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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

КМ - Композиційний матеріал 

ТРГ - Термічно розширений графіт 

НКМ - Нанокомпозиційний матеріал 

ПВМ - Пористий вуглецевий матеріал 

ФП - Фторопласт-3 

дТРГ - Диспергований термічно розширений графіт 

ІСГ - Інтеркальовані сполуки графіту 

ОГ - Окиснений графіт 

IPD - Interparticle distance (відстань між частинками)  

СЧГ - Спектрально чистий графіт 

s - Середній розмір частинок (дисперсність) 

РІІ - Мікронапруження 

A - Розмір блоків когерентного розсіяння 

D - Насипна вага 

d - Густина 

F - Пакінг фактор 

 - Питомий електроопір 

R/Rmax - Нормований електроопір 

Р - Тиск 

Q - Динамічний коефіцієнт спадання  

  електроопору 

G - Параметр структурної анізотропії 

ЕТ - Термо е.р.с. 

εΣ - Відносна деформація 

ε - Діелектрична проникність 

tg δ - Тангенс діелектричних втрат 

С - Об’ємна концентрація 



5 

 

Сс - Критична концентрація 
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χ - Ступінь кристалічності 
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ВСТУП 

Матеріали, які використовує людина в своїй діяльності, завжди 

відігравали важливу роль в розвитку людства. Вони давали назву цілим етапам 

прогресу нашої цивілізації: кам’яний, залізний вік і т. п.. Звичайно, на сьогодні 

спектр матеріалів, що використовується в побуті і в техніці, особливо 

військовій, досить широкий, проте, з певною долею ентузіазму, нашу епоху 

можна назвати «полімерним віком». Роль полімерів в життєдіяльності людини 

настільки велика, що за рівнем використання цих матеріалів можна судити про 

рівень життя. Крім того, коли виникає потреба в матеріалах з новим 

комплексом властивостей, не завжди доцільно заново синтезувати нові 

полімери і розвивати їх виробництво. Цей шлях дуже складний, довгий і 

дорогий. Одним із перспективних методів вирішення проблеми є фізична 

модифікація існуючих полімерів, їх комбінація з речовинами іншої природи, 

іншої структури. Це дає можливість здешевити отриманий матеріал і надати 

йому особливого комплексу фізичних властивостей, що залежить від типу 

наповнювача. Тому не дивно, що в матеріалознавстві одне з перших місць 

займає проблема вивчення наукових основ отримання таких матеріалів та 

розробка методів їх практичного застосування.  

Створення електропровідних композиційних матеріалів (КМ), в яких 

матриця – полімер, а наповнювач – порошки металів, графіт, інші 

електропровідні матеріали, дозволяє використовувати їх для виготовлення 

екрануючих та антистатичних покритів, електронагрівальних елементів [1], 

чутливих електродів, датчиків, що виявляють наявність в середовищі пари 

хімічних речовин [2], контролерів тиску, температури, тензометричних 

пристроїв [3]. Серед усіх різновидів електропровідних наповнювачів чільне 

місце займають вуглецеві матеріали. Це зумовлено, перш за все, їх 

доступністю, а також високою хімічною, електрохімічною і термічною 

стійкістю. Крім того, широка гама нанорозмірних алотропних модифікацій 

вуглецю, таких як вуглецеві нанотрубки, термічно розширений графіт (ТРГ), 
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фулерени, графени, з їх унікальними фізичними характеристиками, 

відкривають нові можливості використання їх в якості «модифікаторів» 

полімерів. 

При переході від макро- до нанорозмірних структур властивості речовини 

суттєво змінюються. Використання наночастинок в досить малих 

концентраціях може істотно впливати на властивості отримуваних 

нанокомпозиційних матеріалів (НКМ). Так, незначне додавання вуглецевих 

нанотрубок (1 - 2 об.%, а іноді і на рівні 0,1 - 0,3 об.%) збільшує модуль 

пружності та розривну міцність полімера в декілька разів [4]. При цьому 

одночасно різко зростає теплопровідність і електропровідність матеріалу.  

Зважаючи на те, що виготовлення вуглецевих нанотрубок потребує 

значних фінансових та ресурсних затрат, зараз багато наукових досліджень 

спрямовано на створення цінодоступних вуглецевих нанонаповнювачів, які 

іменуються в літературі як «graphite nanoplatelets» (графітові нанолусочки). 

Одним з перспективних представників цого ряду є ТРГ. На відміну від 

звичайного графіту, який є типовою стовпчастою структурою гексагонових 

площин, де окремі графенові шари об’єднані в 3D кристал, фрагменти частинок 

ТРГ, товщина яких може досягати кількох нанометрів, довільно орієнтуються в 

просторі і розділені прошарками розміром від 10 нм до 10 мкм [5]. Крім того, у 

результаті відкриття групою стокгольмських вчених відносно простого способу 

одержання індивідуального зразка графена [6] в останні роки різко підвищився 

науковий інтерес до вивчення і практичного використання цієї «свіжої» 

алотропної форми вуглецю, альтернативною сировиною для отримання якої є 

ТРГ. До того ж, своєрідна морфологічна структура, пористість і розвинута 

поверхня частинок забезпечують перспективність використання ТРГ не тільки 

як наповнювача полімерних НКМ, а і в якості адсорбента органічних сполук.  

На сьогодні основні напрямки використання вуглецевих сорбентів 

пов’язані з технологічними процесами адсорбційної очистки, розділення, 

виділення та концентрування в газових і рідких середовищах [7, 8]. Постійно 
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зростає роль вуглецевих сорбентів у вирішенні екологічних проблем: очищенні 

питної води, стоків та газових відходів промислових підприємств. 

Розширюються області їх використання, зокрема нових типів активованого 

вугілля, в медицині та фармацевтиці. Одним словом, в останні роки пористі 

вуглецеві матеріали (ПВМ) стають предметом інтенсивних досліджень, а 

вивчення їх властивостей є самостійним науковим напрямком фізики 

конденсованого середовища. 

Аналіз інформаційних джерел показав, що дослідження фізичних 

властивостей ТРГ в літературі носить епізодичний характер, а дослідженню 

полімерних НКМ на основі фторопластової (ФП) матриці та ТРГ не приділено 

належної уваги. Крім того, практично не зустрічається робіт, де було б 

проаналізовано вплив морфології та дисперсності ТРГ на структурні 

особливості, електропровідність та, особливо, діелектричні властивості 

розглядуваних систем. І взагалі не вдалось знайти інформації стосовно аналізу 

сорбційної здатності ТРГ різної дисперсності, її порівняння з поглинаючою 

здатністю фармацевтичного активовованого вугілля та пористих вуглецевих 

матеріалів, синтезованих шляхом карбонізації рослинної сировини.  

Таким чином, досліджені в роботі особливості формування вуглецевої 

наноструктури в полімерних композиційних системах, вплив її топології на 

структуру та електрофізичні характеристики полімерних НКМ, а також 

вивчення сорбційних властивостей вуглецевого компоненту обумовлює 

актуальність досліджень даного напрямку, адже результати та висновки цих 

досліджень можуть складати фундаментальну базу для створення нових 

наноматеріалів з наперед заданими властивостями, які вже сьогодні 

користуються попитом у сучасному господарстві, наноелектроніці, 

наномедицині тощо. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в науково-дослідній лабораторії «Фізика 

металів та кераміки» кафедри фізики металів фізичного факультету Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства науки і освіти 

України в рамках основних науково-дослідних робіт університету, зокрема: 

Комплексної наукової програми університету «Нові речовини і матеріали» з 

підпрограмою «Матеріалознавство та технології неоднорідних та наносистем» 

д/б тема № 11БФ051-01 «Фундаментальні дослідження в галузі фізики 

конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства 

для створення основ новітніх технологій» (Підрозділ 9: «Розробка фізико-

хімічних основ одержання та модифікації нановуглецевих композиційних 

матеріалів, аморфних сплавів і потрійних сполук галідів перехідних і 

рідкісноземельних металів для забезпечення вирішення екологічних, енерго- та 

матеріалозберігаючих проблем промисловості») (№ держреєстрації 

0111U004954), госпдоговірної теми № 11ДП051-08 «Розробка фізичних основ 

створення гнучких електропровідних нанокомпозиційних матеріалів» (№ 

держреєстрації 0111U005539) та госпдоговірної теми № 13ДП051-06 «Розробка 

фізико-хімічних основ створення нових нанокомпозиційних матеріалів на 

основі металів, полімерів та карбону» (№ держреєстрації 0113U002841).  

Мета та завдання дослідження. 

Метою дисертаційної роботи є встановлення фізичних закономірностей 

впливу дисперсності термічно розширеного графіту та морфології його 

частинок на структурні та електрофізичні характеристики утворених з 

фторопластом нанокомпозицій, з'ясування можливостей використання як 

диспергованого термічно розширеного графіту, так і карбонізованої рослинної 

сировини в якості сорбційного матеріалу. 

Під дисперсністю термічно розширеного графіту ми приймали середній 

розмір частинок ТРГ, а не характеристику, що визначається площею питомої 

поверхні частинок дисперсного середовища [9]. 

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

 Одержати порошки ТРГ різного гранулометричного складу. 
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 Дослідити вплив морфології диспергованого ТРГ (дТРГ) на 

зміну його електроопору при стисканні. 

 Одержати зразки порошкових сумішей ФП-дТРГ з різним 

концентраційним співвідношенням компонентів.  

 Дослідити вплив концентрації та дисперсності графітового 

компоненту на структуру скомпактованих порошкових сумішей 

ФП-дТРГ та на зміну їх електрофізичних характеристик при сти-

сканні. 

 Одержати зразки нанокомпозиційних матеріалів на основі ФП 

та ТРГ. 

 Встановити вплив концентрації та середнього розміру части-

нок вуглецевого компоненту на структурні особливості НКМ 

ФП-дТРГ. 

 Дослідити електрофізичні властивості отриманих матеріалів 

(питомий електроопір, термо - е.р.с., діелектрична проникність) 

та встановити вплив морфології та концентрації ТРГ на процеси 

електропереносу та поляризації в КМ.  

 Отримати пористий вуглецевий матеріал на основі рослинної 

сировини. 

 Провести порівняльний аналіз сорбційних характеристик ТРГ 

різної дисперсності, отриманого ПВМ та фармацевтичного акти-

вованого вугілля. 

Об’єкт дослідження: структура полімерно-вуглецевих 

нанокомпозиційних матеріалів та її вплив на їх електрофізичні та сорбційні 

характеристики 

Предмет дослідження: фізичні закономірності впливу морфології та 

дисперсності частинок термічно розширеного графіту на електрофізичні 

характеристики створених з ним нанокомпозиційних матеріалів, можливості 

використання ТРГ та карбонізованої рослинної сировини в якості сорбентів. 
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Використані методи: 

 електронної та оптичної мікроскопії; 

 рентгенівської дифрактометрії; 

 вимірювання питомого електроопору, диференцій-

ної термо е.р.с. та діелектричної проникності; 

 сорбції. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

 показано що у порошках ТРГ більшої дисперсності, форма 

частинок яких наближається до рівновісної, забезпечується щільніше укладання 

частинок при заповненні комірки у порівнянні з частинками вихідного ТРГ, 

дендритність структури яких понижує щільність їх укладання у ≈ 14 разів;  

 встановлено, що зі зменшенням середнього розміру частинок ТРГ 

зменшується його здатність утворювати струмопровідні кластери в порошкових 

сумішах ФП–дТРГ при їх стисканні, а поріг перколяції для нанокомпозиційного 

матеріалу ФП–дТРГ збільшується від ≈ 5,2 до ≈ 12,5 об.%, що зумовлено 

зміною морфології частинок вуглецевого компоненту 

 встановлено, що при збільшенні середнього розміру частинок ТРГ 

величина діелектричної проникності і тангенс кута діелектричних втрат НКМ 

ФП-ТРГ зростають, що вказує на більшу поляризацію і більші затрати енергії 

на поляризацію частинок ТРГ меншої дисперсності; 

 показано, що максимальну сорбційну ємність щодо водного 

розчину етилового спирту має недисперґований ТРГ (до 5204 мас.%), а 

найдовше утримує адсорбат карбонізоване лушпиння соняшника, десорбція 

етилового спирту з якого навіть за температури у 37°C відбувається втричі 

повільніше, ніж з фармацевтичного активованого вугілля. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Результати досліджень, які наведені в дисертації, мають самостійне 

практичне значення і дозволяють розширити сьогоднішні наукові знання про 
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полімерно-графітові композиційні матеріали та оцінити вплив морфології 

частинок вуглецевого компоненту на процеси їх укладання, контактування і, як 

наслідок, на електрофізичні властивості композицій. Отримані дані з питомого 

електроопору, термо-е.р.с., діелектричної проникності НКМ ФП-дТРГ 

дозволяють вдосконалити старі та розробити нові технологічні підходи 

виготовлення полімерних композиційних матеріалів з наперед заданими 

електрофізичними характеристиками. Аналіз структурних особливостей і 

сорбційних характеристик пористих вуглецевих матеріалів дає можливість 

використовувати їх не лише з медичною метою, а і в якості ефективних 

сорбентів технічного призначення. 

Особистий внесок полягає в пошуку, опрацюванні та аналізі 

літературних джерел, що стосуються дисертаційного дослідження, 

виготовленні зразків НКМ, проведенні експериментів, обробці 

експериментальних даних, участі в написанні, обговоренні та підготовці до 

друку наукових статей, доповіді на конференціях. Постановка задач, вибір 

методик дослідження при виконанні експериментів і обговорення отриманих 

результатів проводилися разом з науковим керівником. Наведені у роботі 

результати досліджень були отримані автором як самостійно так і разом з 

іншими співробітниками кафедри фізики металів. Особисто автором 

підготовлено статті [10 - 12], та окремі розділи в роботах [13 - 16]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи та окремі положення були представлені у вигляді доповідей на наукових 

конференціях та симпозіумах: II Міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми 

фізики конденсованого стану» (Київ, 2010), Сучасні проблеми фіз. -мат.наук та 

підготовка фахівців у цій галузі (Миколаїв, 2011), V Межд. научная конф. 

«Физико-xимические основы формирования и модификации микро- и 

наноструктур» (Харьков, 2011), 12th International Young Scientists Conference 

SPO 2011 (Київ, Україна), 6th Intern.Conf. MSCMP, (Moldova, 2012), 13 

International Young Scientists Conference SPO 2012 (Київ 2012), Наукова 
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конференція «Наука ХХІ сторіччя» (Київ, 2013), Київ (Україна), XIV Всеукр. 

Науково-метод. конф., присвячена 100 – річчю з дня заснування МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського (Миколаїв, 2013), ICREN 2013 (Constantine (Algeria), 

2013), Международная научная конференция студентов, аспирантов, и молодых 

ученых «Ломоносовские чтения 2013» (Севастополь, 2013), 14 International 

Young Scientists Conference SPO 2013 (Київ 2013), 15 International Young 

Scientists Conference SPO 2014 (Київ 2014), 6th Intern. Conference Physics of 

Liquid Matter: Modern Problems (Київ 2014), XII Міжнар. науково-практична 

конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» 

(Київ, 2014) 

Публікації. Основні результати та окремі положення дисертаційної 

роботи опубліковані в 7 статтях у фахових наукових журналах [10-16], 14 

матеріалах та тезах конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел. 

Загальний обсяг становить 123 сторінки. Дисертація містить 59 рисунків та 8 

таблиць. 



14 

 

РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Графіт, термічно розширений графіт та їх використання для 

виготовлення нанокомпозиційних матеріалів 

1.1.1. Структура графіту та методи його окиснення 

Класифікація вуглецевих матеріалів у відповідності до типу гібридизації 

атомів вуглецю була запропонована Р. Хайманном та С. Євсюковим [17]. Всю 

різноманітність форм вуглецю можна поділити на дві великі групи. До першої 

входять алотропні форми з цілим показником ступеню гібридизації: алмаз (sp3-

гібридизація), графіт (sp2-гібридизація), карбін (sp-гібридизація). Друга група 

включає перехідні форми гібридизації, які в свою чергу діляться на змішані 

форми, що мають структурні елементи всіх алотропних форм у різних 

комбінаціях, а також - на проміжні форми з дробовим показником ступеню 

гібридизації. 

 

Рис. 1.1. Кристалографічна гратка гексагонального графіту [18]  

Параметри елементарної комірки а = 2,46 Å, с = 6,71 Å; довжина σ зв’язку 

– 1,42 Å, π зв’язку – 3,35 Å; енергія: σ – зв’язку 418 – 461 кДж/моль; π зв’язку – 

16,8 – 41,9 кДж/моль; розрахована густина – 2,267 г/см3 
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Найбільш розповсюдженою в природі алотропною модифікацією 

вуглецю вважається графіт. Він має шарувату структуру. У кожній графітовій 

площині атоми вуглецю утворюють сітку правильних шестигранників з 

відстанню між сусідніми атомами 1,42 Å. Відстань між шарами складає 3.35 Å. 

Існує дві поліморфні модифікації графіту: гексагональна (рис.1.1) і 

ромбоедрична. У гексагональному графіті атоми вуглецю в кожному шарі 

розміщуються під центрами гексагонів сусіднього шару так, що шари зсунуті 

один відносно одного на 1.42 Å. Чергування шарів гексагонального графіту 

можна представити як АВАВАВ..., при цьому відповідні параметри решітки 

а = 2.46 Å, с = 6.70 Å. Що стосується ромбоедричного графіту, то в чистому 

вигляді ця модифікація не зустрічається, так як є метастабільною фазою. Однак, 

у природних графітах її вміст може складати (4…30)%. На відміну від 

гексагонального графіту, чергування шарів ромбоедричного – АВСАВС…  

Кожен атом вуглецю в графітовому шарі зв’язаний з трьома сусідніми 

сильними ковалентними σ зв’язками, четвертий валентний електрон бере участь 

в утворенні π зв’язку, що відповідає за відносно слабку взаємодію між 

площинами. Саме наявність π – електронів обумовлює властивості графіту, що 

наближають його до металів (металічний блиск, електропровідність). А 

шарувата будова графіту є причиною анізотропії його фізичних властивостей 

(теплових, електричних, оптичних та ін.).  

Усі види природних і штучних графітів характеризуються наявністю 

дефектів структури, що відрізняють реальну структуру від описаної вище 

ідеальної. Відповідно до [19, 20] дефекти можна розділити на два типи: ті, що 

відносяться до порушень між шарами, та дефекти зв’язку в сітках. Перша група 

– це дефекти упакування шарів, які характеризуються порушенням порядку 

упакування паралельних шарів гексагональних сіток. Другий вид порушень 

структури в графіті – це дефекти у зв’язках вуглецевої решітки. До них 

відносяться вакансії та їх групи, атоми домішок в гексагональному шарі, 
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дефекти ізомерних зв’язків (коли частина атомів має гібридизацію sp3), крайові 

дефекти та ін. 

Графіти природного походження завжди містять домішки. Хімічний 

склад зольних домішок різних графітових родовищ може бути достатньо 

різноманітним. Так, вміст SiO2 може складати (50…65) мас.%, Al2O3 - (11…20), 

Fe2O3 - (6…20), CaO - (1…4), MgO - (1…5), S - (0,5…3,0) мас.%.  

На поверхні графітових шарів також можуть адсорбуватися гази, такі як 

N2, H2, CO2, CO, CH4, NH3, H2S. Деякі з них досить складно видалити з графіту і 

вони можуть бути десорбовані лише при дуже високих температурах.  

Завдяки шаруватій структурі графіту деякі атоми, іони та молекули здатні 

проникати в міжшаровий простір, утворюючи так звані інтеркальовані сполуки 

графіту (ІСГ). Характерним є те, що в більшій кількості реакцій графітові шари 

не пошкоджуються, а поводять себе як гігантські молекули, які при розкладанні 

ІСГ зберігають свою індивідуальність. Крім того, графітовий шар може 

виступати як акцептором електронів при взаємодії із сильними 

відновлювачами, так і навпаки донором електронів при взаємодії з 

окиснювачами. У залежності від призначення кінцевого продукту в якості 

інтеркалюючих агентів [21] можуть бути використані лужні метали, фториди, 

хлориди металів, галогени, кислоти та ін. Синтез ІСГ є першою стадією 

отримання термічно розширеного графіту (ТРГ). І на сьогодні для цієї мети 

використовують не всі ІСГ, а в основному ІСГ з кислотами, зокрема з H2SO4 

або ж HNO3. Гідроліз ІСГ, який призводить до утворення окисненого графіту 

(ОГ) є проміжною стадією для отримання ТРГ. Вважається, що незважаючи на 

те, що ТРГ можна отримати безпосередньо при термообробці ІСГ, в технології 

цей метод мало використовується, оскільки супроводжується виділенням 

великої кількості агресивних парів та газів (кислот і продуктів їх хімічного 

розкладу), що вимагає відповідної апаратури і заходів по охороні 

навколишнього середовища. Саме тому доцільно при отриманні ТРГ проводити 

попередню обробку ІСГ водою. У результаті гідролізу відбувається повна 
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заміна зануреного шару на гідроксил іони та воду і утворюється так званий 

окиснений графіт.  

Процес отримання ОГ можна представити наступним ланцюжком [22]: 

 

OmHOHCmHAACHAN n

OH

n

Ox

n 2
2

~
  , 

де Сn – фрагмент вуглецевої матриці; HA – сірчана чи азотна кислота; Ox 

– неорганічний окиснювач (HNO3 (конц.), KMnO4, K2Cr2O7 та ін.) або ж 

електричний струм. 

Існує багато методів отримання окиснених графітів, які, в залежності від 

складу реагентів, класифікують на: 

1) хімічне окиснення – обробка графіту кислотою чи сумішшю 

окиснювача і кислоти; 

2) анодне електрохімічне окиснення – обробка графіту водним 

розчином електроліту з окиснювачем чи без нього. 

Технологічні стадії отримання ОГ як для хімічного, так і для 

електрохімічного методів практично однакові та їх можна зобразити наступною 

схемою (рис. 1.2).  

Основна технічна відмінність хімічної та електрохімічної методик 

отримання ІСГ міститься лише в реакторі окиснення графіту (9) (рис. 1.2). 

Хімічний спосіб достатньо простий в технологічному плані і в плані 

забезпечення приладами. Проте таким синтезом важко керувати, що в більшості 

випадків є результатом неоднорідності складу отриманого ОГ, який часто 

забруднений окиснювачем та продуктами його відновлення Електрохімічний 

спосіб синтезу ІСГ потребує використання більш складного обладнання і 

підвищених затрат електроенергії (до 2 кВт × год/кг). При цьому 

використовується менша кількість реагентів (по кислоті вдвічі) і промивної 

води, що дозволяє підвищити екологічну безпечність отримання ОГ. 
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Електрохімічний метод також дає можливість синтезувати ОГ з високою 

однорідністю складу. 

 

Рис. 1. 2. Технологічна схема отримання окисненого графіту: 1 – бункер з 

графітом; 2 – ємність з кислотою; 3 – дозатор додаткових реагентів; 4 – ємність 

з мішалкою; 5 – шнековий дозатор; 6 – дозатор окиснювальної суміші; 7 – 

мішалка для приготування суспензії; 8 – пристрій завантаження; 9 – реактор 

окиснення графіту; 10 – пульсаційна колона; 11 – нутч-фільтр; 12 – фонтанна 

сушарка; 13 – рукавний фільтр [23] 

  

1.1.2. Фізико-механічні властивості та електрофізичні характеристики 

графіту 

Руйнування графіту відбувається в першу чергу в результаті переміщення 

базисних площин однієї відносно іншої і розривом слабких зв'язків між ними. 

Саме тому в залежності від способу прикладення навантаження (розтяг, стиск, 

згин) по-різному змінюється міцність графіту. Міцність графіту при кімнатній 

температурі невелика і, відповідно до даних [23], границя міцності при розриві 

графіту не перевищує 10 МПа, при стисненні 40 МПа. Модуль Юнга графіту 

також низький (максимальне значення 11 - 102  МПа). 
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На рис. 1.3 представлені залежності границі міцності на розрив від 

температури для графіту різних марок. З ростом температури, міцність графіту 

зростає аж до температур (2400…2600)0С, а потім різко зменшується і при 

температурі 30000С наближається до міцності, характерної для 

температури 200С [24]. 

Зростання міцності з температурою пояснюється здебільшого 

«гіпотетично» [25] при розгляді заліковування мікротріщин, що виникають при 

деформації графіту. Утворення мікротріщин при кімнатній температурі під 

навантаженням починається по 

границям зерен. З підвищенням 

навантаження їх кількість зростає і 

вони можуть об'єднуватись, що 

призводить до руйнування. При 

високих температурах атоми 

вуглецю починають дифундувати із 

області високої енергії в область 

більш низької енергії пружної 

деформації, що виникає в 

мікротріщині. Така дифузія 

викликає або заліковування 

мікротріщин, або ж округлення їх 

країв. Описана зміна конфігурації 

мікротріщин зменшує 

концентрацію напружень і 

підвищує границю міцності графіту.  

Завдяки шаруватій будові графіту проявляється анізотропія не тільки 

його фізико-механічних, а й електричних властивостей. Вимірювання 

електропровідності монокристалу графіту [25] показали, що питомий 

електроопір вздовж базисної площини графіту - порядку 104 Ом∙см, у той час як 

 

Рис. 1.3. Температурні залежності 

границі міцності графіту різних 

марок [23] 
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електроопір в перпендикулярному напрямку становить приблизно 

(2…3) Ом∙cм. Групою авторів [26] було досліджено вплив температурного 

режиму на електропровідність графіту (рис. 1.4). 

         

   а      б 

Рис. 1.4. Залежність електропровідностей вздовж (σ┴) та пепендикулярно 

(σll) базисних площин графіту від температури - а, залежність анізотропії (σ┴/σll) 

електропровідності від температури – б [26] 

Виявляється, що провідність вздовж базисної площини монокристалу 

графіту зменшується з ростом температури, чим проявляється типова металічна 

поведінка. З іншого боку, провідність вздовж нормалі до базисної площини 

зростає з ростом температури, що вказує на поведінку провідності типову для 

напівпровідників. Відповідна зміна анізотропії електропровідності (σ┴/σll) з 

температурою представлена на рис. 1.4.б. Величина σ┴/σll зростає зі 

зменшенням температури, що також обумовлено різними типами провідності 

вздовж різних кристалографічних напрямків графіту. 

 

1.1.3. Методи термічного розширення графіту  

Різні методи отримання ТРГ базуються на принципі, що полягає у 

введенні в міжшарові простори графіту речовин чи сполук, що при швидкому 



21 

 

нагріванні або самі переходять у газоподібний стан, або ж продукти їх розпаду 

є газоподібними. Для отримання ТРГ використовують установки динамічного 

типу, в основу яких закладено принцип розширення окисненого графіту в 

потоковому реакторі при температурі 900-10000С [27, 28]. Останнім часом 

застосовують також методи інфрачервоного, мікрохвильового, лазерного, 

плазмового нагрівання ІСГ [27, 29, 30]. Усі вони мають свої недоліки та 

переваги, але більшість з них є економічно невигідними для отримання ТРГ. 

Так, при мікрохвильовому нагріванні розширення відбувається за короткий 

проміжок часу з мінімальними затратами енергії, проте розширюється лише 

незначна кількість ІСГ – переважно приповерхневий шар частинок. 

Процес отримання ТРГ можна представити технологічним 

ланцюжком (рис. 1. 5). 

 

Рис. 1.5. Схема технологічного отримання ТРГ  

Механізм терморозширення широко обговорюється у науковій літературі 

[26, 29, 30], але єдиної точки зору з даного питання не вироблено. Найбільш 

розповсюдженою вважається позиція, що в процесі термолізу ІСГ при 

досягненні температури (400…600)0С частинки, розширюючись, приймають 

форму «розкритих до поверхні пелюстків». Це сприяє максимальному 

видаленню летких продуктів деструкції з поверхні і незначному з глибших 

шарів частинок по відношенню до пор. З підвищенням температури до 

10000С процес переміщується з поверхні матеріалу в об’єм, при цьому частинки 

набувають черв’якоподібної форми. Присутність функціональних груп на 

поверхні ТРГ забезпечує перекриття міжшарових каналів графітової матриці і 

затримує вихід інтеркалату. Через це рівень домішок в ТРГ значно вищий, ніж 
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для вихідного графіту. Так, для ТРГ на основі бісульфатного графіту - це деяка 

кількість залишкової сірки, а для нітратного – азоту [27].  

Кисневмісні поверхневі сполуки, розкладаючись при нагріванні, можуть 

розтягувати сусідні шари вуглецевої матриці, у результаті чого утворюється 

складчаста структура ТРГ.  

Згідно моделі розширення, основаної на теорії руйнування Гріффітса [27], 

у результаті підвищення температури інтеркалат дифундує з міжшарового 

простору в дефекти структури графіту, де, випаровуючись, створює 

підвищений тиск і підвищує внутрішні напруження. Зразок розширюється. При 

цьому у впорядкованих областях інтеркальованого графіту в процесі нагрівання 

виникають площинні мікротріщини, збільшення яких призводить до 

розщеплення графітової матриці, що відповідає механізму крихкого 

руйнування. Після цього іде процес розширення. Стінки пласких тріщин 

вигинаються і після того, як момент вигину на краях перевищить критичне 

значення, пласкі тріщини відкриваються у вигляді «бульбашок» і відбувається 

значне розширення зразка.  

 

1.1.4. Структурні особливості термічно розширеного графіту 

Частинки ТРГ мають складну мікроструктуру, яка визначає комплекс 

унікальних властивостей як самого ТРГ, так і виробів із нього. По своїй 

морфології ТРГ нагадує довільно скручені аркуші тонкого паперу. Вважається, 

що на початкових стадіях розширення відбувається розщеплення кристалітів 

графіту вздовж осі «с» на тонкі пачки-стрічки, які складаються з невеликої 

кількості атомних площин, що деформуються з утворенням складчастої 

структури [30]. Тенденція частинок ТРГ мінімізувати загальну поверхню при 

даному об’ємі є причиною виникнення черв’якоподібних та циліндричних 

форм частинок. Завдяки витравленню частини вуглецю в процесі хімічної та 

термічної обробок, а також розщепленню частинок при розширенні 

відбувається збільшення питомої поверхні ТРГ у порівнянні з вихідним 
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графітом. Так, питома поверхня ТРГ може змінюватися в межах від 10 до 

100 м2/г, а для вихідних частинок графіту вона становить 1 м2/г [32]. 

                  

   а       б 

Рис. 1.6. Мікроструктура черв’якоподібної частинки ТРГ (а) та частинки 

ТРГ в поперечному перерізі (б) [34] 

Будову черв’ячка ТРГ описують в трьох різних масштабах [31, 33]: 1) на 

рівні довжин самих черв’ячків – співвідношення довжини до діаметру; 2) на 

рівні структур, що утворюються всередині частинок, та 3) на рівні поверхні 

графітового полотна - наявність пористої структури, стінки комірок якої 

визначають як розорієнтовані тонкі диски, які складаються з елементарних 

шарів графіту (рис. 1.6). Деякі такі шари співрозмірні з діаметром самого 

черв’ячка, інші - розбиті на багато дрібних. Це говорить про наявність 

структурних дефектів в частинках ТРГ.  

Іноді, в залежності від методу отримання, на поверхні частинок ТРГ 

можуть утворюватися нанотубулярні структури [34], які виникають у результаті 

скручування елементарних шарів графіту. Крім того, вздовж частинок ТРГ 

спостерігаються глибокі зморшки-впадини. Вони є проявом існування 

дислокацій у вихідному графіті. Що стосується розмірності, то довжина 

черв’якоподібних частинок ТРГ складає декілька міліметрів, середній 

ефективний діаметр – сотні мікрометрів, а розмір наноструктурних фрагментів 
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частинок, які можна розділити, лежать у межах від одиниць до сотень 

нанометрів [5]. 

Було показано [35], що термічно розширений графіт характеризується 

достатньо складною будовою (формою черв’ячка). Автори вважають, що ТРГ 

має каркасну структуру у вигляді розгалуженої сітки армуючих стрижнів та 

вкладених у радіальному напрямі і закріплених на основному армуючому 

стрижні графітових пластин (лусочок) (рис. 1.7).  

            

      а         …    б 

Рис. 1.7. Армуючий «стрижень» ТРГ: а) – закручений в спіраль, б) – з 

лусочками ТРГ [35] 

При цьому пластинки в лусочках утворюють систему мікросферолітів 

ламелярного типу. За рахунок такої будови черв’ячка ТРГ наявність по всій 

довжині глибоких ліній пояснюється не існуванням дислокаційної структури 

графіту, як вважають у роботі [33], а границями поділу структурних утворень і 

наявністю армуючих стрижнів у ньому.  

Технологічний процес отримання, а також величина кристалітів і розмір 

частинок графіту значно впливають на ступінь розширення вихідної матриці, 

що відображається на таких важливих характеристиках ТРГ, як насипна вага, 

питома площа поверхні, пористість. Так, чим більший розмір кристалітів і чим 

досконаліший вихідний матеріал, тим створюється більший міжшаровий тиск 

при термообробці, так як зменшується дифузія газоподібних речовин по краях 

частинок і дефектах їх структури. Результати досліджень [36] показали, що 
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мезопори в ТРГ, а також питома площа його поверхні зменшуються зі 

збільшенням розміру його частинок від 109 до 318 мкм. Насправді, існує деяка 

оптимальна дисперсність графітового порошку, при зменшенні якої 

відбувається переважна дифузія газів по краях частинок і розширення не 

відбувається. Перевищення ж розміру частинок природного графіту (>1.5 мм) 

потребує збільшення часу хімічної обробки і зумовлює утворення більш 

дефектної структури. Це також погіршує розширення матеріалу [27].  

У роботі [37] представлені дані (табл. 1.1), що дозволяють проаналізувати 

вплив метод виготовлення ІСГ та ТРГ на характеристики отриманого ТРГ: 

насипну вагу та питому площу його поверхні.  

          Таблиця 1.1 

Характеристики ТРГ, виготовленого методом термоудару та 

мікрохвильового нагрівання 

Прекурсори 
Метод 

розширення 

НВЧ 

потужність, 

Вт 

Коефіцієнт 

терморозширення, 

VТРГ/ VІСГ 

(на г ІСГ) 

 

БЕТ 

питома 

площа 

поверхні, 

м2/г 

Насипна 

вага, кг/м3 

ІСГ1 

(електрохім. 

приготування) 

Мікрохвильове 

опромінення 

500 120 58 4,8 

750 82 42 5,4 

1000 79 33 5,2 

Швидке 

нагрівання 

(10000С) 

- 78 87 4 

ІСГ2 (хім. 

приготування) 

Мікрохвильове 

опромінення 

500 22 63 3,2 

750 17 70 2,2 

1000 28 77 2,3 

Швидке 

нагрівання 

(10000С) 

- 33 59 3 
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Аналіз цих результатів показує, що коефіцієнт терморозширення 

(VТРГ/ VІСГ – відношення об’єму ТРГ до об’єму ІСГ) строго залежить від 

прекурсорів. Менші значення VТРГ/ VІСГ для ІСГ2 зумовлене тим, що отримання 

інтеркальованих сполук графіту хімічним методом вже частково їх розширює, 

що, в свою чергу, впливає на насипну вагу ТРГ. Для прекурсорів ІСГ2 вона 

нижча ніж для ІСГ1 (ІСГ1- ІСГ, отримані шляхом електрохімічної обробки). 

У роботі [34] для отримання ТРГ використовували природний графіт з 

середнім розміром частинок 300 мкм, який попередньо інтеркалювали 

використовуючи електрохімічний метод. При цьому змінювали 

електроспоживання гальваностату. Результати досліджень одержаного при 

термолізі (10000С) ТРГ показали, що зростання анодного струму призводить до 

збільшення пористості та питомої площі поверхні ТРГ, зміни геометричних 

розмірів самих частинок (рис .1.8).  

 

    а          б 

Рис. 1.8. Вплив анодного струму на (а) – геометрію частинок ТРГ, (б) – 

пористість та питому площу його поверхні [34] 

Зростання як пористості так і питомої площі поверхні з ростом 

електроспоживання можна пов’язати лише з кращим проникненням інтеркалату 

в міжшаровий простір графіту. Це підтверджується і в роботі [38], де автори 

показали, що використання нижчих ступенів ІСГ (інтеркалат краше проникає в 

міжшаровий простір) призводить до зменшення насипної ваги та збільшення 
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питомої площі поверхні ТРГ, яка зростає при збільшенні температури обробки. 

На рис. 1.9 представлені експериментальні залежності насипної ваги ТРГ від 

температури розширення. 

 

 

Рис. 1.9. Залежність насипної ваги ТРГ від температури розширення [38] 

Тут чітко прослідковується зв’язок між збільшенням температури і 

зменшенням насипної ваги ТРГ, за рахунок створення більшого 

внутрішньомолекулярного тиску, а значить і збільшення ступеню розширення.  

 

1.1.5. Фізико-механічні та електрофізичні характеристики термічно 

розширеного графіту  

ТРГ має ряд унікальних властивостей: він хімічно інертний, має низьку 

насипну вагу, велику питому площу поверхні, легко пресується, 

характеризується анізотропією теплових і електричних властивостей, здатен 

поглинати нейтрони та ін. 

Комплексне вивчення процесу отримання ТРГ дає можливість 

прослідкувати взаємозв’язок не тільки між властивостями ІСГ, ОГ та ТРГ, але і 

виробів із нього. Так, автори [38] дослідили залежність характеристик міцності 

та пружності графітової фольги, а також ущільнюючих графітових кілець від 

насипної ваги (рис. 1.10 ) ТРГ.  
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Рис. 1.10. Вплив насипної ваги ТРГ на характеристики границі 

міцності (а) та пружності (б) графітової фольги густиною 1 г/л [38] 

Як видно з рис. 1.10 фізико-механічні характеристики вуглецевих 

матеріалів лінійно залежать від насипної ваги ТРГ і зменшуються зі 

збільшенням останньої.  

На міцність графітокартону впливає також його густина. Ущільнення 

черв’якоподібних частинок ТРГ призводить до орієнтації частинок в компакті, 

який отримують, і кожна індивідуальна лусочка ТРГ прагне зайняти 

перпендикулярне до напрямку пресування положення. При цьому, за рахунок 

зростання адгезійних сил між частинками, зростає міцність на розрив 

скомпактованих матеріалів з ТРГ, яка може досягати 15 МПа [27]. Так, зі 

збільшенням густини графітової фольги на основі нітрату графіта від 0,7 до 

1, 3 г/см3  міцність зростає від 2,2 до 7,1 МПа. Результати аналогічних 

випробуваннь фольги на основі бісульфату графіту показують ще кращі 

значення міцності. Таким чином на механічні характеристики суттєво впливає 

природа інтеркалату, що добре ілюструє рис. 1.11. Цікавим є те, що міцність 

графітової фольги змінюється навіть при зміні фракційного складу вихідного 

графіту. Так, відповідно до даних [27], зростання середнього розміру частинок 

вихідного графіту від 0,2 до 0,8 мм призводить до зростання міцності 

графітокартону від 1 до 3,5 МПа.  
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Рис.1.11. Залежність міцності графітової фольги від густини [27] 

Відомо, що у монокристалі графіту тепло- і електропровідність у базисній 

площині в  ̴ 103…104 разів вища ніж вздовж тригональної осі с [33, 39]. У 

скомпактованих зразках ТРГ теж можна виділити два напрямки: 

перпендикулярно (а) і паралельно (с) напрямку пресування, відносно яких 

проявляється анізотропія електрофізичних властивостей (рис. 1.12).  

 

Рис. 1.12. Схематичне зображення скомпактованих зразків ТРГ різної 

густини і визначення напрямків а та с [33] 

На рис. 1.13.а наведені залежності питомої електропровідності ТРГ від 

густини зразка, виміряної паралельно (σа) і перпендикулярно (σс) до напрямку 

пресування. Відповідна анізотропія електропровідності (σа/σс) зображена поряд 

на рис. 1.13.б. 
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Рис. 1.13. а – Залежність електропровідності σа та σс від густини (d) 

скомпактованих зразків ТРГ; б – анізотропія електропровідності (σа/σс) 

зразків [39] 

З рис. 1.13 видно, що величини σа та σс приймають майже ідентичні 

значення при низькій густині зразків, а при зростанні d ТРГ до 0,05 г/см3 

починає справджуватися нерівність σа > σс, спостерігається лінійне зростання 

анізотропії електропровідності, яка для найщільніших зразків не перевищує 

навіть 100. Це, насправді, говорить про незначну орієнтацію частинок ТРГ в 

цих матеріалах, так як для компактів ТРГ з густиною 1,8 г/см3, коли лусочки 

ТРГ вишиковуються в перпендикулярні напрямку пресування площини, 

анізотропія електропровідності може досягати 365 одиниць [40]. 

 

1.1.6. Використання графіту та термічно розширеного графіту для 

виготовлення нанокомпозицій з полімерною матрицею 

У залежності від природи компонентів (наповнювач: природний, 

окиснений графіт, ТРГ, оксид графіту, графітові нанолусочки, та полімер - 

матриця), а також умов та методу виготовлення виділяють три основні типи 

композиційних матеріалів, які є типовими системами для КМ полімер-графіт 

(рис. 1.14) [41]. У випадку, коли полімер розподіляється між графітовими 

частинками і при цьому графітові частинки зберігають початковий розмір, 
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утворюється фазороздільний КМ, характеристики якого залишаються в тому ж 

діапазоні, що і для традиційних макрокомпозиційних матеріалів. Якщо ж 

поодинокі витягнуті ланцюги макромолекул інтеркалюються між шарами 

графіту, формується орієнтована багатошарова структура, що складається з 

полімерних і графітових прошарків – так званий інтеркаляційний КМ. Третій 

тип – деламінаційна (або розшарована) нанокомпозиція утворюється у випадку, 

коли окремі графітові лусочки рівномірно розподіляються в об’ємі полімерної 

матриці. При цьому, використовуючи термін “розшаровані”, мається на увазі, 

що, наприклад, на відміну від КМ полімер-глина, відбувається фрагментація 

графіту не на окремі графенові шари, а на графітові лусочки товщиною 

десятки нм.  

 

Рис. 1.14. Структура КМ полімер-графіт [41] 

Незважаючи на велику різноманітність полімерних композицій, спільним 

для всіх них є існування фазової границі між матрицею та наповнювачем — 

міжфазний шар [41, 42]. Як показано на рис. 1.15, міжфазний шар виходить 

далеко за межі області адсорбції матричних ланцюгів на поверхні наповнювача. 

Крім того, його структура відрізняється від фаз матриці та наповнювача і 

змінюється в залежності від відстані між поверхнями компонентів. Міжфазний 

шар відповідає за механічні властивості КМ, а саме, за передачу навантаження 

між матрицею та наповнювачем. У випадку мікрочастинок, міжфазний простір 
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товщиною 1 нм навколо наповнювача в цілому складає лише 0,3% від 

загального об'єму КМ. Аналогічно міжфазна частка навколо нанорозмірного 

наповнювача може досягати 30% від загального об'єму системи. Міжфазний 

шар складається, як правило, з полімерних ланцюгів, які являють собою 

чергування адсорбованих сегментів, петель і хвостів макромолекул.  

 

Рис. 1.15. Схематичне зображення міжфазного шару між наповнювачем 

та полімерною матрицею [42] 

Товщина міжфазового шару не є постійною величиною, оскільки 

неможливо виділити чітку границю між перехідною областю і об'ємним 

полімером. Її ефективне значення залежить від гнучкості ланцюга та енергії 

адсорбції, що визначається поверхневими енергіями полімера та твердої фази.  

Якщо всі ділянки поверхні наповнювача здатні адсорбувати кінці 

полімерних молекул і якщо при цьому макромолекули є достатньо гнучкими, то 

їх сегменти гарно адсорбуються. Утворені петлі будуть короткими, а біля 

поверхні частинки наповнювача формується щільний полімерний 

шар (рис. 1.16.а).  

Якщо сегменти ланцюга слабо взаємодіють з поверхнею або ж ланцюг 

жорсткий, петлі та хвости простягаються вглиб матриці і утворюються області 

більш низької густини (рис.1.16.б). 
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Рис. 1.16. Схематичне зображення адсорбції полімеру на поверхні 

наповнювача: а- сильний зв'язок між частинкою та полімерним ланцюгом, коли 

адсорбується майже всі сегменти макромолекули; б- слабка адгезія 

наповнювача та полімеру, коли більшість сегментів залишаються в петлях [42] 

Концепція міжфазних областей широко використовується в літературі для 

пояснення механічних властивостей КМ. Проте кількісно її вплив досить важко 

оцінити. Згідно теоретичної моделі, запропонованої в роботі [43], реальне 

значення границі міцності для полімерних КМ можна виразити наступним 

чином: 
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де σTo - границя міцності матричного полімеру, λ - відносне видовження, n 

- параметр деформаційного зміцнення, С - об’ємний вміст наповнювача, В - 

емпіричний параметр міжфазної взаємодії матриця-наповнювач. 

Автори [44], вивчаючи вплив адгезії на модуль пружності КМ, вважають, 

що якщо полімер адгезується на поверхні частинки, де модуль пружності 

вищий, то утворюється область вищої густини і, як результат, підвищується 

модуль пружності разом з частинкою. При навантаженні частина полімеру в 

близькій області від частинки буде рухатись у зону вищої густини, що 
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призводить до покращення пружних характеристик КМ і зміцнення полімеру. 

Підтвердженням цього є багато експериментальних результатів [42, 46]. 

Наприклад, у [45] для НКМ епоксидна смола-ТРГ з концентрацією ТРГ 1 об.% 

спостерігали покращення пружних характеристик матеріалу на 5%. При цьому 

важливою є технологія змішування компонентів перед спіканням. Так, модуль 

пружності в порівнянні з матричним матеріалом зростає на 0,1 ГПа у випадку 

безпосереднього механічного змішування компонентів КМ, на 0,3 ГПа при 

ультразвуковому їх перемішуванні, та на 0,4 ГПа при перемішуванні методом 

зсуву. Комбінування ультразвукового та зсувного перемішування дає ще вищі 

значення модуля пружності КМ. Таку поведінку модуля пружності автори 

пов’язують з кращим розподілом нанонаповнювача в епоксидній матриці і 

гарним адгезійним зв’язком між частинками наповнювача та полімеру, що в 

свою чергу впливає на рухливість полімерних ланцюгів при навантаженні.  

Збільшення концентрації наповнювача в КМ призводить до нестачі 

полімерної речовини, і полімерна матриця втрачає безперервність. Тому у 

високонаповнених полімерах після досягнення певного вмісту наповнювача 

міцність КМ починає прогресивно зменшуватися, спостерігається ефект 

концентраційного обернення підсилюючої дії наповнювача [46]. Крім того, у 

випадку нанорозмірного наповнювача зростає кількість центрів 

зародкоутворення при кристалізаціїї КМ, в результататі чого змінюється форма 

сферолітів, зменшуються їх розміри. Такі структурні зміни є причиною 

зменшення границі міцності на розрив і погіршення механічних 

характеристик НКМ [41].  

Що стосується електрофізичних характеристик НКМ полімер-графіт, то 

введення невеликої кількості вуглецевого компоненту призводить до переходу 

матеріалу від непровідного (1016 Ом∙м) в провідний стан (10-4 Ом∙м). 

Дослідженню особливостей проходження струму через такі системи 

присвячено ряд робіт [47-52]. У них розглянуто різноманітні аспекти переносу 

заряду через полімерне середовище. Встановлено, що при незначному вмісті 
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вуглецевого наповнювача переважає тунельний механізм провідності, який при 

зміні температури може мати термофлуктуаційний характер. Зростання вмісту 

графітового компоненту приводить до зростання провідності через прямі фазові 

контакти частинок і утворення перколяційних ланцюжків з частинок 

наповнювача у діелектричному середовищі. Причому, у деяких випадках 

зростання електропровідності КМ (поріг перколяції) спостерігали вже при 

надзвичайно малих концентраціях графіту. Наприклад, на сьогодні можна 

отримувати графітовмісні ПКМ з порогом перколяції 0,011 - 6 об.%, що робить 

графітові нанонаповнювачі перспективним електропровідним наповнювачем і 

ставить їх поряд з вуглецевими нанотрубками. При цьому важливим є 

просторовий розподіл графіту в полімерній матриці, який впливає на умови 

формування провідних шляхів. Відповідно до даних роботи [53], ступенем 

орієнтаційного впорядкування графітових наночастинок можна ефективно 

керувати, якщо їх вводити у рідкокристалічну матрицю. Це дозволяє понизити 

пороги протікання в порівнянні з методами прямого змішування компонентів. 

Перколяційний підхід також вдало використовується для описання 

діелектричних характеристик ПКМ. Так, автори [54] показали екстремальну 

залежність діелектричної проникності від концентрації наповнювача в районі 

перколяційного переходу. Проте, незважаючи на велику кількість 

експериментальних і теоретичних робіт, практично не зустрічається досліджень, 

де було б проаналізовано вплив морфології та дисперсності ТРГ на структурні 

особливості, електропровідність та, особливо, діелектричні властивості систем 

полімер-ТРГ. 

 

1.1.7. Вплив дисперсності частинок графіту на практично важливі 

характеристики полімерних композиційних матеріалів 

Композиційні матеріали дисперсної структури характеризуються низкою 

важливих параметрів: формою, розміром частинок, розподілом дисперсної фази 
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за її розміром, питомою поверхнею наповнювача, протяжністю границі поділу 

фаз матриця-наповнювач, щільністю упаковки частинок в системі [55 - 58]. 

У механізмі взаємодії поверхні частинок наповнювача з макромолекула-

ми полімеру найважливіше значення має характер контакту на межі поділу фаз. 

У більшості випадках необхідне забезпечення по можливості тіснішого та пов-

ного контакту компонентів. Тому вибір дисперсних наповнювачів, в першу чер-

гу, визначається розмірами частинок і розподілом їх за розміром. Чим менший 

розмір частинок наповнювача, тим більша поверхня дотику його з полімером і 

тим тісніший зв'язок між частинками наповнювача та полімером. Важливою є 

також форма і шорсткість частинок наповнювача, оскільки площа контакту збі-

льшується тим сильніше, чим більше форма частинок відрізняється від сферич-

ної. Отже, дисперсність порошкового матеріалу є його найважливішою харак-

теристикою, так як вона формує властивості всієї дисперсної системи.  

За ступенем впливу дисперсності на властивості гетерогенних систем, ди-

сперсні системи можна розділити на наступні класи [59, 60]: 

- Кластерні (нанорозмірні) з розміром частинок 5·10-10 - 10-8 м (0,5 -

 10 нм) 

- Ультрамікрогетерогенні (ультрадисперсні) з розміром частинок 10-

8 - 10-7  м ( 10 - 100 нм); 

- Мікрогетерогенні з розміром частинок 10-7 - 10-5 м ( 0,1 - 1 мкм); 

- Крупнодисперсні з розміром більш ніж 10-5 м (>10 мкм); 

Однією з найважливіших характеристик дисперсності є площа поверхні, 

або ж питома поверхня дисперсних частинок, яка пов’язана з розміром части-

нок наступним чином 
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де k – коефіцієнт, що враховує форму частинок (k = 6 для сферичних і 

k=12 для призматичних частинок) [61,62], d - реальна густина матеріалу, s -

середній розмір частинок дисперсної фази. 

Збільшення питомої площі поверхні наповнювача призводить до 

зростання граничного шару в системі полімер - наповнювач і зростанню 

протяжності межі поділу фаз в композиційних матеріалах. Так, починаючи з 

Sпит = 2300 см2/г, що відповідає діаметру частинок 10 мкм, частка міжфазного 

шару в системі полімер - наповнювач і поверхня поділу фаз різко зростають, 

при цьому вміст полімеру в граничних шарах може перевищувати 10 % при 

товщині шару 0,1 мкм [62]. Це обумовлює залежність характеристик 

композиційного матеріалу від властивостей граничного шару. 

Іншим важливим параметром для оцінки дисперсних систем є коефіцієнт 

упаковки, або ж пакінг (paсking) фактор (F), який визначає максимальну 

об'ємну частку дисперсної фази в заданому об’ємі. Для дисперсних частинок 

наповнювача, як це було показано в роботі [63], а також підтверджено 

експериментально, з розміром частинок > 40 мкм параметр їх упаковки мало 

залежить від еквівалентного діаметру частинок і відповідає 

середньостатистичній щільності кубічної упаковки частинок (0,55). Зі 

зменшенням розміру частинок, щільність їх упаковки зменшується, особливо 

швидко при розмірі частинок <10 мкм. Автори пов’язують це зі зміною форми 

частинок і з утворенням досить міцних і великих агрегатів з окремих частинок, 

між якими зростає кількість пор. При цьому сумарна пористість матеріалу 

зростає, що призводить до зниження насипної ваги і параметру F.  

Експериментальна група [63] визначила фактори упаковки металічних 

порошків Fe, Ni та Cu. Цікавим є те, що мідь має найнижчі значення F, при 

цьому, зі зменшенням розміру частинок міді, величина пакінг-фактора 

зменшується. Це свідчить про дендритну форму частинок міді, яка стає більш 

нерегулярною для менших частинок мідного наповнювача.  
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У деяких роботах розглядається питання впливу форми частинок і 

фракційного складу наповнювача на електричні характеристики композицій 

[63 - 65]. При цьому, важливим фактором, що впливає на провідність, є 

контактні явища в дисперсній провідній фазі [66,67]. Так, провідність міді при 

постійному прикладеному тиску (25 кг/см2) зростає майже втричі зі 

збільшенням фракцій порошку від 10 мкм до 105 мкм [63]. Автори [67] 

доводять сильну залежність контактного опору від пластичної деформації 

частинок порошків як результат збільшення області контакту, величина якої 

залежить від діаметру частинок. 

Існує велика кількість робіт, присвячених вивченню перколяційних 

ефектів в полімерних електропровідних композиційних матеріалах [67 - 72]. 

Деякі з них враховують вплив топології провідної фази на перколяційну 

поведінку наповненої полімерної системи [69]. 

Зокрема, авторами [68] запропоновано рівняння, що гарно описує зміну 

електропровідності системи в області високого наповнення, (С >Сc) і при цьому 

враховує фактор упаковки частинок провідної фази: 
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де σс і σm - електропровідність наповнювача та матриці, С та Сс - довільна 

та критична частки наповнювача, F - пакінг-фактор частинок провідної фази. 

Існують також модельні підходи, які дозволяють адаптувати форму та 

геометрію провідного наповнювача для максимізації користі при використанні 

провідних наповнювачів і при цьому мінімізувати поріг перколяції системи. 

У роботі [73] запропонована аналітична модель прогнозування порогу 

перколяції полімерних нанокомпозиційних матеріалів з дископодібними 

частинками наповнювача. Ця модель створена на основі поняття 

середньостатистичної відстані між частинками (interparticle distance - IPD) 
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наповнювача і враховує не тільки геометрію, але і просторовий розподіл 

частинок дисперсної фази. При цьому, відповідно механізму тунелювання, за 

критерій провідності системи було обрано відстань між частинками 10 нм.  

Відповідно IPD моделі, поріг перколяції для 2D хаотично розподілених 

пластинок: 
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де р і l - діаметр і товщина дископодібних частинок, рIP - відстань між 

частинками. 

Що стосується формування тривимірної провідної сітки наповнювача, то 

критична концентрація провідної фази може бути розрахована: 
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Згідно IPD моделі поріг перколяції лінійно зростає зі збільшенням 

товщини пластинок, при цьому динаміка зміни Сс більша для наповнювачів 

меншого діаметру. У свою чергу, залежність порогу протікання від діаметра 

наповнювача має нелінійний характер: Сс параболічно зменшується зі 

збільшенням діаметра частинок провідної фази і чим більша товщина 

наповнювача тим більша зміна порога перколяції. 

Існує ще декілька підходів визначення порогу протікання як функції 

геометричних розмірів наповнювача. Так, згідно моделі виключення об’єму, 

запропонованою в роботі [74]: 
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Модель Chunsheng Lu та Yiu-Wing Mai [75], яка була створена з метою 

передбачення бар’єрних властивостей нанокомпозиційних матеріалів полімер-

глина з хаотичною орієнтацією пластинок, дає можливість визначити Сс як 
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Порівняння теоретичних розрахунків значень С з експериментальними 

даними для полімерних нанокомпозиційних матеріалах, що містять в якості 

наповнювача графітові нанолусочки (рис. 1.17) [73], показує, що IPD 

модельний підхід найкраще узгоджується з експериментальними результатами 

в порівнянні з теоріями [74] і [75].  

 

Рис. 1.17. Порівняння експериментальних результатів з теоретичними 

підходами визначення порогу протікання нанокомпозиційних матеріалів з 

різними графітовими нанолусочками [73]  

Що стосується механічних властивостей дисперсних наповнених систем, 

з додаванням наповнювачів меншого розміру механічні властивості 

композиційного матеріалу покращуються [76, 77].  
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Самір Н.М. дослідив вплив наповнювача каоліна різних розмірів (100, 120 

мкм) на механічні властивості КМ поліпропілен-поліетилен [77]. І результати 

показали, що додавання частинок каоліну більшої дисперсності призводить до 

підвищення границі міцності, модуля пружності, ударної міцності і зменшенню 

відносного видовження на розрив більше, ніж додавання частинок каоліну 

більших розмірів. 

Результати [78] показали існування ефекту наноадгезії в дисперсно 

наповнених полімерних нанокомпозитах на основі фенілона, наповнених 

дисперсним оксинітридом кремній-ітрія, що впливає на ступінь підсилення 

пружних характеристик композиційного матеріалу. Як відомо з [79], у випадку 

великих (мікро-) площ контакту, останній не може бути реалізованим по всій 

поверхні частинки чи волокна наповнювача, а реалізується лише на частині 

поверхні, в основному, по виступах контактуючих тіл. У випадку ж 

наночастинок, малі розміри шороховатості їх поверхні можуть дозволити більш 

тісний контакт полімер – частинка, що призводить до підсилення міжфазної 

адгезії і, в свою чергу, пружних характеристик КМ. 

Напівемпіричний підхід, розроблений авторами [80] для опису 

механічних характеристик полікристалічних полімерів, дозволяє враховувати 

фактор форми частинок наповнювача: 
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де Ес, Еf, Em - модулі Юнга КМ, наповнювача і матриці відповідно, ς - 

фактор форми частинок наповнювача, що залежить від геометричних розмірів 

та орієнтації частинок, C - об’ємний вміст наповнювача. 

Фактори форми для дископодібних частинок наповнювача було отримано 

Van Es [81]: 
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2  (в перпендикулярному напрямку дисків). 

Фактор форми для волокнистих наповнювачів: 

2  (перпендикулярно осі волокна), 
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2  (вздовж осі волокна). 

Аналіз рівняння (1.8) показує, що дископодібні частинки не дуже 

ефективні при низькому значенні їх коефіцієнта форми (довжина/діаметр (l/p)) 

<10. Максимальна жорсткість композиції досягається лише при l/p більше 1000 

для дископодібних частинок і вище 100 для волокон [82] (рис. 1.18). 

 

Рис. 1.18. Залежність відношення Ес/Em від коефіцієнта форми 

циліндричних частинок l/p [82] 

Таким чином, форма, розмір, щільність упаковки частинок наповнювача, 

їх розподіл в об’ємі полімерної матриці є важливими параметрами, що 

визначають як фізико-механічні, так і електрофізичні характеристики 

композиційного матеріалу.  

 

1.2. Пористі вуглецеві матеріали. Структура. Основні методи отримання 

Особливе місце серед вуглецевих матеріалів займають пористі вуглецеві 

матеріали, які мають високу сорбційну здатність. У літературі ПВМ називають 
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також активованим (чи активним) вугіллям [7]. У порівнянні з іншими 

адсорбційними матеріалами (силікагелі, цеоліти, алюмогелі, іоніти та ін.) 

активоване вугілля є унікальним сорбентом завдяки своїм гідрофобним 

властивостям і пористій будові. У структурі ПВМ спостерігається хаотичне 

чергування впорядкованих і невпорядкованих областей, що містять вуглецеві 

гексагони. Впорядковані області складаються з плоских графенових шарів 

(3…5), які безладно зміщені один відносно одного і не співпадають в напрямку 

перпендикулярно площині шарів, причому відстань між шарами складає від 

3,44 до 3,65 А. Впорядкований вуглець становить одну-дві третини від 

загальної кількості вуглецю в матеріалі, решта припадає на так званий 

аморфний вуглець.  

Структура ПВМ нагадує тривимірний лабіринт-сітку із розширень і 

звужень (пор) різного розміру та форми. Розрізняють мікропори (розмір <2 нм), 

мезопори (від 2 до 50 нм) та макропори (> 50 нм). До мікропор відносять також 

субмікропори з розміром в межах 0,7 - 2 нм та ультрамікропори розміром < 0,6 

– 0,7 нм [8, 83]. Завдяки наявності пор ПВМ мають високу питому поверхню і 

здатні поглинати (адсорбувати) різні речовини з рідин та газів. У залежності від 

технології виготовлення 1 грам ПВМ може мати поверхню від 500 до 2000 м2  

 

Рис. 1.19. Схематичне зображення пористої структури активованого 

вугілля 

Адсорбція в мікропорах, в основному, відбувається по механізму 

об’ємного заповнення. Механізм поглинання в мезопорах полягає у 
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послідовному утворенні адсорбційних шарів (полімолекулярна адсорбція), що 

закінчується заповненням пор за механізмом капілярної конденсації. 

Макропори є основними «транспортними каналами», по яким відбувається 

переміщення сорбованої речовини до мезо- та мікропор, які є своєрідними 

сховищами адсорбату. Мікропори гарно сорбують молекули невеликого 

розміру, а мезопори підходять для сорбції великих органічних молекул.  

Структура і кількість пор ПВМ залежать від вихідної сировини, з якої 

його отримують. Наприклад, активоване вугілля на основі шкарлупи кокоса 

характеризується більшою кількістю мікропор, а в активованому вугіллі на 

основі кам`яного вугілля переважають мезопори. Для ПВМ на основі деревини 

характерна більша кількість макропор (рис. 1.20).  

 

Рис. 1.20. Мікроструктура активованого вугілля [83] 

Зазвичай ПВМ містять кисневмісні функціональні групи, які 

утворюються при окиснювальній обробці (гідроксильні, карбонові, 

карбоксильні, ефірні і т. п.), що також впливає на сорбційну здатність 

матеріалу. 

На сьогодні найбільше практичне застосування знайшли активовані 

вугілля, отримані з твердої органічної сировини (торфу, деревини, кам’яного 

вугілля, шкарлупи горіхів). У виробництві ПВМ можна виділити 2 основні 

етапи: карбонізацію (піроліз) та активацію [8]. У результаті піролізу, який 

проводять при температурах 650 – 1000°С, частина гетероатомів видаляється з 

газоподібними компонентами, в об’ємі твердого матеріалу утворюються 



45 

 

агрегати упорядкованих вуглецевих шарів, які з підвищенням температури 

розупорядковуються. У процесі хімічних та парогазових способів активації 

відбувається вигорання смолистих речовин і частини вуглецю, у результаті 

чого відкриваються пори, що знаходяться в закритому стані. Хімічна активація 

дає можливість отримувати ПВМ високої сорбційної здатності. Але він 

забруднений різними домішками. Тому процес хімічної активації досить часто 

проводять перед карбонізацією сировини. Що стосується парогазових методів, 

вони дозволяють отримувати ПВМ майже без домішок, однак, у результаті 

видалення частини вуглецю зменшується вихід активованого вугілля. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Одержання зразків композиційних матеріалів фторопласт–термічно 

розширений графіт  

Для виготовлення композиційних сумішей використовували порошки 

фторопласту марки 3В і термічно розширеного графіту різної дисперсності. 

Середній розмір поперечного перерізу частинок фторопласту складав 

декілька мікрон. Густину ФП при розрахунках брали рівною  2,23 г/см3. Для 

графіту  2 г/см3, а питома площа поверхні ТРГ складала ~ 50 м2/г [5]. 

Різну дисперсність графітового компоненту сумішей отримували шляхом 

механічного подрібнення частинок ТРГ за допомогою спеціально створеного 

двопелюсткового дезінтегратора вертикального типу. При цьому швидкість 

обертання млина міксера становила 2∙104 хв-1. Подрібнення здійснювали 

протягом 30 хв. Після диспергування порошок ТРГ сепарували на фракції 

(40...260) мкм за допомогою сит різної зернистості. Для цього використовували 

автоматичну сепараційну машину, яка дозволяла протягом 10 хвилин розділяти 

на фракціїї понад 200 г порошку ТРГ. 

Порошки ФП та ТРГ у необхідних пропорціях механічно перемішували за 

допомогою тихохідної мішалки барабанного типу (рис. 2.1), що дозволяло 

уникнути розігрівання суміші за рахунок тертя частинок, а також їх руйнування. 

Касета міксеру містила 4 скляних барабани об'ємом по 800 мл, які приводились в 

рух за допомогою двигуна (4). Кожен барабан мав спеціальні діагональні 

мембрани, що сприяло турбулізації потоків компонентів і забезпечувало ретельне 

перемішування порошків. Швидкість обертання барабанів міксера складала 120 

об/хв. Перемішування відбувалось протягом 12 год. Використання ротаційної 

мішалки дозволяло отримати повністю ізотропні суміші без грудок та скупчень а 

також одночасно перемішувати 4 суміші у однаковому режимі. Рівномірність 

розподілу частинок наповнювача в полімерній матриці в одержаних сумішах 
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контролювали за допомогою оптичної та скануючої електронної мікроскопії 

 

Рис. 2.1. Ротаційна мішалка барабанного типу на 4 суміші. 1 – барабан, 2 – 

мембрани, 3 – касета для барабанів, 4 – двигун 

Процес отримання композиційних матеріалів ФП-ТРГ складався з 

декількох етапів. Спочатку готували порошкові суміші ФП-ТРГ за методикою, 

описаною вище. Потім зразки завантажували до вакуумної циліндричної прес-

форми, яку поміщали в піч коаксіальної форми. Температуру печі регулювали 

джерелом струму, а поточне значення температури контролювали за допомогою 

розміщеної біля зразка термопари. Пресформу нагрівали до температури 

топлення ФП (488 ± 5)К. Процес нагрівання тривав 60 хв. Потім, попередньо 

відкачавши повітря з пресформи за допомогою форвакуумного насосу (вакуум – 

10-4 Па), зразки витримували під тиском (1…40 МПа) протягом 20 хв. При цьому 

навантаження тримали до повного охолодження композиційного матеріалу 
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протягом 1 години.  

 

 

Рис. 2.2. Схема пристрою для отримання зразків. 1 – прес-форма, 2 – 

форвакуумний насос, 3 – піч, 4 – джерело струму, 5 – термопара, 6 – зразок, 7 – 

гідравлічний прес 

 

2.2. Одержання пористих вуглецевих матеріалів 

Процес одержання ПВМ містив два етапи: піроліз та активацію. 

Піроліз (термічне розкладання вихідної сировини) проводили в печі-

реакторі. Для цього матеріал завантажували в контейнер, який представляв 

собою стальний резервуар, і витримували при температурі 6000С протягом 

30 хв.  

Активацію ПВМ проводили в парогазовому реакторі при температурі 

8000С протягом 1 год. Потім здійснювали хімічну активацію матеріалу 

послідовно в концентрованій кислоті HCl і 30 % розчині HNO3. Після обробки в 

кожній з кислот вуглецевий матеріал промивали дистильованою водою до 
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нейтрального рівня pH і висушували у потоці гарячого повітря.  

 

2.3. Методи досліджень 

2.3.1. Рентгенівська дифрактометрія 

Для оцінки структурних змін у диспергованому ТРГ та у фторопластовій 

матриці, що відбуваються в зразках при виготовленні НКМ, використовували 

метод рентгеноструктурного аналізу. Дослідження проводили на 

автоматизованому рентгенівському дифрактометрі ДРОН-3М, використовуючи 

мідне (Сu-Kα) випромінювання з довжиною хвилі 0,154 нм. 

Визначення параметрів тонкої структури (мікронапружень, розмірів блоків 

когерентного розсіювання, густини дислокацій) матеріалів проводили за відомим 

методом апроксимації (якщо експериментально є можливість зафіксувати відбиття 

різних порядків від однієї і тої ж площини зразка, що досліджували) [84]. 

Залежність розмірів блоків когерентного розсіювання від ширини 

дифракційних піків розраховували за формулою Шерера. 

,
cos




А       (2.1) 

 

де А - середній розмір областей когерентного розсіювання, β - півширина 

піків, θ - кут дифракції. 

Ступінь кристалічності полімерної матриці визначали за формулою: 

 

ac

c

II

I


 ,                                       (2.2) 

 

де Ic - площа під кристалічними, а Iа - площа під аморфними піками. 

Підбір якісних еталонів (ненапружених матеріалів), ширини вхідних та 

вихідних щілин на рентгенівській трубці та детекторі, використання математичних 

методик згладжування експериментальних піків (метод сплайнів) дозволяли 
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коректно виділяти фізичне уширення дифракційних піків від досліджуваних 

зразків і за відомими математичними алгоритмами визначати параметри їх 

реальної структури. 

 

2.3.2. Металографія, електронна та оптична мікроскопія  

Дослідження структури поверхні зразків проводили за допомогою 

скануючої електронної мікроскопії на приладах GSM – 840 та JEOL JSM-6490 

(виробництва Японії) при збільшенні 50, 100, 500, в окремих випадках – 1000 і 

3000. При цьому для отримання знімків кращої чіткості, зразки напилювали 

наношаром золота. В окремих випадках мікрофотографії  структури зразків 

отримували  за допомогою оптичного (Carl Zeiss Axiovert 40 MAT ) та 

металографічного мікроскопів, що знаходяться на кафедрі фізики металів 

фізичного факультету. На початковому етапі була відпрацьована методика 

оптичної мікроскопії для зразків полімерних композиційних матеріалів з 

металевим компонентом [16]. 

 

2.3.3. Вимірювання електроопору та диференційної термо е.р.с. 

Вимірювання електропровідності КМ проводили двома методами: 

відповідно ГОСТ 6433.2-71 для високо- та ГОСТ 20214-74 - низькоомного 

діапазонів вимірювань. В першому випадку використовували двохелектродну 

схему вимірювань. При цьому дископодібні зразки затискали між двома 

мідними пластинами, а покази їх електроопору фіксували за допомогою 

тераометра Е6-13А. Розрахунок питомого електроопору проводили за 

формулою 

 

,
h

Sr 
      (2.3) 

 

де h - товщина зразка, r - його електроопір і S - площа. 
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 В низькоомній області вимірювання проводили в спеціально зробленій 

комірці за допомогою стандартної чотириелектродної схеми (рис. 2.3), яка 

також дозволяла вимірювати диференційну термо е.р.с. зразків. Вимірюючи 

струм через зразок і падіння напруги на внутрішніх електродах, визначали опір 

середньої частини зразка.  

Розрахунки питомого електроопору КМ проводили за наступною 

формулою: 

 

,






 


l

ha

I

U
      (2.4) 

 

де I - струм через зразок, U - зміна напруги на внутрішніх електродах, a, 

h, l - геометричні розміри зразка. 

 

Рис. 2.3. Схема вимірювання електропровідності чотирьохелектродним 

методом: ДС - джерело постійного струму, А - амперметр, V - вольтметр, a, h - 

лінійні розміри зразка, l - відстань між електродами 

Величину термо е.р.с. вимірювали відносно мідного еталона в комірці, де 

зразок затискали в мідних зажимах і за допомогою мідно-константанових 

диференціальних термопар контролювали градієнт температур вздовж зразка. 



52 

 

Результати вимірювань записували на комп’ютер. Відносна  похибка визначення 

величини термо е.р.с. не перевищувала 1%.  

Вимірювання питомого електроопору порошкових матеріалів при різних 

тисках проводили на установці, зображеній на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Схематичне зображення установки для вимірювання 

електроопору порошків при різних тисках: 1- станина, 2 - стойка, 3 - шарнір, 4 - 

коромисло, 5 - вантаж, 6.- індикатор, 7 - поршні - електроди, 8 - ізоляційна 

циліндрична комірка, 9 - зразок 

Порцію порошкової суміші насипали до тефлонової циліндричної комірки 

8 з мідними поршнями 7, які виконували роль електродів і вільно рухались 

вздовж циліндра. За допомогою індикатора 6 визначали висоту порції порошку 

в циліндрі, а також фіксували переміщення верхнього циліндра під дією 

навантаження 5 і визначали зміну об’єму порошку. Електроопір вимірювали за 

допомогою електронного мультиметра. Питомий електроопір розраховували за 

формулою (2.3). 
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2.3.4. Вимірювання діелектричних характеристик 

Вимірювання діелектричної проникності проводили відповідно до 

ГОСТу 22372-77 на мікрометричній комірці, що дозволяло уникнути впливу 

крайових ефектів та паразитної ємності, що суттєво впливає на точність 

вимірювання [85]. При цьому використовували трьохелектродну схему 

вимірювання. Значення діелектричної проникності розраховували за 

формулою:  

,
0С

Сх

 

 

де Сх - виміряна ємність зразка, С0 - геометрична ємність (ємність 

конденсатора тих же розмірів, де замість діелектрика - вакуум). При 

вимірюваннях за трьохелектродною схемою С0 розраховували за формулою. 
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d1 - діаметр охоронного електроду, g - висота зазору між вимірювальним і 

охоронним електродами, h - товщина зразка. 

 

2.3.5. Визначення адсорбції пористих вуглецевих матеріалів 

Для дослідження сорбційних характеристик ПВМ аналізували їх здатність 

до поглинання парів спирту.  

Для цього, в спеціально зроблену скляну кювету з внутрішнім 

коаксіальним циліндром, ставили ємність з подрібненим сорбентом. Потім в 

кювету наливали етиловий спирт так, щоб ємність з вуглецевим матеріалом 

була вище поверхні рідини, і кювету герметично закривали. Методом 

зважування фіксували зміну ваги сорбенту з часом. Для визначення поглинання 

в рідині, вуглецевий сорбент поміщали в суху кювету, заливали спиртом і 
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залишали на декілька хвилин, час від часу збовтуючи. Потім, профільтрувавши 

суміш через сухий фільтр, методом зважування фіксували масу зразка після 

експозиції. Експеримент проводили при температурах 200С і 370С . 
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РОЗДІЛ 3  

ПОРОШКОВІ СУМІШІ ФТОРОПЛАСТ–ДИСПЕРГОВАНИЙ 

ТЕРМІЧНО РОЗШИРЕНИЙ ГРАФІТ 

 

3.1. Структурні характеристики термічно розширеного графіту різної ди-

сперсності 

До диспергування частинки ТРГ мають їм притаминну черв’якоподібну 

форму (рис. 3.1.а). Раніше проведені експериментальні дослідження [5] показа-

ли, що вермікулярні частинки ТРГ являють собою полішарувату систему графі-

тових пластин, товщина яких змінюється від одиниць до сотень нанометрів, а 

відстань між ними варіюється в межах від 10 нм до 10 мкм.  

       

 а)     б)    в) 

Рис. 3.1. Електронно мікроскопічні зображення а) вихідного ТРГ, (б) і (в) 

- з середнім розміром частинок (s) 260мкм і 40мкм 

Після диспергування морфологія частинок ТРГ змінюється. Можна бачи-

ти (рис. 3.1.б, в), що в результаті механічного подрібнення руйнується каркас 

черв’якоподібних частинок і відбувається їх фрагментація на лусочки. Крім то-

го, якщо частинки ТРГ дисперсністю 260 мкм є або окремими елементами вихі-

дного ТРГ, або ж дрібними пластинками із рваними краями, то частинки з сере-
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днім розміром поперечного перерізу ~ 40 мкм схожі на мікродиски, форма яких 

наближається до рівновісної (рис. 3.1.в). 

Відомо, що при певному навантаженні графітові шари руйнуються шляхом 

ковзання одних відносно інших. Коли починається процес ковзання площин, 

мікронапруження (РІІ) кристалічної ґратки графіту зростають. Відбувається 

локальне спотворення решітки, що призводить до утворення неоднорідних полів 

пружних напружень.  

Величину мікронапружень диспергованого ТРГ (рис. 3.2), що вносяться в 

його структуру в результаті механічного подрібнення, визначали за методом 

рентгеноструктурного аналізу, описаним в розділі 2.  
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Рис. 3.2. Залежність величини мікронапружень від середнього розміру 

частинок ТРГ 

З рис. 3.2 видно, що величина РІІ для різних фракцій ТРГ не є постійною 

величиною. Максимальні мікронапруження мають частинки ТРГ, середній розмір 

поперечного яких складав 120 мкм. Це пов’язано з концентруванням певних типів 

дефектів, які виникають при фрагментації частинок ТРГ в результаті ковзання 

графітових площин.  
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Використовуючи метод апроксимації та математичної обробки профілів 

фізичного уширення присутніх на дифрактограмах відбиттів ({002},{004}), 

було визначено розмір блоків когерентного розсіювання (A) для порошку ТРГ 

різних фракцій. Слід зазначити, що отримати даним методом значення 

мікроспотворень (d/d) для порошків вихідного ТРГ та ТРГ дисперсністю 260 

мкм не вдалось, оскільки, ці значення дуже малі і знаходяться в межах похибки. 

В табл. 3.1 надані параметри структури ТРГ для різної дисперсності порошку. 

Таблиця 3.1. 

Параметри структури порошку ТРГ різної дисперсності  

Середній ро-

змір частинок 

ТРГ (s), мкм 

Мікроспотворення 

кристалічної грат-

ки ТРГ (d/d) 

Розмір блоків 

когерентного 

розсіювання 

(А), нм 

Густина дислокацій 

Nd, 10-12 

40 0,00206 23 0,277 

80 0,0036  48 0,789 

120 0,0041 58 0,805 

180 0,0015 23  0,451 

260 -  14 1,60 

 

З приведених в табл. 3.1 даних видно, що розмір блоків когерентного 

розсіювання ТРГ дисперсністю s = 120 мкм і s = 80 мкм максимальний і 

становить відповідно 58 нм і 48 нм. При цьому для фракцій з s(ТРГ) = 40 мкм і 

180 мкм величина А мало відрізняється від значень притаманних цій фазі у 

вихідному стані і ≈ 20 нм.  
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3.2. Особливості упакування частинок термічно розширеного графіту 

різної дисперсності та зміна його електроопору при стисканні 

Досить важливою характеристикою порошкових матеріалів, яка залежить 

від їх густини, форми частинок, щільності їх упакування та стану поверхні 

частинок є насипна вага (D). В роботі [86] автори показали, що зі зменшенням 

розміру дисперсних частинок (особливо при їх розмірі < 10 мкм) густина їх 

упакування і насипна вага зменшуються. Це пов’язано як зі зміною морфології 

частинок, так і з утворенням досить міцних і великих агрегатів із окремих 

частинок. При цьому в системі присутні два види пор – в середині агрегату і 

поза ним, що веде до зростання сумарної пористості і зниження насипної ваги 

порошку. У випадку ТРГ спостерігали зворотній ефект. Окремі частинки ТРГ 

вже можна розглядати як агломерати графітових нанолусочок. І так як ТРГ - це 

високопориста система з досить складною організацією структури, то при 

вільний насипці ТРГ займає значний об’єм. Так, насипна вага вихідного 

порошку становить 0,015 г/см3. Зі зменшенням середнього розміру частинок 

ТРГ, його насипна вага зростає (рис. 3.3). Для частинок ТРГ з s = 40 мкм, 

D = 0,19 г/см3, що пов’язано зі зміною морфології його частинок та зменшенням 

пористості. 

Між тим, іншою характеристикою наповнювача, яка визначається 

формою його частинок, їх гранулометричним складом, розподілом в об’ємі 

комірки є коефіцієнт заповнення або пакінг фактор (F) [57, 87]. Пакінг фактор 

визначає границю наповнення системи і записується як  

 

     (3.1) 

 

де V - об’єм, шо займають частинки, Vp - об’єм вільного простору між 

частинками. Для монодисперсних сферичних частинок при їх статистичному 

розподілі F = 0,64 [57]. Якщо форма частинок відрізняється від сферичної або ж 
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створюється впорядкована структура наповнювача з розподілом відмінним від 

статистично рівномірного, наприклад каркасна структура, величина F 

зменшується, в результаті зростання Vp , тоді як перехід до полідисперсного 

складу частинок збільшує F, так як частинки малих розмірів розподіляються 

між більшими, тобто заповнюють об’єм Vp . Таким чином, величина 

коефіцієнта заповнення характеризує як форму частинок, так і їх просторовий 

розподіл, тобто топологію фази наповнювача в композиції.  

Для часинок ТРГ різної дисперсності методом вібраційного ущільнення в 

повітряному середовищі було визначено значення пакінг фактора (рис. 3.3). 

Цікавим є те, що величина F для частинок вихідного ТРГ становить лише 

0,0076, що пов’язано з сильно анізометричною формою його частинок. Зі 

зменшенням середнього розміру частинок до 40 мкм графітові лусочками 

краще заповнюють пористий простір. При цьому величина F порошку зростає і 

становить 0,085. 
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Рис. 3.3. Залежність насипної ваги (а) та фактора упаковки (б) від 

середнього розміру частинок ТРГ 
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Вимірювання електроопору порошків ТРГ різної дисперсності при 

прикладеному тиску проводили на установці, зображеній на рис. 2.4. Тиск 

змінювали в інтервалі від 0 до 42 МПа. Отримані залежності нормованого 

електроопору від прикладеного тиску для різних фракцій порошку ТРГ 

представлені на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Залежності величини нормованого електроопору ТРГ різної 

дисперсності (s(мкм) = 260 (1), 180 (2), 120 (3), 80 (4), 40 (5)) від величини 

прикладеного тиску 

Важливим фактором, що впливає на провідність системи, є наявність 

контактного опору між частинками. Провідність контактів впливає на умови 

переносу зарядів від однієї частинки до іншої і визначає провідність всієї 

комірки з порошком. Зрозуміло, що реальні частинки ТРГ завдяки своїй 

морфології мають шорстку поверхню з мікровиступами і впадинами, і контакт 

між двома частинками може являти собою лише декілька точкових контактів по 

мікровиступам. Коли до порошку прикладено тиск, частинки деформуються і 

контактні точки перетворюються в контактні плями. Згідно [89] електроопір 

контактної області визначається перехідним електроопором 
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де ρv - питомий об’ємний електроопір провідної частинки, a - радіус 

контактної області.  

З ростом тиску загальна площа контактів між частинками збільшується, 

при цьому зростає провідність порошку. Таким чином, спадаючі залежності 

(рис. 3.4) характеризують процеси укладання і контактування частинок ТРГ при 

їх стисканні. 

Вважаючи, що електропровідність порошку при стисканні залежить від 

величини прикладеного тиску, експериментальні залежності (рис. 3.4) можна 

описати наступним рівнянням 

 

(R/Rmax)= A0∙e
-ВP,      

 

де R/Rmax - нормований електроопір комірки з порошком, Р - прикладений 

тиск, A0  і В - константи, причому параметр В - характеризує динаміку зміни 

електроопору при стисканні. Представивши криві на рис. 3.4 в логарифмічних 

координатах і апроксимувавши отримані результати прямими, було визначено 

значення коефіцієнтів A0  і В, залежність яких від середнього розміру частинок 

ТРГ представлені на рис. 3.5. 

Аналіз цих залежностей дає можливість оцінити швидкість зміни 

електроопору з тиском, і показує, що з ростом середнього розміру частинок 

ТРГ, динаміка зміни питомого електроопору зростає.  
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Рис. 3.5. Залежність параметрів A0  і В від середнього розміру 

частинок ТРГ 

Результати дослідження зміни питомого електроопору (ρ) комірки з 

порошками ТРГ різних фракцій з ростом густини ТРГ під час їх стискання 

наведені на рис. 3.6.  
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Рис. 3.6. Залежності питомого електроопору комірки з порошками ТРГ 

різної дисперсності (s = 40 (1), 120 (2), 260 (3), 500 (4) мкм) від їх густини при 

стисканні 
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Як видно з наведених на рис. 3.6 залежностей, стискання порошку ТРГ 

різної дисперсності, призводить до суттєвого зменшення величини питомого 

електроопору комірки і зростання густини порошку. Оскільки в результаті 

прикладення тиску змінюється морфологія частинок ТРГ, то, відповідно, в 

результаті розшарування і ущільнення частинок збільшується його густина, що, 

безумовно, і є причиною зменшення величини питомого електроопору 

Крім того, зразки з ТРГ різної дисперсності, чинять різний опір при 

стисненні. На початкових стадіях стиснення частинок вихідного ТРГ відбувається 

ущільнення каркасу пористої структури і зменшення розміру повітряних 

прошарків. При цьому черв’якоподібні частинки ТРГ в основному хаотично 

розподілені в об’ємі комірки і контактують між собою по мікровиступам поверхні 

частинок. При збільшенні напруження при стисненні черв’якоподібні частинки ТРГ 

руйнуються і починають розшаровуватись на окремі лусочки, площини яких 

шикуються перпендикулярно напрямку стиснення. Матеріал ущільнюється, що, в 

цілому, сприяє зменшенню його електроопору і зростанню густини. З ростом 

дисперсності ТРГ морфологія його частинок змінюється і форма наближається до 

рівновісної. При цьому при стисненні таких частинок зменшується ймовірність їх 

можливого розшарування. Ущільнення пористої структури плавно закінчується 

процесом укладання та орієнтаціїї окремих лусочок в площинах, перпендикулярних 

до напрямку дії тиску. 

Густина скомпактованих під тиском зразків ТРГ з порошку різних фракцій 

представлена на рис. 3.7. Зростання густини сформованих зразків ТРГ з ростом 

середнього розміру графітових частинок пов’язане з кращим укладанням 

графітових частинок при компактуванні. В результаті розшарування 

черв’якоподібних частинок ТРГ на гнучкі графітові мікродиски, що гарно 

контактують між собою, зменшується кількість повітряних прошарків в об’ємі 

зразка. При цьому густина скомпактованих зразків вихідного ТРГ становить 

1,4 г/см3, в той час як для зразків ТРГ з середнім розміром частинок 40 мкм 

величина d = 0,94 г/см3. 
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Рис. 3.7. Залежність густини скомпактованих зразків ТРГ від ступеню 

дисперсності його частинок 

Для всіх досліджених порошків були визначені також значення пакінг 

фактора.  

Таблиця 3.2. 

Пакінг фактор частинок в скомпактованих зразках з порошку ТРГ різної 

дисперсності  

s, мкм 80 120 180 260 500 

F 0,41 0,42 0,45 0,47 0,61 

 

Цікавим є те, що з ростом розміру частинок величина пакінг фактора 

зростає. Тобто більші частинки ТРГ завдяки своїй нерегулярній формі, більше 

деформуються при стисканні, чим менші і краще укладаються в компакті.  

Як відомо, електроопір вздовж шарів графіту малий (до 10-6 Омм), а 

перпендикулярно шарам — великий. Відношення цих електроопорів для 

природного графіту складає ~ 104, для штучного піролітичного ~ 103. На рис. 

3.8 надані залежності зміни різниці електроопору комірки з диспергованим та 

вихідним ТРГ, спресованим до густини 1,4 г/см3, виміряного у двох взаємно 
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перпендикулярних до напрямку стискання напрямках, від дисперсності 

частинок.  
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Рис. 3.8. Залежність питомого електроопору, виміряного вздовж (ρ||) і 

впоперек (ρ_|_) напрямку пресування зразків ТРГ, а також різниці (Δρ) цих 

питомих електроопорів від дисперсності ТРГ  

Видно, що зі збільшенням дисперсності та наближенням морфології 

частинок до рівновісної анізотропія стисненого ТРГ зменшується на ~ 30%. 

Крім того, характерним є те, що основні зміни анізотропії відбуваються в 

діапазоні збільшення густини порошку при стисканні до величини 

~ (0,3…0,5) г/см3, де питомий електроопір комірки з порошком змінюється 

практично на порядок (рис. 3.6).  
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3.3. Структурні особливості композиційної системи фторопласт–термічно 

розширений графіт 

В результаті ретельного перемішування у відповідних пропорціях порош-

ків ФП і ТРГ отримували ізотропні суміші, без грудочок і скупчень частинок 

компонентів. Мікронні частинки ФП рівномірно розподілялися на поверх-

ні ТРГ. Крім того, при перемішуванні сумішей з вихідним ТРГ, форма його час-

тинок залишалась незмінною, і можна було помітити, що частинки полімеру 

проникали в міжшаровий простір окремих черв’ячків (рис. 3. 9.а). 

а) б) в) 

Рис. 3.9. Мікроструктура зразків: суміш порошків ФП-ТРГ з середнім 

розміром частинок 260 мкм та концентрацією ТРГ 20 об.% - (а), скомпактована 

під тиском 45 МПа: в напрямку пресування - (б), перпендикулярно напрямку 

пресування - (в) 

Після пресування порошків утворюється шаруватоподібна структура 

НКМ (рис. 3.9.в). Спостерігали переважну орієнтацію графітових лусочок пер-

пендикулярно напрямку пресування. Відбувається формування вуглецевих лан-

цюжків в поперечному до шарів напрямку. При цьому просторовий розподіл 

ТРГ в об’ємі НКМ і будова утвореного кластеру залежать від концентрації та 

морфології вуглецевого компоненту. 
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3.4. Вплив концентрації та дисперсності вуглецевого компонента на 

питомий електроопір композиційних сумішей при змішуванні та стисканні 

Для порошкових сумішей ФП-ТРГ з різною концентрацією та 

дисперсністю ТРГ залежності питомого електроопору комірки з сумішами від 

ступеню прикладеного до них навантаження подані на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Залежності питомого електроопору комірки з порошковими 

сумішами ФП-ТРГ, де концентрація частинок ТРГ С(об. %) = 5 (1); 10 (2); 15 

(3); 20 (4); 100 (5), і середній розмір частинок s(мкм) = 80(а), 130(б), 180(в), 

260(г) від ступеню навантаження, прикладеного до сумішей 
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Як видно з наданих залежностей, електроопір сумішей порошків, 

виміряний вздовж напрямку дії тиску, зі збільшенням ступеню стискання 

зменшується, а його величина залежить від концентрації ТГР в сумішах.  

При стисненні порошків провідність зростає в результаті збільшення 

контактних областей і руйнуванням ізоляційних прошарків. 

Так, більші значення ρ фіксували при меншій об’ємній концентрації 

термічно розширеного графіту [12]. Якщо, наприклад, для ТРГ з дисперсністю 

його частинок 260 мкм при стисненні до Р = 45 МПа  питомий електроопір 

зменшується майже на 5 порядків, то для сумішей ФП-ТРГ з С = 20 об.% ТРГ 

це зменшення не перевищує двох порядків, а при С = 5 об.% він 

складає 0,158 Ом∙м. При збільшенні С і Р матеріал ущільнюється, середній 

розмір електропровідних кластерів при їх об’єднанні зростає, ізольовані 

кластери зливаються в так званий «нескінченний» кластер, що пронизує всю 

систему. Виникають канали провідності. Подальше збільшення як С, так і Р 

зумовлює зростання об’єму нескінченного кластера, питомий електроопір 

комірки з матеріалом зменшується. Зі зменшенням розмірів частинок ТРГ їх 

здатність утворювати кластерні структури зменшується. Так, порошкові суміші 

ФП -ТРГ з дисперсністю ТРГ 80 мкм і його концентраціями С = 5  і 10 об.% 

проявляють себе як діелектрики, в той час як для сумішей з аналогічною 

концентрацією і дисперсністю ТРГ s = 260 мкм електропровідність в системі 

виникає вже при тисках 5 і 12 МПа, відповідно. Що стосується комірки з 

вихідним ТРГ, питомий електроопір якої при Р = 5 МПа зі зменшенням 

поперечного перерізу частинок ТРГ до 80 мкм збільшується на 

Δρ = 1,67∙10 2 Ом∙м, то при тиску Р = 30 МПа  така зміна ρ складає 

6,94∙10 4 Ом∙м.  

Відповідно до [89] на провідність порошкових систем полімер-метал 

впливає контактний опір між частинками провідного компоненту, який 

визначається як розміром контактних площ між частинками, так і товщиною 
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ізоляційних прошарків між ними. В цьому випадку загальний електроопір 

можна представити як суму двох доданків: 
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де R1 - опір одиниці поверхні ізоляційного шару, ρv - питомий об’ємний 

електроопір провідної частинки, a - радіус контактної області. 

Зважаючи на те, що значення електроопору вихідного ТРГ складається з 

електроопору окремих частинок і контактного опору між ними, можна 

констатувати, що зменшення дисперсності ТРГ, яке супроводжується зміною 

його морфології, зумовлює зростання інтегральної площі контакту між 

частинками і, в свою чергу, зменшення електроопору. Крім того, 

черв’якоподібні частинки ТРГ завдяки своїй структурі характеризуються 

значною анізотропією питомого електроопору. При стисканні такого порошку, 

частинки ТРГ, розшаровуючись на пластинки, орієнтуються в паралельних 

площинах, що зумовлює зростання анізотропії. Після диспергування 

морфологія ТРГ змінюється, а значення питомого електроопору порошку при 

стисканні зменшується і в інтервалі тисків (5…45) МПа слабо залежить від 

ступеня стискання, що видно з рис. 3.10. 

Аналіз одержаних результатів дає можливість ввести поняття 

динамічного коефіцієнту зменшення електроопору графіту в залежності від 

його дисперсності та чіткіше прослідкувати швидкість зміни електроопору 

порошкових сумішей ФП-ТРГ при пресуванні. Значення динамічного 

коефіцієнта легко знайти зробивши апроксимацію кривих (рис. 3.10) в інтервалі 

тисків, при яких суміші є провідними, наступними рівняннями: 

 

    ln(ρ) = ln(ρ0) + QP,      
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де ρ - питомий опір, що залежить від ступеню стиснення, ρ0  - опір суміші 

до початку стискання, Р - тиск прикладений до зразка, Q - константа 

(динамічний коефіцієнт зменшення електроопору при збільшенні тиску), що 

характеризує процес зменшення ρ матеріалу при його пресуванні. 

Залежності динамічного коефіцієнта зменшення питомого електроопору 

порошкової суміші ФП-ТРГ від об’ємної концентрації ТРГ, представлені 

на рис. 3.11.  
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Рис. 3.11. Залежності динамічного коефіцієнта зменшення питомого 

електроопору порошкової суміші ФП-ТРГ з дисперсністю ТРГ 

s(мкм) = 80 (1); 120 (2); 180 (3); 260 (4) від його об’ємної концентрації 

 

Як видно з рис. 3.11, при збільшенні об’ємного вмісту ТРГ в сумішах 

до 20 об.%, Q зростає і при подальшому наповненні мало залежить від 

концентрації ТРГ. Крім того, зі зміною дисперсності частинок ТРГ від 

80 до 260 мкм динамічний коефіцієнт зменшення питомого електроопору 

комірки з сумішами ФП та ТРГ з С > 20 об.% ТРГ збільшується майже в 5 разів. 

На рис. 3.12 представлені залежності питомого електроопору 

скомпактованих порошкових сумішей ФП-ТРГ від дисперсності ТРГ.  
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Рис. 3.12. Залежності логарифму питомого електроопору порошкових 

сумішей ФП-ТРГ з концентрацією частинок ТРГ С(об.%) = 5 (1); 10 (2); 15 (3); 20 

(4); 100 (5) при тиску на суміш Р = 45 МПа від дисперсності ТРГ 

 

З наведених рисунків видно, що для композиційних сумішей питомий 

електроопір виявляється закономірно тим меншим, чим більша частка та розмір 

частинок ТРГ у матеріалі. При цьому зменшення концентрації графітової 

компоненти призводить до збільшення впливу розміру частинок ТРГ на 

електропровідність системи. Так, якщо при об’ємній концентрації частинок 

ТРГ в 20 об.%, при зменшенні розміру частинок спостерігається збільшення 

електроопору на 2 порядки, то для порошку чистого ТРГ питомий електроопір 

збільшується лише на порядок.  

Більш детально оцінити вплив дисперсності ТРГ на електрофізичні 

характеристики досліджуваних порошкових сумішей ФП-ТРГ можна 

проаналізувавши наступні залежності (рис. 3.13).  
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Рис. 3.13. Залежності величини тиску, при якому порошкова суміш ФП-ТРГ з 

концентрацією частинок ТРГ С(об.%) = 5 (1); 10 (2); 15 (3); 20 (4) стає 

електропровідною, від дисперсності ТРГ 

Як видно з рис 3.13, при зменшенні розмірів поперечного перерізу 

частинок вуглецевого компоненту від 260 мкм до 80 мкм і збільшенням 

концентрації ТРГ в суміші від 5 до 20 об.%, залежності зміщуються в бік 

більших тисків. Така поведінка композиційної суміші зумовлена зменшенням 

здатності частинок ТРГ утворювати неперервні сітчасті структури в матеріалі 

при зменшенні їх дисперсності. Отже розмір частинок ТРГ, а точніше їх 

морфологія та концентрація, є основними чинниками, що впливають на якість і 

кількість контактів між «елементами» графітового компонента і власне на 

провідність системи в цілому.  
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Висновки по розділу 3 

1. Диспергування ТРГ і відповідне отримання частинок різної 

мікроструктури, морфології і розмірів, дає змогу розширити діапазон за-

стосування матеріалу в якості компонента для одержання нового класу 

композиційних матеріалів як конструкційного, так і функціонального 

призначення. 

2. Встановлено, що порошки ТРГ більшої дисперсності, форма 

частинок яких наближається до рівновісної, забезпечують щільніше укла-

дання частинок при заповненні комірки у порівнянні з частинками вихід-

ного ТРГ, дендритність структури яких зменшує щільність їх укладання 

~ в 14 разів. Ущільнення частинок вихідного ТРГ при стисканні відбува-

ється переважно за рахунок їх деформації та розшарування. При поперед-

ньому механічному диспергуванні ТРГ від 500 до 40 мкм густина скомпа-

ктованих зразків зменшується від 1,4 до 0,94 г/см3  

3. З ростом поперечного перерізу частинок ТРГ від 40 до 500 

мкм динаміка спаду питомого електроопору комірки з порошком в на-

прямку дії тиску при стисканні зростає. При цьому анізотропія електроп-

ровідності скомпактованих порошків при збільшенні дисперсності части-

нок ТРГ від 500 мкм до 40 мкм зменшується на ~ 30%, що обумовлено 

зміною морфології частинок ТРГ. 

4.  Здатність частинок ТРГ до утворення нескінченних перколя-

ційних кластерів у порошкових сумішах ФП-ТРГ при зростанні дисперс-

ності його частинок зменшується, а при збільшенні прикладеного до від-

повідних сумішей тиску- збільшується. Аналіз процесів перколяції для 

розглядуваних сумішей дозволяє корелювати морфологічні особливості 

та дисперсність ТРГ для створення полімерних композиційних матеріалів 

з заданою електропровідністю. 

5. Електропровідність порошкових сумішей ФП-ТРГ зменшу-

ється зі зменшенням середнього розміру частинок ТРГ та їх концентрації 
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в сумішах і зростає при збільшенні ступеню їх стиснення, що обумовлене 

рівнем спроможності електропровідних частинок до контактування. 

6. Морфологія частинок диспергованого ТРГ з s = 40 мкм на-

ближається до рівновісної, що обумовлює слабку залежність електропро-

відності сумішей ФП-ТРГ від ступеню їх стискання вже при тис-

ках (5…45) МПа. 
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РОЗДІЛ 4  

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З ФТОРОПЛАСТУ ТА ТЕРМІЧНО 

РОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ РІЗНОЇ ДИСПЕРСНОСТІ 

 

4.1. Структурні характеристики  

Для оцінки співвідношення кристалічної і некристалічної фаз в ПКМ ФП-

диспергований ТРГ були проведені рентгеноструктурні дослідження. Отримані 

рентгенодифрактограми мають типові для фторопласта [90] кристалічні піки 

(2θ~16…22°) і гало некристалічної фази (10…30°) (рис. 4.1), що вказує на 

аморфно-кристалічну структуру ФП. Крім того, на всіх дифрактограммах 

спостерігали графітовий пік, який відповідає відбитку від кристалографічної 

площини {200}.  
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Рис. 4.1. Фрагмент дифрактограми НКМ ФП-ТРГ з дисперсністю ТРГ 

s = 180 мкм. (Вихідні дані (1), кристалічні піки (2), аморфне гало (3)). 

Ступінь кристалічності (χ) НКМ ФП-ТРГ визначали як відношення 

інтегральних інтенсивностей дифракційних піків, що відповідають кристалічній 
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фазі, до площі під ними та площі під гало і розраховували за формулою (2.2). 

При цьому, досліджуючи мультиплет, методом базової лінії від вихідних даних 

віднімали фон установки. Мультиплет за Лоренцом розбивали на три основні 

піки, що відповідають відбиттям від площин {100}, {101} та {102}, а також 

дифузне гало, що вказує на присутність аморфної фази.  

При кристалізації полімеру в ізотермічних умовах, тобто при певній 

заданій температурі кристалізації, утворення кристалічних структур біля 

поверхні частинок відбувається раніше, ніж в об’ємі розплаву в результаті 

обмеження рухливості макромолекул біля поверхні наповнювача. При цьому, 

внаслідок гетерогенності, яка зумовлена присутністю наповнювача, біля 

поверхні останнього утворюється граничний шар з полімеру іншої будови, ніж 

будова полімеру в об’ємі, і густина його визначається співвідношенням енергій 

когезії та адгезії. При незначному вмісті наповнювача особливістю граничного 

шару в композиціях є те, що він має кристалічну будову, і кристалізація, що 

відбулася внаслідок зменшення рухомості макромолекул, є граничним станом, 

який стає можливим під впливом структури частинок наповнювача.  

Модифікування ФП вуглецевими нанонаповнювачами приводить до 

зміни ступеню кристалічності вихідної матриці. Характер зміни ступеню 

кристалічності від дисперсності ТРГ, представлений на рис. 4.2. Приведена 

залежність вказує на певні особливості впливу дисперсності, та, відповідно, й 

морфологію вуглецевого компоненту на процеси кристалізації ФП.  

З рис. 4.2 видно, що зі зменшенням дисперсності ТРГ ступінь 

кристалічності ФП матриці зростає. Це можна пов’язати як зі зміною 

морфології частинок наповнювача, так і з особливостями їх розподілу в об’ємі 

полімеру. Відомо, що зменшення рухливості макромолекул біля поверхні 

частинок наповнювача в полімері створює сприятливі умови для виникнення 

зародків кристалізації [41]. За аналогією наноглини [91, 92] можна вважати, що 

ТРГ меншої дисперсності за рахунок своєї морфології краще розшаровується в 

матриці ФП і в результаті зростає кількість зародкоутворюючих центрів, так як 
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зростає загальна активна поверхня частинок наповнювача. Тому зі збільшенням 

середнього розміру частинок ТРГ ступінь кристалічності ФП зростає. Так, для 

НКМ ФП-ТРГ з С(ТРГ) = 5 об.% і середнім розміром частинок ТРГ s  = 40 мкм 

χ ≈ 55%, а для s(ТРГ) = 260 мкм величина χ становить 65,7%. 
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Рис. 4.2. Залежність ступеню кристалічності фторопласту у НКМ ФП-

дТРГ з С (ТРГ) = 5 об.% від дисперсності ТРГ за однакових умов одержання 

зразків композиції 

При збільшенні концентрації вуглецевого наповнювача відбувається 

агрегація частинок, зменшується гетерогенність системи і ступінь 

кристалічності зменшується. На рис. 4.3 представлені концентраційні 

залежності χ НКМ ФП-дТРГ. 

Інтенсивність зменшення ступеня кристалічності зі збільшенням вмісту 

наповнювача пов’язана з впливом розмірів кристалітів, що утворюються при 

створенні НКМ. Свій вплив при цьому вносить і надмолекулярна структура, яка 

характеризується утворенням дрібних за формою і розміром сферолітів, які 

розподіляються в об’ємі матриці [93]. Це зумовлено зростанням структурно 

активної частини поверхні ТРГ, на якій протікають процеси кристалізації ФП. 
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Крім того, збільшується об’ємна частка відносно рихлого граничного шару на 

межі поділу матриця-наповнювач, що робить свій внесок в частку аморфної 

фази композиції.  
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Рис.4.3. Залежність ступеню кристалічності ФП в НКМ ФП-дТРГ з 

середнім розміром частинок ТРГ (s(ТРГ) = 40 (1), 80 (2), 180 (3), 260 (4) мкм) 

від концентрації ТРГ 

Аналіз мікроструктури НКМ ФП - ТРГ (рис. 4.4) з різною концентрацією 

та дисперсністю ТРГ показав, що структура НКМ є шаруватою.  

При спіканні зразків лусочки ТРГ орієнтуються в перпендикулярних до 

напрямку дії тиску площинах. При цьому зі зменшенням дисперсності, середня 

товщина вуглецевих шарів зростає. Так, наприклад, якщо для НКМ ФП-дТРГ з 

концентрацією ТРГ С = 10 об.% та дисперсністю ТРГ s = 80 мкм середня 

товщина шарів становить ≈ 8 мкм, то вже для НКМ з дисперсністю ТРГ s = 180 

мкм вона складає ≈ 12 мкм. З ростом концентрації ТРГ відбувається 

конгломерація окремих агрегатів ТРГ, товщина вуглецевих шарів збільшується 

і варіюється в межах від 8 до 20 мкм. На фотографіях мікроструктури зрізів 
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рис. 4.4.б можна чітко спостерігати як основні провідні канали ТРГ, так і 

агрегації окремих графітових лусочок. 

                   

   а)        б)  

Рис. 4.4. Мікроструктура зрізів зразків НКМ ФП-дТРГ з дисперсністю 

ТРГ s = 180 мкм та концентрацією ТРГ С =10 об.% (а), С = 15 об.% (б) 

 

Аналітичний розрахунок структурної анізотропії зразків НКМ ФП-дТРГ 

проводили на основі аналізу їх мікроструктури. З неї, зокрема, визначили 

співвідношення площі вуглецевого компоненту до загальної площі композиції, і 

параметр структурної анізотропії (G) розраховували за формулою: 

 

%,100



ФПТРГ

ТРГ

SS

S
G     (4.1) 

 

де SТРГ - площа, яку займають частинки ТРГ, а SФП - площа яку 

займає ФП.  

На рис. 4.5. представлені залежності параметра структурної анізотропії 

НКМ ФП-дТРГ від середнього розміру частинок наповнювача. Параметр G дає 

можливість оцінити концентраційний розподіл наповнювача на поверхні 

зрізу НКМ. 
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Рис. 4.5. Залежність параметра анізотропії структури НКМ ФП-ТРГ з 

концентрацією ТРГ С (об. %) = 5 (1); 10 (2); 15 (3); 20 (4) від дисперсності ТРГ 

Величина G зменшується зі збільшенням дисперсності наповнювача і 

зростає з ростом концентрації вуглецевого компоненту в полімерній матриці. 

Так, для НКМ ФП-дТРГ з концентрацією наповнювача С(ТРГ) = 5 об.%. зі 

збільшенням дисперсності G зменшується від 20% до 9%, в той час як для 

С(ТРГ) = 20 об.% параметр анізотропії структури зменшився майже в 2,5 рази. 

 

4.2. Вплив дисперсності термічно розширеного графіту на перколяційну 

поведінку питомого електроопору 

При введенні в полімер електропровідного дисперсного наповнювача 

композиційний матеріал переходить із непровідного у провідний стан при 

певній його концентрації. При цьому питомий електроопір системи з ростом 

концентрації наповнювача змінюється нелінійно. При малих концентраціях 

наповнювача електропровідність композиції мало відрізняється від провідності 

матриці. Структура представляє собою полімер з ізольованими між собою 
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частинками наповнювача або ж їх агрегаціями. При подальшому зростанні 

концентрації наповнювача (при досягненні порогу перколяції С = С0) 

провідність системи стрибкоподібно зростає, матеріал стає електропровідним. 

Різкий перехід із непровідного в провідний стан відбувається внаслідок 

утворення нескінченного кластера частинок наповнювача. В теорії перколяціїї 

виникнення нескінченного кластера інтерпретують як утворення в КМ 

електропровідних шляхів по фазі наповнювача. Подальше додавання 

електропровідної компоненти супроводжується плавним зростанням 

провідності композиції.  

На рис. 4.6 представлені залежності величини питомого електроопору 

зразків ФП - спектрально чистий графіт (СЧГ) та ФП-дТРГ від концентрації 

наповнювача [13].  
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Рис. 4.6. Концентраційні залежності питомого електроопору КМ ФП-

спектрально чистий графіт (1); НКМ ФП-вихідний ТРГ (2) та ФП-ТРГ з 

середнім розміром частинок ТРГ s(мкм) = 260 (3); 180 (4); 80 (5); 40 (6) 

Представлені експериментальні залежності (рис.4.5) мають пороговий 

характер і можуть бути описані в рамках теорії перколяції. В ідеалі, згідно 
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решіткових моделей вузлів [71], провідність повинна змінюватись стрибком (на 

декілька порядків). У реальності ж, як це видно з отриманих кривих, падіння 

електроопору відбувається в деякій вузькій області концентрацій, яка 

називається областю розмазки [94], або ж шириною перколяційного переходу. 

Для таких систем можна виділити два перколяційних переходи 

С0 і С0
* (рис. 4.7). Ахароні [95] в своїй моделі показав, що значення С0 і С0

* 

може бути повязане з числом контактів, що припадає на одну частинку 

наповнювача (провідної фази). Відповідно до цієї моделі, при С = С0 на одну 

частинку припадає один контакт і композиція є непровідною. Збільшення числа 

частинок приводить до зростання кількості контактів, і, при С = С0
*, на одну 

частинку припадає два контакти, частинки можуть утворювати провідні 

ланцюжки і система стає провідною. Тобто, в області перколяційного переходу, 

відбувається ріст нескінченного кластера, який вважається сформованим 

при С = С0
*. Подальше зменшення електроопору пов’язане з ростом провідних 

гілок нескінченного кластеру при збільшенні вмісту провідної фази. 
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Рис. 4.7. Концентраційна залежність питомого електроопору КМ ФП-

ТРГ; Вставка: Логарифмічна залежність ρ від lg(C-C0) 
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Залежності ρ(C) для КМ ФП-дТРГ і ФП-СЧГ можна розділити на три 

ділянки: високоомну, де питомий електроопір системи змінюється слабко, 

ділянку максимальної зміни ρ(C) і проміжок мінімального електроопору, що 

повністю відповідає теорії перколяції і дозволяє проаналізувати процес 

утворення перколяційного кластеру в розглядуваних системах. В свою чергу, на 

експериментальних залежностях ρ(C) для КМ ФП-дТРГ високоомна ділянка 

відсутня, спостерігається спадання питомого електроопору з подальшою його 

мінімальною зміною на низькоомній ділянці кривої. Це, а також різна ширина 

преколяційного переходу розглядуваних систем пов’язана з різною площею і 

формою контактів між частинками вуглецевого компонента [96] і, як наслідок, 

різною здатністю частинок наповнювача утворювати провідні ланцюжки в 

композиційній системі.  

Порогові залежності питомого електроопору (рис. 4.6) можуть бути 

описані в рамках теорії перколяції скейлінговою залежністю [97] 

 

ρ(С ) ~ ρо (С-С0)
-t      

 

де ρ0 – питомий електроопір електропровідної компоненти, С і С0 – 

довільна та критична концентрації електропровідної фази, t – критичний індекс. 

По залежностях ρ(C) для композицій ФП-СЧГ та ФП-ТРГ знаходили 

величину перколяційного переходу С0 як точку перетину прямих ліній , що 

апроксимували спадаючу ділянку характеристики ρ(C) та низькоомну гілку 

експериментальної кривої [96]. Потім, використовуючи наближене значення 

порогу перколяції, будували залежність логарифма питомого електроопору від 

логарифма різниці (С – С0) (рис. 4.8). Значення ρ брали в концентраційній 

області С > С0.  
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Рис. 4.8. Залежність логарифму (lgρ) питомого електроопору від 

логарифму концентрації (lg(С-С0)) в зразках КМ ФП-спектрально чистий графіт 

(1) та ФП-вихідний ТРГ (2), а також НКМ ФП-ТРГ з середнім розміром 

частинок ТРГ s(мкм) = 260 (3); 180 (4); 80 (5); 40 (6) 

Використовуючи метод найменших квадратів, здійснили лінійну 

апроксимацію залежностей lgρ = f(lg(С – С0)) (рис. 4.8), і визначили критичний 

індекс t. Результати розрахунків перколяційних параметрів для композиційних 

систем ФП-СЧГ, та ФП-дТРГ приведено в таблиці 4.1. 

Значення критичної експоненти для КМ ФП-вихідний ТРГ дорівнює 1,76, 

що відповідає моделі тривимірної сітки з електропровідними вузлами з 

частинок ТРГ та блокованими вузлами з частинок фторопласту. При збільшенні 

дисперсності ТРГ спостерігали зростання значень як порогу перколяції так і 

критичного індексу композицій. Це можна пояснити погіршенням 

беспосереднього електричного контакту між електропровідними частинками 

наповнювача, і, в свою чергу, спотворенні тривимірної електропровідної сітки 

наповнювача. 
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          Таблиця 4.1 

Поріг перколяції та критичний індекс КМ ФП-графіт та ФП-д ТРГ 

Назва композиції Поріг перколяції, 

С0, об.% 

Критичний індекс, t 

ФП-графіт 32 2,06 

ФП-ТРГ(вихідний) 5,2 1,76 

ФП-ТРГ(260мкм) 6,5 1,78 

ФП-ТРГ(180мкм) 7,5 1,96 

ФП-ТРГ(80мкм) 9 1,81 

ФП-ТРГ(40мкм) 12,5 2,3 

 

 Так, в результаті диспергування змінюється морфологія частинок ТРГ, їх 

форма наближається до рівновісної. При цьому порушується рівномірність 

розподілу електропровідної компоненти в матриці КМ, що пов’язано з 

агломерацією дрібніших частинок наповнювача і утворенням ізоляційних 

областей фторопласту. Зміщення порогу протікання в область більших 

концентрацій для КМ ФП-ТРГ, що спостерігали зі зменшенням середнього 

розміру частинок термічно розширеного графіту також можна пов’язати з 

погіршенням здатності частинок більшої дисперсності утворювати неперервні 

електропровідні кластери.  

Для решіткових моделей, які розглядають перенос заряду в 

нескінченному кластері як задачу протікання потоку по вузлам решітки, Г. 

Шером і Р. Залленом [87] було запропоновано співвідношення, що дозволяє 

пов’язати частку об’єму заповненого сферами при, якій виникає провідність, з 

параметрами решітки:  

 

С0=Xc∙F ,      (4.2) 
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де Xc – критичний параметр, що характеризує тип розподілу провідної 

фази. 

Залежність між F і С0, які було визначено експериментально, 

представлена на рис.4.9.  
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Рис.4.9. Залежність порогу перколяції від коефіцієнта ущільнення 

частинок вуглецевого компоненту. Цифри біля точок відповідають 

дисперсності (мкм) ТРГ 

Як видно, в логарифмічних координатах величина С0 зростає зі 

збільшенням значення F. Коефіцієнт пропорційності при цьому зі зменшенням 

дисперсності ТРГ від 40 до 500 мкм зростає від 1,4 до 6. Це значення набагато 

перевищує величину Xc  = 0,25, що існує в моделях для об’ємних решіток та 

відповідає статистичному розподілу сфер [98]. Порушення рівняння (4.2) 

можна пояснити тим, що величина F для ТРГ суттєво залежить від форми 

частинок і, в силу розвиненої морфології ТРГ, F приймає низькі значення. В 

процесі виготовлення зразків НКМ відбувається деформація і фрагментація 

частинок ТРГ, їх пакінг фактор значно зростає. Саме тому при врахуванні 

величини F вихідних (недеформованих) частинок ТРГ некоректно 
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користуватись решітковими моделями для описання процесів протікання в 

даній системі. 

 

4.3. Результати дослідження диференційної термо-е.р.с.  

Деформація прокаткою НКМ ФП-дТРГ приводить до зміни структури 

наповнювача в композиції, що проявляється у зміні його термо е.р.с. 

Як видно з рис. 4.10, величина термо е.р.с. в НКМ зменшується зі 

збільшенням ступеню відносної деформації при прокатці. 
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Рис. 4.10. Залежності термо е.р.с. від ступеню відносної деформації 

нанокомпозиційних матеріалів ФП-дТРГ з концентрацією ТРГ С = 10 об.% та 

дисперсністю його частинок – s(мкм) = 40 (1), 80 (2), 120(3), 180 (4), 260 (5) 

Така спадаюча поведінка термо е.р.с. вказує на те, що з ростом ступеню 

прокатки кількість носіїв струму в зразках зменшується. Це можна пов’язати зі 

зміною площі поверхні вуглецевого компоненту в НКМ при прокатці. В 

недеформованому стані загальна поверхня кластеру ТРГ буде найбільшою, на 

ній буде знаходитись більше носіїв струму і значення термо е.р.с. буде 

максимальним. Зі зростанням  відносної деформації відбувається ущільнення 

структури нескінченного кластеру ТРГ, покращуються контакти між окремими 
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його частинами. При цьому загальна площа його скелету зменшується, і 

зменшується термо е.р.с. матеріалу 

Разом з тим, зі збільшенням дисперсності ТРГ зростає динаміка зміни ЕT. 

Проаналізувавши рис. 4.10 і побудувавши залежність різниці початкової та 

кінцевої величину термо е.р.с. від дисперсності ТРГ (рис. 4.11), можна 

помітити, що найбільш інтенсивно змінюється термо е.р.с. для найбільшої 

дисперсності ТРГ.  
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Рис. 4.11. Залежності динаміки зміни термо е.р.с. НКМ ФП-дТРГ під час 

його деформації прокаткою в залежності від дисперсності графітового 

наповнювача 

Як було встановлено раніше, форма частинок ТРГ зі зменшенням 

середнього розміру його частинок наближається до сферичної, і поріг 

перколяції НКМ з ростом дисперсності ТРГ зміщується в бік більших 

концентрацій. Це свідчить про те, що частинки дТРГ знаходяться відокремлено 

в фторопластовій матриці в порівнянні з вихідним ТРГ, який має розвинену 

поверхню і поріг протікання для якого становить 5,2 об.%. За рахунок цього 

ефективна поверхня наповнювача, яка впливає на поведінку термо е.р.с., є 

більшою у ТРГ з частинками більшої дисперсності. Крім того, розвинена 
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морфологічна структура ТРГ з частинками меншої дисперсності сприяє 

утворенню кластерів більшого розміру, в яких може накопичуватись дефектна 

структура, що також впливає на умови дифузії носіїв струму. 

 

4.4. Діелектричні характеристики нанокомпозиційних матеріалів 

НКМ на основі ФП і ТРГ представляють собою двофазну систему, в якій 

поєднуються гарний діелектрик у вигляді фторопластової матриці і гарний 

провідник, роль якого виконує вуглецева фаза. Раніше було показано 

(підрозділ 4.3), що морфологія, форма частинок ТРГ, їх просторовий розподіл, 

пов’язані з електричними властивостями НКМ, впливають на перколяційні 

параметри провідності системи. Саме тому можна вважати, що просторовий 

розподіл ТРГ і морфологія його частинок будуть також впливати і на 

діелектричні властивості НКМ. 

Провідні полімерні композиційні матеріали володіють частотно 

залежною комплексною діелектричною проникністю ε(f), яка складається з 

дійсної частини ε/(f), що являє собою відносну діелектричну проникність 

матеріалу, і уявної частини ε//(f), що припадає на втрати [99]: 

 

ε(f)=ε/(f)+iε//(f).      

 

Відношення ε// ε//=tgδ є тангенсом діелектричних втрат, або коефіцієнтом 

втрат, який характеризує ступінь поглинання енергії змінного електричного 

поля в діелектрику, в результаті існування різниці фаз δ між коливаннями 

електричного змішення і зовнішнього поля Е.  

У випадку наповнених полімерів, діелектричні властивості композицій 

визначаються не лише механізмами поляризації в діелектрику, але і взаємодією 

локальних електричних полів, що існують навколо кожної частинки 

наповнювача через наявність індукованого заряду на поверхні провідної фази. 
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Частотні залежності діелектричної проникності і тангенс кута 

діелектричних втрат НКМ ФП-дТРГ, які були виміряні при кімнатній 

температурі, представлені на рис. 4.12. Значення діелектричної проникності 

зменшується з ростом частоти. Так, для для НКМ ФП-дТРГ з концентрацією 

ТРГ С = 3 об.% та s(ТРГ) = 40 (1) при частоті f = 0,5 кГц діелектрична 

проникність становить 2,13, а при f = 50 кГц, ε = 2,06. 
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Рис. 4.12. Частотна залежність діелектричної проникності (а) та тангенсу 

діелектричних втрат (б) для НКМ ФП-дТРГ з концентрацією ТРГ С = 3 об.% та 

дисперсністю його частинок s(мкм) = 40 (1), 80 (2), 120 (3), 260 (4) 

В НКМ ФП-ТРГ частинки провідної фази при прикладанні зовнішнього 

електричного струму стають макродиполями, наведений (індукований) 

дипольний момент яких змінюється залежно від частоти змінного струму. При 

цьому відбувається міграційна поляризація, внаслідок виникнення мікрострумів 

у частинках [100]. Фізичною причиною появи міграційної поляризації є 

наявність в неоднорідних матеріалах об’ємних фаз з різною 

електропровідністю. Це призводить до збирання вільних носіїв заряду на межах 

більш провідної фази та створення відповідних макродиполів. При внесенні 

неоднорідних матеріалів в електричне поле вільні електрони починають 

переміщуватися в межах кожного включення, утворюючи поляризовані області. 

У НКМ ФП-дТРГ зі зростанням середнього розміру частинок ТРГ 
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(40…260 мкм) кількість контактів між частинками ТРГ збільшується в 

результаті зміни морфології частинок і їх розшарування в об’ємі полімеру. При 

цьому довжина макродиполя збільшується. А так як діелектрична проникність і 

тангенс кута діелектричних втрат залежать від частоти змінного струму, можна 

стверджувати, що процес поляризації частинок відстає від зміни частоти 

зовнішнього поля, при цьому, більші затрати енергії ідуть на поляризацію 

більших частинок ТРГ.  

Краще оцінити вплив морфології ТРГ на діелектричні характеристики 

НКМ можна, проаналізувавши наступні залежності (рис. 4. 13).  
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Рис. 4.13. Залежність діелектричної проникності та діелектричних втрат 

від дисперсності частинок ТРГ для НКМ ФП-ТРГ з концентрацією ТРГ 

3 об.% (f = 0,5 кГц) 

З ростом поперечного перерізу частинок ТРГ спостерігається зростання 

значення ε та tanδ. Для зразків НКМ ФП-ТРГ з концентрацією наповнювача 

3 об.% при постійній частоті випробувань f = 0,5 кГц при зростанні середнього 

розміру частинок ТРГ від 40 до 260 мкм ε зростає від 2,1 до 2,5 (рис. 4.13). При 
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цьому тангенс кута діелектричних втрат зростає від 5,5 10-3 до 8,5 10-3. Отже як 

ε, так і tgδ зростають пропорційно зменшенню дисперсності наповнювача, при 

цьому спостерігалась лінійна залежність. Це знову ж таки можна пов'язати зі 

збільшенням площі поверхні розділу між матрицею і наповнювачем, що 

призводить до збільшення поверхневої поляризації і, отже, більш високих 

діелектричних втрат, що характеризують більші затрати енергії на поляризацію 

частинок ТРГ меншої дисперсності.  
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Висновки по розділу 4 

1. Для КМ з фторопластовою матрицею та вуглуцевим наповнювачем 

у вигляді ТРГ різної дисперсності ступінь кристалічності ФП зростає з 55 до 

65,7% при збільшенні середнього розміру частинок ТРГ від 40 до 260 мкм та 

зменшується при зростанні концентрації вуглецевої фази, що зумовлено зміною 

структурно активної частки поверхні ТРГ, на якій протікають процеси криста-

лізації ФП.  

2. Показано, що НКМ ФП-дТРГ має шарувату структуру, товщина ву-

глецевих шарів якої з ростом концентрації і середнього розміру частинок ТРГ 

зростає, що повязано зі зміною морфології ТРГ та його здатності до компакту-

вання в композиції.  

3. Поріг перколяції по електроопору для НКМ ФП-ТРГ зміщується в 

бік більших концентрацій ТРГ (з 5,2 до 12,5 об.%) зі зменшенням середнього 

розміру частинок ТРГ від 500 до 40 мкм і при цьому здатність частинок ТРГ 

утворювати перколяційні кластери в НКМ зменшується з ростом їх дисперсно-

сті . 

4. Величина термо е.р.с. НКМ ФП-ТРГ залежить як від ступеню його 

деформації прокаткою, так і від дисперсності ТРГ, що деформують при концен-

трації графіту в межах від 5 до 20 об.%, і не залежить від концентрації напов-

нювача в межах від 5 до 20 об.%. Збільшення ступеню відносної деформації 

приводить до структурних змін у вуглецевому компоненті композиції, що зу-

мовлює зменшення величини термо е.р.с.. Динаміка зміни термо е.р.с з дефор-

мацією зростає зі збільшенням дисперсності ТРГ у НКМ, що пов’язано з мен-

шою величиною об’єму вуглецевого кластера, в якому може відбуватись нако-

пичення дефектів структури. 

5. Встановлено, що, при збільшенні середнього розміру частинок ТРГ 

величина діелектричної проникності і тангенс кута діелектричних втрат зрос-

тають, що вказує на більшу поляризацію і більші затрати енергії на поляриза-

цію частинок ТРГ меншої дисперсності. 
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РОЗДІЛ 5  

ПОРИСТІ ВУГЛЕЦЕВІ МАТЕРІАЛИ 

 

5.1. Спосіб одержання пористого вуглецевого матеріалу з рослинної 

сировини 

Можливість створення широкого асортименту вуглецевих сорбентів 

суттєво полегшена завдяки існуванню великої кількості вуглецевмісних 

матеріалів. Основною сировиною для промислового отримання активованого 

вугілля є деревна тирса, копалинне вугілля, шкарлупа горіхів, фруктові 

кісточки, а також деякі полімерні матеріали. При цьому, очевидно, що 

сировина, отримана з рослинних відходів, є найбільш доступною і екологічно 

чистою у порівнянні з синтетичними полімерами і природним вугіллям. У 

зв’язку з цим для отримання необхідної структури та фізико-хімічних 

властивостей пористого вуглецевого матеріалу в якості рослинної сировини 

було обрано соняшникове лушпиння, процес переробки якого складався з двох 

стадій: карбонізації та активації. Відомо, що гранулометричний склад сировини 

суттєво впливає на вихід продуктів його термолізу. Зі зменшенням розміру 

частинок зростає вихід смоли. Саме тому перед карбонізацією вихідне 

лушпиння подрібнювали. Піроліз сировини проводили в мідному контейнері, 

який поміщали в пічку з керованим електронагрівом. Тривалість ізотермічної 

витримки при кінцевій температурі термолізу, що складала 650°С, варіювали 

від 30 до 45 хв, так як подальша термообробка була недоцільна у результаті 

припинення виходу летучих продуктів і закінченню процесу піролізу. Після 

термічної обробки карбонізоване лушпиння (КЛ) відмивали в концентрованій 

соляній та 30% азотній кислотах від мінеральних домішок і золи. 

 

5.2. Одержання модифікованого окисленого графіту. 

Модифікування ОГ проводили шляхом його пропитування протягом 

12 год насиченим водним розчином сахарози з наступним термолізом суміщі 
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при температурі 5000С протягом 30 хв. Потім модифікований окиснений графіт 

(ОГМ) обробляли концентрованою кислотою HCl і 30% розчином азотної 

кислоти з наступним сольволізом продукту. Модифікований ТРГ (ТРГМ) 

отримували за аналогічною схемою.  

 

5.3. Структурні характеристики пористих вуглецевих матеріалів 

На рис. 5.1 представлені фотографії мікроструктури зразків 

карбонізованого КЛ і модифікованих ОГ та ТРГ. 

        

  а)       б) 

        

  в)       г) 

Рис. 5.1. Фотографії мікроструктури: а) - поверхні КЛ , б) - зрізу КЛ, в) -

 ОГМ, г) - ТРГМ 

Особливістю соняшникового лушпиння є те, що коркова тканина 

(рис. 5.1.б) з якої воно складається, має пористу мікроструктуру, комірки якої 
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схожі на соти. Крім того аналіз мікроструктури КЛ дозволив встановити, що 

вона включає як відкриті, так і закриті пори різних розмірів.  

По зовнішньому вигляду зразки ОГМ (рис. 5.1.в) являють собою темно-

сіру пористу масу, де можна розділити окремі черв’якоподібні частинки ТРГ, у 

той час як зразки ТРГМ (рис. 5.1.г) мають вигляд чорних спечених агломератів 

частинок.  

Одним з найбіш перспективних методів вивчення структурних та 

адсорбційних характеристик нанопористих матеріалів є метод малокутового 

рентгенівського розсіяння. Спектри малокутового розсіяння зразків, які 

досліджувались, наведені на рис. 5. 2. 
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Рис. 5.2. Криві малокутового розсіяння для зразків вуглецевих 

адсорбентів різного типу: 1 - ТРГ (50 мкм), 2 - ТРГ (120 мкм), 3 - ТРГМ, 4 -

 ОГМ, 5 - КЛ 

Подібний характер поведінки інтенсивності спостерігався для всіх типів 

вуглецевих матеріалів. Криві інтенсивності розсіяння монотонно спадають у 

всій кутовій області, що свідчить про хаотичний розподіл розсіюючих 

неоднорідностей (пор) досліджуваних зразків. Так як форма розсіюючих 
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центрів невідома, то аналіз отриманих експериментальних даних проводили, 

використовуючи наближення Гіньє [103], де  розмір частинок характеризується 

одним універсальним параметром – радіусом інерції (гірації).  

Відповідно уявленням Гіньє, у області малих кутів інтенсивність 

малокутового розсіяння монодисперсної системи об’єктів (пор) описується 

законом: 

 

    ),
3

1
exp()0()( 22RgqIqI       (5.1) 

 

де Rg – електронний радіус інерції, що характеризує масштаб флуктуацій 

електронної густини, I(0) – інтенсивність розсіяння при q = 0, характеризує 

загальну кількість розсіюючої речовини. У логарифмічних координатах 

формула (5.1) приймає наступний вигляд:  

 

              ,
3

1
)0(ln)0(ln 22RgqII       (5.2) 

 

У координатах (ln I(q), q2) для монодисперсних систем залежність (5.2) 

має лінійний характер. На рис. 5.3 приведені залежності (ln I(q), q2) 

досліджуваних об’єктів. Як видно, вони мають суттєво нелінійний характер, що 

властиво для полідисперсних систем з широким розподілом пор за розмірами.  

У цьому випадку інтенсивність розсіяння можна представити як суму 

складових, кожна з яких відповідає розсіянню від пор певного розміру:  

 

,)
3

1
exp()0()( 22  RgqIqI     (5.3) 

 

Для аналізу отриманих результатів використовували метод дотичних, 

запропонований в [104]. В області значень хвильового вектора q2 = 0,27 - 0,6 Å-2 
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криві ln I(q) = f(q2) можна екстраполювати лінійними функціями. Нахил прямих 

визначає розміри найменшої фракції пор (Rg1), ордината точки перетину прямої 

з віссю ln I(q) дає значення I1(0), що дозволяє визначити відносну кількість 

розсіюючих частинок. Різко виражене зростання інтенсивності розсіяння при 

малих кутах зумовлене існуванням в досліджуваних матеріалах 

великомасштабних неоднорідностей.  
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Рис. 5.3. Криві малокутового розсіяння, побудовані в координатах Гіньє для 

вуглецевих зразків різного типу: 1 - ТРГ (50 мкм), 2 - ТРГ (120 мкм), 3 - ТРГМ, 

4 - ОГМ, 5 - КЛ 

На основі формули (5.1) можна визначити вклад в інтенсивність 

розсіяння від пор найменшого розміру:  

 

I1(q)= I1(0)∙exp(-1/3∙Rg1
2∙q2)                                (5.4) 

 

Аналогічно отримуємо значення Rgk, Ik(0) для кожної з фракції пор. 

Визначення основних параметрів кривої інтенсивності дає можливість 

розрахувати об’ємну частку пор кожної з фракцій:  
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mk = (Ik(0)/Rgk
3)/ ∑ (Ik(0)/Rgk

3)             (5.5) 

 

На рис. 5.4 наведені значення m(Rg) у відносних одиницях, а криві, 

проведені через ці точки, по суті і є наближеними функціями розподілу 

розсіюючих частинок по радіусам інерції. 
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Рис. 5.4. Розподіл пор по радіусам інерції для різних вуглецевих 

матеріалів 

Як видно з рис. 5.4, для всіх досліджуваних зразків незалежно від типу 

вуглецевої сировини функції розподілу мають одну спільну особливість, а 

саме – основний вклад в пористу структуру вносять нанопори найменшого 

розміру. Так, основний вклад в пористу структуру ПВМ на основі рослинної 
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сировини вносять нанопори з середнім радіусом інерції 2,5 Å, а для решти 

вуглецевих матеріалів значення Rgmin лежить в межах від 5 до 8 Å (Таб. 5.1). 

          Таблиця 5.1 

Параметри пористої структури вуглецевих матеріалів 

Вихідний матеріал Rgmin, Å m(Rgmin), у. о. 

ТРГ (<50мкм) 5,9 0,36 

ТРГ (120мкм) 6 0,39 

КЛ 2,5 0,64 

ТРГМ 5,6 0,51 

ОГМ 7,1 0,32 

 

Крім визначення параметрів пористої структури ПВМ, метод 

малокутового розсіяння (МКР) дає можливість дослідити фрактальну будову 

пористих матеріалів. Згідно [105] інтенсивність малокутового розсіяння від 

фрактальних структур можна представити в степеневій формі:  

 

                                        qIqI 0)(                                                     (5.6) 

 

де І0 – константа і α – показник степеню, що визначає фрактальну 

розмірність агрегатів (Df), q – хвильовий вектор. Для поверхневих фракталів 

3<α <4, для масових фракталів 1 <α <3. При цьому фрактальна розмірність 

масового (об’ємного) фракталу визначається як Df = α, а фрактальна розмірність 

поверхневого фракталу – Df = 6 - α. 

Криві МКР для фрактальних матеріалів можуть характеризувати 

наявністю двох чи більше степеневих режимів зміни інтенсивності I в 

залежності від величини хвильового вектора q при представленні цих величин в 

подвійних логарифмічних координатах log(I) = f(log(q)). Така ситуація виникає, 

якщо масово-фрактальний агрегат складається з частинок, які мають шорстку 

поверхню, тобто складається з поверхнево-фрактальних частинок.  
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Залежності I = f(q), які приведені для наших досліджуваних матеріалів в 

подвійному логарифмічному масштабі (рис. 5.5), є подібними і демонструють 

наявність лише однієї ділянки степеневої залежності інтенсивності від 

хвильового вектора.  

Починаючи з деякого значення q1 в інтервалі (q1, qmax) залежності мають 

лінійний характер, причому їх нахил змінюється від 3,1 до 4,2. Оскільки для 

всіх матеріалів, окрім ОГМ, значення α потрапляє в інтервал 3 <α <4, то для них 

в даній кутовій області спостерігається розсіяння поверхнево фрактальними 

агрегатами, що вказує на формування поверхневих фрактальних структур, 

розмірність яких рівна Df = 6 - α. Для ОГМ в інтервалі (q1, qmax) нахил 

залежності збільшується до α = 4,2. Оскільки значення α потрапляє в інтервал 

4< α <6, отриманий результат може свідчити про наявність дифузної (розмитої) 

поверхні поділу фаз. Однією з можливих причин формування такої поверхні 

поділу може бути те, що мікронеоднорідності на границях мають різний 

хімічний склад, виникнення якого зумовлене не повною деструкцією і 

видаленням інтеркаланту з об’єму ОГ. 
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Рис. 5.5. Залежність інтенсивності розсіяння рентгенівських променів від 

хвильвого вектора q, побудована у подвійних логарифмічних координатах 

для ОГМ 
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Визначені даним способом характеристики фрактальної агрегації 

досліджуваних матеріалів наведені в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2  

Фрактальна розмірність матеріалів 

Найменування 

ПВМ 

ТРГ 

(<50 мкм) 

ТРГ 

(120 мкм) 
ТРГМ ОГМ КЛ 

Df 2,9 2,3 2,4 -  2,6 

 

Таким чином, отримані ПВМ мають фрактальну структуру, яка 

складається з поверхневих фракталів. При цьому зростання фрактальної 

розмірності матеріалів в ряді ТРГ (120 мкм) – ТРГМ – КЛ – ТРГ (<50 мкм) 

можна пояснити зміною форми пор та ущільненням пористої структури. 

Згідно закону Порода при q → ∞ інтенсивність розсіяння пропорційна q- 4. 

Це можна представити у вигляді: 

 

,))(( 4

lim p
q

KqIq 


     (5.7) 

 

де Kр – константа Порода, яка пропорційна до повної площі поверхні пор. 

Для визначення Kр криві інтенсивності було перебудовано в координатах 

q4∙I(q) = f(q). При цьому, в інтервалі значень хвильового вектора (q0, qmax) 

значення q4 I(q) починає осцилювати (або залишається незмінним) навколо 

параметра Kр (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Крива інтенсивності розсіяння в координатах ln(q4I(q)) = f(q) 

для ОГМ 

 

Інша важлива характеристика, пропорційна до об’єму пор, - інтегральний 

інваріант Порода [106]: 

 





0

2 )( dqqIqQ . 

 

Беручи до уваги те, що згідно закону Порода при q> q0  інтенсивність 

розсіяння I(q) = (Kp/q0), інваріант Q можна записати у вигляді: 

 

.)(
0

0

2

q
K

dqqIqQ p 


. 

 

Результати проведених обчислень параметрів Порода наведені в 

таблиці 5.3. 
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Таблиця 5.3. 

Параметри Порода для різних ПВМ 

Назва 

матеріалу 
ТРГ < 50 ТРГ 120 ТРГМ ОГМ КЛ 

Q, А-3 44,05 43,32 41,92 47,53 34,6 

Kp, А
-4 1,5 2,6 1,65 3,5 1,15 

 

По значенням параметрів Q та Kp можна також визначити ефективний 

радіус мікропор за наступним рівнянням: 

 

,
4

p

p
K

Q
R


  

 

Як видно з рис. 5.7., а ефективний радіус мікропор для всіх 

досліджуваних ПВМ лежить в інтервалі (17,3…36,7) Å. При цьому для 

порівняння пористої структури вуглецевих матеріалів було визначено величину 

питомої площі поверхні пор як відношення площі поверхні до об’єму пор [106]: 

 

.
Q

K

V

S p
  

 

Результати обчислень показали (рис. 5. 7.а, б), що чим більше значення 

радіусу пор має матеріал, тим меншою є повна площа його поверхні.  
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Рис. 5.7. Радіус мікропор ПВМ (а) та їх питома поверхня (б): 1 – ОГМ, 2 – 

ТРГ (120 мкм), 3 – ТРГ (<50 мкм), 4 – ТРГМ, 5 – КЛ 

Так, наприклад, зразки ОГМ мають найменший ефективний радіус пор 

Rp = 17,29 Å, при цьому питома площа його поверхні майже вдвічі більша в 

порівнянні з КЛ, радіус пор якого становить Rp = 36,7 Å.  

Таким чином, дані малокутового розсіяння для всіх досліджуваних 

вуглецевих зразків свідчать про нанопористу їх структуру, яка дозволяє оцінити 

сорбційну здатність матеріалів. 

 

5.4. Сорбційні характеристики 

Формально нанопористі вуглецеві матеріали можна розглядати як 

нанокомпозити, в яких пори відіграють роль другої фази, хаотично чи 

закономірно розподіленої в матриці. При цьому розподіл пор в об’ємі, їх 

морфологічні особливості (дисперсність, форма, просторова орієнтація) 

визначають електрофізичні та сорбційні властивості ПВМ. 
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У таблиці 5.4 приведено сорбційну здатність ТРГ, ОГМ, ТРГМ, КЛ, а 

також аптечного активованого вугілля (ТУ 15.8-31557669-001-2004) (ААВ) при 

ізотермічних умовах (250С) 

Із даних таб. 5.4 видно, що максимальну сорбційну ємність відносно парів 

етилового спирту, яка становить ~ 20 і 12 мас.%, мають зразки ОГМ і КЛ, 

відповідно. При цьому водний розчин етилового спирту найкраще сорбує 

немодифікований ТРГ. Його максимальна сорбційна ємність становить 

5204 мас.%.  

 

          Таблиця 5.4 

Сорбційні характеристики ПВМ 

Назва матеріалу 
Насипна вага, 

г/см3 

Максимальна сорбційна ємність, 

 мас.% 

Пари етилового 

спирту 

Водного розчину 

етилового спирту 

ТРГ 0,015 3,1 5204 

ТРГ(120 мкм) 0,14 1,3 716 

ТРГМ 0,19 8,1 400 

ОГМ 0,05 19,9 722 

КЛ 0,16 12,1 ~400 

ААВ  11,8 ~360 

 

Крім того, більші значення сорбційної активності матеріалів по рідині 

зумовлені відмінністю фізичних процесів, що протікають на поверхні ПВМ при 

сорбції пари та сорбції водного розчину етилового спирту. Поглинання парів 

відбувається шляхом адсорбції молекул спирту на поверхні сорбенту. У 

випадку поглинання рідини, окрім адсорбції на поверхні, переважними є 

капілярні явища, тобто процеси проникнення адсорбату у відкриті пори. При 

цьому капілярне поглинання у 10-100 разів перевершує адсорбцію. Це дозволяє 
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краще описати особливості сорбційної здатності різних матеріалів. Так, 

немодифікований ТРГ завдяки розвинутій поверхні і наявності великої 

кількості пор між пачками графенових шарів, розмір яких варіюється від 10 нм 

до 100 мкм, найкраще поглинає водний розчин етилового спирту, на відміну від 

решти ПВМ.  

Залежності десорбції пари та водного розчину етилового спирту від часу 

для адсорбентів представлені на рис. 5.8 та рис. 5.9. 
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Рис. 5.8. Залежності десорбції пари етилового спирту від часу для різних 

адсорбентів: 1 – ОГМ, 2 – ААВ, 3 – ТРГМ, 4 – КЛ, 5 – ТРГ, 6 – ТРГ (120 мкм) 

При десорбції парів спирту найшвидше (2 - 20 хв.) десорбується спирт з 

ТРГ, а найдовше – (200 - 400 хв.) відбувається десорбція у графітизованому 

соняшниковому лушпинні з утриманням майже 80% поглинутої речовини. Крім 

того, характерною особливістю десорбції є те, що для всіх матеріалів найбільш 

інтенсивна віддача вологи відбувається в початковий момент процесу. Так, 

наприклад, для ОГМ в перші 50 хв випаровування швидкість десорбції 

становить ~0,24 (мас.%/ хв), яка поступово зменшується і вже на 200 хв 

становить ~ 0,015 (мас.%/ хв). Процес десорбції водного розчину етилового 
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спирту відбувається повільніше (рис. 5.9.), так як відбувається видалення 

адсорбату не лише з поверхні та і з об’єму адсорбенту. При цьому, з 

наближенням до рівноважного стану, швидкість процесу десорбції також 

зменшується.  
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Рис. 5.9. Залежності десорбції водного розчину етилового спирту від часу 

для різних адсорбентів: 1 – ТРГ, 2 – ТРГ (120 мкм), 3 – ОГМ, 4 – ТРГМ, 5 –

 ААВ, 6 – КЛ 

При вивченні десорбції пари спирту КЛ і ААВ при температурі 37оС було 

визначено, що десорбція спирту ААВ при кімнатній температурі на ~0,9 мас.% 

відбувається за ~ 5 хв., а при температурі 37оС на таку ж величину здійснюється 

лише за ~ 1 хв. При цьому процес десорбції при 37оС КЛ на таку ж величину 

(0,9 мас.%) протікає повільніше і здійснюється за ~ 3 хвилини, в той час як 

видалення адсорбенту при кімнатній температурі займає понад 400 хв. 

Таким чином, шляхом модифікування ТРГ, а також карбонізації 

рослинної сировини можна отримати адсорбенти не гірші за аптечне 

активоване вугілля, які в залежності від цілей можуть бути використані не лише 

в медицині (КЛ) але і в інших галузях народного господарства. 
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Висновки по розділу 5 

1. Методом карбонізації сировини рослинного походження (соняшникове 

лушпиння) і шляхом модифікації ОГ та ТРГ отримано ПВМ, які мають 

розвинену пористу структуру.  

2. Дані малокутового розсіяння для всіх досліджуваних зразків свідчать 

про широкий розподіл пор за розмірами. При цьому основний вклад в пористу 

структуру матеріалів вносять найменші пори. Для ПВМ, отриманого з 

рослинної сировини, середній радіус інерції таких нанопор становить 2,5 Å, в 

той час як для ОГМ і ТРГМ Rgmin, відповідно, дорівнює 7,1 і 5,6 Å.  

3. Методом адсорбції/десорбції парів та водного розчину етилового 

спирту встановлено, що отримані матеріали є не гірші за аптечне вугілля. 

Показано, що при кімнатній температурі ПВМ на основі рослинної сировини 

найкраше утримує адсорбат. При цьому десорбція при 37оС майже втричі 

краща за аптечне активоване вугілля, що підвищує його якість для 

використання в медичних цілях.  

4. Показано, що зі зменшенням дисперсності ТРГ від 500 до 120 мкм в 

результаті часткової фрагментації та зміни морфології частинок його сорбційна 

здатність по водному розчину етилового спирту зменшується майже в 8 разів. 
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ВИСНОВКИ 

1. Питомий електроопір (ρ) комірки з порошком терморозширеного 

графіту (ТРГ) і його анізотропія визначаються, крім інших факторів, дисперсні-

стю і морфологією його частинок, а також ступенем стискання порошку: дина-

міка зменшення величини ρ при стисканні ТРГ з меншим середнім розміром 

поперечного перерізу частинок (s = 40 мкм у порівнянні з s = 500 мкм) більш 

повільна, а анізотропія ρ для такого ТРГ на 30% менша, що обумовлено набли-

женням форми частинок меншого розміру до рівновісної і менш щільним їх па-

куванням при стисканні.  

2. Питомий електроопір комірки з порошковими сумішами фтороп-

ласт (ФП)-ТРГ зменшується зі зменшенням величини s та концентрації ТРГ в 

сумішах і зростає при збільшенні ступеню їх стиснення, що обумовлене рівнем 

спроможності електропровідних частинок до контактування. Аналіз процесів 

перколяції для розглядуваних сумішей дозволяє оптимізувати морфологічні 

особливості та дисперсність порошку ТРГ для створення полімерних наноком-

позиційних матеріалів (НКМ) з заданою електропровідністю, привабливих для 

використання у промисловості. 

3. Визначено, що дисперсність порошку ТРГ при синтезі НКМ ФП – 

ТРГ визначає ступінь кристалічності фторопластової компоненти: при змен-

шенні дисперсності ТРГ (від 40 до 260 мкм) та його концентрації з 15 до 5 об.% 

в композиції ступінь кристалічності ФП зростає, що обумовлено зміною струк-

турно активної частки поверхні ТРГ, яка бере участь в процесах збільшення 

вказаної кристалічності.  

4. Встановлено, що поріг перколяції, визначений за результатами ви-

мірювання електроопору, для НКМ ФП-ТРГ зміщується в бік більших концент-

рацій ТРГ (з 5,2 до 12,5 об.%) при зменшенні середнього розміру частинок ТРГ 

від 500 до 40 мкм. При цьому зі збільшенням s величина діелектричної проник-

ності і тангенс кута діелектричних втрат НКМ зростають, що вказує на більшу 
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поляризацію і більші затрати енергії на поляризацію частинок ТРГ меншої дис-

персності. 

5.  Величина термо е.р.с. (ЕТ) НКМ ФП-ТРГ залежить як від ступеню 

його деформації прокаткою, так і від дисперсності ТРГ: динаміка зміни величи-

ни ЕТ при збільшенні ступеню відносної деформації зразків зростає зі збіль-

шенням дисперсності компоненти з ТРГ, що пов’язано зі зменшенням об’єму 

вуглецевого кластера, для якого зміни величини ЕТ при прокатці відображають 

зміни концентрації дефектів структури, що впливає на дифузію носіїв струму. 

Таким чином, використання методу термо е.р.с. дозволяє з’ясовувати ступінь 

зміни густини дефектів структури, яка відбувається в електропровідному клас-

тері НКМ ФП-ТРГ при деформації зразків та пов’язана з активністю міжфазної 

взаємодії елементів мікроструктури композиції з ФП та ТРГ різної дисперснос-

ті. 

6. Для пористих вуглецевих матеріалів (ПВМ) за даними малокутово-

го розсіяння виявлено широкий розподіл пор за розмірами. Визначено, що ос-

новний вклад в пористу структуру матеріалів вносять пори нанометрового діа-

пазону. Показано, що ПВМ на основі рослинної сировини найкраше утримує 

адсорбат, що у порівнянні з аналогами підвищує його якість для використання в 

харчовій промисловості та народному господарстві. 
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