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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Бурхливий розвиток нанотехнологій - це наша реальність
та майбутнє. Щороку зростає кількість публікацій, присвячених застосуванню
нанотехнологій у медицині та біології, сорбції та каталізі; з’являються
відомості про реальне впровадження наноматеріалів у виробництво. Сучасна
нанохімія все більше тяжіє до вуглецю та кремнію, через їх розповсюдженість у
природі, низьку токсичність та стабільність і розмаїття наноструктур,
утворюваних цими елементами. Зокрема, значну увагу дослідників
привертають матеріали на основі нанорозмірного карбіду кремнію (SiC), для
якого характерні висока теплопровідність, напівпровідникові властивості,
визначна механічна, термічна та хімічна стійкість і біосумісність. Наразі
мікрочастинки SiC використовують для створення композитів та абразивних
матеріалів, поруватий SiC досліджують, як стійкий каталітичний носій,
нанонитки SiC – як фотокаталізатори, а наночастинки SiC – як оптичні зонди у
біологічних дослідженнях.
При цьому як хімія, так і властивості нано-SiC досліджені набагато менше у
порівнянні з наноматеріалами на основі вуглецю, кремнію або SiO2. На момент
початку роботи актуальними та не повністю вирішеними були проблеми
одержання наноструктурованого SiC з керованою морфологією, встановлення
взаємозв’язків між умовами синтезу та структурою одержаних матеріалів і їх
хімією поверхні, природи хімічних перетворень та продуктів реакції при
електрохімічному розчиненні SiC у розчинах HF. Розв’язання цих проблем
сприятиме створенню матеріалів на основі нано-SiC з більш прогнозованими та
контрольованими властивостями, а також розширенню сфер їх застосування.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний
напрямок досліджень пов’язаний з тематичним планом науково-дослідних
робіт кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Люмінесцентні і хромофорні зонди,
наноматеріали, органомінеральні й фітосорбенти для технологічних цілей та
біо-, еко- й клінічного аналізу» (2014 р., № д/р 0114U003554), 16БП037-05
«Новітні оптичні, електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані
сенсорні системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей» (2016 р., №
д/р 0116U002557) та прикладної теми «Супрамолекулярні ансамблі в розчині і
на поверхні твердих матриць, квантові точки і люмінесцентні реагенти
спрямованої дії в хімічному аналізі» (2018 р., № д/р 0118U001125). Частина
результатів була отримана за фінансової підтримки грантів ЄС FP-7 IRSES
“Porous Silicon Carbide as a Support for Co Metal Nanoparticles in Fischer-Tropsch
Synthesis” (грантова угода № 319013) та Horizon 2020 RISE “Carbon-based nano-
materials for theranostic application” (грантова угода № 690945).
Мета дисертаційної роботи: з’ясувати вплив умов синтезу та послідуючої
обробки на фізико-хімічні властивості наноматеріалів, виготовлених на основі
SiC.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:
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- Дослідити вплив температури на процес окиснення поверхні наночастинок
SiC та їх розмір;
- встановити, які функціональні групи знаходяться на поверхні SiC в залежності
від її хімічної обробки, дослідити можливість їх використання для закріплення
органічних молекул та охарактеризувати фізико-хімічні властивості одержаних
похідних.
- Встановити, які чинники впливають на морфологію, кристалічність та
стійкість до термічного окиснення мезопоруватого SiC, одержаного методом
нанокастингу з використанням наночастинок SiO2 як темплату,  та
полікарбосилану (PCS), як полімерного прекурсору SiC. Визначити умови, що
дозволяють одержати мезопоруватий SiC із морфологічними та структурними
параметрами, оптимальними для носія наночастинок металів-каталізаторів.
- Встановити хімічну природу та дослідити фізико-хімічні властивості
продуктів, що утворюються при анодуванні полікристалічного SiC в розчинах
HF;
- дослідити можливості хімічної функціоналізації та практичного застосування
продуктів анодування SiC.
Об’єкти досліджень: фізико-хімічні властивості наноматеріалів, виготовлених
на основі карбіду кремнію різними методами (наночастинки SiC,
мезопоруватий SiC та продукт електрохімічного розчинення полікристалічного
SiC – ″вуглець фторооксид″ (CFO).
Предмет досліджень: Взаємозв’язок між умовами одержання, способами
модифікування, функціоналізації та складом, морфологією, кристалічністю та
хімією поверхні наноматеріалів на основі SiC та одержаних з SiC.
Методи дослідження: Просвічуюча (ПЕМ) та скануюча (СЕМ) електронна
мікроскопія; атомно-силова мікроскопія (АСМ); фізична адсорбція азоту;
рентгенофазовий аналіз (РФА); рентгенівська фотоелектронна спектроскопія
(РФЕС); твердотільна ЯМР-спектроскопія; Раман- та ІЧ-спектроскопія;
температурно-програмована десорбційна мас-спектрометрія (ТПД-МС);
термогравіметрія (ТГ) та диференційно-термічний аналіз (ДТА); іонометрія та
потенціометричне титрування, циклічна вольтамперометрія (ЦВА); динамічне
світлорозсіювання (ДСР); абсорбційна спектроскопія у видимій та УФ-області
(УФ-Вид), фотолюмінесцентна спектроскопія (ФЛ).
Наукова новизна одержаних результатів. Показано можливість
контрольованого зменшення розмірів наночастинок SiC шляхом їх термічного
окиснення та подальшого видалення оксидного шару. Визначено природу
функціональних груп на поверхні наночастинок SiC в залежності від умов
хімічної обробки, а також можливість їх функціоналізації алкенами та амінами.
На основі методу нанокастингу із використанням наночастинок SiO2, як
темплату, вперше одержано поруватий SiC із однорідними сферичними
мезопорами (12 та 22 нм). Показано, що кристалічність стінок пор T-SiC
залежить як від температури прожарювання, так і від структури вихідного
нанокомпозиту PCS/SiO2, та може бути підвищений при додаванні комплексу
Ni(II) до нанокомпозиту. Знайдено, що анодування полікристалічного SiC у HF-
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вмісних електролітах призводить до утворення двох продуктів: поруватого por-
SiC та не описаної раніше у літературі розчинної речовини складу CxHyFzOt
вуглець фторооксиду (CFO). Встановлено, що CFO складається з порівняно
невеликих аморфних наночастинок/макромолекул, подібно до природних
гумінових речовин та полімалеїнової кислоти. З’ясовано хімічну природу
функціональних груп CFO, запропоновано його структурну модель та
розроблено методи хімічного модифікування. Знайдено, що для CFO характерні
як одно-, так і двофотонна фотолюмінесценція та електрокаталітичні
властивості у реакції відновлення Н2О2
Практичне значення одержаних результатів.
Одержані відомості про можливість регулювання розмірів та природи
поверхневих груп наночастинок SiC дозволяють цілеспрямовано керувати їх
гідрофобно-гідрофільними, колоїдними та біологічними властивостями, що
важливо для розробки технологій одержання композитів, сенсорних елементів
та біосумісних наноматеріалів на їх основі. Морфологічні параметри та
кристалічність мезопоруватого T-SiC оптимізовані для його подальшого
використання як носія наночастинок металів, активних у гетерогенних
каталітичних реакціях, зокрема, процесі Фішера-Тропша. Завдяки
електрокаталітичним властивостям, введення CFO у склад модифікуючої
плівки планарного вугільного електроду дозволило збільшити селективність і
суттєво підвищити чутливість вольтамперометричного сенсору для визначення
H2O2, що перспективно для подальшої розробки безмедіаторних біосенсорів на
базі іммобілізованих ферментів класу оксидаз. Фотолюмінесцентні властивості
CFO важливі при його використанні для біовізуалізації живих клітин.
Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальних досліджень,
обробка даних та попередній аналіз результатів виконані особисто автором.
Частина експериментальних робіт, постановка мети і задач дослідження,
заключний аналіз результатів та формулювання висновків виконані разом з
науковим керівником к.х.н., доц. Алексєєвим С. О. Анодування пластин SiC,
ДСР-дослідження золів та частина робіт з термохімічного синтезу були
проведені спільно з ас. к.х.н. Гринь С. В. (ІВТ, КНУ); дослідження методами
ПЕМ та твердотільного ЯМР проведені в університеті Ов’єдо, Іспанія
(Khainakov S., Khainakova O. A.) та Бургунському університеті, Франція
(Bezverkhyy I.); СЕМ та АСМ-дослідження – в Інституті нанотехнологій
м. Ліон, Франція (Iazykov M., Nychyporuk T.); дослідження РФЕС – у Вільному
університеті Брюсселю, Бельгія (Iablokov V.). В окремих дослідженнях брали
участь студенти Гусейнов А. В. (виготовлення електродів та
вольтамперометричні дослідження), Вольвач М.В. та Шаматульська О.В.
(синтез та характеризація частини зразків наночастинок SiC). Проф. Зайцев
В. М., доц. Тананайко О. Ю.,   Dr. Lysenko V., Prof. Kruse N. та Prof. Garcia-
Granda S. брали участь в обговоренні результатів та підготовці публікацій.
Апробація результатів дисертації Результати дисертаційної роботи були
оприлюднені на: International research and practice conference: Nanotechnology
and Nanomaterials (NANO-2013) (Буковель, 2013); International Conference “E-
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MRS 2014 Spring Meeting” (Lille, Франція, 2014); V науково-практичному
семінарі студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти
електрохімічного аналізу» (Львів, 2016); Ukrainian conference with international
participation “Chemistry, physics and technology of surface” (Київ, 2014, 2016,
2018); 18th European symposium on Fluorine chemistry (Київ, 2016);
Публікації За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 6 статей у
фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз та тези 8
доповідей на профільних наукових всеукраїнських та міжнародних
конференціях.
Структура та об’єм дисертації Дисертація складається зі вступу, п’яти
розділів, висновків, списку цитованої літератури (134 джерела) та додатків.
Робота викладена на 168 сторінках друкованого тексту і містить 107 рисунків,
28 таблиць та 2 додатки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, показано зв’язок роботи
з науковими програмами, сформульовано мету і задачі роботи, визначено
об’єкти, предмет дослідження, наукову новизну і практичне значення
отриманих результатів.
У першому розділі після стислого огляду фізико-хімічних властивостей і
напрямків застосування карбіду кремнію, у трьох підрозділах подано огляд
літератури за темою дисертації. Розглянуто ключові методи синтезу та
характеризації нанорозмірних і поруватих матеріалів із SiC, їх структуру,
морфологічні характеристики та природу поверхневих груп; також розглянуто
природні і синтетичні макромолекулярні речовини, актуальні з точки зору
порівняння окремих властивостей. Підмічено недоліки описаних у літературі
підходів та зроблено висновки про важливість досліджень за темою дисертації.
У другому розділі наведено інформацію щодо вихідних матеріалів і
використаних реагентів; описано експериментальні підходи і методики синтезу,
перетворень, розділення і фракціонування продуктів; наведено перелік методів,
використаних у дослідженні, з описом процедур.
Третій розділ присвячено розробці хімічних методів регулювання розмірів
наночастинок (НЧ) SiC промислового виробництва, дослідженню
функціональних груп поверхні та хімічній функціоналізації НЧ SiC.
Показано, що комерційні зразки НЧ SiC мають ряд недоліків. По-перше, вони
складаються з відносно великих частинок, а дрібні (< 10 нм) НЧ SiC, що цікаві
для біо- та сенсорних застосувань, є недоступними. По-друге, вони містять
технологічні домішки (С, SiC1+x, SiO2), а хімічна природа їх поверхневих груп є
невизначеною і залежить від методу одержання і передісторії зразку. Для того,
щоб видалити домішки та отримати поверхню з визначеним складом
функціональних груп, запропоновано термічне окиснення НЧ SiC із наступним
видаленням оксидного шару розчином HF чи лугу за реакціями (1) – (3):
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T0
SiC)SiC1+X (тв.) + (2+x)O2 (г.) SiC)SiO2 (тв.) + (1+x)CO2 (г.) (1)

SiC)SiO2 (тв.) + 6HF (aq.) = SiC (тв.) + H2[SiF6] (aq.) + 2H2O (р.) (2)

SiC)SiO2 (тв.) + 4OH-
(aq.) = SiC (тв.) + SiO3

2-
(aq.) + 2H2O (р.)                  (3)

За результатами
ПЕМ (рис. 1) видно,
що сферичне ядро НЧ
за жорстких умов
обробки зберігає
кристалічність. Як
видно з даних табл. 1,

підвищення
температури

прожарювання
приводить до
поступового зростання
питомої поверхні
(SBET) НЧ SiC та

зменшення їх діаметру. Отже, даний підхід дозволяє регулювати розміри
частинок шляхом варіювання температури прожарювання без зміни морфології
та кристалічної структури.

Згідно з даними інфрачервоної
спектроскопії дифузного відбиття
(рис. 2) та РФЕС, прожарювання
початково чорних НЧ (SiC_init) на
повітрі приводить до видалення
істотної частини вуглецю та інших
домішок з утворенням тонкого (1-2 нм)
шару SiO2 на поверхні SiC. На відміну
від чисельних літературних даних,
ніякого проміжного шару «оксокарбіду
кремнію» зафіксовано не було. У
зв’язку з проникністю оксидного шару
до молекул H2O повітря, дефекти та
напружені зв’язки на границі SiC/SiO2
з легкістю реагують з H2O: при цьому утворюються поверхневі фрагменти C3Si-
H, CHx, ≡Si-OH та ≡C-OH (рис. 2). При видаленні оксидного шару обробкою HF
вказані групи лишаються на поверхні SiC, додатково формуються групи ≡Si-F
та залишкові напружені зв’язки C-C, Si-C та Si-Si.

А Б

Рис. 1. (А) ПЕМ-знімки прожарених на повітрі НЧ SiC
(SiC_900); (Б) вони ж після обробки HF (SiC_900_HF).

Таблиця 1
Параметри НЧ SiC: вихідних
(SiC_init) та SiC_T після обробки HF.
Зразок SBET, м2/г Dсфер*, нм
SiC_init 110 17,0
SiC_600_HF 123 15,2
SiC_700_HF 129 14,5
SiC_800_HF 156 12,0
SiC_900_HF 200 9,3
*розраховані із припущення
сферичної форми
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На противагу обробці розчинами
HF та KOH, при використанні суміші
HF(48%)-HNO3(70%) (9:1, об/об),
утворюється розчинна речовина,
подібна до «фторооксиду вуглецю»
(CFO, описаного у розділі 5), а
приповерхневий шар НЧ SiC
збагачується на C-вмісні групи (-
COOH, -СНх) та виникають два нових
типи Si-H груп (імовірно, C2SiFH та
CSiF2H), присутність яких
підтверджується відповідними смугами
в ІЧ-спектрі (рис. 2).

Функціоналізацію НЧ SiC
органічними фрагментами було
проведено виходячи з SiC_600 згідно
схеми на рис. 3. Виявилося, що в
умовах реакції гідросилілювання 1-
алкенами при термічному (t) та
фотоініціюванні (hν) групи C3Si-H
виявилися малоактивними:
інтенсивіність смуги ν(Si-H) при 2100
см-1 у спектрах вихідного та
модифікованих зразків (спектри 4, 5 і
6, рис. 2) практично незмінна. Однак,
алкени успішно прищеплюються до

поверхні (–C18H37,
0,478 ммоль/г),
ймовірно через
напружені С–С
зв’язки.

Поверхню
SiC_HF/HNO3

досить легко
модифікувати через

амідування
поверхневих груп
–COOH амінами.
Так, за реакціями з
1-ноніламіном та

H2N-(CH2)2-NH2
було одержано

гідрофобні
SiC_NHC9 та аміновані SiC_NH2 наночастинки.

4000 3000 2000 1000

n(C3-XSiFXH)

n(SiO-H)

n(OH)

n(C3SiH)n(CHX)

8

7
6

5
4

3
R

, %

n, см-1

1
2

n(C=O)

Рис. 2. ІЧ-спектри дифузного
відбиття зразків НЧ SiC_init (1), _600
(2), _KOH (3), _HF (4), _C18(hν) (5),
_C18(t) (6), _HF/HNO3 (7), _NHC9 (8).

Рис. 3. Схематична ілюстрація проведених хімічних
перетворень на поверхні НЧ SiC з позначенням зразків.



7

Дослідження НЧ SiC методом рН-потенціометричного титрування
дозволило встановити концентрацію та оцінити силу кислотних поверхневих
груп. Для цього з кривих титрування були розраховані функції розподілу F(pK),

так звані “рК-спектри” (рис. 4). В ході
розрахунку з кривих титрування у
формі ізотерм депротонування Q(pH)
Ленгмюрівського типу за моделлю
неперервного розподілу констант
іонізації з урахуванням матеріального
балансу та буферизуючого впливу H2O,
розраховували F(pK). Для
SiC_HF/HNO3 на розподілі F(pK)
можна бачити три максимуми при pKа
≈ 3,4 (–CO2H, 0,354 ммоль/г), 6,27 (Si-
OH, 0,30 ммоль/г) та 10,3 (≡C-OH та
гідроліз Si-O-Si). Для SiC_KOH таких
максимумів лише два: pKa ≈ 7,2 (Si-OH)
та плече з pKa ≈ 9,9 (≡C-OH та гідроліз

Si-O-Si), а карбоксильні групи відсутні.
Гідрофільність поверхні НЧ SiC_КОН, SiC_HF/HNO3 та SiC_NH2 сприяє

легкому утворенню ними водних золів без залучення спеціального
диспергаційного обладнання та додавання стабілізаторів. Дзета-потенціали
модифікованих НЧ SiC (табл. 2) визначаються хімічною природою їх
функціональних груп, які у водних розчинах існують у вигляді аніонів SiC)Si-O-

та SiC)-CO2
-, чи катіонів SiC)-CONHCH2CH2NH3

+.
Таблиця 2

Характеристики водних золів модифікованих НЧ SiC за даними ДСР.

Зразок Середній ефективний розмір
частинок, нм Дзета-потенціал, мВ

SiC_600_KOH 50 -51
SiC_900_KOH 35 -51
SiC_HF/HNO3 45 -37
SiC_NH2 215 +49

У четвертому розділі наведено результати досліджень, що присвячені
одержанню мезопоруватого SiC із застосуванням методу «нанокастингу». Цей
різновид темплатного синтезу, за літературними даними, забезпечує
найточніше відтворення форми темплату, та дозволяє одержувати матеріали з
наперед заданими параметрами поруватої будови. В якості темплату було
обрано сферичні наночастинки SiO2 із комерційно доступного водного золю
Ludox® діаметром Æ12 і 22 нм. Як джерело SiC використано кремнійвмісний
полімер – полікарбометилсилан (PCS), термічний розклад якого (Т ≥ 1200˚С, у

4 6 8 10
0,0

0,2

1,5

2,0

pK

F(
pK

) C
A

2

1

0,00

0,05

0,10

0,15

COOH
Si-OH

Рис. 4. Розподіли констант
депротонування кислотних груп
SiC_HF/HNO3 (1) та SiC_KOH (2).
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атмосфері аргону) за рівнянням (4) веде до утворення зворотньої SiC-репліки
темплату; вилучення останнього дає сферичні мезопори (рис. 5).

Si
H C

H2

CH3

n
nSiC (тв.) + nCH4 (г.) + nH2 (г.)          (4)

T0

(тв.)

У роботі реалізовано два різні способи приготування композиту PCS/SiO2:
(I) просочування твердого темплату (ксерогелю НЧ SiO2) розчином PCS,
(II) змішування розчинів PCS та попередньо бутоксильованих НЧ SiO2

(SiO2-OBu), з наступним видаленням розчинника (рис. 5).

SiO2

OH

OH
OH

-O
Na+

Na+O-

HO

OHHO

H2O

SiO2

OBu

OBu
OBu

OH
BuO

OHBuO

HO

Гель

N+Br-

14

Золь Ludox®
SiO2 Æ 12 нм
SiO2 Æ 22 нм

t?

Ксерогель

HO

500?C

Органозоль

PCS

?1200?C

HF

SiC /SiO2

SiC

Композит
PCS/SiO2

(I)

(II)

Si
nH

Рис. 5. Схематична ілюстрація методу одержання T-SiC.

Із зображення ПЕМ (рис. 6) видно, що
застосований метод нанокастингу дійсно
дозволяє отримати термохімічний SiC (T-
SiC) з однорідною будовою і сферичними
мезопорами. Підхід реалізується для обох
типів нанокомпозитів, а розмір пор T-SiC із
високою точністю відповідає розміру НЧ
темплату. Так, за результатами адсорбції
азоту, для SiC1300-0,6К (на основі
ксерогелю) з Æ12нм Dадс = 12,7 нм, Dдес = 9,4
нм,  а Æ22нм Dадс =  22,1  нм,  Dдес = 11,6 нм
(діаметр пор з адсорбційної частини ізотерми
(Dадс) відповідає розмірам порожнин, а з
десорбційної (Dдес) – розмірам входів у пори).
Виявилося, що характеристики поруватої
будови SiC залежать від ряду параметрів,

Рис. 6. ПЕМ-зображення та
розподіл пор за розмірами
зразку SiC1200-1,0Б на основі
SiO2-OBu, Æ 12нм.
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найважливішим з яких є співвідношення PCS:SiO2 у вихідному композиті.
При PCS:SiO2 ≥ 0,6 зразки поруватого SiC є зворотніми репліками SiO2-
темплату (як ксерогелю, так і органозолю SiO2-OBu).  Для таких зразків
характерні ізотерми адсорбції N2 з петлею гістерезису типу Н1 (рис. 7), вузькі

розподіли пор, відповідність розміру порожнин розмірам наночастинок
темплату (зразки SiC1200-0,5Б, 1,0Б, 0,6К і 1,0К, табл. 3). Якщо відношення
PCS:SiO2 нижче певного критичного значення (< 0,5), формуються занадто
тонкі стінки пор SiC, і як наслідок – колапс впорядкованої структури репліки.
Так, діаметр пор зразку SiC1200-0,3Б не відповідає розмірам НЧ темплату, а
його ізотерма має петлю гістерезису типу H2 (і типу Н3 у відповідного зразка
SiC1200-0,3K на основі ксерогелю, що вказує на появу щілиноподібних пор).

Таблиця 3
Параметри поруватої структури зразків T-SiC з композитів різного
співвідношення PCS:SiO2 та методу одержання; Æ12 нм, Тп = 1200˚С; Dads/des –
за максимумом dV/dD від D; Dсфер = 6·103·Vs/SБЕТ.

Темплат PCS:SiO2
Код зразка
SiC1200-…

SБЕТ,
м2/г

Vs.,
см3/г

Dадс.,
нм

Dдес.,
нм

Dсфер,
нм

органозоль
SiO2-OBu

(Б)

0,3 0,3Б 805 0,99 7,0 4,6 7,4
0,5 0,5Б 625 1,25 11,3 6,4 12,0
1,0 1,0Б 501 0,84 11,3 3,8 10,1

ксерогель
SiO2
(К)

0,3 0,3К 437 0,70 9,2 5,6 9,6
0,6 0,6К 518 1,26 16,5 12,0 14,6
1,0 1,0К 334 0,80 17,0 11,4 14,4

Іншим чинником, що має вирішальний вплив на властивості T-SiC, є
температура прожарювання композиту PCS/SiO2. Її збільшення приводить до

А

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
0

200

400

600

800  SiC_0,3
 SiC_0,5
 SiC_1,0

а,
 с

м3 /г

p/p0

Б В

Рис. 7. Ізотерми адсорбції N2 (А) та розподіли пор за розмірами зразків
SiC1200-0,3Б (n,o), -0,5Б (p,r) та -1,0Б (l,¢) з адсорбційної (Б) та
десорбційної (В) частин ізотерм відповідно; Æ 12 нм.
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зростання кристалічності матеріалу, що в свою чергу зумовлює зростання його
механічної міцності та хімічної стійкості. Так, відносна інтенсивність смуги
поглинання ν(Si-O) в ІЧ-спектрах зразків T-SiC, що одержані при різних
температурах (Тп) та прожарені на повітрі, закономірно зменшується при
зростанні Тп, тобто частка оксидної фракції в окисненому зразку зменшується
(рис. 8А)).
З іншого боку, зростання Тп призводить до помітного погіршення
морфологічних характеристик матеріалу (зменшення Vпор та Sпит, уширення
розподілів пор за розмірами), що особливо проявляється для темплату Æ 12 нм
(рис. 8Б). Можливою причиною цього є утворення окремих великих кристалітів
SiC, і як наслідок, погіршення відтворення форми темплату.

Суттєвого впливу завдає і
метод одержання
композиту PCS/SiO2. При
достатньому PCS:SiO2 (0,5  –
1,0) для зразків на основі
SiO2-OBu сферичні пори
відповідають розмірам НЧ
SiO2 темплату, але «входи у
пори» є доволі вузькими (Ddes
4 – 7 нм) (табл. 3). Натомість
зразки на основі ксерогелів,
при дещо ширших розподілах
пор за розмірами, мають
достатньо широкі входи у
пори, що краще при їх
застосуванні у каталізі.

Неочікуваним виявився вплив методу одержання композиту на ступінь
кристалічності T-SiC. Зразки на основі органозолю характеризуються
широкими рефлексами у РФА (рис. 9А-1), отже стінки їх пор складаються із
дрібних (близько 2 нм за Шерером) нанокристалітів SiC. Натомість для
дифрактограм T-SiC на основі ксерогелів характерні вужчі рефлекси (рис. 9А-
2), які можуть бути адекватно представлені тільки як суперпозиція вузької та
широкої компонент (рис. 9Б). Подібна форма рефлексів може бути пояснена
наявністю у стінках пор T-SiC як порівняно великих кристалітів, так і
розупорядкованої фази SiC, ідентичної до тієї, з якої утворені стінки пор T-SiC
на основі органозолю. Ймовірно, великі кристаліти SiC у зразках на основі
ксерогелю можуть рости за рахунок вільного простору між частинками
темплату, а їх наявність призводить до певного погіршення морфології, але при
цьому і зростанню стійкості T-SiC до термоокиснення.

А

1200 800 400

SiC

SiO
2

3**

A

n, см -1

1*

2*
3*

0,4

SiO
2

Б

Рис. 8. (А)  Нормовані ІЧ-спектри зразків T-SiC,
одержаних за Тп,˚С: 1200 (1), 1300 (2) та 1400 (3),
після термічного окислення за 500˚С на повітрі
(*) та додаткової обробки HF (**). (Б)  Розподіли
пор за розмірами (BJH) відповідних зразків.
Ксерогель Æ 12 нм, PCS:SiO2 = 0,6.
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Рис. 9. Рентгенівські дифрактограми (CuKα) типових зразків T-SiC: (А)
SiC1200-1,0Б (1), SiC1200-0,4К (2); (Б) деконволюція рефлексу площини (220)
зразку SiC_1200_0,4К на одну (і) та дві (іі) компоненти Лоренца; (В) ряд
зразків SiC1200-0,7К-Ni; Æ 22 нм.

З метою покращення кристалічності при одночасному збереженні поруватої
будови було досліджено вплив добавки комплексу Нікелю на кристалізацію

фази SiC (рис. 9В)
Встановлено, що
введення Ni(Acac)2 у
композит навіть у

найменшій
дослідженій кількості
(Ni/PCS = 1,5% мас.)
значно підвищує

впорядкованість
кристалічної

структури SiC при
порівняно низькій
температурі синтезу
(1200˚С). Ймовірною

причиною цього є вплив Ni(ІІ) на механізм кристалізації SiC, раніше описаний
у літературі для інших систем. Слід, однак, відзначити, що надлишок Ni
(Ni/PCS = 4,5%) зумовлює деградацію поруватої будови зразків (рис. 10 – 11).
За результатами проведених досліджень можна стверджувати, що оптимальні
умови отримання мезопоруватого SiC з морфологічними параметрами та
кристалічністю, найкращими для використання в якості носія каталітично-
активних наночастинок металів, наступні: співвідношення PCS:SiO2 = 0,6 – 0,7,
Тп = 1300 оС або, при використанні комплексу Нікелю(ІІ), Ni/PCS = 1,5%, Тп =
1200 оС.

А Б

Рис. 10. ПEM мікрофотографії зразків SiC1200-0,7К-
Ni (Æ 22 нм) з Ni/PCS = 1,5% (A), 4,5% (Б).
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П’ятий розділ присвячено дослідженню
хімічних перетворень при анодуванні
полікристалічного SiC в розчинах HF,
встановленню хімічної природи і фізико-
хімічних властивостей твердих продуктів,
які при цьому утворюються та дослідженню
можливості їх хімічної функціоналізації та
практичного застосування. Встановлено, що
порошкоподібний продукт анодування SiC
можна поділити на дві фракції – нерозчинну
(поруватий SiC, por-SiC) та розчинну (так
званий "вуглець фторооксид", "carbon
fluorooxide", CFO) відповідно до схеми на
рис. 12:

Осад por-SiC  за
результатами РФА,
ІЧ- та твердотільної

29Si-ЯМР-
спектроскопії являє
собою практично

чисту
висококристалічну

фазу кубічного
політипу 3C-SiC. За
результатами ПЕМ,
por-SiC складається
з листкоподібних

частинок мікрометрових розмірів з розгалуженою дендритною морфологією
(рис. 13А), що утворена видовженими нанокристалітами SiC та великими
мезопорами між ними (20 – 40 нм за адсорбцією азоту).

Рис. 11. Вплив добавки Ni(II) на
розподіл пор (BJH, десорбційні
ділянки ізотерм)

Рис. 12. Схематична ілюстрація експерименту з електрохімічного травлення
SiC та розділення одержаних продуктів.
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Рис. 13. (A) ПЕМ зображення por-SiC; (Б) ІЧ-спектри
CFO i por-SiC.
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Інший продукт, CFO є рентгеноаморфною речовиною, яка практично не містить
кремнію (Si < 0,5%) у своєму складі. За хімічними властивостями CFO є
типовою «органічною» речовиною з різноманітними функціональними групами
(ІЧ-спектр: рис. 13Б), його елементний склад (% мас): С: 48,2; Н: 4,18; F: 14,9;
(O: 37,7). Варіювання умов анодування SiC (електричний опір пластини, склад
електроліту, сила струму) показало, що продукт травлення може складатися як
переважно з CFO (низький опір пластини, концентрована водна HF або суміш
HF-EtOH), так і переважно з por-SiC (анодування у розведеній водній HF).
Важливо відмітити, що причиною утворення CFO є не окислення C2H5OH при

анодуванні, а хімічні
перетворення самого
SiC, що було
підтверджено серією
контрольних дослідів.

Дослідження
CFO методом АСМ
(рис. 14) показало, що

підготовлений
висушений зразок
складається з
наночастинок у формі
тонкого диску

завтовшки 0,3 – 2 нм (один чи кілька атомних шарів) з r =  2  –  15  нм.  Цей
результат вказує на наявність у розчині CFO або наночастинок відповідної
морфології, або ж дендримерів чи вільних полімерних глобул, що набувають
пласкої форми лише після висушування. Наявність у CFO цих частинок/глобул
підтверджується і даними ДСР (dсер ≈ 4,5 нм).
Для побудови структурної моделі НЧ CFO, було проведено комплекс
досліджень цієї речовини
за допомогою методів ІЧ,
1Н-, 13С-ЯМР (у розчині),
твердотільної 19F-ЯМР,
РФЕС та ТПД-МС. Було
показано, що у складі
CFO містяться
ароматичні кільця,
фрагменти –CH2– , –CH3,
–СО2Н, –СО2Et,
фторовуглецеві
фрагменти CAr–F, sp3-С–
F; –CF2–  та –CF3.
Методом потенціометрії
досліджено гідроліз
фторвмісних груп у CFO

0 10 20
0

50

100

150

0 1 2

r, нм

N
 h, нм

Рис. 14. АСМ зразку CFO (бічна шкала висот, h =
0,0…2,0 нм) та АСМ-розподіли НЧ CFO за радіусом
r(n) і висотою h(r).
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Рис. 15. Структурна модель CFO
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і показано, що 3,5% цих груп (w = 0,52% мас.) швидко гідролізує у водному
розчині (або є домішкою адсорбованої HF), 64% їх (9,5% мас.) гідролізує у
лужному середовищі, а близько 32% (4,8% мас.) – гідролітично стійкі. Гідроліз
зв.C–F включає відщеплення F - у лужному середовищі з утворенням кратних
С=С зв’язків  (константа швидкості сумарного процесу при 23˚C, k = 3,3·10-3

л·моль-1·хв-1). Усереднена структурна модель CFO, яка не суперечить
одержаним спектральним даним, враховує дані елементного аналізу і наявність
підтверджених функціональних груп, представлена на рис. 15.

Дослідження кислотних властивостей
CFO та продукту його лужного гідролізу
(CFO_hydr) проводили методом рН-
потенціометричного титрування. Оскільки
одержані криві не мають чітких перегинів
(що характерно для органічних
поліелектролітів), дані було представлено у
вигляді “pK-спектрів” (рис. 16) за умов,
описаних раніше для НЧ SiC. У вихідного
CFO спостерігаються три виражені
максимуми з рК = 4,9; 8,3 та 9,9. Віднесення
першого максимуму до карбоксилатних груп
не викликає сумніву, оскільки їх наявність
підтверджено серією фізичних методів

дослідження. Значення другого – близьке до рК фенолів із кон’югованими
акцепторними групами (8,05 п-оксиацетофенон), а третій максимум може бути
віднесено до сумарного внеску дисоціації “звичайних” фенольних груп та
незворотнього процесу гідролізу. У зразку CFO_hydr частка кислотних груп з
pK 4–5 помітно вища, ніж у вихідному CFO (за рахунок вивільнених –COOH
після лужного гідролізу –COOEt), а їх вміст за максимумом на похідній кривої
рН-метричного титрування, становить 5,3 ммоль/г. Інші два максимуми на “рK-
спектрі”, аналогічно до CFO, можуть бути віднесені до фенольних груп різного

типу.
Оптичні

спектри поглинання
CFO та його
похідних (рис. 17А)
не мають виражених
максимумів, що є
типовим для
органічних речовин
з широким набором
хромофорів різної
природи (природні
гумінові (ГК)  і

фульвокислоти
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Рис. 16. Функції розподілу
констант депротонування зразків
CFO
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Рис. 17. (А) УФ-Вид. спектри зразків CFO та (Б)
фракційний склад CFO за А400 (нанофільтраційне
розділення)
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(ФК), графен оксид (ГО), полімалеїнова кислота тощо). За аналогією до ГК та
ФК, для визначення ступеню спряження ароматичних хромофорів CFO було
використано параметр Е4/E6 (відношення значень оптичної абсорбції A465/A665).
Досить високі значення Е4/E6 ≥ 11 для CFO (~5 для ГК і 10 для ФК) вказують
на те, що конденсовані ароматичні системи у CFO невеликі і складаються з 1-5
кілець. Як обробка лугом, так і модифікування аліфатичним аміном (зразки
CFO_hydr та CFO_C18) призводять до зменшення Е4/E6, тобто модифікування
дією основ призводить до зростання ступеню спряження у π-системі зв’язків.
Також оптичне поглинання було використано для оцінки розподілу частинок
CFO за розмірами. CFO було розділено на фракції шляхом фільтрування через
систему мембранних ультрафільтрів з різними значеннями показника
відсікання за молекулярною масою (MWCO). Оцінку вмісту фракцій, наведену
на рис. 17 Б, було зроблено за оптичною густиною за 400 нм: можна бачити, що
частинки, більші за 100 кДа у складі CFO практично відсутні, однак

спостерігається значна частка
низькомолекулярних частинок (< 3 кДа).
Характер спектрів поглинання фракцій
дуже близький, однак спостерігалося
певне зростання Е4/E6 (із 10 до 14) зі
зменшенням розміру частинок.
 Розчини CFO при УФ-опроміненні
мають яскраву жовто-зелену
фотолюмінесценцію (ФЛ) з λmax

EM/EX
500/400 нм, однак її квантовий вихід (φ)
досить невисокий (близько 0,4 %,
еталон: флуоресцеїн). Зменшення
розміру частинок CFO веде до зростання
квантового виходу (0,1% для фракції 30
– 100 кДа, 0,7% - для найменшої фракції

<3кДа), ймовірно за рахунок більшої частки кисневмісних груп та жорсткішої
будови ароматичних систем у останній.
Показано, що окрім однофотонної ФЛ, CFO проявляє і двофотонну ФЛ, яку
можна спостерігати як низькоінтенсивний максимум емісії λmax

EM = 475нм зі
збудженням у червоній області (λmax

EХ = 665нм) на двовимірній мапі ФЛ (рис.
18). Ця властивість є перевагою для використання CFO у біологічних
середовищах, які можуть практично повністю поглинати збуджуюче УФ-
випромінення або руйнуватись під його дією.

Наявність у складі CFO карбоксилатних груп є передумовою його досить
легкої хімічної функціоналізації амінами різної природи. Зразки CFO були
хімічно модифіковані октадециламіном, диетаноламіном та етилендіаміном
методом зсуву рівноваги за схемою:
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Рис. 18. Мапа ФЛ CFO (розчин 0,10
мг/мл в EtOH), логарифмічна шкала
інтенсивності (І) емісії.
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Гідрофобний CFO_C18 легкорозчинний у вуглеводнях та CH2Cl2 і нерозчинний
у етанолі. Модифікування CFO диетаноламіном (CFO_DEA) веде до 8-кратного
зростання квантового виходу його ФЛ (φ1 = 3,3%) порівняно з вихідним CFO.
Показано вплив функціоналізації НЧ CFO на електрокінетичні властивості:
початково  частинки CFO мають від’ємний дзета-потенціал (ζ = -30 мВ); після
функціоналізації первинними аміногрупами відбувається інверсія заряду
частинок до ζ =  +4  мВ (CFO_NH2) та +100 мВ (у протонованій формі,
CFO_NH3

+) відповідно. Отже, нескладне ковалентне прищеплення замісників
відкриває нові можливості контрольованої зміни колоїдних та оптичних
властивостей CFO.

Фотолюмінесценція НЧ CFO, малі розміри та
керований заряд надають можливість його
застосування для люмінесцентного маркування.
Входження CFO та його похідних у живі клітини та
їх окремі органели може бути візуалізовано
методом флуоресцентної мікроскопії (рис. 19). Ця
властивість CFO ставить під сумнів чисельні
літературні дані про ФЛ-мічення клітин
наночастинками SiC, що одержані хімічним /
електрохімічним травленням, оскільки такі
частинки містять домішку CFO або подібних йому
речовин.

Наявність у
структурі CFO
атомів С у

проміжних
ступенях

окиснення є
передумовою

появи редокс-
активності, а отже
– можливості
його застосування
у чутливих

елементах
вольтамперометр

ичних сенсорів.
Дійсно, у CFO виявлено електрокаталітичні властивості у реакції відновлення
H2O2. Показано, що введення CFO у шар SiO2 модифікуючої плівки планарного

Рис. 19.  Клітини лінії
C2-4, мічені НЧ
CFO_NH3
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Рис. 20. ЦВА H2O2 на ПВЕ (А)  та ПВЕ-SiO2-CFO (Б).
C(H2O2), мМ: 0,0 (1);1,0·10-3 (2); 0,50 (3), 1,0 (4), фон: 10
мМ фосфатний буфер (рН 6,0); розгортка потенціалу 100
мВ/с.
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вугільного електроду (ПВЕ) дозволило детектувати H2O2 за струмом
відновлення при E = -0,2 В (рис. 20). Це суттєво покращує вибірковість і
сенсорні властивості такого модифікованого електроду по відношенню до
перекису водню: ПВЕ-SiO2-CFO має широкий лінійний діапазон визначуваних
концентрацій Н2О2 (5.0·10

-3
- 5.0 ммоль/л) і низьку межу виявлення (1.0·10

-3

ммоль/л) та є перспективним для подальшого створення безмедіаторного
амперометричного біосенсору на базі імобілізованих ферментів класу оксидаз.

ВИСНОВКИ
1. Вперше проведено комплексне дослідження впливу умов синтезу і

послідуючої обробки на морфологічні параметри, фізико-хімічні властивості та
хімічну природу нанорозмірних матеріалів різних типів, виготовлених на основі
карбіду кремнію. Показано, що регулюючи ці умови можна отримати
наночастинки і мезопоруватий SiC з наперед заданими властивостями. Вперше
детально досліджено функціональні групи і розроблено прості методики
модифікування фізико-хімічних властивостей наночастинок, виготовлених на
основі SiC.

2. Показано, що термічне окиснення наночастинок SiC (одержаних
плазмохімічним методом) на повітрі дозволяє позбутися домішок (вуглець,
аморфізований SiC1+x, тощо) та приводить до утворення поверхневого шару
SiO2, наступне розчинення якого в HF або KOH дозволяє провести
контрольоване зменшення розмірів частинок (з 17 до 9 нм) в залежності від
обраної температури окиснення.

3. Встановлено, що поверхня SiC після видалення оксидного шару
розчином HF або KOH містить переважно ≡Si-OH, ≡C-OH, CHx та C3Si-H групи
та напружені поверхневі C-C зв’язки. Останні активні у реакції приєднання
алкенів із фотохімічною або термоактивацією. Обробка окиснених частинок
SiC сумішшю HF-HNO3 веде до утворення тонкого (близько 1 нм) збагаченого
на Вуглець шару, який містить карбоксилатні групи, придатні для подальшої
функціоналізації поверхні через амідний зв’язок. Це дозволяє, зокрема,
регулювати властивості частинок у колоїдних розчинах: їх дзета-потенціал
змінюється з -37 мВ до +49 мВ при функціоналізації етилендіаміном.

4. Показано, що площа поверхні, розмірні параметри пор
мезопоруватого SiC, одержаного методом нанокастингу (T-SiC), визначаються
такими чинниками, як розмір частинок темплату SiO2, співвідношенням
PCS:SiO2 та способом отримання вихідного композиту:

- Кристалічність T-SiC та його стійкість до термічного окиснення
визначаються температурою прожарювання та способом отримання
композиту PCS/SiO2: наявність вільного об’єму пор у композитах,
приготованих методом імпрегнації ксерогелю SiO2, зумовлює вищу
кристалічність T-SiC у порівнянні з композитами на основі органозолю
SiO2. Також кристалічність стінок пор T-SiC можна підвищити за рахунок
добавки у композит PCS/SiO2 комплексу Ni(Acac)2;
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- Знайдено умови (темплат – ксерогель, PCS:SiO2 = 0,6-0,7, Т = 1300
оС (або 1200 оС при додаванні Ni(Acac)2,  Ni/PCS  =  1,5%  мас.),  які
дозволяють отримати мезопоруватий SiC з тривимірною сіткою сферичних
пор (розміри яких відповідають наночастинкам темплату), широкими
входами у пори, стінки яких складаються із порівняно великих (5-6 нм)
кристалітів. Такі параметри є оптимальними для нанесення наночастинок
металів-каталізаторів.

5. Виявлено, що при анодуванні полікристалічного SiC в розчинах HF
утворюється суміш порошку висококристалічного поруватого SiC у вигляді
мікрочастинок з розгалуженою дендритною морфологією та розчинної у
полярних розчинниках речовини складу CxHyFzOq – вуглець фторооксиду
(CFO). Останній продукт містить порівняно невеликі лінзоподібні (товщина 0,3
– 2 нм, радіус 3 – 11 нм) аморфні наночастинки/макромолекули, які містять
спряжені π-системи зв’язків (1-5 ароматичних кілець), гідроксильні та
карбоксилатні групи фторовуглецеві фрагменти, здатні до часткового гідролізу,
що пришвидшується у лужних середовищах.

6. Наявність у складі CFO карбоксилатних груп зумовлює його легку
функціоналізацію за реакціями естерифікації та амідування.
Фотолюмінесценція та малий розмір частинок CFO дозволяє використовувати
його для маркування живих клітин. Завдяки електрокаталітичній активності у
реакції відновлення H2O2, введення CFO у чутливу плівку
вольтамперометричного електроду дозволило суттєво підвищити його
селективність та чутливість при визначенні Н2О2.
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АНОТАЦІЯ
Коритко Д.  М. Структура, хімія поверхні та функціоналізація

наноматеріалів, виготовлених на основі карбіду кремнію – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за

спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія (102 хімія). – Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню наноструктурованих
матеріалів, створених на основі карбіду кремнію, з’ясуванню впливу умов
синтезу та хімічної обробки на фізико-хімічні властивості і стан поверхні, а
також розробці простих і ефективних методів її хімічного модифікування і
функціоналізації.

Представлено спосіб контрольованого зменшення розмірів наночастинок
(НЧ) SiC шляхом регулювання температури прожарювання на повітрі.
Встановлено склад та силу кислотних груп поверхні НЧ SiC в залежності від
типу хімічної обробки. Запропоновано методи хімічного модифікування
ліофільних та електрокінетичних властивостей НЧ SiC шляхом ковалентного
прищеплення замісників до поверхні.

Поруватий SiC зі сферичними мезопорами 12 та 22 нм одержано
термічним розкладом полімерного прекурсору SiC з НЧ SiO2 в якості темплату.
Проведено комплексне багатопараметричне дослідження зі встановлення
факторів впливу на морфологію і кристалічність мезопоруватого SiC та
показано залежності структурних параметрів мезопор, розміру кристалітів, що
складають їх стінки від температури синтезу, складу нанокомпозиту PCS/SiO2
та способу його отримання. Наведено рекомендації щодо умов отримання
мезопоруватого SiC з характеристиками, оптимальними для носія каталітично-
активних наночастинок металів.

Вперше описано такий продукт електрохімічного травлення SiC як
наночастинки «вуглець фторооксиду» (CFO). Низкою фізичних і хімічних
методів визначено склад, функціональні групи і запропоновано структурну
модель CFO. Представлено способи хімічного модифікування,
охарактеризовано оптичні та інші фізико-хімічні властивості НЧ CFO та деяких
його похідних. Наведено приклади практичного застосування CFO.

Ключові слова: карбід кремнію, наночастинки, розмір кристалітів,
мезопорувата будова, електрохімічне травлення, кислотні групи поверхні,
хімічне модифікування, функціоналізація поверхні.
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АННОТАЦИЯ
Корытко Д.  М. Структура, химия поверхности и функционализация

наноматериалов, изготовленных на основе карбида кремния - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по

специальности 02.00.04 - физическая химия (102 химия). - Киевский
национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2021.

Диссертация посвящена вопросам исследования наноструктурированных
материалов, созданных на основе карбида кремния, выяснению влияния
условий синтеза и химической обработки на физико-химические свойства и
состояние поверхности, а также разработке простых и эффективных методов её
модифицирования и функционализации.

Представлен способ контролируемого уменьшения размеров наночастиц
(НЧ) SiC путем регулирования температуры прокаливания на воздухе.
Установлены состав и сила кислотных групп поверхности НЧ SiC в
зависимости от типа химической обработки. Предложены методы химического
модифицирования лиофильных и электрокинетических свойств НЧ SiC путем
ковалентного привития заместителей к поверхности.

Пористый SiC со сферическими мезопорами 12 и 22 нм получен
термическим разложением полимерного прекурсора SiC с НЧ SiO2 в качестве
темплата. Проведено комплексное многопараметрическое исследование по
установлению факторов, влияющих на морфологию и кристалличность
мезопористого SiC и показаны зависимости структурных параметров мезопор,
размера кристаллитов, составляющих их стенки, от температуры синтеза,
состава нанокомпозита PCS/SiO2 и способа его получения. Приведены
рекомендации по выбору условий получения мезопористого SiC с
характеристиками, оптимальными для носителя каталитически активных
наночастиц металлов.

Впервые описан такой продукт электрохимического травления SiC как
наночастицы «углерод фторооксида» (CFO). Рядом физических и химических
методов установлен состав, функциональные группы; предложена структурная
модель CFO. Представлены способы химического модифицирования,
охарактеризованы оптические и другие физико-химические свойства НЧ CFO и
некоторых производных. Приведены примеры практического применения CFO.

Ключевые слова: карбид кремния, наночастицы, размер кристаллитов,
мезопористое строение, электрохимическое травление, кислотные группы
поверхности, химическое модифицирование, функционализация поверхности.

SUMMARY
Korytko  D.  M. Structure, surface chemistry and functionalization of

silicon carbibe-based nanomaterials. – Manuscript.
Thesis for a candidate of sciences degree in chemistry (philosophy doctor),

speciality 02.00.04 – physical chemistry (102 – Chemistry). – Taras Shevchenko
national university of Kyiv, Kyiv, 2021.
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The dissertation is devoted to the study of nanostructured materials based on
silicon carbide, optimization of their synthesis methods, chemical modification and
regulation of physicochemical properties. Much attention was paid to elucidating the
influence of chemical treatment conditions on the physicochemical properties and
surface composition, as well as the development of simple and effective methods for
their modification and functionalization. Prospects for the materials with controlled
morphology based on nanostructured SiC were seen in the use as stable catalyst
support, for the development of technologies of composites and biocompatible
nanomaterials making, sensors elements and optical probes in biomedical research.

The method of controlled reduction of SiC nanoparticles’ (NPs) size from 17 to
9 nm by adjusting the calcination temperature in air in the range from 400 to 900 ˚C
was presented. SiC NPs’ surface composition and strength of acid-base centers
depending on the selected oxide layer removal agent were determined. Among the
approaches to the functionalization of the SiC NPs’ surface chemistry, the possibility
of covalent grafting of 1-alkenes directly to the surface with the formation of
hydrophobic SiC NPs, as well as the involvement of carboxyl surface groups (formed
under oxidative etching in HF-HNO3 mixture) in modification of its lyophilic and
electrokinetic properties were noted.

Conditions of thermochemical synthesis of mesoporous SiC from a polymer
SiC-precursor (polycarbosilane, PCS) via method of “nanocasting” were optimized
using SiO2 nanoparticles (from commercially available aqueous sol) as a template,
which made it possible to obtain porous SiC with spherical mesopores of 12 and 22
nm. The comprehensive multiparametric study to determine the factors influencing
the morphology and crystallinity of mesoporous SiC was performed. The study of the
dependence of structural parameters of mesopores, size of the crystallites making up
their walls on the synthesis temperature, the composition of PCS/SiO2 nanocomposite
and the method of its production were presented. The resistance of the material to
thermal oxidation depending on the selected synthesis temperature (1200, 1300 and
1400 ˚С) was also evaluated The study data of the influence of the additive amount of
Ni  (II)  complex  on  SiC  phase  crystallinity  and  structure  of  the  final  material  were
presented and the recommendation on selection of optimal thermochemical synthesis
conditions for obtaining of the mesoporous SiC with morphological parameters and
crystallinity best for a support for catalytically active metal nanoparticles was made.

The process of electrochemical dissolution (anodizing) of a compact
polycrystalline SiC in HF solutions was considered and the elemental, phase
composition and morphology of the products were determined. The influence of
anodizing conditions (such as SiC plate resistivity, electrolyte composition, current
density) on the yield of the products and their ratios was studied. For the first time, a
detailed study of the chemical nature and physicochemical properties of the soluble
product of SiC electrochemical dissolution (so-called “Carbon Fluorooxide", CFO)
with a wide range of independent physical and chemical methods were performed.
Some analogy was drawn between electrochemical dissolution of SiC as a result of
anodic reaction in HF solutions and oxidative chemical etching of SiC under the
action of HF – HNO3 mixture due to formation of organic matter of complex
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structure - CFO or its analogues. The physicochemical properties of the CFO were
also compared to some natural (humic substances) and synthetic macromolecular
compounds as well as graphene oxide in order to evaluate the structural analogy and
differences.

The CFO’s functional groups composition was determined (-COO(H, Et),
CAlk/Ar–(OH, F), and the structural model of this substance was proposed. Within the
elemental analysis, the chemical state of Fluorine and its content in the CFO by
chemical forms were made and also kinetics of its hydrolytic cleavage as a function
of pH and alkalinity of the medium were studied. The strength of CFO’s acid groups
was characterized and the methods of simple chemical modification and
functionalization through reactions of carboxyl group with amines (ethylenediamine,
diethanolamine and C18H37-NH2) were suggested.

The  work  represents  detailed  studies  of  the  optical  properties  of  CFO.  It  was
shown that for CFO both one- and two-photon photoluminescence is characteristic.
The possibility of using the detected photoluminescent properties of the CFO for
biovisualization of living cells was shown. Electrocatalytic activity of the CFO in
H2O2 reduction reaction was used to modify carbon planar electrodes (as a
component of a composite film) in obtaining of more selective electrochemical sensor
for hydrogen peroxide, which have high sensitivity and a wide linear range of
detectable concentrations.

Key words: silicon carbide, nanoparticles, crystallite size, mesoporous
structure, electrochemical etching, acid groups of the surface, chemical modification,
surface functionalization.


