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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В результаті експериментальних досліджень 

різноманітних нанорідин, наповнених наночастинками анізотропної форми, вже 

отримано ряд композиційних матеріалів з унікальними властивостями завдяки 

поєднанню позитивних характеристик їх структурних компонент. Наразі, 

отримані нанорідини вже впровадженні до виробничого процесу промислових 

галузей, пов’язаних із терморегулюванням (паливна промисловість, електронні 

охолоджувальні системи, радіатори, тощо [1*]). Однак, незважаючи на всебічне 

експериментальне дослідження нанорідин, досі залишаються недостатньо 

вивченими процеси структуроутворення та агрегації в цих системах, а також 

електрофізичні, механічні, теплові властивості ряду нанокомпозитів. Лише 

поверхнево досліджено взаємозв’язок просторового розподілу та орієнтаційного 

впорядкування нанонаповнювача з кінцевими прогнозованими властивостями 

нанофлюїду. Крім того, досі залишається невирішеною проблема стабільності 

утворених нанокомпозитів, вплив процесів реструктуризації на характеристики 

нанорідини в процесі її експлуатації. Також обмежено досліджено вплив 

поєднання різних нанонаповнювачів на загальні властивості композиту. Поряд із 

експериментальними дослідженнями широко використовується комп’ютерне 

моделювання нанорідин. У зв’язку з цим важливим аспектом досліджень є 

застосування сучасних комп’ютерних моделей для опису експериментальних 

даних та можливість передбачення властивостей композитів. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

виконана на фізичному факультеті Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та є частиною досліджень у рамках комплексної наукової 

програми “Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій”. Зміст 

роботи був узгоджений з планами роботи за держбюджетними темами: 

“Фундаментальні дослідження молекулярних процесів в рідинних, полімерних, 

медико-біологічних і наносистемах, які визначають їх рівноважні та кінетичні 

властивості” (№ ДР 0106U006363); “Фундаментальні дослідження в галузі фізики 

конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства 

для створення основ новітніх технологій” (№ ДР 0111U004954) та 

“Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-

біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня 

організації речовини” (№ ДР 0114U003475). 

Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи полягає у встановленні 

визначальних факторів структуроутворення та головних чинників перколяційної 

поведінки фізичних властивостей рідинних нанокомпозитів на основі різних 

дисперсійних середовищ, наповнених наночастинками із високим ступенем 

анізотропії форми (багатошаровими нанотрубками (БНТ) та нанодисками 

лапоніту, а також функціоналізованими БНТ). 

Для досягнення мети роботи були поставлені такі завдання: 

1. Побудувати узагальнені комп’ютерні моделі для дослідження методом 

Монте - Карло:  
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а) впливу ступеня агрегації наночастинок r на перколяційну електрофізичну 

поведінку композиційних систем з видовженою геометрією (з параметром 

видовження a = Lx/Ly); залежності порогу перколяції від параметрів r і a; 

скейлінгових ефектів для скінченних систем і визначення можливості анізотропії 

електропровідності в залежності від напрямку вимірювання; 

б) перколяційної поведінки електропровідності системи, що наповнена 

частинками зі структурою “ядро-оболонка”; ефектів двоступінчатої поведінки 

електропровідності, що пов’язана з перколяцією по “оболонках” і по “ядрах” 

частинок; впливу електропровідності “оболонок” і ступеня їх заповнення на 

ефективну перколяційну поведінку систем. 

2. Дослідити перколяційну поведінку, температурні і концентраційні 

залежності електропровідності, мікроструктури і реологічні характеристики 

рідинних нанокомпозитів, на основі низькомолекулярних рідин (декан, гліцерин), 

наповнених БНТ в залежності від умов приготування зразків (часу ультразвукової 

диспергації, витримки тощо). 

3. Дослідити перколяційну поведінку, характер агрегації і поведінку 

електропровідності у гібридних системах на основі гліцерину, що наповнені 

сумішами БНТ і нанопластинок лапоніту. 

4. Визначити залежність мікроструктури і електрофізичних властивостей 

суспензій модифікованих БНТ у гліцерині. Провести кластерний аналіз агрегатів і 

дослідити залежність фрактальної вимірності від концентрації нанотрубок і 

ступеня їх функціоналізації. 

5. Сконструювати фільтраційну кондуктометричну комірку для досліджень 

поведінки електропровідності суспензій БНТ у рідинних системах і складних 

перколяційних процесів у нанокомпозитах при зміні ступеня наповнення у 

широкому інтервалі концентрацій. 

6. Дослідити вплив ступеня кристалічності високомолекулярних матриць 

(поліетиленгліколі різних молекулярних мас) на мікроструктуру та 

електрофізичні властивості композитів на основі БНТ. 

Об’єкт дослідження – структура та фізичні властивості нанорідин, 

наповнених наночастинками анізотропної форми. 

Предмет дослідження – процеси структуроутворення та електрофізичні, 

реологічні, теплові перколяційні властивості рідинних нанокомпозитів на основі 

низькомолекулярних та високомолекулярних рідин, наповнених наночастинками 

із високим ступенем анізотропії (багатошарові вуглецеві нанотрубки, лапоніт та 

функціоналізовані нанотрубки). 

Методи дослідження: комп’ютерне моделювання перколяційних явищ і 

поведінки електропровідності рідинних композитів, наповнених провідними 

частинками анізотропної форми; експериментальне вимірювання 

електропровідності двохконтактним методом у плоскій комірці під час циклічної 

зміни температури; вимірювання електропровідності у спеціально модифікованій 

комірці для дослідження широкого діапазону концентрацій; вимірювання 

динамічної в’язкості методом “конус-плита” в залежності від швидкості зсуву, 

напруження зсуву та температури; оптична мікроскопія зразків у залежності від 

ступеня наповнення, часу витримки під ультразвуком, температури; інфрачервона 

спектроскопія та термогравіметричний аналіз зразків із кислотною 



 3 

функціоналізацією поверхні вуглецевих нанотрубок; диференціальна скануюча 

калориметрія (ДСК). 

Наукова новизна отриманих результатів. Методом Монте-Карло вивчено 

вплив агрегації на перколяційну поведінку електропровідності 

нанокомпозиційних систем, наповнених наночастинками. Встановлено, що 

перколяційна поведінка нанокомпозиційних систем переважно визначається 

ступенем агрегації частинок і скейлінговими ефектами, пов’язаними зі 

скінченним розміром системи. Для систем із видовженою геометрією 

встановлено, що електропровідність сильно залежить від напрямку, в якому 

проводяться виміри. 

Встановлено взаємозв’язок між температурним гістерезисом електричної 

провідності у циклах “нагрів-охолодження” та процесами агрегації і седиментації 

у зразках рідинних нанокомпозитів на основі гліцерину, наповнених БНТ. 

Показано, що в таких системах зберігаються "первинні" агрегати БНТ, навіть при 

інтенсивній ультразвуковій гомогенізації суспензії. При високих концентраціях 

нанотрубок (C = 1 % мас.) спостерігається аномальна реологічна поведінка, яка 

відображає наявність руйнування сітки водневих зв'язків у гліцерині внаслідок 

присутності БНТ. Проведена оцінка залежності енергій активації 

електропровідності та в'язкої течії від концентрації наповнювача. Показано, що 

кислотна обробка вуглецевих нанотрубок сумішшю концентрованих кислот 

призводить до значного зменшення провідності рідинного нанокомпозиту та 

збільшення його температурної залежності. Отримані дані свідчать про 

зменшення довжини БНТ внаслідок кислотної обробки. 

Методом ДСК та дослідженням електричної провідності вивчено вплив 

багатошарових вуглецевих нанотрубок на властивості поліетиленгліколей (ПЕГ) 

різних молекулярних мас. Проаналізовано вплив молекулярної маси ПЕГ на 

однорідність просторового розподілу БНТ та електричну провідність 

досліджуваних систем. 

Вперше досліджено концентраційну залежність електропровідності для 

рідинних нанокомпозитів, наповнених вуглецевими нанотрубками на основі 

різних дисперсійних середовищ у широкому інтервалі концентрацій. На прикладі 

системи декан - БНТ продемонстровано можливе існування подвійної перколяціїї 

електропровідності. Запропоновано модель для опису поведінки 

електропровідності систем, що наповнені частинками зі структурою “ядро-

оболонка”. 

Практичне значення одержаних результатів визначається комплексним 

характером досліджень рідинних систем, наповнених наночастинками 

анізотропної форми. Отримані результати досліджень можуть бути використані у 

науково-дослідній практиці при вивченні систем з нановключеннями. У 

результаті експериментальних досліджень було створено ряд нанокомпозитів на 

основі органічних середовищ. Отримані знання про властивості та поведінку 

нанорідин на основі біологічно-безпечних середовищ можуть бути використані 

при моделюванні цілеспрямованої доставки ліків, гіпертермії ракових пухлин чи 

екстракції високоякісних протеїнів із клітин. Створені композити на основі 

поліетиленгліколей у залежності від молекулярної маси можуть бути використані 

як середовища в різних акумуляторних джерелах живлення. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, в 

якій наукові результати, положення та висновки, що виносяться на захист, 

отримані дисертанткою особисто. Вибір тематики, постановка мети та завдань 

дослідження здійснено дисертантом разом з науковим керівником д.ф.-м.н., проф. 

М.І. Лебовкою. Загальне обговорення основних завдань дисертаційної роботи 

проводилася спільно з акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Л.А. Булавіним. 

Планування та проведення комп’ютерного моделювання виконано спільно з 

науковим керівником та у співробітництві з к.ф.-м.н. В.І. Ковальчуком, 

К.Ф. Репніним. Експериментальні дослідження проведені за сприяння к.ф.-м.н. 

А.І. Гончарука в Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, а 

також у співпраці з д.ф.-м.н., проф. В.В. Клепком (Інститут хімії 

високомолекулярних сполук НАН України) і к.ф.-м.н. Е.А. Лисенковим 

(Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського). 

У працях, виконаних у співавторстві, особистий внесок дисертантки полягав у 

аналізі літературних даних, плануванні та проведенні експериментальних 

досліджень, обробці отриманих даних, проведенні розрахунків, зокрема, брала 

безпосередню участь у постановці та реалізації задач досліджень, обговоренні й 

узагальненні результатів, та написанні всіх робіт, викладених в [1-11]. Здобувачем 

були проведені експериментальні виміри опору та напруги зсуву в залежності від 

температури та концентрації наповнювача в рідинній системі на основі гліцерину 

[1, 11]. Для дослідження впливу кислотної функціоналізації нанотрубок на 

загальні властивості рідинних систем дисертантка особисто обробляла БНТ 

сумішшю кислот та проводила їх підготовку до подальших експериментів. 

Утворені зразки функціоналізованих БНТ були досліджені ІЧ-спектроскопією у 

співпраці з д.ф.-м.н. Г.І. Довбешко (Інститут фізики НАН України) та 

термогравиметричним методом за сприяння к.т.н. В.А. Михайлика (Інститут 

технічної теплофізики НАН України). Дисертанткою були експериментально 

отримані залежності опору від температури та концентрації наповнювача для 

систем на основі гліцерину, допованого функціоналізованими БНТ. Основні 

результати цих досліджень представлені в роботах [2, 9, 10, 12]. Методом 

оптичної мікроскопії здобувачем було досліджено вплив часу ультразвукової 

диспергації на мікроструктуру зразків системи на основі поліетиленгліколю з 

БНТ; за допомогою диференціальної скануючої калориметрії досліджено вплив 

молекулярної маси поліетиленгліколю та концентрації БНТ на загальні 

теплофізичні властивості рідинних систем на їх основі; додатково була виміряна 

температурна залежність опору систем на основі поліетиленгліколей залежно від 

молекулярної маси основи та від концентрації вуглецевого наповнювача [3, 5, 6, 

8]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

були оприлюднені та доповідались на наукових конференціях та симпозіумах: 5
th
 

International Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems (Kyiv, Ukraine). 

– May 21-24, 2010; 6
th
 International Conference Physics of Liquid Matter: Modern 

Problems (Kyiv, Ukraine). – May 23-27 , 2014; 3
rd

 International research and practice 

conference Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2015 (Lviv, Ukraine). - August 

26 - 29, 2015; Наукова конференція молодих вчених “Наука XXI сторіччя: сучасні 

проблеми фізики” (Київ, Україна). - травень 12-15, 2015; ХV Всеукраїнська 
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науково-практична конференція “Сучасні проблеми механіки та фізико-хімії 

конденсованого стану речовини” (Миколаїв, Україна). - вересень 17-19, 2015; 

XXII International School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals”, - 

September 27 – October 4, 2015. 

Публікації. Основні матеріали та результати дисертації опубліковано у 11 

наукових працях, зокрема одна стаття [5] є розділом монографії, 4 статті [1-4] 

опубліковані у наукових фахових журналах. Наукові результати дисертації 

додатково відображають друковані праці у вигляді 6 тез доповідей на  

міжнародних наукових конференціях, школах та симпозіумах [6-11]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, загальних висновків та списку використаних джерел, що містить 268 

найменувань. Роботу викладено на 148 сторінках машинописного тексту, який 

містить 55 рисунків та 1 таблицю. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано доцільність та актуальність обраної теми, 

сформульовані мета і завдання, описано предмет, об’єкти та методи досліджень. 

Також визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів 

експериментальних досліджень. 

В першому розділі проаналізовано результати досліджень за обраною 

тематикою. Наведено дані про основні властивості нанорідин, наповнених 

наночастинками анізотропної форми, та про методи дослідження таких систем. 

Коротко охарактеризовано типи наночастинок, що використовуються при 

створенні нанокомпозитів, а також вплив використаних дисперсних середовищ на 

подальші властивості утворених нанорідин. На основі приведених даних обрано 

перспективні матеріали та методи досліджень, а також сформульовано задачі, що 

потрібно розв’язати в ході виконання роботи. 

В другому розділі наведена характеристика матеріалів, використаних в 

експериментах, а також особливості методів досліджень. Для наповнення систем 

використовувалися багатошарові вуглецеві нанотрубки, отримані методом 

хімічного осадження графіту в газовій фазі [2*], а також синтетичний лапоніт 

[3*]. Досліджувався вплив допування такими наночастинками систем на основі 

гліцерину, декану, поліетиленгліколей різних молекулярних мас, рідкого кристалу 

5ЦБ та етиленгліколю. Додатково проведено дослідження впливу кислотної 

обробки вуглецевих нанотрубок на перколяційні властивості утворених систем. 

Кислотна обробка нанотрубок проводилась сумішшю азотної та сірчаної кислот з 

об’ємним відношення 1:3. Для оцінки ступеня функціоналізації поверхні 

вуглецевих нанотрубок внаслідок кислотної обробки використовувався метод 

диференційного термічного аналізу та інфрачервона спектроскопія. 

Для досягнення поставленої мети в дослідженнях були використані різні 

експериментальні методи, що спрямовані на дослідження таких характеристик як 

електропровідність, структуроутворення та теплові властивості. 

Електропровідність зразків досліджувалась за допомогою містка змінного струму 

АМ 3003 та приладу для вимірювання індуктивності, ємності та опору LCR-meter 

819. Для експерименту було виготовлено комірки двох типів. 
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Дослідження мікроструктури зразків проводились методом оптичної 

мікроскопії, для чого використовувався оптичний мікроскоп Biolar, обладнаний 

цифровою фотокамерою. Дані про структуру отримувались шляхом аналізу 

бінарних (чорно-білих) двовимірних зображень за допомогою програми ImageJ 

v1.41 при використанні алгоритму Хошена – Копельмана [4*]. 

Теплові властивості утворених рідинних систем досліджувались методом ДСК 

на приладі DSC-2, модернізованого і оснащеного програмним забезпеченням 

обробки сигналів, а також приладі ТА Q2000, що використовувався для 

отримання температури та ентальпії плавлення зразків. 

Для рідинної системи на основі гліцерину, допованого вуглецевими 

нанотрубками, додатково було досліджено реологічні властивості на приборі 

Rheotest 2. 

У розділі 3 наведені результати дослідження впливу агрегації на перколяційну 

поведінку нанокомпозитних систем методом Монте-Карло. Було використано 

інтерактивну модель кластерного росту, в якій ймовірність зайняти комірку на 

решітці fz залежить від кількості зайнятих сусідніх комірок z [5*]. В результаті 

було обчислено середній радіус гірації Rg в залежності від частки зайнятих 

комірок р за різних значень ступеня агрегації r. Для оцінки порогу перколяції pc 

було розраховано ймовірність перколяції R в залежності від частки зайнятих 

комірок р. Електропровідність системи була обчислена за допомогою алгоритму 

Франка-Лобба [6*], при використанні схеми з чотирьох еквівалентних резисторів 

[7*] з високою (σf = 10
6
) та низькою (σі = 1) провідністю для зайнятих і порожніх 

комірок, відповідно. 

Отримані залежності ймовірності перколяції R від частки зайнятих комірок р 

для різних напрямків х та у при змінних значеннях Ly вказують на те, що ріст 

перколяційного кластера спочатку відбувається в короткому напрямку у, а вже 

потім в напрямку осі х (рис. 1). 

Для отримання перколяційного переходу в термодинамічному наближенні при 

Lx → ∞ та Ly→∞ застосовувався скейлінговий аналіз: 

,))((

,))((

1

1













yc

y

c

xc

x

c

Lapp

Lapp
 (1) 

де )1()( 1   aca , с = 0,92 ± 0,04, ν = 4/3 показник довжини кореляції для 2D 

систем. Приклад такого моделювання представлено на рис. 2. 



 7 

  

Рис. 1. Залежність ймовірності перколяції 

R від частки зайнятих комірок р для різних 

напрямків х та у при змінних значеннях Ly. 

Аспектне співвідношення а = Lx / Ly дорівнює 

2, ступінь агрегації r=1000 [4] 

Рис. 2. Залежність порогу перколяції рс 

від параметра 
1

yL
. Аспектне 

співвідношення становить а = Lx/Ly = 4, 

ступінь агрегації r = 10. Значення 


ср  

відповідає перколяційному переходу в 

моделі нескінченної решітки [4] 

На рис. 3 наведено залежність електропровідності σ від частки зайнятих 

комірок р в різних напрямках х та у для випадку різних значень а при r = 100 (а) та 

випадку різних значень r при а = 32 (б). Як видно з рис. 3, електропровідність σ 

має стрибок у безпосередній близькості від перколяційного переходу рс. Крім 

того, спостерігається сильна анізотропія електропровідності та значення σу 

перевищує значення σх. 

В результаті комп’ютерного моделювання методом Монте-Карло було 

встановлено, що перехід від r = 1 до r → ∞ відповідає переходу від звичайної 

випадкової перколяції до перколяції компактних кластерів Ідена. Отримані дані 

свідчать, що поріг перколяції рс проходить через мінімум і вплив кінцевих 

розмірів системи тісно пов'язаний зі збільшенням агрегації r. Для систем із 

видовженою геометрією встановлено, що електропровідність сильно залежить від 

напрямку, в якому проводяться виміри, а знайдений поріг перколяції в коротшому 

напрямку )(ар у

с  значно менший, ніж в напрямку видовження )(ар х

с  [4]. 

Отримані дані можуть бути корисні для детального розуміння електрофізичної 

поведінки нанокомпозитів із геометрією плівок, які мають схильність до 

агломерації та агрегації. 

У четвертому розділі представлено результати досліджень структури та 

фізичних властивостей нанокомпозитів на основі низькомолекулярних рідин. 

Методами оптичної мікроскопії, дослідженням електропровідності та реологічних 

властивостей було експериментально досліджено систему гліцерин – 

багатошарові вуглецеві нанотрубки. 
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Рис. 3. Залежність електропровідності σ від частки зайнятих комірок р в напрямках х та у у 

випадку різних значень а при r = 100 (а) та випадку різних значень r при а = 32 (б). Розмір 

видовженої сторони решітки Lx = 1024 [4] 

 

Додатково було проведено дослідження впливу присутності лапоніту на 

фізичні властивості рідинної системи на основі гліцерину, проаналізовано часову 

стабільність зразків та вплив попередньої кислотної обробки нанотрубок на 

загальні властивості створених композитів. 

На рис. 4 представлено мікроскопічні фотографії композитів із різними 

концентраціями багатошарових вуглецевих нанотрубок у межах (0,05 – 

0,3) % мас. за T = 303K при збільшенні в 50 разів.  

При малих концентраціях 

нанотрубок (C = 0,05 % мас.) 

спостерігаються окремі агрегати, 

проте при концентрації C = 

(0,1÷0,2) % мас. агрегати стають 

з’єднаними в один нескінченний 

перколяційний кластер. Це свідчить 

про присутність порогу перколяції в 

околі концентрації C ≈ 0,1 % мас. 

Таке низьке значення перколяційної 

концентрації є досить типовим для 

композитів наповнених 

нанотрубками. При подальшому 

збільшенні концентрації до 0,2 % мас. 

добре видно утворення нових 

контактів і збільшення перколяційного кластеру, а при концентрації 0,3 % мас. 

кластер розростається майже до розміру всієї системи. 

Перколяційна поведінка мікроструктури та наявність певної реструктуризації 

була підтверджена залежностями питомої електропровідності від температури. На 

рис. 5 показано порівняльну характеристику електрофізичних властивостей 

нанокомпозиту різної концентрації. 

 
Рис. 4. Мікрофотографії рідинної системи 

гліцерин – БНТ за різних концентрацій 

останніх при збільшенні 50 [1] 
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Рис. 5. Температурна залеж-ність 

електропровідності σ рідинної 

системи гліцерин – багатошарові 

нанотрубки при різних 

концентраціях наповнювача. 

Стрілками показано напрямки зміни 

температури [1] 

При збільшенні температури електропровідність гліцерину і рідинної системи 

на його основі з добавками нанотрубок істотно зростала, що свідчило про 

підвищення іонного механізму провідності в даних системах. Добре видно, що 

при будь-якій концентрації додавання нанотрубок призводить до підвищення 

електропровідності системи в порівнянні з чистим гліцерином. Однак, якщо для 

низьких концентрацій (< 0,1 % мас.) це підвищення не є суттєвим, то для 

наповнення (0,1 – 0,2) % мас. зміна провідності (у порівнянні з чистим 

гліцерином) складає 3-4 порядки, що прийнято вважати порогом перколяції. 

Виходячи з отриманих даних електричної провідності була розрахована 

енергія активації для кожного зразку суспензії. В даному випадку величина 

енергії активації E обчислювалась шляхом усереднення по температурному 

інтервалу T = (283÷333) K ефективної енергії активації 

),/1(/ln RTddЕе   (2) 

де R = 8,314 Дж/(моль·К) універсальна газова стала. 

На рис. 6 представлено залежність обчисленої енергії активації від 

концентрації вуглецевих нанотрубок в гліцерині [1]. 

Як видно з рис. 6, енергія активації зменшується із збільшенням концентрації 

експоненційно, що є зрозумілим, оскільки енергія активації – це енергія, 

необхідна для того, щоб заряджена частинка «проскочила» шар діелектрика між 

нанотрубками, а зі збільшенням концентрації проміжки між БНТ стають 

меншими. Поблизу концентрації (0,1 – 0,05) % мас. вуглецевих нанотрубок у 

гліцерині енергія активації майже однакова, що може свідчити про 

реструктуризацію системи саме при таких значеннях концентрації, а при великих 

концентраціях утворюється міцно зв’язана багатоконтактна сітка нанотрубок і 

вплив концентрації на енергію активації зменшується, оскільки заряджені 

частинки майже весь шлях проходять по нанотрубкам. 
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Рис. 6. Концентраційна залежність енергії активації Е, обчислена по температурним 

залежностям електропровідності системи гліцерин – БНТ. На вставці показані температурні 

залежності ефективної енергії активації Ее для електропровідності за різних концентрацій 

наповнювача [1] 

Вплив концентрації С на реологічні властивості суспензій продемонстровано 

на рис. 7. Поблизу концентрації 0,1 % мас. спостерігається суттєве збільшення 

в'язкості η, виміряної при γ = 10 с
-1

 (рис. 7). Однак, при збільшенні швидкості 

зсуву в'язкість η в околі перколяційної точки C ≈ Cp проходить через максимум. 

Така аномальна поведінка в’язкості може бути пояснена руйнуванням сітки 

водневих зв'язків в гліцерині. 

 
 

Рис. 7. Залежності в'язкості η від 

концентрації багатошарових нанотрубок в 

гліцерині при температурі Т=303 К за 

різних швидкостей зсуву [1] 

Рис. 8. Концентраційна залежність енергій 

активації Е, обчислена по температурним 

залежностям в’язкості системи гліцерин – 

багатошарові нано-трубки при швидкості зсуву γ = 

200 с
-1 

[1] 

 

Як і при дослідженні електропровідності, за отриманими температурними та 

концентраційними залежностями в’язкості рідинної системи було обчислено 

значення енергії активації в’язкої течії. Судячи з рис. 8, енергія активації рідинної 

системи при концентраціях, нижчих за перколяційну (0,05 - 0,2) % мас., у межах 

похибки залишається незмінною. Однак, при високих концентраціях вуглецевого 
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наповнювача енергія активації різко спадає, що також можна пояснити згідно 

зробленого припущення про руйнування водневих зв’язків [1]. 

Мікроструктура та електрофізичні 

характеристики гліцеринових 

суспензій суттєво змінювалися при їх 

наповненні гібридними частинками 

БНТ + нанодиски лапоніту (ЛТ). 

Дослідження впливу додавання 

лапоніту на перколяційні властивості 

рідинної системи на основі гліцерину 

показали, що на мікрофотографіях 

якісно змінюється картина: розподіл 

кластерів навіть при малих 

концентраціях (С = 0,05 % мас.) стає 

більш рівномірним, кластери 

збільшуються в розмірах – 

спостерігається явна взаємодія між 

БНТ та пластинками лапоніту. 

При збільшенні концентрації нанотрубок, а отже і збільшенні концентрації ЛТ, 

агрегати стають розрихленими і займають майже все поле зору (С = (0,2 – 

0,3) % мас.). Як і для попередніх зразків, на мікрофотографіях (рис. 9) 

спостерігається утворення перколяційного кластеру поблизу концентрації БНТ 

(0,1 - 0,2) % мас. (рис. 4, 9). 

Внесення до композиту нанопластинок лапоніту призводить до зменшення 

електропровідності системи. Однак, якщо для малих концентрацій до порогу 

перколяції (С ≤ 0,1 % мас.) це зменшення незначне, то для вищих концентрацій (С 

= 0,3 % мас.) - падіння електропровідності є досить великим (рис. 10). Даний факт 

можна пояснити впливом пластинок лапоніту на розташування окремих 

нанотрубок у зразку. 

 

Рис. 10. Криві температурної 

залежності електропровідності σ для 

рідинних систем на основі гліцерину з 

різним наповненням 

Для нанокомпозитних систем, наповнених нанотрубками та нанопластинками, 

властиве явище підсилення диспергації. Завдяки цьому нанотрубки у зразку 

розподіляються більш рівномірно, про що свідчать знімки мікроскопії. При 

 
Рис. 9 Мікрофотографії системи гліцерин – 

(БНТ + лапоніт) при різних концентрація 

нанотрубок, С (% мас.). Масове 

співвідношення БНТ:лапоніт складає 2:1 
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високому вмісті наповнювача завдяки присутності нанопластинок перколяційний 

кластер не ущільнюється, а збільшується відсоток окремих агрегатів нанотрубок, 

що й призводить до руйнування провідних містків між нанотрубками і, 

відповідно, до зменшення електропровідності. 

Додатково досліджувався вплив кислотної обробки багатошарових вуглецевих 

нанотрубок на властивості їхньої суспензії у гліцерині. Були досліджені 

електрофізичні властивості, мікроструктура, а також проведений порівняльний 

аналіз створених зразків нанотрубок у залежності від часу кислотної обробки. 

На рис. 11 показано знімки мікроструктури рідинної системи гліцерин + 

нанотрубки (зразки НT0, НT5, НT30 і НT60 позначені відповідно часу кислотної 

обробки) при однаковій концентрації БНТ С=0,05 % мас. Видно, що при 

збільшенні ступеня кислотної обробки спостерігаються значні візуальні зміни у 

структурі та розмірах кластерів НТ (на рис. 11 різні відтінки сірого відповідають 

різним незв’язаним кластерам) [2]. 

  

Рис. 11. Мікрофотографії суспензії 

нанотрубок у гліцерині за концентрації 

С=0,05 % мас. Для ідентифікації кластерів був 

використаний алгоритм Хошена – Копельмана 

[4*]. T=293 K  

Рис. 12. Функція розподілу розміру 

кластерів F(r) та залежність середнього 

радіусу гірації кластеру rm від часу 

кислотної обробки t для суспензії 

нанотрубок у гліцерині при концентрації 

С=0,05 % мас. [2] 

На рис. 12 представлено результати кластерного аналізу виконаного для цих 

же зразків. З рис. 12a видно, що максимальний розмір кластерів для зразка НT0 

може сягати 200 мкм, а для зразка НT60  цей розмір зменшується (≈ 70 мкм) (рис. 

12а). Середній радіус гірації rm також зменшується при збільшенні часу кислотної 

обробки (рис. 12б). 

Додатковий аналіз структури досліджених зразків при більш високих 

концентраціях нанотрубок показав, що кислотна обробка може суттєво впливати 

на мікроструктуру кластерів. Ці кластери мають чітко виражену фрактальну 

структуру і при збільшенні концентрації НТ вони поступово об’єднуються та 

утворюють більш великі агрегати [1]. На рис. 13 представлена залежність зміни 

фрактальної вимірності df кластерів від концентрації нанотрубок C для зразків 

НT0 і НT5. 
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Рис. 13. Залежність фрактальної розмірності кластерів df від концентрації C для зразків НT0 

та НT5 у гліцерині. На вставці показано приклад процедури обчислення df шляхом підрахунку 

числа комірок, необхідних для покриття периметру агрегатів N від розміру комірки L [8*] для 

зразку НT0 і двох концентрацій С=0,05 % мас. і С=0,5 % мас. [2] 

Величина df  характеризує двовимірні проекції агрегатів нанотрубок. Вона 

може змінюватись від 1 для лінійних агрегатів до 2 для компактних структур. З 

отриманих даних можна оцінити фрактальну вимірність трьохвимірних агрегатів 
13  ff dd  [8*]. При збільшенні C спостерігався ріст df, що відображає поступове 

ущільнення структури агрегатів. 

 

Рис. 14. Температурна залежність електропровідності σ(T) рідинної системи на основі 

гліцерину, наповненого нанотрубками різного часу кислотної обробки, при сталій 

концентрації С=0,05 % мас [2]. 

Вимірювання електропровідності зразків показали, що кислотна обробка 

призводить до значного падіння електропровідності суспензій і зміни 

температурних залежностей σ(T) (рис. 14). Особливо цікавим є факт значного 

підсилення температурних залежностей σ(T) при С=0,05 % мас. для кислотно-

оброблених зразків нанотрубок, тоді як для НТ0 ці залежності є відносно 

низькими. Це підсилення особливо чітко спостерігається для зразків НT5, НT30, 

T=290-340 K, однак для зразка НT60 дане явище спостерігається тільки при 

відносно високих температурах, T > 310 К (рис. 14) [2]. 
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Для дослідження концентраційної 

залежності електропровідності 

нанокомпозитних систем в широкому 

спектрі концентрацій використовувалась 

спеціально розроблена комірка. На 

рис. 15 наведено дані залежності 

електропровідності рідинної системи 

декан - нанотрубки від об’ємної частки 

БНТ. Така поведінка електро-

провідності вказує на двоетапний 

характер протікання явища перколяції в 

обраному діапазоні концентрацій 

системи. Дане явище можна пояснити з 

точки зору припущення, що 

нановключення в системі мають 

структуру типу “ядро-оболонка”. 

Якщо припустити, що високопровідні нанотрубки у системі оточені 

своєрідною оболонкою з меншою провідністю (але більшою за провідність 

дисперсійного середовища), то, відповідно, перший перколяційний перехід 

відбувається через оболонки, а другий – через самі вуглецеві нанотрубки. Така 

подвійна перколяційна поведінка добре узгоджується із попередніми 

дослідженнями [9* - 11*]. Нещодавно явище подвійної перколяції спостерігалося 

при дослідженні перколяції БНТ у рідкому кристалі [9*]. Для пояснення цього 

явища була використана середньопольова теорія, що базується на припущенні 

існування структури “ядро-оболонка” для БНТ у рідкому кристалі. 

Для вивчення поведінки 

електропровідності системи, що 

наповнена частинками зі структурою 

“ядро-оболонка”, у дисертації було 

запропоновано комп’ютерну модель. 

У ході розрахунків комірки на 2D-

квадратній решітці послідовно 

заповнювалися випадковим чином до 

певного заданого значення 

концентрації р провідними 

частинками (“ядрами”) з високою 

електропровідністю σc = 10
6
. 

Електропровідність порожніх 

комірок (дисперсного середовища) 

була низькою: σі = 1. Однак 8 комірок, 

які були сусідніми із провідними 

частинками (“оболонка”), із 

вірогідністю f мали проміжну електропровідність σs = 10
1
-10

5
. У даній задачі 

перетин частинок (“ядер”) заборонений, а “оболонки” можуть перетинатися. 

На рис. 16 наведено залежності електропровідності σ від частки зайнятих 

комірок р у випадку різних значень σs при фіксованому значенні f =3/8. Як видно, 

 
Рис. 15 Залежність електропровідності σ 

від об’ємної концентрації багатошарових 

вуглецевих нанотрубок для рідинної 

системи на основі декану 

 

Рис. 16. Залежності електропровідності σ 

від частки зайнятих комірок р у випадку різних 

значень s при фіксованому значенні f =3/8. 

Розмір решітки складав 512х512 
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електропровідність σ проявляє два стрибки, що відповідають перколяції по 

“оболонкам” pc
s
 та звичайній випадковій перколяції по провідним частинкам pc

c
. 

Цікаво відзначити, що інтенсивність першого перколяційного стрибка в околі pc
s
 

залежить від електропровідності “оболонок”. Так, при малих значеннях σs 

(наприклад, при σs = 10) перколяційний перехід по “оболонках” практично не 

спостерігається. 

Однак при великих σs інтенсивність 

переходу в околі pc
s 
зростала, а в околі 

pc
c
 вона падала. При збільшенні 

заповнення “оболонок” f 

спостерігалося істотне зменшення 

перколяційного порогу по “оболонках” 

pc
s
. Залежності pc

s
 від f наведені на 

рис. 17. Таким чином, для вивченої 

моделі в інтервалі значень pc
s
 < p <pc

c 

спостерігалась певна сходинка, 

інтервал протяжності якої залежить від 

“контрасту” електропровідностей і 

ступеня заповнення оболонки. 

У п’ятому розділі представлено 

результати досліджень структури та 

фізичних властивостей наноком-

позитів на основі високомолекулярних 

рідин. Для даного дослідження 

основою композиту було обрано 

поліетиленгліколь різної молекулярної маси (ПЕГ-400, ПЕГ-1000, ПЕГ-10000). 

Додатково проведено аналіз впливу часу диспергації на мікроструктуру 

отриманих зразків. 

Дослідження показали, що підвищення часу диспергації сприяло 

«розпушуванню» агрегатів нанотрубок і покращенню однорідності їх 

просторового розподілу [5]. Крім того, найбільш щільні агрегати спостерігалися 

для ПЕГ-400, у той час, як для ПЕГ-10000 фіксувався більш однорідний розподіл 

НТ за об’ємом зразка. При допуванні ПЕГ-400 вуглецевими нанотрубками ступінь 

кристалічності спочатку зменшувався, а потім істотно зростав зі збільшенням 

концентрації наповнювача. Даний факт можна пояснити тим, що для ПЕГ-400 при 

відносно малих концентраціях НТ їхній просторовий розподіл є досить 

неоднорідним. Агрегати НТ локалізуються переважно в аморфних областях і при 

кристалізації перешкоджають злиттю кристалічних областей, тим самим 

зменшуючи кристалічність зразка. Однак за високих концентрацій НТ (≥ 

1,5 % мас.) їхній розподіл стає більш однорідним і кристалічність ПЕГ-400 

зростає шляхом збільшення спонтанної кристалізації за рахунок агрегатів НТ. 

Подібна поведінка спостерігається також для ПЕГ -1000. Однак для високо-

кристалічного ПЕГ -10000 збільшення концентрації НТ призводить лише до 

зменшення ступеня кристалічності [5]. У цьому випадку просторовий розподіл НТ 

є більш однорідним і їхній вплив на спонтанну кристалізацію є незначним. 

 
Рис. 17. Залежність перколяційного 

порогу по “оболонках” pc
s
 від ступеня 

заповнення “оболонок” f. Розмір решітки 

складав 512х512 
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Рис. 18. Температурна залежність електропровідності σ(Т) для недопованих та допованих 

нанотрубками поліетиленгліколів різних молекулярних мас. Пунктири відповідають 

недопованим полімерам, а суцільні лінії – наповненим полімерам з додаванням 0,1 % мас. НТ 

[5] 

На рис. 18 приведено характерні температурні залежності електричної 

провідності для зразків на основі ПЕГ різної молекулярної маси, недопованих і 

допованих НТ. Спостерігається підвищення електропровідності зі збільшенням 

температури та при внесенні вуглецевого наповнювача, що є характерним для 

нанокомпозитів допованих нанотрубками. 

Однак із нагріванням недопованого ПЕГ-10000 в околі температур (290-325) К 

спостерігається зниження електропровідності, тобто явище від’ємного 

температурного коефіцієнту (ВТК) електропровідності. Таку поведінку 

електропровідності можна пояснити існуванням сильно неоднорідної структури 

ПЕГ-10000, у якій малопровідні полімерні кристаліти покриті високопровідними 

аморфними плівками. Поблизу точки плавлення внаслідок температурного 

розширення кристалітів відбувається руйнуванням провідних аморфних каналів 

на поверхні кристалітів, що й спричиняє зменшення електропровідності. Саме 

тому при зростанні температури електропровідність проходить через мінімум, а за 

більш високих температур спостерігається плавне підвищення електропровідності 

(див. рис. 18). При допуванні ПЕГ-10000 вуглецевими нанотрубками ефект ВТК 

значно послаблюється. Це може бути пояснено впливом нанотрубок, які мають 

високу електричну провідність та локалізуються переважно в аморфних областях 

на поверхні кристалітів. 

 

ВИСНОВКИ 

У результаті проведених досліджень факторів структуроутворення та чинників 

перколяційної поведінки фізичних властивостей рідинних нанокомпозитів на 

основі різних дисперсійних середовищ, наповнених наночастинками із високим 

ступенем анізотропії форми (багатошаровими нанотрубками та нанодисками 

лапоніту, а також функціоналізованими БНТ) методами комп’ютерного 

моделювання і експериментальних досліджень можемо зробити такі висновки. 
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1. За допомогою розробленої комп’ютерної моделі для дослідження 

впливу ступеня агрегації наночастинок на перколяційні електрофізичні 

властивості систем із видовженою геометрією методом Монте - Карло було 

продемонстровано, що для скінченних систем перколяція з меншою вірогідністю 

відбувається у напрямку видовження. При збільшенні ступеня агрегації поріг 

перколяції проходить через мінімум. Крім того, в околі перколяційного переходу 

спостерігається сильна анізотропія електропровідності σу > σх. 

2. Експериментальні дослідження мікроструктури та електрофізичних 

властивостей суспензій багатошарових вуглецевих нанотрубок у гліцерині 

виявили трьох-ступінчатий механізм формування конгломератів нанотрубок при 

збільшенні їх концентрації: при C ≤ 0,05 % мас. спостерігаються окремі агрегати, 

при C = (0,1÷0,2) % мас. агрегати поєднуються у нескінченний перколяційний 

кластер (електрична перколяція) і при C > 0,2 % мас. спостерігається ущільнення 

нескінченного кластера із утворенням чисельних контактів. 

3. Виявлені аномальні реологічні властивості суспензій нанотрубок у 

гліцерині. При швидкостях зсуву γ ≈ 10 с
-1

 із підвищенням концентрації 

нанотрубок значення в’язкості системи зростає і набуває сталого значення за 

високих концентрацій. Разом із тим при швидкостях зсуву γ = (50-200) с
-1

 

величина η проходить через максимум при C = (0,1÷0,2) % мас (точка електричної 

перколяції). При цьому енергія активації в’язкої течії Е також суттєво 

зменшується. На основі отриманих даних запропонована модель для пояснення 

аномальних властивостей в’язкості, що ґрунтується на ефекті руйнування сітки 

водневих зв'язків у гліцерині внаслідок вміщення нанотрубок. 

4. Експериментальні дослідження перколяційної поведінки рідинних 

систем гліцерину, наповнених сумішами багатошарових нанотрубок і 

нанопластинок лапоніту, показали зміни у характері агрегації нанотрубок, 

температурних та концентраційних залежностях електропровідності. У 

присутності лапоніту спостерігалося підсилення гомогенізації наповнювача у 

системі. 

5. Функціоналізація поверхні нанотрубок, що проводилася шляхом 

кислотної обробки, призвела до значних змін у структурі та розмірах кластерів 

нанотрубок. Проведений кластерний аналіз дозволив виявити фрактальну 

структуру кластерів. При збільшенні концентрації нанотрубок та ступеня їх 

функціоналізації фрактальна вимірність df зростає, що відображає поступове 

ущільнення структури агрегатів. При збільшенні хімічної модифікації 

спостерігалося значне падіння електропровідності системи σ та збільшення її 

температурної залежності. 

6. За допомогою спеціально сконструйованої фільтраційної 

кондуктометричної комірки експериментальні дослідження поведінки 

електропровідності суспензій багатошарових нанотрубок у декані в широкому 

інтервалі об’ємних концентрацій (Cv=0,001-0,3) виявили існування 

двоступінчатого характеру протікання явища перколяції. Для пояснення такої 

поведінки зроблено припущення, що нановключення у даній системі мають 

структуру типу “ядро-оболонка”. За допомогою розробленої комп’ютерної моделі 

показано, що двоетапний характер електропровідності пов’язаний із 

перколяційними переходами по “оболонках” і по “ядрам” таких частинок. 
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Характер даних перколяційних переходів може суттєво визначатися значенням 

величини електропровідності “оболонок”. 

7. Експериментальні дослідження властивостей композитів на основі 

багатошарових нанотрубок у поліетиленгліколях різної молекулярної маси 

показали, що збільшення концентрації нановключень призводить до зміни 

температури та ентальпії плавлення, а також ступеня кристалічності досліджених 

нанокомпозитів. Підвищення часу диспергації сприяло «розпушуванню» агрегатів 

нанотрубок і покращенню однорідності їхнього просторового розподілу. У 

температурній поведінці електропровідності спостерігалися явища гістерезису та 

від’ємного температурного коефіцієнту (ВТК), що зумовлене руйнуванням 

провідних аморфних каналів на поверхні кристалітів. 
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АНОТАЦІЯ 

Мельник І. А. Структуроутворення та перколяційні властивості рідинних 

нанокомпозитів, наповнених наночастинками анізотропної форми. – Pукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню перколяційних властивостей рідинних 

нанокомпозитів, наповнених багатошаровими вуглецевими нанотрубками та 

неорганічними нанопластинками. Основними напрямками досліджень є 

електрофізична, реологічна, теплова поведінка, а також особливості 

структуроутворення досліджуваних систем. 

Встановлено, що утворення перколяційного кластеру в нанокомпозитах 

наповнених багатошаровими вуглецевими нанотрубками відбувається при 

концентрації наповнювача (0,1÷0,2) % мас. Значення порогу перколяції для 

нанокомпозитів сильно залежить від геометрії комірки та від ступеня агрегації.  

Було показано, що наявність стабілізаторів в системі (таких як неорганічні 

нанопластинки лапоніту) чи функціоналізація поверхні нанотрубок призводить до 

зменшення електропровідності в порівнянні зі звичайними вуглецевими 

нанотрубками. 

Внесення вуглецевих нанотрубок до полімерної матриці має значний вплив на 

теплові характеристики системи. Збільшення концентрації вуглецевого 

наповнювача призводить до зміни температури та ентальпії плавлення, а також 

ступеня кристалічності нанокомпозитів. 

Ключові слова: рідинні нанокомпозити, багатошарові вуглецеві нанотрубки, 

перколяційний перехід, анізотропія, агрегація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мельник И. А. Структурообразование и перколяционные свойства 

жидкостных нанокомпозитов, наполненных наночастицами анизотропной 

формы. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.14 - теплофизика и молекулярная физика. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию перколяционных свойств жидкостных 

нанокомпозитов, наполненных многослойными углеродными нанотрубками и 

неорганическими нанопластинками. Основными направлениями исследований 

являются электрофизическое, реологическое, тепловое поведение, а также 

особенности структурообразования исследуемых систем. 

Установлено, что образование перколяционного кластера в нанокомпозитах 

наполненных многослойными углеродными нанотрубками происходит при 

концентрации наполнителя (0,1 ÷ 0,2) % масс. Значение порога перколяции для 

нанокомпозитов сильно зависит от геометрии ячейки и от степени агрегации. 

Было показано, что наличие стабилизаторов в системе (таких как 

неорганические нанопластинки лапонита) или функционализация поверхности 
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нанотрубок приводит к уменьшению электропроводности по сравнению с 

обычными углеродными нанотрубками. 

Внесение углеродных нанотрубок в полимерную матрицу имеет значительное 

влияние на тепловые характеристики системы. Увеличение концентрации 

углеродного наполнителя приводит к изменению температуры и энтальпии 

плавления, а также степени кристалличности нанокомпозитов. 

Ключевые слова: жидкостные нанокомпозиты, многослойные углеродные 

нанотрубки, перколяционные переход, анизотропия, агрегация. 

 

SUMMARY 

Melnyk I. A. Structure and percolation properties of liquid nanocomposites 

filled with nanoparticles of anisotropic shape. - Manuscript. 

Thesis for a Doctor of Philosophy degree (Candidate of Science in Physics and 

Mathematics) by specialty 01.04.14 - thermophysics and molecular physics. - Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2015. 

This research focuses on percolation properties of liquid nanocomposites, filled with 

multiwalled carbon nanotubes and inorganic nanoplates. The main areas of research are 

electrical, rheological, thermal behavior, and structure features of the studied systems. 

Formation of a percolation cluster of nanocomposites filled with multiwalled carbon 

nanotubes occurs at the concentration of filler (0,1 ÷ 0,2) % wt. The value of the 

percolation threshold for nanocomposites is strongly dependent on the geometry of the 

cell and the degree of aggregation. Monte Carlo simulation was applied to study the 

impact of aggregation on the percolation anisotropy on a square lattice in the elongated 

Lx  Ly geometry. The aggregation was simulated using an interactive cluster-growth 

model in which the degree of aggregation was controlled by the parameter r ≥ 1. The 

data evidenced that the percolation threshold pc goes through the minimum and finite 

size effects are enchained with increasing of r. For elongated systems the electrical 

conductivities were strongly dependent upon the measurements direction and the 

apparent percolation threshold in the short direction was noticeably smaller than that in 

the long direction. 

The liquid system of glycerol-multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) was 

investigated by means of optical microscopy, studies of electrical conductivity and 

rheological properties (in cone-plate geometry). It was shown that MWCNTs in glycerol 

have a strong tendency for aggregation and even after the intense ultrasound 

homogenization there exist the "primary" aggregate of MWCNTs. The typical 

percolation phenomena were observed with increase of MWCNT concentration that 

resulted in increasing of electrical conductivity and viscosity. Filling of glycerol by 

MWCNTs resulted in thyxotropic rheological behavior that reflected the processes of 

shear induced damage of MWCNT aggregates. The anomalous rheological behavior 

was observed at high concentrations of MWCNTs that reflected the presence of damage 

of H-bonded networks in glycerol induced by presence of MWCNTs. It was shown that 

the presence of stabilizers in the system (such as inorganic nanoplates of laponite) 

allowed facilitating the dispersion of MWCNTs inside glycerol, but it’s also leads to a 

decrease in conductivity compared to conventional carbon nanotubes. Additionally, the 

effect of acid treatment on the structure and properties of suspensions of MWCNTs in 

glycerol has been investigated. The pronounced percolation behaviour of electrical 
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conductivity was observed for both pristine and functionalized MWCNTs. However, 

significant decrease of electrical conductivity σ and significant enhancement of its 

temperature dependence in MWCNTs + glycerol suspensions were exhibited by 

functionalized samples. 

Investigation of liquid systems filled with carbon nanotubes in a wide range of 

concentrations has clearly shown a two-stage percolation of electrical conductivity. The 

obtained experimental data were explained with assuming core-shell structure of CNTs 

(with various electrical conductivities of the cores and shells). Computer modeling of 

such systems has shown that electrical conductivity σ has two jumps corresponding 

percolation through shells and usual random percolation through cores. 

Adding carbon nanotubes to the polymer matrix has a significant impact on the 

thermal performance of the system. The increasing of concentrations of carbon filler 

leads to changes in melting temperature and enthalpy, and the degree of crystallnity of 

nanocomposites. Doping of PEG by nanotubes noticeably affect the system’s electro-

physical behaviour. With increasing molecular weight of the polymer a significant 

decrease in electrical conductivity was observed. This effect can be attributed to a 

decrease in electrical charge mobility with increase of the crystallinity. 

The temperature dependence of electrical conductivity for the PEG-10000 sample, in 

the vicinity of the melting-freezing temperatures, passed through a minimum. The 

negative temperature coefficient of conductivity can be explained by the effect of the 

temperature on the conductive pathways in a polymer matrix in this temperature 

interval. 

Keywords: liquid nanocomposites, multiwalled carbon nanotubes, percolation 

threshold, anisotropy, aggregation. 

 

 


