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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день пріоритетним завданням 

дослідників є пошук нових та вдосконалення існуючих матеріалів функціонального 

призначення. Останнім часом, у зв’язку з стрімким розвитком хімічної 

промисловості, зростає увага до полімерних матеріалів, які завдяки своїм 

унікальним властивостям мають великий практичний інтерес. Однак, коли виникає 

потреба в матеріалах з новим комплексом властивостей, не завжди є доцільно 

заново синтезувати нові полімери і розвивати їх виробництво. Одним із 

перспективних методів вирішення проблеми є фізична модифікація існуючих 

полімерів, їх комбінація з речовинами іншої природи та структури. Це дає 

можливість здешевити отриманий матеріал і надати йому особливий комплекс 

фізичних властивостей, що залежить від типу наповнювача. Саме тому в 

матеріалознавстві на одному із перших місць стоїть проблема вивчення наукових 

основ отримання нових композиційних матеріалів в тому числі полімерних та 

розробка методів їх практичного застосування.  

Створення електропровідних полімерних композиційних матеріалів (ПКМ), в 

яких матриця - полімер, а наповнювач - порошки металів, графіт, інші 

електропровідні компоненти, дозволяє використовувати їх для виготовлення 

екрануючих та антистатичних покриттів, електронагрівальних елементів, чутливих 

електродів, датчиків, контролерів тиску, температури, тензометричних пристроїв. 

Проблема створення композиційних матеріалів з необхідними електрофізичними 

характеристиками ще далека від завершення. Це обумовлено тим, що 

електрофізичні властивості електропровідних композицій залежать від багатьох 

чинників, основні з яких це: провідності матеріалу наповнювача, об’ємний вміст 

провідного наповнювача в полімерній матриці, форма і розмір його частинок, 

контактні явища в провідній фазі, наявність міжфазних взаємодій полімер-

наповнювач, структура полімерної матриці, просторовий розподіл частинок 

наповнювача, технологічні і експлуатаційні режими та інші чинники.  

Серед усіх різновидів електропровідних наповнювачів одне з особливих 

місць займають вуглецеві матеріали. Це обумовлено, 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), фулерени, графени, з їх 

унікальними фізичними характеристиками, відкривають нові можливості 

використання їх в якості «модифікаторів» полімерів. Так, незначне додавання 

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

правило модуль пружності та міцність полімера в декілька разів. При цьому 

одночасно різко зростає теплопровідність і електропровідність матеріалу. А 

використання в якості наповнювача графену дозволяє з мінімальним фактором 

діелектричних втрат в декілька разів підвищити діелектричну проникність 

композиційного матеріалу.  

Крім того, зважаючи на те, що виготовлення вуглецевих нанотрубок потребує 

значних фінансових та ресурсних затрат, зараз багато наукових досліджень спря-

мовано на створення цінодоступних вуглецевих нанонаповнювачів, що іменуються 
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в літературі як «graphite nanoplatelets» (графітові нанолусочки). Одним з перспек-

тивних представників цього ряду є ТРГ. На відміну від звичайного графіту, що має 

типову стовпчасту структуру гексагонових площин, де графенові шари об’єднані в 

3D кристал, окремі фрагменти частинок ТРГ, товщина яких може досягати кількох 

нанометрів, довільно орієнтуються в просторі і розділені повітряними прошарками 

розміром від 10 нм до 10 мкм. Крім того, в результаті відкриття відносно простого 

способу одержання індивідуального зразка графена 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 його частинок 

забезпечують перспективність використання ТРГ не тільки як наповнювача полі-

мерних НКМ, але і в якості адсорбента органічних сполук.  

На сьогодні основні напрямки використання вуглецевих сорбентів пов’язані з 

технологічними процесами адсорбційної очистки, розділення, виділення в газових і 

рідких середовищах. Постійно зростає роль вуглецевих сорбентів у вирішенні еколо-

гічних проблем: очищенні питної води, стоків та газових відходів промислових підп-

риємств. Розширюються області їх використання, зокрема нових типів активованого 

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

ві матеріали (ПВМ) стають предметом інтенсивних досліджень, а вивчення їх влас-

тивостей є самостійним науковим напрямком фізики конденсованого середовища. 

Аналіз літературних джерел показав, що дослідження фізичних властивостей 

ТРГ носить епізодичний характер, а дослідженню полімерних НКМ на основі фто-

ропластової (ФП) матриці та ТРГ не надано належної уваги, зокрема, не зустрічаєть-

ся робіт, де було б проаналізовано вплив морфології та дисперсності ТРГ на струк-

турні особливості, електропровідність та, особливо, діелектричні властивості вказа-

них систем. І взагалі практично немає інформації стосовно аналізу сорбційної здат-

ності ТРГ різної дисперсності, порівняння її з поглинаючою здатністю фармацевтич-

ного активованого вугілля та пористих вуглецевих матеріалів, синтезованих шляхом 

карбонізації рослинної сировини.  

Таким чином, досліджені в роботі особливості формування структури вугле-

цю в полімерних композиційних системах, вплив її топології на структуру та елек-

трофізичні характеристики одержаних полімерних НКМ, а також вивчення сорб-

ційних властивостей модифікованого вуглецевого матеріалу обумовлює актуаль-

ність досліджень даного напрямку, адже результати та висновки цих досліджень 

можуть складати фундаментальну базу для створення нових наноматеріалів з напе-

ред 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 мета-

лів та кераміки" кафедри фізики металів фізичного факультету Київського націона-

льного університету імені Тараса Шевченка Міністерства науки і освіти України в 

рамках пріоритетних науково-дослідних робіт університету, зокрема: Комплексної 

наукової програми університету «Нові речовини і матеріали» з підпрограмою «Ма-

теріалознавство та технології неоднорідних наносистем» д/б тема № 11БФ051-01 

«Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементар-
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них частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх техно-

логій» (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 еколо-

гічних, енерго- та матеріалозберігаючих проблем промисловості») (№ держреєст-

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

створення гнучких електропровідних нанокомпозиційних матеріалів» (№ держреє-

страції 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 встановлен-

ня фізичних закономірностей впливу дисперсності термічно розширеного графіту 

та морфології його частинок на структурні та електрофізичні характеристики утво-

рених з фторопластом нанокомпозицій, з'ясування можливостей використання як 

диспергованого термічно розширеного графіту так і карбонізованої рослинної си-

ровини в якості сорбційного матеріалу.  

За дисперсність термічно розширеного графіту ми обрали характеристику се-

реднього розміру частинок ТРГ, а не величину, що визначається площею питомої 

поверхні частинок дисперсного середовища. 

Для досягнення цієї мети у роботі були виконані наступні завдання: 

 Одержані порошки ТРГ різного гранулометричного складу. 

 Досліджено вплив структурних особливостей диспергованого ТРГ (дТРГ) 

на зміну його електроопору при стисканні. 

 Одержані зразки порошкових сумішей ФП-дТРГ з різним концентрацій-

ним співвідношенням компонент. 

 Досліджено вплив концентрації та дисперсності вуглецевого компоненту 

на структуру скомпактованих порошкових сумішей ФП-дТРГ та на зміну 

їх електрофізичних характеристик при стисканні. 

 Одержано зразки нанокомпозиційних матеріалів на основі ФП та ТРГ різ-

ної дисперсності.  

 Встановлено вплив концентрації та дисперсності вуглецевого компоненту 

на структурні особливості НКМ ФП-дТРГ. 

 Досліджено електрофізичні властивості отриманих матеріалів (питомий 

електроопір, термо е.р.с, діелектрична проникність) та встановлено вплив 

морфології та концентрації ТРГ на транспортні та поляризаційні процеси в 

ПКМ.  

 Отримано пористий вуглецевий матеріал на основі рослинної сировини. 

 Проведено порівняльний аналіз сорбційних характеристик одержаних вуг-

лецевих матеріалів та фармацевтичного активованого 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 диспер-

сності частинок термічно розширеного графіту на електрофізичні характеристики 
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створених з ним нанокомпозиційних матеріалів, можливості використання ТРГ  та 

карбонізованої рослинної сировини в якості сорбентів. 

Використані методи досліджень: 

 електронної та оптичної мікроскопії; 

 рентгенівської дифрактометрії; 

 вимірювання питомого електроопору, диференційної тер-

мо е.р.с. та діелектричної проникності; 

 сорбції. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 

 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, при цьому анізотропія питомого електроопору 

стисненого порошку ТРГ зменшується майже на 30%, 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 полімернографітові 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. 
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Постановка задач, вибір методик дослідження при виконанні експериментів і 

обговорення отриманих результатів проводилися разом з науковим керівником. 

Наведені у роботі результати досліджень були виконані автором як самостійно так і 

разом з іншими співробітниками кафедри фізики металів. Особисто автором 

підготовлено статті [1-3], та окремі розділи в роботах [4-7]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної робо-

ти та окремі положення були представлені у вигляді доповідей на наукових конфе-

ренціях та симпозіумах: II Міжнар. наук. конф. "Сучасні проблеми фізики конден-

сованого стану" (Київ, 2010), Сучасні проблеми фіз. -мат.наук та підготовка фахів-

ців у цій галузі (Миколаїв, 2011), V Межд. научная конф. "Физико-xимические ос-

новы формирования и модификации микро- и наноструктур" (Харьков, 2011), 12
th
 

International Young Scientists Conference SPO 2011 (Київ, Україна), 6th Intern.Conf. 

MSCMP, (Moldova, 2012), 13 International Young Scientists Conference SPO 2012 

(Київ 2012), Наукова конференція "Наука ХХІ сторіччя" (Київ, 2013), Київ (Украї-

на), 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, ас-

пірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» (Київ, 2014). 

Публікації. Основні результати та окремі положення дисертаційної роботи 

опубліковані в 7 статтях у фахових наукових журналах, 14 матеріалах та тезах кон-

ференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 5 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг становить 123 

сторінки. Дисертація містить 59 рисунків та 8 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі висвітлено стан проблеми обраної для дослідження, обґрунтовано 

актуальність теми дисертації, сформульовано мету і завдання роботи, охарактери-

зовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, визначено їх 

зв'язок з науковими проектами, відзначено особистий внесок дисертантки і наведе-

но дані щодо апробації результатів роботи. 

У першому розділі подано детальний огляд вітчизняної та зарубіжної літера-

тури по структурі, механічним та електрофізичним властивостям графіту. Розгля-

нуто методи отримання термічно розширеного графіту і описано результати дослі-

джень його структурних особливостей, електропровідності та міцності. Представ-

лено також літературні дані щодо особливостей формування структури нанокомпо-

зиційних матеріалів з полімерною матрицею та графітом і проаналізовано, як пове-

рхня наповнювача, вміст і його розподіл в полімерній матриці впливають на фізи-

ко-механічні та електротранспортні процеси в НКМ. Також розглянуто перколя-

ційні явища в НКМ з полімерними матрицями та графітовими наповнювачами і 
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проаналізовано теоретичні підходи описання впливу форми частинки наповнювача 

на поріг перколяції.  

Однак, огляд літературних джерел показав, що дослідженню впливу морфо-

логії та розміру частинок ТРГ на його фізичні властивості присвячено мало робіт. 

Особливо обмеженою є інформація щодо впливу дисперсності ТРГ на структуру, 

електропровідність, термо е.р.с. і діелектричну проникність НКМ з полімерною ма-

трицею. Крім того слід вказати на відсутність даних стосовно сорбційної здатності 

диспергованого ТРГ та порівняння останньої з поглинаючою здатністю інших по-

ристих вуглецевих матеріалів, зокрема, аптечного активованого вугілля.  

Аналіз експериментальних і теоретичних робіт ще раз підкреслив актуаль-

ність обраного напрямку досліджень і необхідність проведення експериментальних 

досліджень, які б дозволили пояснити вплив дисперсності та морфології частинок 

ТРГ на його та ПКМ з ТРГ електротранспортні характеристики. 

Другий розділ містить стислий огляд методів виготовлення зразків і методик 

їх дослідження. Як вихідний матеріал використовували ТРГ, отриманий шляхом 

швидкого нагрівання окисленого графіту в печі висхідного потоку. Насипна вага 

ТРГ складала 0,015 г/см
3
, а питома площа поверхні 50 м

2
/г. Диспергування порош-

ку ТРГ проводили в двопелюстковому дезінтеграторі вертикального типу, після чо-

го порошок сепарували на фракції за допомогою сит.  

Для виготовлення НКМ з фторопластовою матрицею суміші порошків диспе-

ргованого ТРГ та фторопласту-3 марки В ретельно перемішувались в барабанній 

мішалці протягом 12 год. Далі суміш спікали під тиском 40 МПа у вакуумній прес-

формі, яку нагрівали до температури (107 ± 3)
0
С. Зразки, витримуючи в прес-формі 

при сталому тиску, охолоджували до кімнатної температури зі швидкістю 5
0
  за хв.  

Морфологію порошків ТРГ та мікроструктуру зразків композиційних матері-

алів вивчали за допомогою скануючого електронного мікроскопа, просвітлюючого 

електронного мікроскопа та металографічного мікроскопа. Структурні параметри 

зразків визначали, використовуючи дифрактограми, отримані на дифрактометрі 

ДРОН-4М, з використанням СuKα випромінювання. Параметри тонкої структури 

матеріалів розраховували, використовуючи метод апроксимації, програмно реалі-

зований Л. Г. Аксельрудом. Ступінь кристалічності полімерної матриці розрахову-

вали по відношенню площі під кристалічними піками полімеру до площі всього 

мультиплету. 
Вимірювання питомого електроопору (ρ) КМ проводили двома методами від-

повідно ГОСТ 6433.2-71 для високо- та ГОСТ 20214-74- для низькоомного діапазо-
нів вимірювань. У першому випадку використовували двохелектродну схему вимі-
рювань. У другому – вимірювання питомого електроопору проводили стандартним 
чотирьохзондовим методом. При цьому експериментальна установка дозволяла од-
ночасно вимірювати диференційну термо-е.р.с. зразків (в парі з мідним еталоном) в 
залежності від температури. Абсолютну термо е.р.с. зразків визначали шляхом від-
німання від значень диференціальної термо е.р.с. абсолютної термо е.р.с. міді.  

Діелектричну проникність зразків вимірювали згідно ГОСТу 22372-77 на мі-
крометричній комірці, використовуючи трьохелектродну схему вимірювання.  

Максимальну сорбційну здатність та швидкість десорбції відносно пари та 
водного розчину етилового спирту диспергованого ТРГ та вуглецевих матеріалів, 
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отриманих модифікацією окисленого графіту (ОГ), ТРГ та карбонізацією рослинної 
сировини визначали методом зважування. 

У третьому розділі представлено результати електронномікроскопічних та 
рентгенівських досліджень структури та морфології диспергованого ТРГ. 
Розглянуто вплив дисперсності ТРГ на зміни його питомого електроопору та 
порошкових сумішей фторопласт-ТРГ при стисканні. Як видно з рис. 1, в результаті 
механічного подрібнення вихідного ТРГ можна отримувати нановуглецеві 
матеріали різної морфології тадисперсності: від пористих черв’якоподібних до 
гладеньких пластинок графіту рівновісної форми. При цьому, з ростом дисперсності 
(s) ТРГ від 500 до 40 мкм його насипна вага зростає від 0,015 до 0,19 г/см

3
, а 

значення фактора упакування частинок збільшується на порядок (в 14 разів). 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Електронно мікроскопічні зображення а) вихідного ТРГ, (б) і (в) – з серед-
нім розміром частинок 260 мкм і 40 мкм 

Як показали рентгеноструктурні дослідження порошку ТРГ різної дисперс-

ност,і величина мікронапружень (РІІ) для різних фракцій ТРГ не є постійною. Мак-

симальні мікронапруження мають частинки ТРГ, середній розмір поперечного пе-

рерізу яких складав 120 мкм. Це пов’язано з концентруванням дефектів, що вини-

кають при фрагментації частинок ТРГ в результаті ковзання графітових площин. Зі 

зменшенням s частинок величина РІІ  зменшується, що можна пояснити релакацією 

мікронапружень. 

Ущільнення частинок вихідного ТРГ при стисканні відбувається переважно 

за рахунок їх деформації та розшарування. При цьому з ростом дисперсності ТРГ 

від 500 до 40 мкм густина скомпактованих зразків зменшується з 1,4 до 0,94 г/см
3
. 

З метою визначення впливу морфології ТРГ на особливості формування кон-

тактів між частинками при різних тисках було проведено дослідження електроопо-

ру порошкових зразків ТРГ при стисненні. Характер поведінки залежностей нор-

мованого електроопору якісно відображає вплив морфології вуглецевого матеріалу 

на провідність комірки (рис. 2) і показує, що з ростом середнього розміру частинок 

ТРГ динаміка зміни нормованого електроопору зростає, що пов’язано з різними 

процесами укладання і контактування частинок ТРГ різної дисперсності. Крім того, 

зі збільшенням дисперсності та наближенням морфології частинок до рівновісної 

анізотропія питомого електроопору стисненого ТРГ зменшується на ~ 30% в порів-

нянні з анізотропією для вихідного ТРГ. При цьому основні зміни анізотропії від-

буваються в діапазоні збільшення густини порошку при стисканні до величини 

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

чно на порядок (рис. 3).  
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Рис. 2. Залежності величини нормова-
ного електроопору ТРГ різної дисперс-
ності (s(мкм) = 260(1), 180(2), 120(3), 
80(4), 40(5)) від величини прикладеного 
тиску 

Рис. 3. Залежність питомого 
електроопору виміряного вздовж (ρ||) і 
впоперек (ρ_|_) напрямку пресування 
зразків ТРГ 

Для порошкових сумішей ФП-ТРГ характер зміни їх питомого електроопору 
визначається як концентрацією, так і морфологією вуглецевого компоненту. Елект-
роопір сумішей порошків, виміряний вздовж напрямку дії тиску (Р) зменшується, зі 
збільшенням ступеню стискання, а його величина залежить від концентрації (С) та 
дисперсності ТГР в сумішах (рис. 4).  
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Рис. 4. 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 наван-

таження, прикладеного до сумішей  
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Так, більші значення ρ фіксували при меншій об’ємній концентрації термічно 

розширеного графіту. 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. % електроопір складає 0,158 Ом∙м. Саме тому аналіз 

процесів утворення вуглецевих ланцюжків в об’ємі ФП дозволяє корелювати 

морфологію та дисперсність ТРГ для створення полімерних композиційних 

матеріалів з заданою електропровідністю.  

У четвертому розділі представлено 

результати дослідження структури та 

електрофізичних властивостей НКМ ФП-

дТРГ. 

 Аналіз мікроструктури НКМ ФП-

ТРГ (рис. 5) показав, що структура НКМ є 

шаруватою, що обумовлено оріентацією 

лусочок ТРГ в перпендикулярних до на-

прямку дії тиску площинах (рис. 5). При 

цьому, зі зменшенням дисперсності серед-

ня товщина вуглецевих шарів зростає. 

 Модифікування ФП вуглецевими 

нанонаповнювачами приводить до зміни 

ступеню кристалічності (χ) полімерної 

матриці (рис. 6). Зі збільшенням 

середнього розміру частинок ТРГ ступінь кристалічності ФП зростає. Так, 

наприклад, 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%. Це можна 

пов’язати як зі зміною морфології 

частинок наповнювача, так і з 

особливостями їх розподілу в об’ємі 

полімеру. 

Зменшення рухливості 

макромолекул біля поверхні частинок 

наповнювача в полімері створює 

сприятливі умови для виникнення 

зародків кристалізації. ТРГ меншої 

дисперсності за рахунок своєї 

морфології краще розшаровується в 

матриці ФП і, в результаті, зростає 

кількість зародкоутворюючих центрів, 

так як зростає загальна активна 

поверхня частинок наповнювача. При 

збільшенні концентрації вуглецевого 

наповнювача  (рис. 6.) відбувається 

агрегація частинок, зменшується гетерогенність системи і ступінь кристалічності 

 

 
 

Рис. 5. Мікроструктура зрізів зразків 

НКМ ФП-дТРГ з дисперсністю ТРГ 

s = 180 мкм та концентрацією ТРГ 

С = 15 об.% (б) 

5 10 15
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Рис. 6. Залежність ступеню кристалічно-

сті ФП в НКМ  ФП-дТРГ із середнім ро-

зміром частинок ТРГ (s(ТРГ) = 40(1), 

80(2), 180(3), 260(4) мкм) від концентра-

ції ТРГ 
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зменшується. 

Концентраційні залежності питомого електроопору НКМ ФП-дТРГ (рис. 7) 

мають пороговий характер, але різну ширину перколяційного переходу, і можуть 

бути описані в рамках теорії перколяції скейлінговою залежністю: 

 

ρ(С ) ~ ρо (С-С0)
-t
, 

 

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

та критична концентрації електропровідної фази, t – критичний індекс. 

Результати розрахунків перколяційних параметрів для композиційних систем 

ФП-спектрально чистий графіт та 

ФП-дТРГ показали, що при збі-

льшенні дисперсності ТРГ 

(500…50мкм) спостерігається 

зростання значень як порогу пер-

коляції (5,2…12,5 об.%), так і 

критичного індексу (1,76…2,3) 

композицій. Це можна пояснити 

погіршенням беспосереднього 

електричного контакту між елек-

тропровідними частинками напо-

внювача в результаті зміни їх 

морфології, і, в свою чергу, спо-

творенні об’ємної електропровід-

ної сітки наповнювача, для якої 

згідно моделі тривимірної сітки з 

провідними вузлами критичний 

індекс t = 1,7. 

Було виявлено, що значення величини термо е.р.с. в НКМ зменшується зі збі-

льшенням ступеню відносної деформації при прокатці зразків (рис. 8). При цьому, 

зі збільшенням дисперсності ТРГ зростає динаміка спаду ЕT. Така поведінка термо 

е.р.с. характеризує вплив морфології частинок ТРГ на особливості розподілу напо-

внювача в полімерній матриці та процеси ущільнення структури вуглецевого ске-

лету при деформації, що впливає на умови дифузії носіїв струму.  

З ростом поперечного перерізу частинок ТРГ спостерігається зростання зна-

чення діелектричної проникності (ε) та тангенсу кута діелектричних втрат (tgδ) 

НКМ ФП-ТРГ (рис. 9). Так, для зразків НКМ з концентрацією наповнювача 3 об.% 

при постійній частоті випробувань f = 0,5 кГц з ростом середнього розміру части-

нок ТРГ від 40 до 260 мкм ε змінюється від 2,1 до 2,5. При цьому тангенс кута діе-

лектричних втрат зростає від 5,5·10
-3

 до 8,5·10
-3

. Отже, як ε, так і tgδ зростають 

пропорційно зменшенню дисперсності наповнювача. Це знову можна пов'язати зі 

збільшенням площі поверхні розділу між матрицею і наповнювачем, що призво-
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Рис. 7. Концентраційні залежності питомого 

електроопору КМ ФП-спектрально чистий 

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

ФП-дТРГ з середнім розміром частинок ТРГ 

s(мкм) = 260 (3); 180 (4); 80 (5); 40 (6) 
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дить до збільшення поверхневої поляризації, а отже, більш високих діелектричних 

втрат, що характеризують більші затрати енергії на поляризацію частинок ТРГ ме-

ншої дисперсності. 

 

П’ятий розділ присвячено дослідженню пористої структури і сорбційних 

характеристик диспергованого та модифікованого ТРГ(ТРГМ) і окисленого графіту 

(ОГМ), а також порівнянню їх сорбційної здатності з відповідною здатністю 

активованого вугілля та ПВМ на основі карбонізованого лушпиння (КЛ) 

соняшника. Модифікований ТРГ отримували в декілька етапів, які полягали в 

пропитуванні насиченим розчином сахарози вихідного ТРГ та ОГ, їх карбонізації, 

потім хімічній відмивці від мінеральних домішок та золи в концентрованій соляній 

кислоті, промивці в дистильованій воді до нейтрального рН та відмивці в 30% 

азотній кислоті з наступною промивкою в дистильованій воді до нейтрального рН. 

Промиті таким чином ТРГМ та карбонізоване соняшникове лушпиння висушували і 

проводили їх термічну обробку для розкриття внутрішньої пористості і утворення 

нових пор.   

Нижче представлені результати дослідження пористої структури вуглецевих 

матеріалів, отримані за спектрами малокутового рентгенівського розсіяння (МКРР). 

Криві інтенсивності розсіяння монотонно спадають у всій кутовій області 

вимірювань (рис. 10), що свідчить про хаотичний розподіл розсіюючих 

неоднорідностей (пор) досліджуваних зразків. 

 Аналіз отриманих експериментальних даних проводили, використовуючи 

наближення Гіньє, відповідно до якого в області малих кутів інтенсивність 

малокутового розсіяння монодисперсної системи об’єктів (пор) можна описати: 
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Рис. 8. Залежності термо е.р.с. від сту-

пеню відносної деформації нанокомпо-

зиційних матеріалів ФП-дТРГ з концен-

трацією ТРГ С=10 об.% та розмірів його 

частинок – s(мкм)= 40 (1), 80 (2), 120(3), 

180 (4), 260 (5) 

Рис. 9. Залежність діелектричної про-

никності та тангенсу діелектричних 

втрат від дисперсності частинок ТРГ 

для НКМ ФП-ТРГ з концентрацією 

ТРГ 3 об.% (f = 0,5 кГц) 
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exp()0()( 22RgqIqI   

 

де Rg – електронний радіус інерції, 

що характеризує масштаб флуктуа-

цій електронної густини, q – мо-

дуль вектора розсіяння 

(q = 4πsinθ/λ), I(0) – інтенсивність 

розсіяння при q = 0, характеризує 

загальну кількість розсіюючої ре-

човини.  

По даним МКРР для всіх до-

сліджуваних зразків було визначе-

но відносну кількість розсіюючих 

частинок (пор). При цьому функції 

розподілу частинок по розміру ма-

ють одну спільну особливість: ос-

новний вклад в пористу структуру 

вносять нанопори найменшого ро-

зміру. Так, основний вклад в струк-

туру ПВМ на основі рослинної сировини дають нанопори з середнім радіусом інер-

ції 2,5 Å, а для решти вуглецевих матеріалів значення Rgmin лежить в межах від 5 до 

10 Å. 

Аналіз даних малокутової рентгенівської спектрометрії (рис. 10) вказує на іс-

нування в ПВМ однорівневої фрактальної структури, елементом якої є поверхневі 

фрактальні агрегати фрактальною розмірністю ~2,6 … 2,9. 

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

: 

 

,))(( 4

lim p
q

KqIq 


     

 

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

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

варіант Порода: 

 





0

2 )( dqqIqQ . 

 

За значеннями параметрів Q та Kp було визначено ефективний радіус мікро-

пор (Rp) та питому площу поверхні пор (рис. 11). Для всіх досліджуваних ПВМ 

значення Rp лежить в інтервалі (17,3…36,7) Å і чим більше значення радіусу пор 

має матеріал, тим меншою є повна площа їх поверхні. Так, наприклад, зразки ОГМ 

мають найменший ефективний радіус пор Rp = 17,29 Å, при цьому питома площа 
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Рис. 10. Криві малокутового розсіяння для 

зразків вуглецевих адсорбентів різного ти-

пу:1 - ТРГ (50 мкм), 2 - ТРГ (120 мкм), 3 - 

ТРГМ, 4 - ОГМ, 5 - КЛ 
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його поверхні майже вдвічі більша в порівнянні з КЛ, радіус пор якого становить Rp 

= 36,7 Å.  
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Рис. 11. Радіус мікропор ПВМ (а) та їх питома поверхня (б): 1 – ОГМ, 2 – 

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

Сорбційна здатність ПВМ відносно парів та водного розчину етилового спир-

ту суттєво відрізняється (табл. 1). Так, зразки ОГМ і КЛ мають максимальну сорб-

ційну ємність відносно парів етилового спирту. Вона становить ~ 20 і 12 мас.%. 

При цьому водний розчин етилового спирту найкраще вбирає немодифікований 

ТРГ. Його максимальна сорбційна ємність ≈ 5204 мас.%.  

 

          Таблиця 1 

Сорбційні характеристики ПВМ 

Назва матеріалу 
Насипна вага, 

г/см
3 

Максимальна сорбційна ємність, 

 мас.% 

Парів 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 

 

Краща сорбційна активність матеріалів по рідині зумовлена відмінністю фі-

зичних процесів, що протікають на поверхні ПВМ при сорбції пари та сорбції вод-
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ного розчину етилового спирту. Поглинання пари відбувається шляхом адсорбції 

молекул спирту на поверхні сорбенту. У випадку поглинання рідини, окрім адсорб-

ції на поверхні, переважними є капілярні явища, тобто процеси проникнення адсо-

рбату у відкриті пори. При цьому капілярне поглинання у 10…100 разів перевер-

шує адсорбцію. Так, немодифікований ТРГ, завдяки розвинутій поверхні і наявнос-

ті великої кількості щілин-прошарків між графеновими площинами, найкраще пог-

линає водний розчин етилового спирту, на відміну від решти ПВМ, у яких внутрі-

шні пори – закриті, і основну роль в процесах адсорбції відіграє система приповер-

хневих відкритих пор.  

Додатково було проведено порівняння інтенсивності випаровування спирту з 

КЛ та активованого аптечного вугілля (ААВ) при температурах 20 та 37
0
С. Було 

визначено, що десорбція спирту ААВ при кімнатній температурі на ~0,9 мас.% від-

бувається за ~ 5 хвилин, а при температурі 37
о
С на таку ж величину здійснюється 

лише за ~ 1 хвилину. При цьому процес десорбції при 37
о
С КЛ (на 0,9 мас.%) про-

тікає повільніше і здійснюється за ~ 3 хвилини, в той час як видалення адсорбенту 

при кімнатній температурі займає понад 400 хв. Це робить КЛ перспективним сор-

бентом для використання в медичних цілях. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Питомий електроопір (ρ) комірки з порошком терморозширеного графі-

ту (ТРГ) і анізотропія електроопору визначаються, крім інших факторів, дисперсні-

стю і морфологією його частинок, а також ступенем стискання порошку: динаміка 

зменшення величини ρ при стисканні ТРГ з меншим середнім розміром поперечно-

го перерізу частинок (s = 40 мкм у порівнянні з s = 500 мкм) більш повільна, а ані-

зотропія ρ для такого ТРГ на 30 % менша, що обумовлено наближенням форми ча-

стинок меншого розміру до рівновісної і менш щільним їх пакуванням при стис-

канні. 

2. Питомий електроопір комірки з порошковими сумішами фторопласт 

(ФП)-ТРГ зменшується зі збільшенням величини s та концентрації ТРГ в сумішах і 

зростає при зменшенні ступеню їх стиснення, що обумовлене рівнем спроможності 

електропровідних частинок до контактування. Аналіз процесів перколяції для розг-

лядуваних сумішей дозволяє оптимізувати морфологічні особливості та дисперс-

ність порошку ТРГ для створення полімерних нанокомпозиційних матеріалів 

(НКМ) з заданою електропровідністю, привабливих для використання у промисло-

лвості. 

3. Визначено, що дисперсність порошку ТРГ при синтезі НКМ ФП-ТРГ 

визначає ступінь кристалічності фторопластового компоненту: при зменшенні дис-

персності ТРГ (від 40 до 260 мкм) та його концентрації з 15 до 5 об. % в композиції 

ступінь кристалічності ФП зростає, що обумовлено зміною структурно активної 

часки поверхні ТРГ, яка бере участь в процесах збільшення вказаної кристалічнос-

ті.  
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4. Встановлено, що поріг перколяції, визначений за результатами вимірю-

вання електроопору, для НКМ ФП-ТРГ зміщується в бік більших концентрацій 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 проникності і тангенс 

кута діелектричних втрат НКМ зростають, що вказує на більшу поляризацію і бі-

льші затрати енергії на поляризацію частинок ТРГ меншої дисперсності. 

5. Величина термо е.р.с. (ЕТ) НКМ ФП-ТРГ залежить як від ступеню його 

деформації прокаткою так і від дисперсності ТРГ: динаміка зміни величини ЕТ при 

збільшенні ступеню відносної деформації зразків зростає зі збільшенням дисперс-

ності компоненти з ТРГ, що пов’язано зі зменшенням об’єму вуглецевого кластера, 

для якого зміни величини ЕТ при прокатці відображають зміни концентрації дефек-

тів 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 кластері НКМ ФП - ТРГ при деформації зра-

зків та пов’язана з активністю міжфазної взаємодії елементів мікроструктури ком-

позиції з ФП та ТРГ різної дисперсності. 

6. Для пористих вуглецевих матеріалів (ПВМ) за даними малокутового 

розсіяння виявлено широкий розподіл пор за розмірами. Визначено, що основний 

вклад в пористу структуру матеріалів вносять пори нанометрового діапазону. Пока-

зано, що при кімнатній температурі ПВМ на основі рослинної сировини найкраше 

утримує адсорбат, що у порівнянні з аналогами підвищує його якість для викорис-

тання в харчовій промисловості та народному господарстві. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Авраменко Т. Г. Структура та фізичні характеристики нанокомпозицій 

фторопласт-вуглець. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2014. 

Дисертація присвячена експериментальному вивченню особливостей впливу 

морфології та дисперсності термічно розширеного графіту (ТРГ) на структуру та 

електрофізичні характеристики нанокомпозиційних матеріалів з фторопластовою 

(ФП) матрицею та дослідженню пористої структури диспергованого та 

модифікованого ТРГ і порівнянню їх сорбційних характеристик з сорбційною 

здатністю пористих матеріалів, отриманих карбонізацією рослинної сировини. Для 

композиційних матеріалів з ФП та ТРГ різної дисперсності ступінь кристалічності 

полімеру зростає при збільшенні середнього розміру частинок ТРГ та зменшується 

при зростанні концентрації вуглецевої фази. Показано, що зі зменшенням 

середнього розміру частинок ТРГ морфологія його частинок змінюється поріг 

перколяції по питомому електроопору зміщується в область більших концентрацій, 

а зростання середнього розміру та концентрації частинок вуглецевого компоненту 

призводить до зростання діелектричної проникності композиційного матеріалу. 

Показано, що ТРГ має найбільшу сорбційну ємність в порівнянні з 

пористими вуглецевими матеріалами, отриманими карбонізацією рослинної 

сировини, зокрема карбонізованого лушпиння (КЛ) соняшника, і так як в структурі 

ТРГ пори в основному відкриті, спирт швидко випаровується, в той час як КЛ 

краще утримує адсорбат і не поступається аптечному активованому вугіллю.  

Ключові слова: термічно розширений графіт, морфологія, 

нанокомпозиційний матеріал, фторопласт, електрофізичні характеристики, пористі 

вуглецеві матеріали, сорбція. 

 

АНОТАЦИЯ 

 

Авраменко Т. Г. Структура и физические характеристики 

нанокомпозиций фторопласт-углерод. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.07 - физика твердого тела. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2014. 

Диссертация посвящена экспериментальному изучению особенностей 

влияния морфологии и дисперсности термически расширенного графита (ТРГ) на 

структуру и электрофизические характеристики нанокомпозиционных материалов 

с фторопластовой матрицей, а также исследованию пористой структуры 

диспергированного и модифицированного ТРГ в комплексном сравнении их 

сорбционных характеристик с сорбционной способностью пористых углеродных 

материалов, полученных карбонизацией растительного сырья. Установлено, что в 

результате механического измельчения термически расширенного графита 

морфология его частиц меняется, форма приближается к равноосной. Динамика 
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уменьшения удельного электросопротивления (ρ) при сжатии порошка ТРГ с 

меньшим средним размером поперечного сечения частиц (40 мкм по сравнению с 

500 мкм) более медленная, а анизотропия ρ для такого ТРГ на 30% меньше, что 

обусловлено приближением формы частиц меньшего размера к равноосной и менее 

плотной их упаковкой при сжатии 

Для композиционных материалов с фторопластовой матрицей и ТРГ 

различной дисперсности степень кристалличности полимера возрастает с 

увеличением среднего размера частиц термически расширенного графита и 

уменьшается с ростом концентрации углеродной фазы. Показано, что, изменяя 

дисперсность и морфологию углеродного компонента, можно контролировать 

критическую концентрацию ТРГ (порог перколяции), при которой полимерная 

система фторопласт-ТРГ становится электропроводной. Так, с уменьшением 

среднего размера частиц ТРГ порог перколяции смещается в область больших 

концентраций. В это же время, возрастание среднего размера и концентрации 

частиц углеродного компонента приводит к росту диэлектрической проницаемости 

композиционного материала, что связно с лучшей поляризацией более крупных 

частиц. 

С ростом дисперсности частиц ТРГ уменьшается средний размер микропор 

и ухудшается его сорбционная способность по отношению к пару и водному 

раствору этилового спирта. При этом показано, что ТРГ, благодаря своей 

морфологии, имеет наибольшую сорбционную емкость по сравнению с пористыми 

углеродными материалами, полученными карбонизацией растительного сырья, в 

частности карбонизированной шелухи (КШ) семян подсолнечника. Но, так как в 

структуре ТРГ поры в основном открытые, спирт быстро испаряется, в то время как 

КШ лучше удерживает адсорбат и не уступает по этому показателю даже 

аптечному активированному углю. 

Ключевые слова: термически расширенный графит, морфология, 

нанокомпозиционный материал, фторопласт, электрофизические характеристики, 

пористые углеродные материалы, сорбция 

 

ABSTRACT 

 

Avramenko T. G. Structure and physical characteristics of fluoroplastic-
carbon nanocomposite materials. - Manuscript. 

Thesis for a degree in physics and mathematics, specialty 01.04.07 - solid state 
physics. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2014. 

The dissertation is devoted to the experimental study of the peculiarities of the 
morphology and dispersion of thermally expanded graphite (TEG) on the structure and 
electrical characteristics of nanocomposite materials with fluoroplastic (FP) matrix and 
research of porous structure of dispersed and modified TEG in comparison of sorption 
properties of sorption capacity of porous carbon materials obtained by carbonization of 
plant material. The crystallinity degree of the polymer for composite materials made of 
FP and TEG of different dispersion increases with the increase of average particle size of 
TEG and decreases with increasing concentration of carbon phase. It is shown, that with a 
decrease in the average particle size TEG percolation threshold on resistivity shifts 
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towards more concentration, and increase of the particles’ average size and concentration 
of the carbon component leads to increase of the dielectric constant of the composite 
material. 

TEG has the highest sorption capacity compared to porous carbon materials 
obtained by carbonization of plant material, including carbonated husk (CH) of 
sunflower, and since the structure of TEG mainly has opened pores, ethanol evaporates 
quickly, while CH keeps better adsorbate and does not inferior to pharmacy activated 
carbon. 

Key words: thermally expanded graphite, morphology, nanocomposite material, 
fluoroplastic, electrical characteristics, porous carbon materials, sorption. 

 
 


