичної  ванни з частотою  1-3 МГерц 
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4. Методом холодного пресування отримуються зразки за допомогою 

прес-форми при тиску 100 МПа. 

5. Отримуються характеристики зразка – довжина, ширина, висота, маса, 

густина. 

Пресування зразків нанографіту відбувалося за допомогою ручного пресу 

та прес форм, як вказано на Рис.2.2. Відмітимо, що при пресуванні 

спостерігається орієнтація окремих ГНП таким чином, що графітові шари 

лежить в площині, перпендикулярній напрямку пресування, тобто, 

переважно, вздовж довгої вісі зразка. 

 

Рис. 2.2. Прес–форма для виготовлення обємних зразків з порошків 

нанокарбону 

2.2.2. Методики вимірювання електро- та магнітоопору  

Вимірювання гальваномагнітних властивостей виконується на 

спеціальній установці (рис. 2.3.). При вимірюваннях електроопору 

використовується чотирьохзондовий компенсаційний метод. 

Установка для вимірів магнітоопору складається з сосуду з рідким азотом 

6, який забезпечує температуру 77К , штока з спеціальним пристроєм для 

кріплення зразка 5 та вимірюваних приладів.  

Досліджуваний зразок кріпиться на контактну пластину, що разом з 

термопарою і з’єднувальними провідниками розташовується в металевому 

штоці. Контакт провідників зі зразком забезпечується срібною пастою. Зразок 
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закріплений на штоці розташований в кюветі, у яку подається по ПВХ трубці 

рідкий азот. Кювета зі зразком знаходиться між полюсами електромагніту 4. 

Управління магнітним полем здійснюється за допомогою блоку 2. Під час 

вимірювань магнітне поле поступово змінюється від нуля до максимального 

значення 1,4 Тл після чого знову зменшується до нуля. При перемиканні 

перемикача 3 здійснюється зміна полярності магнітного поля. Поруч зі зразком 

між полюсами електромагніту розташований датчик В 7 з допомогою якого 

теслометр FH54 8 вимірює значення магнітної індукції. 

Падіння напруг на зразку подається на аналого-цифровий перетворювач(АЦП), 

який з’єднаний з ПК 9. По даним, що надходять з АЦП програмою MRHFH54 

обраховуються значення опору та магнітоопору крім того одночасно фіксується 

значення магнітної індукції та температури. Похибка при вимірюванні опору 

складає ~0.5 %. 
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Рис.2.3. Блок – схема установки для вимірювання магнітоопору  
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Електрична схема вимірювання електроопору наведена на рис. 2.4  

                                       А          В

                                              1
                                                                                        3
     5                                       2
                                              

                                              4

                                               6

 

Рис.2.4. Принципова схема вимірювання електроопору 

чотирьохзондовим  компенсаційним  методом на постійному струмі 

Напрям протікання струму змінювався за допомогою ключа 4. Сила 

струму регулювалася магазином опорів 3. Струм в колі визначається за 

падінням напруги на еталонному опорі, який дорівнює 1 Ом. Для виключення 

впливу паразитних ЕРС кожний вимір опору проводиться при двох 

протилежних напрямках струму. Напрям струму в колі зразку змінюється 

перемикачем 4, вбудованим в потенціометр. Різниця потенціалів U  між 

точками АВ зразку вимірювалося з допомогою потенціометра постійного 

струму Р 363 (2) з похибкою, що не перевищувала 0.005%. Опір між 

потенціометричними контактами знаходиться за формулою: 

             












21

21

2
1

etet UU
UUR

      (2.1) 
 де U1, U2, Uet1, Uet2 - відповідно виміряне падіння напруги на зразку та на 

еталонному опорі в двох напрямках току. Питомий опір зразка визначається за 

формулою: 

 l
SR 

,                                                           (2.2)  
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де S – площа поперечного перерізу зразка, l – відстань між 

потенціометричними контактами на зразку. В даній роботі для досліджень 

використовуються зразки у формі прямокутного паралелепіпеда.  

Всі зразки також досліджувались в магнітному полі до 2 Тл при 

температурах 77 К та 293 К. Магнітоопір розраховувася за формулою: 

,    (2.3) 

де (В) – опір в магнітному полі з індукцією В, (В) – опір в нульовому 

магнітному полі. 

При вимірюваннях струм через зразок був завжди спрямований вздовж 

графітових площин (довгої вісі зразка), при цьому напрямок магнітного поля 

через зразок був перпендикулярно напрямку струму (поперечний магнітоопір) 

та паралельно напрямку струму (повздовжній магнітоопір). Похибка 

вимірювання електроопору не перевищувала 0.5%. 
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3. Експериментальні результати та їх обговорення 

3.1. Електроопір модифікованих графітових нанопластин  

На рисунку 3.1 наведена температурна залежність питомого електроопору 

для об’ємного зразка модифікованих нікелем та залізом ГНП. Для порівняння 

також на рисунку наведені температурні залежності питомого електроопору 

об’ємних зразків вихідного ТРГ та ГНП, модифікованих нікелем.  
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Рис. 3.1. Температурні залежності питомого електроопору (Т) об’ємних 

зразків вихідного ТРГ (1), ГНП, модифікованих нікелем (2), та ГНП, 

модифікованих одночасно нікелем та залізом (3) 

Як видно з рисунка, характер температурної залежності питомого 

електроопору для обох зразків модифікованих ГНП є схожим. При низьких 

температурах питомий опір практично не змінюється із зростанням 

температури, при подальшому збільшенні температури питомий опір дещо 
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зменшується. Така температурна залежність питомого електроопору аналогічна 

температурній залежності питомого електроопору у вихідному для отримання 

ГНП терморозширеному графіті. Основні параметри питомого електроопору 

для об’ємних зразків ТРГ, ГНП, модифікованих нікелем, та ГНП, 

модифікованих одночасно нікелем та залізом, наведені в Таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1. Параметри питомого електроопору для зразків модифікованих 

ГНП та ТРГ  

Зразок 4.2, Омм 77, Омм 273, Омм 4.2/273 77/273 

ТРГ 1.7210-5 1.5510-5 9.6010-6 1.8 1.61 

ГНП – Ni 3.9510-5 3.4510-5 2.3010-5 1.72 1.5 

ГНП– 

Ni80Fe20 

- 5.3010-5 3.7010-5 - 1.43 

Слабка залежність електроопору від температури при низьких 

температурах повязана, з одного боку, з слабкою температурною залежністю 

концентрації носіїв заряду в графіті в цій області температур, а, з іншого боку, 

значним внеском в розсіювання носіїв заряду в графіті температуронезалежних 

механізмів розсіювання, зокрема, розсіювання на межах кристалітів. Це 

приводить до слабкої температурної залежності і рухливості носіїв заряду. Як 

наслідок, питомий опір в даній області температур майже не змінюється з 

температурою. При подальшому зростанні температури рухливість носіїв 

заряду зменшується несуттєво, в той час, як концентрація носіїв заряду починає 

дещо зростати. Це приводить до незначного (до 2 разів) зменшення питомого 

електроопору.  

Як випливає з рисунку 3.1, питомий електроопір модифікованих 

металами ГНП зростає в порівнянні з вихідним ТРГ, причому, для 
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модифікованих одночасно нікелем та залізом ГНП таке зростання складає до 

3.5 разів.  

Таким чином, модифікація металами ГНП з значною масовою 

концентрацією металу (до 60 % масових) не приводить до формування в 

об’ємному зразку ГНП неперервного металічного кластеру, який би 

спричинював зменшення питомого електроопору в порівнянні з вихідним ТРГ. 

Розглянемо можливі причини зростання питомого опору об’ємних зразків 

модифікованих ГНП в порівнянні з питомим опором об’ємного зразка 

вихідного ТРГ. 

Як відомо, опір R об’ємного пресованого зразка з нанокарбоновим 

наповнювачем визначається як: 

,           (3.1) 

де rNC – опір окремої частинки нанокарбону, в нашому випадку, однієї 

графітової нанопластинки, Rk – контактний опір між окремими графітовими 

наноплстинками, А – деяка функція, яка визначається концентрацією 

наповнювача, типом пакування наповнювача та його співвідношення сторін. 

Отже, опір об’ємного зразка пресованих ГНП може змінитися або за рахунок 

збільшення опору окремої графітової нанопластинки після модифікації, або 

внаслідок зростання контактного опору між окремими ГНП після їх 

модифікації, або за рахунок зміни значення функції А. Очевидно, що питомий 

опір окремих графітових нанопластинок змінюється незначно в порівнянні з 

ТРГ. Але дуже суттєво зростає контактний опір між окремими частинками ГНП 

та параметр А за рахунок зменшення aspect ratio ГНП в порівнянні з 

частинками ТРГ. 

3.2. Магнітоопір модифікованих графітових нанопластин 

На рисунку 3.2 наведені залежності магнітоопору від величини 

магнітного поля для взаємної перпендикулярної та паралельної орієнтацій 
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магнітного поля через зразок для об’ємних зразків модифікованих одночасно 

нікелем та залізом ГНП при температурах 293 К та 77 К. 
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Рис. 3.2. Залежності  для об’ємних зразків модифікованих 

одночасно нікелем та залізом ГНП при перпендикулярній (а, в) та 

паралельній (б, г) взаємній орієнтації магнітного поля та струму через 

зразок при температурі 293 К (а, б) та 77 К (в, г) 
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Як видно з рисунку, залежності  мають складний характер, 

причому, вигляд залежностей  при різних взаємних орієнтаціях 

магнітного поля і струму через зразок , а також при різних температурах, 

суттєво відрізняється. Залежність  при взаємній перпендикулярній 

орієнтації магнітного поля та струму через зразок при кімнатній температурі є 

близькою до симетричної відносно зміни знака магнітного поля, магнітоопір є 

додатним в усьому інтервалі магнітних полів, де проводилися дослідження. 

Величина магнітоопору в максимальному магнітному полі, при якому 

приводилися дослідження, складає ~ 12 %. Залежність  при паралельній 

взаємній орієнтації магнітного поля і струму через зразок при 293 К, як і 

польові залежності магнітоопору при 77 К є несиметричними відносно зміни 

знаку магнітного поля. В усіх вказаних залежностях має місце зміна знаку 

магнітоопору. Величина магнітоопору складає для перпендикулярної взаємної 

орієнтації магнітного поля і струму через зразок при 77 К ~ 4 %, а при 

паралельній взаємній орієнтації магнітного поля і струму через зразок при обох 

температурах дослідження ~ 2 %.  

Характерною особливістю всіх наведених залежностей  є 

присутність в них вираженого гістерезису. Для залежностей  при 

перпендикулярній взаємній орієнтації магнітного поля і струму через зразок 

гістерезис є близьким до симетричного відносно зміна напрямку магнітного 

поля. Для взаємної паралельної орієнтації магнітного поля і струму через зразок 

при обох температурах гістерезис в залежності  виражений лише в 
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одному напрямку магнітного поля, в той час, як для іншого напрямку 

магнітного поля величина гістерезису суттєво менша. Відмітимо також, що для 

взаємної паралельної орієнтації магнітного поля і струму через зразок 

магнітоопір досягає насичення в максимальному магнітному поля, при якому 

проводилися дослідження, в той час, як для перпендикулярної взаємної 

орієнтації магнітного поля і струму через зразок насичення магнітоопору не 

спостерігається.   

3.3. Обговорення отриманих результатів 

Проаналізуємо детальніше отримані залежності для об’ємних 

зразків модифікованих одночасно нікелем та залізом ГНП (Рис. 3.2). Для 

аналізу та порівняння також звернемося до польових залежностей магнітоопору 

для об’ємних зразків вихідного ТРГ (Рис. 3.3) та об’ємних зразків ГНП 

модифікованих тільки одним металом (Рис. 3.4). 
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Рис. 3.3. Залежність поперечного магнітоопору від магнітного поля  та 
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від квадрату магнітного поля (вставка) для об’ємного зразка ТРГ при 

кімнатній температурі (1) та Т = 77 К (2).  

Як видно з рисунку, магнітоопір для вихідного ТРГ є додатнім, 

симетричним відносно напрямку магнітного поля та квадратичним відносно 

магнітного поля. При зменшенні температури величина магнітоопору зростає і 

сягає значень ~ 12% в максимальному магнітному поля, при якому проводилися 

вимірювання. Зауважимо, що така температурна та польова залежності 

магнітоопору є типовими для графітових матеріалів з досконалою 

кристалічною структурою, зокрема, для природного монокристалічного графіту 

та високоорієнтованого піролітичного графіту [15]. Температурна та польова 

залежності магнітоопору для графітових матеріалів з досконалою структурою, в 

яких власними носіями заряду є і електрони, і дірки, описується в рамках 

класичної теорії електропровідності, в якій магнітоопір пропорційний квадрату 

магнітного поля: 

,     (3.2) 

де p та n є, відповідно, концентраціями дірок та електронів, а p та n їх 

рухливостями. Зростання магнітоопору при зменшенні температури для даних 

графітових матеріалів пов’язано виключно із зростанням рухливостей носіїв 

заряду в умовах переважного розсіювання носіїв заряду на фононах. 

Концентрація електронів та дірок для даної групи графітових матеріалів, в тому 

числі, і для ТРГ, має однакову температурну залежність, тобто, відношення p/n 

в усьому температурному інтервалі дорівнює 1. Зауважимо, що повздовжній 

магнітоопір для ТРГ також додатній і квадратичний за полем, але величина 

його не перевищує ~ 0.1 %.  Існування повздовжнього магнітоопору для 

об’ємного зразка ТРГ пояснюється незначною розорієнтацією частинок ТРГ 

при пресуванні. В умовах вираженої анізотропії структури та, відповідно, 

електропровідних властивостей окремих частинок ТРГ (для окремої частинки 
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ТРГ опір вздовж графітових шарів та перпендикулярно графітовим шарам 

відрізняється в ~ 103 разів) виникають такі умови, що напрямок струму через 

розорієнтовані частинки ТРГ складає деякий кут з прикладеним паралельно 

довгій вісі зразка магнітним полем. Це спричинює появу незначного 

повздовжнього магнітоопору. 
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Рис. 3.4.  Залежність поперечного магнітоопору від магнітного поля  для 

об’ємного зразка модифікованих нікелем ГНП та вихідних ГНП (вставка) при 

кімнатній температурі (1) та температурі Т = 77 К (2) 

Як видно з рисунку 3.4, характер польової та температурної залежності 

магнітоопору для модифікованих нікелем ГНП суттєво змінюється. 

Магнітоопір залишається додатним, симетричним відносно напрямку 

магнітного поля. Проте, на відміну від ТРГ, магнітоопір, починаючи з 

магнітного поля ~ 0.25 Тл, лінійно залежить від величини магнітного поля, крім 

того, магнітоопір, як це видно з Рис. 3.4, майже не залежить від температури. 

При зменшенні температури від 293 К до 77 К в магнітному полі 1.4 Тл 

магнітоопір зростає лише на ~ 9 %, в той час, як для ТРГ таке зростання складає 

~ 100 %. Таким чином, для ГНП, модифікованих нікелем, при магнітному полі, 

більшому, ніж 0.25 Тл, спостерігається лінійний магнітоопір, величина якого 
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слабо залежить від температури. Температурні та польові залежності 

магнітоопору для модифікованих ГНП не містять особливостей (виражений 

гістерезис в залежності , несиметричність магнітоопору відносно 

напрямку магнітного поля, наявність локальних мінімумів та максимумів), які 

можуть бути спричинені присутністю в ГНП частинок магнітного метала.  

Вперше експериментально явище лінійного магнітоопору було виявлено 

в деяких структурах з нульовою забороненою зоною, зокрема в халькогенідах 

срібла [16], епітаксіальних шаруватих структурах InSb [17], невпорядкованих 

напівпровідниках MnAs-GaAs [18] та деяких інших. Розрізняють класичний та 

квантовий лінійні магнітоопору. Для класичного лінійного магнітоопору 

характерними є ряд особливостей. Зокрема, матеріали, в яких проявляється 

класичний лінійний магнітоопір, мають кластерну або порувату структуру, 

причому провідність різних кластерів суттєво відрізняється. Класичний 

лінійний магнітоопір суттєво залежить від температури. Очевидно, ці умови не 

виконуються для модифікованих металами ГНП. 

Інший, квантовий підхід для пояснення ефекту лінійного магнітоопору 

запропонований в роботах Абрикосова [19-21]. В рамках моделі Абрикосова 

магнітоопір є лінійно пропорційним магнітному полю навіть при відносно 

невеликих магнітних полях, додатній, не досягає насичення та не залежить від 

температури. Необхідними умовами для реалізації ефекта квантового лінійного 

магнітоопору є шарувата структура матеріалу з відносно слабкою взаємодією 

між шарами та квазілінійний закон дисперсії. Дійсно, я показано в роботі [22], 

ці умови в повній мірі реалізуються для ГНП. Структура ГНП, як і будь-якого 

графітового матеріалу, є шаруватою. Міцний ковалентний зв’язок між атомами 

карбону в графітовому шарі в 10 разів більший, ніж слабкий ван-дер-ваальсів 

зв’язок між графітовими шарами. Очевидно, методи, які використовуються для 

отримання ГНП з вихідного ТРГ, а саме ультразвукова обробка ТРГ у рідкому 

середовищі, тільки сприяє послабленню зв’язків між графітовими шарами. Це 
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стосується і методів, за допомогою яких модифікують поверхню ГНП 

металами. Просочення ГНП водносольовими розчинами з подальшим 

нагріванням ГНП в струмені водню для відновлення солі до чистого металу 

може тільки ще більше послабити зв'язок між графітовими шарами в ГНП. Ще 

однією умовою для прояву ефекту квантового лінійного магнітоопору є 

наявність квазілінійного закону дисперсії. Дійсно, для графітових матеріалів, 

які розглядають як двовимірні, має місце лінійний закон дисперсії: 

,     (3.3) 

де 0 – енергія перекриття хвильових функцій найближчих атомі карбону в 

шарі, b -  відстань між сусідніми атомами карбону в шарі, k – хвильовий вектор, 

що відраховується від кута зони Брілюена.  

Отже, модифікація ГНП тільки одним металом не спричинює зміну 

характеру залежності  в порівнянні з немодифікованими ГНП. Відсутність 

в залежностях  для об’ємних зразків модифікованих нікелем ГНП будь- 

яких особливостей (гістерезис, асиметричність магнітоопору відносно 

напрямку магнітного поля, локальні мінімуми) вказує на те, що частинки 

металу знаходяться виключно на поверхні ГНП і будь-яка взаємодія між 

носіями заряду в шарах ГНП і магнітними моментами атомів нікелю відсутня. 

Перейдемо до аналізу польових та температурних залежностей 

магнітоопору для ГНП, модифікованих одночасно нікелем та залізом (Рис. 3.2). 

Як видно з рисунку, характер залежностей  та  для модифікованих 

одночасно двома металами ГНП суттєво відрізняється як від аналогічних 

залежностей для вихідного для отримання ГНП ТРГ, так і для модифікованих 

одним металом ГНП. В залежностях  присутній гістерезис, локальні 

мінімуми, залежність не симетрична відносно напрямку магнітного поля, що 

прямо вказує на те, що для даних модифікованих структур має місце взаємодія 

між носіями заряду в графітових шарах та магнітними моментами атомів 



39 
 

 
 

металу. Подібні залежності  спостерігалися для модифікованих 

магнітними металами одностінних та багатостінних вуглецевих нанотрубок 

(ВНТ), зокрема, для ВНТ, заповнених у внутрішній порожнині магнітним 

металом, а також для ВНТ модифікованих магнітними домішками методом 

відновлення металу з водносольового розчину. Але модифікованих магнітним 

домішками ГНП такі залежності  експериментально виявлені вперше. 

Для модифікованих карбонових наноструктур, до яких відносяться ВНТ, і 

до яких можна віднести ГНП, механізми магнітоопору визначаються 

сукупністю механізмів магнітоопору в самому нанокарбоні, в магнітному 

металі, а також магнітоопором, пов’язаним із взаємодією носіїв заряду в 

нанокарбоні з магнітними моментами атомів металу. 

Як було показано вище, для ГНП основним механізмом магнітоопору при 

магнітному полі вище ~ 0.6 Тл. є квантовий лінійний магнітоопір. При 

магнітному полі, нижчому за 0.6 Тл., магнітоопір ГНП є квадратичним за 

полем.  

Для магнітних металів, на відміну від немагнітних речовин, для яких 

повздовжній магнітоопір близький до нуля, існує виражена залежність 

магнітоопору від кута між напрямком струму через зразок та напрямком 

магнітного поля, причому опір  при паралельній взаємній орієнтації струму 

та магнітного поля через зразок є більшим, ніж опір  при взаємній 

перпендикулярній орієнтації струму та магнітного поля через зразок. Такий 

ефект має назву анізотропний магніторезистивний ефект [23]. Для 

магніторезистивного ефекту характерною є зміна знаку магнітоопору в 

залежності від взаємної орієнтації магнітного поля і струму через зразок, а 

також в залежності від величини магнітного поля. 

В системах, які складаються з  магнітної та немагнітної фаз, як наслідок 

взаємодії цих фаз, має місце ефект, який називається гігантським 

магніторезистивним ефектом. Гігантський магніторезистивний ефект 
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пов'язаний з спін-залежним розсіюванням носіїв заряду на магнітних моментах 

атомів  модифікуючої магнітної фази. Даний ефект має місце як для шаруватих 

структур, які складаються з магнітних та немагнітних шарів, так і для 

гранульованих систем, в яких магнітні домішки знаходяться в немагнітній 

матриці [24]. Опір структури руху носіїв заряду з спіном, орієнтованим 

паралельно вектору намагнічування магнітних домішок, буде мінімальним. У 

випадку антипаралельної або хаотичної орієнтації магнітних моментів домішок, 

опір системи суттєво зростає.  

Характерною особливістю прояву гігантського магніторезистивного 

ефекту є наявність гістерезису в залежності , форма якого залежить від 

орієнтації прикладеного зовнішнього магнітного поля відносно магнітного поля 

в середині модифікованої магнітними домішками структури. Гістерезис є 

максимальним, якщо зовнішнє магнітне поле зорієнтовано вздовж напрямку 

вектора намагнічуванні модифікованої структури. Для характеристики 

гістерезису використовують такі параметри, як різниця між максимальним та 

мінімальним значеннями магнітоопору , та коерцитивна 

сила (Вс), яка визначається як половина ширини петлі гістерезису. 

В рамках моделей вказаних механізмів магнітоопору проаналізуємо 

отримані експериментальні залежності  для модифікованих нікелем та 

залізом ГНП. 

Як видно з рисунку 3.2а, поперечний магнітоопір при кімнатній 

температурі є додатнім в усьому інтервалі магнітних полів, практично 

симетричним відносно напрямку магнітного поля та лінійним відносно 

величини магнітного поля. В залежності  присутній гістерезис з 

максимальною величиною ~ 5 %. Магнітоопір не досягає насичення навіть при 

максимальному магнітному полі. Коерцитивна сила Вс складає ~ 0.3 Тл. При 

зменшенні температури до 77 К величина магнітоопору суттєво зменшується, 
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при цьому спостерігається зміна знаку магнітоопору. Також зменшується 

величина гістерезису до ~ 3.8 %, а значення коерцитивної сили залишається 

незмінним. В першому наближенні можна говорити, що залежність  

залишається симетричною відносно напрямку магнітного поля. Таким чином, 

для поперечного магнітоопору залежність  є симетричною відносно 

напрямку магнітного поля, при низьких температурах має місце зміна знаку 

магнітоопору, в залежності  спостерігається гістерезис, величина якого 

зменшується з температурою, сам гістерезис дещо зміщений по відношенню до 

нульового магнітного поля, величина коерцитивної сили не змінюється при 

зниженні температури. 

Характер польової залежності магнітоопору для паралельної орієнтації 

магнітного поля і струму через зразок суттєво змінюється. Залежність є 

несиметричною відносно напрямку магнітного поля. При зростанні магнітного 

поля в одному напрямку гістерезис є дуже малим, ~ 0.3 %, сам магнітоопір 

досягає насичення, при зміні знаку магнітного поля в залежності  має 

місце вже виражений гістерезис величиною до ~ 1.8 %. Причому такі 

закономірності спостерігаються як при температурі 293 К, так і при температурі 

77 К. Але при такому зменшенні температури зменшується в два рази величина 

коерцитивної сили: з 0.5 Тл до 0.25 Тл.  

Таким чином, виявлені особливості в польових та температурних 

залежностях магнітоопору для об’ємних зразків ГНП, одночасно 

модифікованих нікелем та залізом, вказують на те, що в даних модифікованих 

структурах має місце взаємодія між носіями струму в ГНП та магнітними 

моментами атомів металів. Така взаємодія можлива тільки у випадку, якщо 

нанорозмірні частинки металу знаходяться не на поверхні ГНП, як це мало 

місце для ГНП, модифікованих одним металом, а на бічних поверхнях окремих 

ГНП, куди виходять графітові площини, з можливим частковим проникненням 
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наночастинок метала в міжшаровий простір ГНП. Таке розміщення частинок 

метала-каталізатора на бічній поверхні ГНП аналогічне розміщенню частинок 

металу у внутрішній порожнині ВНТ, що спричинює для останніх прояв 

вираженого гігантського магніторезистивного ефекту.  
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Висновки 

1. В шаруватих нанокарбонових структурах, модифікованих одночасно 

двома магнітними металами, експериментально виявлені ефекти 

гігантського та анізотропного магнітоопору. Прояв даних ефектів вказує 

на те, що для модифікованих магнітними домішками шаруватих 

нанокарбонових структур має місце взаємодія носіїв заряду в графітових 

шарах з магнітними моментами атомів модифікуючих металів.  

2. Для шаруватих нанокарбонових структур, модифікованих тільки одним 

магнітним металом, опір в магнітному полі описується в рамках моделі 

квантового лінійного магнітоопору. Ефекти, пов’язані з присутністю 

магнітної домішки, для даних модифікованих структур не проявляються. 

3. Можливими причинами такої різниці в механізмах магнітоопору для 

шаруватих нанокарбонових структур, модифікованих одночасно двома та 

одним магнітним металом є: 

- відсутність умов для спостереження ефекту гігантського магнітоопору 

(відсутні магнітні домішки з різним значенням коерцитивної сили або 

домішки з різним магнітним впорядкуванням) при поверхневій 

модифікації шаруватих нанокарбонових структур тільки одним 

магнітними металом; 

- особливості структурно-морфологічного стану магнітного металу при 

поверхневій модифікації шаруватих нанокарбонових структур тільки 

одним металом є такими, що перешкоджають взаємодії між носіями 

заряду в графітових шарах та магнітними моментами атомів 

магнітного металу (частинки магнітного металу достатньо великих 

розмірів знаходяться тільки на зовнішніх поверхнях шаруватих 

нанокарбонових структур). 
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