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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. В умовах технологічного прогресу виникає потреба 

створення сучасних матеріалів, які були б перспективними для широкого 

застосування. Карболанцюгові полімери за рахунок значних механічних 

властивостей зносостійкості, біосумісності, простоті обробки 

використовуються в багатьох технічних пристроях та медицині. Разом з тим, 

розширення сфер експлуатації термопластів вимагає покращення їх фізико-

хімічних властивостей, підвищення електропровідності та характеристик 

зміцнення. Цього можна досягти шляхом створення композитів з 

нанонаповнювачами. Такими наповнювачами є одно- та багатостінні вуглецеві 

нанотрубки, що характеризуються унікальними фізико-механічними та 

електротранспортними властивостями. Високі питома поверхня, жорсткість, 

розмірне співвідношення, хімічна стійкість і низька питома вага дозволяють 

нанотрубкам, на відміну від інших наповнювачів, змінювати структурні, 

електротранспортні, термомеханічні, коливні, електронні властивості 

нанокомпозитів за малих концентрацій. Водночас, властивості полімерних 

композитів з нанотрубками сильно залежать не лише від їх вмісту, а також від 

розподілу наповнювача в полімерній матриці, його спряження з молекулами 

полімеру та багатьох інших факторів. Відомо, що нанотрубки схильні до 

утворення агрегатів в полімерній матриці, і тому створення високодисперсних 

нанокомпозитів є значною проблемою. 

 Особливе місце займає вплив вуглецевих нанотрубок на внутрішньо-та 

надмолекулярну структуру полімерних макроланцюгів, яка змінюється як в 

залежності від вмісту, так і гомогенності розподілу наповнювача. В свою чергу, 

вказана перебудова структури визначає характер радіаційно-стимульованих 

перетворень в полімерній матриці. При цьому важливо визначити радіаційну 

стійкість нанотрубок до опромінення, в тому числі збереження sp2-

гібридизованої структури, можливість прищеплення між наповнювачем та 

макроланцюгами. 
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Варто відмітити, що при вивченні перколяційних явищ в полімерних 

композитах з нанотрубками роль матриці не розглядається, незважаючи на 

можливість формування в ній поліспряжених структур з делокалізованими π-

електронами. На даний час механізми впливу вуглецевих нанотрубок та 

радіаційного дефектоутворення на зародження та перебудову таких 

ненасичених структур досліджені недостатньо. 

Вивчення змін структури та властивостей полімерних термопластів при їх 

наповненні вуглецевими нанотрубками та після високоенергетичного 

іонізуючого опромінення є актуальною задачею. 

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

робота виконувалася в рамках бюджетних тем кафедри фізики функціональних 

матеріалів фізичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 06БФ051-09 ‘’Радіаційна модифікація структури та 

електронних властивостей функціональних матеріалів’’, номер державної 

реєстрації 0106U006392 та 11БФ051-01 ‘’Фундаментальні дослідження в галузі 

фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і 

матеріалознавства для створення основ новітніх технологій’’ НДЛ ‘’Радіаційної 

фізики’’ номер державної реєстрації 0106U006392. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є встановлення механізмів 

формування і перебудови полієнових послідовностей в нанокомпозитах 

карболанцюгових полімерів ізотактичного поліпропілену (і-ПП) та 

полівінілхлориду (ПВХ), наповнених багатостінними вуглецевими 

нанотрубками (БВНТ) після високоенергетичного іонізуючого опромінення. 

Для досягнення даної мети були поставлені наступні задачі: 

1. Приготування методом гарячого пресування чистого ізотактичного 

поліпропілену (і-ПП) і його нанокомпозитів з багатостінними вуглецевими 

нанотрубками (БВНТ) з концентраціями  0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 ваг.% та 

полівінілхлориду (ПВХ), а також його нанокомпозитів з вуглецевими 

нанотрубками з вмістом 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 ваг.%. 
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2. Дослідження морфології, кристалічної структури вуглецевих нанотрубок, і-

ПП, ПВХ та їх нанокомпозитів. 

 3. Вивчення внутрішньо-та міжмолекулярної будови, електронної структури 

полімерів і-ПП, ПВХ та їх нанокомпозитів з вуглецевими нанотрубками. 

4. Встановлення механічних властивостей полімерів і-ПП, ПВХ та їх 

нанокомпозитів з вуглецевими нанотрубками. 

5. Опромінення БВНТ високоенергетичними електронами з енергією Ee=1,8 

МеВ та дозами поглинання 0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 МГр та іонами Ті+ з 

енергією 130 кеВ і дозою поглинання 4,2×1014 іон/см2, і-ПП, ПВХ та їх 

нанокомпозитів з вуглецевими нанотрубками високоенергетичними 

електронами з енергією Ee=1,8 МеВ і дозами поглинання 0; 0,2; 3,0 і 4,0 МГр 

для і-ПП, та 0 і 0,05 МГр для ПВХ.   

6. Визначення впливу радіаційних пошкоджень на структуру, коливні 

властивості та радіаційну стійкість БВНТ. 

7. Встановлення впливу високоенергетичного опромінення на морфологію, 

кристалічну структуру, механічні та коливні властивості полімерів і-ПП, ПВХ 

та їх нанокомпозитів з вуглецевими нанотрубками. 

8. Дослідження механізмів впливу вуглецевих нанотрубок і радіаційних 

пошкоджень на формування і перебудову поліспряжених структур в полімерах  

і-ПП, ПВХ та їх нанокомпозитах. 

Об’єкт дослідження – механізми впливу вуглецевих нанотрубок і 

радіаційних пошкоджень на структуру і властивості полімерів і-ПП, ПВХ та їх 

композитів з вуглецевими нанотрубками. 

Предмет дослідження – морфологія, внутрішньо-, міжмолекулярна будова, 

механічні властивості та електронна структура карболанцюгових полімерів  і-

ПП, ПВХ з поліспряженими системами та їх нанокомпозитів з багатостінними 

вуглецевими нанотрубками. 

Методи дослідження: скануюча електронна мікроскопія, рентгенівська 

дифрактометрія, мікротвердість, імпульсне визначення модуля Юнга, 

комбінаційне розсіяння світла, ІЧ-спектроскопія, фотолюмінесценція. 
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Наукова новизна одержаних результатів.  

1. Вперше показано, що в залежності від дози поглинання 

високоенергетичного електронного опромінення (Ее=1,8 МеВ) в межах (1,0-

10,0) МГр може відбуватися не лише міжшарове зшивання багатостінних 

вуглецевих нанотрубок, а також їх радіаційна деградація з аморфизацією 

структури, які супроводжується різкою перебудовою спектру комбінаційного 

розсіяння світла із розщепленням радіальної дихальної моди, сильним 

зменшенням інтенсивностей D- і G-смуг, зростанням відношення інтегральних 

інтенсивностей ID/IG, помітним внеском дефектних смуг біля 1533 см-1 і 1620 

см-1. 

У випадку іонного опромінення Ті+ радіаційна аморфизація відбувається за 

проміжних значень енергії (Еті+=130 кеВ) та дози поглинання 4,2 ×1014 іон/см2 і 

супроводжується не лише зменшенням інтенсивностей D-, G-, D* смуг, а також 

їх розщепленням. 

2. Вперше встановлено, що механохімічна і радіаційна деструкція, 

викликані БВНТ і високоенергетичним електронним опроміненням з дозами 

поглинання 0,2, 3,0 і 4,0 МГр, не впливають на кристалічну структуру 

ізотактичного поліпропілену (і-ПП) та його нанокомпозитів. Водночас, в 

залежності від вмісту нанотрубок та опромінення суттєвих змін зазнають 

ступінь кристалічності, мікротвердість, конформаційний стан макромолекул та 

структура зв’язків, обумовлені виникненням полієнових послідовностей різної 

довжини. В результаті вказаних змін, які відбуваються в кристалічній і 

аморфній складових нанокомпозитів, спостерігається перебудова спектрів 

рентгенівської дифракції, ІЧ-поглинання, комбінаційного розсіяння світла 

(КРС) та фотолюмінесценції (ФЛ), які свідчать про переважну роль в зміні 

вказаних властивостей механохімічної деструкції макроланцюгів та 

надмолекулярної організації структури нанокомпозитів. Опромінення 

композитів електронами в більшій мірі проявляється при внутрішньо- та 

міжмолекулярному зшиванні макроланцюгів, їх прищепленні до нанотрубок, 

які накладаються на механохімічну деструкцію. 
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3. Вперше показано, що в полівінілхлориді (ПВХ) та його нанокомпозитах з 

0,2, 0,5, 1,0 і 2,0 ваг.% БВНТ після високоенергетичного електронного 

опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр орторомбічна структура 

кристалічної фази зберігається, але відбувається зміна ізотактичного і 

синдіотактичного конформаційних станів макромолекул. 

4. Вперше встановлено, що для нанокомпозитів ПВХ з 0,2 і 0,5 ваг.% 

нанотрубок, які виступають штучними центрами зародкоутворення, ступінь 

кристалічності зростає майже вдвічі від 22 до 40 %, а з подальшим збільшенням 

вмісту БВНТ до 1,0 і 2,0 ваг.% внаслідок агрегації нанотрубок ступінь 

кристалічності падає до 37%. В результаті електронного опромінення при дозі  

0,05 МГр, яке викликає деструкцію макромолекул та їх внутрішньомолекулярне 

зшивання в кристалічних областях, відбувається різке падіння ступеня 

кристалічності. Вміст макроланцюгів в ізотактичному стані досягає 

максимального значення (~3%) для нанокомпозиту з 0,5 ваг.% БВНТ і не 

змінюється при опроміненні. 

5. Вперше показано складний характер концентраційної та радіаційно-

обумовленої поведінки модуля Юнга та мікротвердості нанокомпозитів ПВХ з 

БВНТ, який включає зростання цих механічних величин за меншого вмісту 

нанотрубок та їх падіння для більших концентрацій вуглецевих нанотрубок. В 

результаті опромінення модуль Юнга зменшується на ~20%, а мікротвердість 

зростає на ~30%. Така поведінка механічних характеристик нанокомпозитів 

обумовлена наявністю механохімічних та радіаційних пошкоджень, зміною 

ступеня кристалічності, радіаційно-стимульованим спряженням компонент та 

міжмолекулярним зшиванням. 

6. Вперше з поведінки резонансного КРС встановлено, що в результаті 

механохімічної деструкції та радіаційних пошкоджень відбуваються складні 

перетворення полієнових структур в нанокомпозитах ПВХ з БВНТ. Особливо 

активно відбувається формування поліспряжених структур внаслідок 

механохімічної дії нанотубок з n=11 в нанокомпозиті з 0,5 ваг.% БВНТ, що 

обумовлено високою дисперсністю наповнювача. Радіаційні пошкодження з 
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врахуванням механічного перенапруження С–С і С=С зв’язків, особливо в 

нанокомпозитах з 0,5 і 1,0 ваг.% БВНТ, призводять до значної деградації 

поліспряжених систем, що супроводжується виникненням нових смуг 

резонансного КРС. 

7. Вперше показано, що внаслідок механохімічної деструкції смуга 

фотолюмінесценції, одержана від полівініленів в нанокомпозитах ПВХ з 

нанотрубками, зміщується в бік довших хвиль по мірі зростання вмісту БВНТ 

від 0,2, 0,5, 1,0 до 2,0 ваг.%, що вказує на перебудову полієнових ланок до π-

спряжених систем з більшими довжинами. Спряження макроланцюгів з 

нанотрубками призводить до значного гасіння ФЛ, яке стає більш ефективним 

для найбільш дисперсного нанокомпозиту з 0,5 ваг.% БВНТ. В результаті 

опромінення спектри ФЛ від полівініленів в ПВХ та його нанокомпозитів 

зазнають суттєвих змін внаслідок накладання механохімічних і радіаційних 

пошкоджень полівініленів, виникнення радіаційно-обумовленого прищеплення 

компонент, що супроводжується появою додаткових складових смуг ФЛ, їх 

гасіння, залежного від вмісту нанотрубок. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати можуть бути 

використані для створення новітніх полімерних матеріалів та їх композитів з 

покращеними фізико-механічними, оптичними та іншими властивостями, які 

можна застосовувати в різних галузях промисловості, сільського господарства 

та медицині. 

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному пошуку та аналізі 

літературних джерел, участі в постановці завдань, виборі експериментальних 

методик, аналізі та обговоренні отриманих результатів. Авторка приймала 

участь у виготовленні полімерних нанокомпозитів, проведенні іонізаційного 

опромінення, експериментальних дослідженнях скануючої електронної 

мікроскопії, рентгенівської дифракції, механічних властивостей, 

фотолюмінесценції, КРС, а також в підготовці матеріалів до конференцій та 

написанні наукових статей. 
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Апробація результатів дисертації була здійснена на конференціях: 

Нанорозмірні системи будова-властивості-технології НАНСИС-2007, 2013’’; 

XVIII международная конференция по физике радиационных явлений и 

радиационному материаловедению.-2008; Первая международная конференция 

‘’ Наноструктурные материалы Беларусь-Россия-Украина’’.-2008; International 

Young Scientists Conference “Optics and High Technology Material Science” (Київ, 

2008); 3-rd International conference “Radiation interaction with materialand its use 

in technologies 2010” (Kaunas, Lithuania, 2010); X International Conference Physics 

and technology of thin films and nanosystems (Ivano-Frankivsk, 2009), 9th Biennial 

International Workshop Fullerenes  and Atomic Clusters 2009’’; International 

Conference for Young Scientists  ‘’Low Temperature Physics 2010’’; ‘’Clusters and 

Nanostructured Materials CNM-2’’ (Ужгород, Україна, 2009);  VІІ Відкрита 

українська конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук (Київ, 

2010). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені в 20 

публікаціях, з яких 8 статей у наукових фахових виданнях, 5 у реферованих 

збірниках наукових праць; 7 тез доповідей. 

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

розділів, висновків та списку використаних джерел (156 найменувань). 

Загальний об’єм дисертації становить 168 сторінок, 70 рисунків, 8 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

           1.1. Просторова ізомерія та структура карболанцюгових полімерів. 

Високомолекулярні сполуки, головні ланцюги яких побудовані лише з 

атомів вуглецю, називають карболанцюговими полімерами. Вони формуються 

на основі ненасичених етиленових вуглеводнів (алкенів, олефінів). Серед таких 

полімерів найбільш поширеними є поліпропілен (ПП) та полівінілхлорид 

(ПВХ). В поліпропілені, один з атомів водню Н заміщується метильною групою 

СН3. 

 Структурна формула поліпропілену [1] має наступний вигляд: 

 

n
HC

CHCH

HCHC

CHCHCHCHCH

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −−−→−−−−−−

3

|
2

3

|

3

|
222 KK

 

Існує кілька конфігурацій поліпропілену, як і всіх вінільних полімерів, що 

відрізняються тактичними структурами. У випадку ізотактичної структури 

поліпропілену всі метильні групи 3CH  розміщені по один бік від площини 

основного ланцюга [2]: 

 

3

|2

3

|2

3

|2

3

|2

CH
HCCH

CH
HCCH

CH
HCCH

CH
HCCH KK −−−−−−−−−

 

  

Синдіотактична конфігурація відповідає строго послідовному 

розміщенню груп CH3 по обидва боки від площини ланцюга: 

33

|

2|2

|

2|2

33

CHCH
HCCHHCCHHCCHHCCH

CHCH

KK −−−−−−−−  

Для ізо- та синдіотактичних структур має місце різна ступінь 

досконалості просторової регулярності. 
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У випадку неупорядкованого розміщення метильних груп CH3 

формується атактична конфігурація поліпропілену: 

KK −−−−−−−−− HCCH

CH

CH

HCCHHCCH

CH

HCCH

CH
|

2

3

3

|2

|

2

3
|

2

3

 

Для інших вінільних полімерів розглянута стереоізомерія реалізується 

при інших групах замісників. Варто звернути увагу на те, що для ізотактичного 

поліпропілену макромолекула існує не у вигляді жорсткого ланцюга, а 

характеризується наявністю осі третього порядку і тому, метильні групи CH3 

розміщені вздовж головного вуглеводневого ланцюга по спіралі, рис. 1.1. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 1.1. Модельне зображення частини ланцюга атактичного (а) та 

ізотактичного (б) поліпропілену (великі кружечки відповідають метильним 

групам CH3) [1]. 

 

Серед стереоізомерів поліпропілену найбільш важливим є ізотактичний 

поліпропілен, який може кристалізуватися в кількох структурних модифікаціях. 

Стабільна структура описується моноклінною кристалічною граткою, вздовж 

осі cr якої паралельно розміщуються молекулярні ланцюги, симетрія яких 

характеризується наявністю осі 3-го порядку, рис. 1.2.  
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а 

 

б 

в  

Рис. 1.2. Гвинтова структура макромолекули (а), проекція моноклінної (б) та 

гексагональної (в) кристалічних граток на площину, перпендикулярну до 

напрямку макроланцюга (паралельно осі cr на площину (001)) поліпропілену 

[1,2]. 

 

Період ідентичності вздовж осі cr дорівнює 0,650 нм, тобто в ньому 

розміщуються три мономерні ланки, розміщені у вигляді спіралі так, що кожна 

наступна мономерна ланка розвернута відносно попередньої на кут 120º. 

Параметри моноклінної гратки дорівнюють =a  0,665 нм, =b 2,096 нм, =c 0,650 

нм, кут 0299 ′°=β . Елементарна комірка утримує 12 мономерних ланок, 

конформація ланцюгів в ній описується віссю 31, рис.1.2б. Термодинамічно 

менш стійкою є смектична форма ізотактичного поліпропілену, яка описується 

гексагональною елементарною коміркою, рис.1.2.в. Параметри гратки 

дорівнюють == ba 1,274 нм, =c 0,635 нм. Кристалічна форма синдіотактичного 
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поліпропілену зустрічається рідко, а атактичний поліпропілен може 

знаходитися лише в аморфному стані.  

На рис.1.3 представлено дифракційне зображення для ізотактичного 

поліпропілену при різних температурах нагрівання. 

 
Рис. 1.3. Зображення рентгенівських дифракційних картин для моноклінної 

структури ізотактичного поліпропілену (і-ПП) за температур нагрівання 20 

(1), 145(2), 180ºС (3) [3]. 

 

Видно, що за температур, що перевищують температуру плавлення 

дифракційні піки, як і для поліетилену, зникають, а з’являється гало, яке вказує 

на формування аморфного стану і-ПП. До температури плавлення ізотактичний 

поліпропілен перебуває в кристалічно-аморфній фазі. В кристалічному стані 

найбільш інтенсивними є дифракційні піки (110), (040) і (130). Сильний 

широкий максимум спостерігається і для комбінації площин (111), (131⎯) і 

(041), який відносять до площини (131⎯). Інші дифракційні рефлекси, 
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наприклад, (060) більш слабкі. Розглянута структура належить до просторової 

групи 6
2hC  або cC /2 . 

До карболанцюгових полімерів також належить полівінілхлорид, який 

виникає як наслідок заміщення одного з атомів водню в поліетилені на атом 

хлору Сl. Структурна формула полівінілхлориду наступна: 

nlC

CHCH

lClC

CHCHCHCHCH

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −−−→−−−−−−
|

2
||

222 KK
 

У  випадку окислення етиленових ненасичених вуглеводнів (алкенів, олефінів) 

внаслідок розриву подвійних зв’язків між атомами вуглецю можливим є 

утворення кетонів. Внаслідок полімеризації утворюються полімерні кетони з 

атомами кисню в бічних розгалуженнях. 

Макромолекулярні ланцюги полівінілхлориду утворюють плоский зигзаг, 

причому, атоми хлору почергово розміщуються з обох боків ланцюга, рис. 1.4 

 

Рис. 1.4. Схематичне зображення частини ланцюга синдіотактичного 

полівінілхлориду та елементи симетрії макромолекули [2]. 

 

Видно, що полівінілхлорид відповідає синдіотактичній стереоізомерії. Він 

за звичайних умов існує лише в аморфній фазі і має малу схильність до 

кристалізації. У випадку сильного розтягу у синдіотактичному полівінілхлориді 
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може формуватися кристалічна фаза з ромбічною структурою і параметрами 

гратки  =a  1,06 нм, =b 0,54 нм, =c 0,50 нм.  

 

1.2. Коливні спектри карболанцюгових полімерів. 

Для складних молекул зберігаються розділення на валентні і деформаційні 

коливання. Виявляється, що частоти валентних і деформаційних коливань для 

окремих функціональних груп CH , 2CH , 3CH , HO − , HN − , 2NH , 

2NO ,
\
/

/
\

CC = , OC =
/
\ , NC =

/
\ , −=− CC , CC ≡  та ін. знаходяться у визначених 

інтервалах, незалежно від того, в яких молекулах вони знаходяться. Області 

частот для різних типів коливань, властивих окремим функціональним групам, 

наведено в таблиці 1.1 [4]. 

Таблиця 1.1. 

Області частот коливань для окремих функціональних груп [4]. 

 
Видно, що в області найбільш високих частот (3600-2800 см-1) 

відбуваються валентні коливання структурних елементів, які включають атоми 

водню, тобто функціональних груп C-H, N-H, O-H. Валентні коливання при 

збереженні порядку зв’язку у випадку збільшення маси атомів 

характеризуються значно меншими частотами. Так, коливання зв’язку C-Cl в 

сполуках мають значення частот 700-600 см-1. Частоти коливань  C-C, C-O, C-N, 

які лише умовно можна вважати валентними, знаходяться в області 1500-700 

см-1. Для різних сполук, в яких знаходяться вказані групи, в результаті впливу 
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на їх коливання зв’язків і валентних кутів сусідніх атомів, їх частоти коливань 

можуть суттєво змінюватись. 

У випадку збільшення кратності зв’язків для розглянутих груп (C=C, 

C=O, C=N) частоти зростають і область частот для таких зв’язків відповідає  

1800-1500 см-1. Ці коливання також не є чисто валентними, оскільки в них 

значну участь приймають сусідні зв’язки і кути. При подальшому зростанні 

кратності зв’язків у функціональних групах CC ≡ , NC ≡ , NN ≡  частоти 

валентного коливання збільшуються до інтервалу 2000-2300 см-1. Частоти 

деформаційних коливань однакових функціональних груп мають значно менші 

значення, табл. 1.1, в порівнянні з частотами, характерними для коливань, 

обумовлених розтягом зв’язків. 

У випадку виникнення спряжених зв’язків CCCC =−=  з’являються два 

коливання з частотами в області 1650-1600 см-1. В більш складних системах 

спряження (полієнах) виникає більше число коливань з близькими частотами. Із 

збільшенням числа спряжених зв’язків частоти зміщуються в бік менших 

значень. 

 При під’єднанні до атомів  H або C кисню з’являються гідро-(O-H), карбо 

(C-O) або гідрокарбоксильні ( HOC −− ) групи. Для валентних коливань групи  

O-H частоти знаходяться в інтервалі 3600-3000 см-1, а для групи HOC −−  в 

області 1400-1000 см-1. Поява полярного зв’язку C-O   супроводжується 

коливаннями з частотами в інтервалі 1200-1000 см-1. Деформаційні плоскі 

коливання гідроксильної групи O-H мають частоти в області 1400-1250 см-1. В  

ефірах, які характеризуються групою COC −− коливанням відповідають 

частоти в інтервалі 1200-1000 см-1 за наявності в органічних сполуках 

карбонільної функціональної групи OC =
/
\     (альдегіди, кетони) частоти їх 

коливань знаходяться в інтервалі 1900-1580 см-1. Ці характеристичні коливання 

пов’язані з присутністю в молекулах функціональної групи C=O. Значення 

частот у вказаному інтервалі залежать від структури молекули, в якій 
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знаходиться карбонільна група OC =
/
\ , міжмолекулярної взаємодії, агрегатного 

стану сполуки.  

Важливим представником поліолефінів, які складаються з насичених 

зв’язків C-C є поліпропілен. Він є похідним від етилену, в якому атоми водню 

заміщуються на алкільні радикали R, що відповідають метильній групі CH3. Як 

відмічалося, структура ланцюга поліпропілену ))(( 32 −−− HCHCCH  або  

nHCCH

CH

)(
|

2

3

−−−  

Переважною конформацією макромолекули в ізотактичному 

поліпропілені (і-ПП) є спіраль 31, рис. 1.5. 
 

          
а                                                                                     б                                              
Рис. 1.5. Конформація (а) та внутрішні координати (б) макромолекули 

кристалічного ізотактичного поліпропілену [5, 6]. 

 

Видно, що ланка, яка трансляційно повторюється включає три мономерні 

одиниці. Симетрія окремої макромолекули і-ПП відповідає лінійній групі, яка 

ізоморфна точковій групі С3. Коливання цієї макромолекули описуються 77 

оптично активними нормальними модами, що активні як в спектрі ІЧ-

поглинання, так і в КРС. З них 25 коливань, які належать типу симетрії А, 
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відповідають паралельному ІЧ-дихроїзму, а 26 двічі вироджених Е1 коливань 

мають перпендикулярний дихроїзм. В спектрах КРС коливання симетрії А 

поляризовані, а Е – коливання деполяризовані. 

В таблиці 1.2 наведено символи і тип коливань, характерних для 

−−− )( 32 CHCHCH поліпропілену. 

Таблиця 1.2. 

Символи і тип коливань поліпропілену [5]. 

Символи 
коливань  

Типи коливань Символи 
коливань 

Типи 
коливань 

−
ar  CH3 асиметричний С–Н 

розтяг 
δ  СН2 згин 

−
br  СН3 асиметричний С–Н 

розтяг 
Γ  СН2 згин 

+r  СН3 симетричний С–Н розтяг W СН2 віяльні 
−d  СН2 асиметричний С–Н 

розтяг 
T  СН2 

кручення 
+d  СН2 симетричний С–Н розтяг P  CH2 

маятникові 
−U  СН3 симетричний згин aζ CH згин 

aα  СН3 асиметричний згин bζ CH згин 
bα  СН3 асиметричний згин 

+ζ   
∠C-C-C 
згин 

T  СН3 кручення ω
aβ  СН3 маятникові aϕ

bβ  СН3 маятникові bϕ
−τ  СН2-СН кручення +ϕ  
+U  Надлишкова координата   
 

На рис. 1.6 представлено спектри ІЧ-поглинаня для кристалічного (—) і 

аморфного (-----)  ізотактичного поліпропілену. 

В спектрах ІЧ-поглинання спостерігають смуги біля 720, 730, 790, 810, 

839, 894, 935, 969, 998, 1050, 1108, 1170, 1376, 1460, 2850, 2875, 2924 і 2957 см-1. 

Смуга 1460 см-1 є внутрішнім еталоном товщини, для якої коефіцієнт 

поглинання не залежить від ізотактичної, синдіотактичної, атактичної 

стереорегулярності поліпропілену. 
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Рис. 1.6. Спеткри ІЧ-поглинання кристалічного і аморфного ізотактичного 

поліпропілену [2]. 

 

Смуги 973 (969) і 1168 (1170) см-1 виступають критерієм ізотактичності. Форми 

коливань, одержані для ізольованої спіральної макромолекули, представляють 

собою складну комбінацію з деформаційних коливань CH3-, CH2 і  CH- груп та 

валентних коливань C-C основного ланцюга. Для синдіотактичного 

поліпропілену характерними є смуги 962 і 867 см-1. Детальне вивчення спектрів 

ІЧ-поглинання для поліпропілену, що синтезується звичайними методами, 

вказує на присутність інтенсивної смуги 973 см-1 і на відсутність смуг 962 і 867 

см-1, що вказує на ізотактичну стереорегулярність поліпропілену [7]. Ступінь 

ізотактичності для різних методів синтезу поліпропілену досягає 55-100% [8,9]. 

 На рис. 1.7 показано зміну спектру ІЧ-поглинання  за різних температур 

плавлення. 

В спектрі А при  155ºС   смуги 809, 842, 900, 1000, 1040, 1105, 2101 см-1 

ослаблені, а смуги 942, 1333 і 1336 повністю зникають. Смуги 1158 і 1170 см-1 

сильно розширюються і з’являється смуга біля 1158 см-1, що вказує на 

чутливість цієї смуги до аморфного, а смуги 1170 см-1 до кристалічного стану. 
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Інтенсивність цієї смуги, як і смуги 846 см-1, що також властива кристалічному 

стану, різко зменшується поблизу температури плавлення [10-12].  

 

Рис. 1.7. Спеткри ІЧ-поглинання ізотактичного поліпропілену при нагріванні 

до 155ºС (А), для розплаву при 180ºС (Б), при охолодженні після розплаву до 

141ºС (В) і  22ºС (Г) [10]. 

 

 Із зміною температури проявляється складна молекулярна структура 

ізотактичного поліпропілену. Якщо смуга 973 см-1 властива спектрам рідкого і-

ПП, а також наявності транс-гош конформерів  nGT )( −  (n >4) в аморфних 

областях, то смуга 1153 см-1 з’являється у випадку згорнутої в клубок 

конформації. В різних температурних областях існує кристалічна і смектична 

модифікації і-ПП. Так, смуга  998 см-1 виникає, коли в кристалічну гратку 

вбудовуються  сегменти, які включають   n >10    спіралей 31. Смуга 840 см-1, 
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яка також відповідає кристалічному стану, передбачає наявність ланцюгів, в 

яких послідовно змінюються транс-гош конформери nGT )( − , (n >10) . 

За мікроструктурою ізотактичний поліпропілен належить до 

напівкристалічних полімерів, оскільки вона включає кристалічні і аморфні 

області. Це призводить до присутності в і-ПП різної молекулярної структури. 

Так, в аморфних областях спіралі макромолекул випадковим чином розподілені 

у просторі, а в кристалічній фазі має місце упорядкування згаданих спіральних 

макроланцюгів в трьохмірній гратці. Як і ІЧ- , КРС спектроскопія є чутливою 

до конформаційного і фазового порядку, упаковки макромолекул. Водночас, 

метод КРС є неруйнівним, що в порівнянні з ІЧ -спектроскопією має важливі 

переваги в способах використання зразків. 

 На рис.1.8 наведено спектри КРС аморфного і кристалічного станів 

ізотактичного поліпропілену в інтервалі 600-1600 см-1. 

а б

Рис.1.8. Спектри КРС аморфного (а) і кристалічного (б) станів ізотактичного 

поліпропілену в інтервалі валентних C-C коливань, розтягу та деформаційних 

коливань CH2 - та  CH3 груп [13].  

 

Для аморфної фази найбільш інтенсивними є смуги 830, 972, ~1050, 1151, 

~1350, 1435 см-1. У випадку кристалічного стану таких смуг є значно більше: 
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808, 840, 898, 972, 995, 1154, 1168, 1220, 1435, 1458 см-1. Інтерпретація 

коливань, яким відповідають дані смуги, приведена в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3. 

Частоти і інтерпретація коливань для смуг КРС ізотактичного поліпропілену. 

 
*δ-згинання, τ-маятникові коливання, ν-розяг, t-кручення, w-  віяльні коливання 

 

Видно, що в розплаві частина смуг зникає. Очевидно, що вони можуть 

бути віднесені до спіральної конформації довгих упорядкованих сегментів, для 

який може бути введена елементарна комірка кристалу. За рахунок виникнення 

міжланцюгової взаємодії, яка призводить до регулярного розміщення 

спіральних макромолекул. Смуги біля 972, 1151 і 1435 см-1 зберігаються в 

аморфному і кристалічному станах, отже їх можна віднести до 

фундаментальних коливань спіральних одиниць. 

Ці коливання локалізовані в межах коротких спіральних сегментів 

ланцюгів, які властиві для обох станів. Так, смуга 972 см-1 відноситься до 31 

симетрії спіральної структури, а смуга біля 1435 см-1 відповідає  δ-

деформаційним коливанням CH2- групи. У випадку кристалізації смуга біля 830 

см-1 властива аморфній фазі, розщеплюється на дві смуги 808 і 840 см-1 , смуга 

972 см-1 розщеплюється також на дві смуги 972, 995 см-1, а смуга 1435 

розщеплюється на смуги 1435 і 1458 см-1. Смуга 1168 см-1 також з’являється як 

результат розщеплення смуги 1151 см-1. Смуги 808 і 840 см-1 характерні для 

спіральних ланцюгів в кристалічній фазі і їх пов’язують з  )( 2CHτ , )( CC −ν  та 



 25

)( 3CHτ        нормальними коливаннями, відповідно. Присутність смуги 830 см-1 в 

кристалічному  і-ПП свідчить про наявність в ньому атактичного поліпропілену 

[13]. 

 Макромолекули полівінілхлориду (ПВХ) мають конформацію у вигляді 

плоского зигзагу з елементарною коміркою, яка, як правило, вміщує дві 

мономерні одиниці, причому атоми хлору Cl почергово розміщуються по 

обидва боки від ланцюга, рис.1.9. 

 

 
   

а б
Рис. 1.9. Структура макромолекули і елементи симетрії (а) та спектр ІЧ-

поглинання полівінілхлориду (електричний вектор перпендикулярний (—)  і 

паралельний   (---)   до напрямку розтягу) [2]. 

 

Таким чином, смуги поглинання біля 3050, 2970, 2910, 2843 і 2815 см-1 

відповідають коливним модам розтягу C-H, 1435, 1426, 1333, 1254, 1197, 1110 і 

960 см-1 відносяться до коливних деформаційних і скелетних (C-C) мод, 739, 
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703, 637 і 614 см-1 відповідають розтягу і деформаційним коливанням хімічної 

групи C-Cl. 

В таблиці 1.4 наведено значення частот, дихроїзм та інтерпретація 

коливань хімічних груп полівінілхлориду. 

Таблиця 1.4. 

Частоти, дихроїзм та інтерпретація коливань хімічних груп полівінілхлориду 

[2]. 

Частота, см-1 Дихроїзм Типи коливань 

363 

430 

615 

635 

693 

833 

963 

1096 

1197 

1250 

1330 

1427 

2820 

2849 

2920 

2967 

- 

- 

σ 

σ 

σ 

   π  

σ 

σ 

π 

σ 

σ 

σ 

σ 

σ 

σ 

σ 

 

СCl-деформаційне коливання 

СCl-деформаційне коливання 

СCl-валентне коливання 

СCl-валентне коливання 

СCl-валентне коливання 

Скелетні коливання 

Скелетні коливання 

Скелетні коливання 

СН- віяльне коливання 

СН- деформаційне коливання 

СН- деформаційне коливання 

СН2- деформаційне коливання 

СН- валентне коливання 

СН2- валентне коливання 

СН2- валентне коливання 

СН- валентне коливання 

 

Варто мати на увазі, що в залежності від методу одержання ПВХ його 

спектр може змінюватися. На рис. 1.10 наведено спектр від плівки ПВХ, 

одержаної шляхом лазерної абляції.  
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Рис. 1.10. Спектр КРС ПВХ  плівки, осадженої шляхом лазерної абляції [14]. 

 

  Спектр КРС від плівки показує смуги розтягу C-C біля 1128 см-1 ( 1ν ),C-C 

біля 1518 см-1( 2ν ) у спряжених полієнах, а також смуги, які відносяться до 

обертонів 12ν біля 2247 см-1, 22ν  біля 3023 см-1,  13ν біля 3350 см-1, 23ν  біля 4482 

см-1, складених мод ( 1ν + 2ν ) біля 2630 см-1, (2 1ν + 2ν )  біля 3720 см-1. Всі 

розглянуті моди характерні для спряжених полієнів. Водночас, відсутньою є 

смуга 650 см-1, що відповідає коливній моді розтягу  C-Cl і  яка має місце для 

ПВХ. 

 Очевидно, що відсутність даної смуги є результатом дехлоринізації ПВХ 

у випадку абляції, яка сприяє утворенню ненасичених зв’язків. Таким чином,  

спектр КРС свідчать про утворення в плівках ПВХ C=C зв’язків, число яких з 

часом зменшується внаслідок процесів полімеризації за рахунок зшивок 

ланцюгів. Утворення   C=C зв’язків реалізується за рахунок розпаду сусідніх 

або віддалених C-C зв’язків або відриву атомів  H і  Cl:    
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Таке утворення компонент полієнів  C=C в плівках супроводжується 

виділенням HCl, тобто зменшенням кількості атомів Cl в порівнянні з  вихідним 

ПВХ [14]. 

 Внаслідок процесу дегідрохлорінації, який може бути індукований в 

результаті термічної, фото-хімічної, радіаційної дії, вже після вилучення першої 

молекули HCl відбувається швидке відщеплення сусідніх молекул HCl ,що 

призводить до формування спряженої полієнової структури. 

Для характеризації полієнових послідовностей в деградованих полімерах, 

в тому числі в ПВХ, найбільш придатним є метод КРС, особливо резонансного 

КРС (РКРС). Чутливість методу КРС становить 0,00001% концентрації C=C 

зв’язків. Більше того, в результаті залежності частоти валентних коливань 2ν  

зв’язків  C=C від довжини послідовності  n полієна для коротких полієнів 

(n<20) можна викликати резонанс КРС вибором довжини падаючої хвилі в 

межах видимого діапазону.  

 На рис.1.11 показано спектри КРС для деградованого ПВХ в діапазоні 

полієнових смуг 1500 і 1100 см-1, одержані за різних довжин збудження. 

Резонансне КРС показує наявність двох інтенсивних смуг біля 1100 см-1, 

яка відповідає валентним коливанням розтягу )(1 CC −ν , і 1500 см-1, обумовленої 

валентними коливаннями розтягу )(2 CC =ν , що належать полієновим 

послідовностям. Крім вказаних смуг в даному діапазоні мають місце також 

смуги валентних коливань розтягу C-Cl біля 650 см-1, вигину 2CH  біля 1430 см-

1, які належать ПВХ.  
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Рис. 1.11. Спектри КРС для деградованого ПВХ в діапазоні полієнових смуг 

1500 і 1100 см-1 за довжин хвиль збудження λ=488,0 нм (а), λ=476,5 нм (б), 

λ=457,9 нм (в) [15]. 

 

Розрахунки, виконані із зв’язку довжини хвилі збудження λ для максимуму 

резонансу від полієнової довжини n, показали значення  n  від 17 до 21 [15]. 
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1.3. Властивості карболанцюгових полімерів, наповнених 

вуглецевими нанотрубками. 

Значного покращення багатьох властивостей полімерів можна досягнути 

при їх наповненні (армуванні) різноманітними речовинами неорганічної та 

органічної природи. Крім того, наповнювачі розділяють на дисперсні 

(порошкоподібні) та волокнисті. Водночас, фізико-хімічні механізми процесів 

підсилення властивостей полімерів лінійної та тривимірної структури в 

присутності наповнювачів вивчені недостатньо. В значній  мірі це також 

відноситься до вивчення радіаційної модифікації властивостей армованих 

полімерів. Очевидно, що вплив наповнювачів суттєво залежить від процесів, в 

тому числі адгезії, що відбуваються на границі розділу між окремими фазами 

полімером і наповнювачем. Разом з тим, в покращенні властивостей 

полімерних нанокомпозитів важливу роль відіграє хімічна природа полімеру і 

наповнювача, фазовий стан полімерів, геометрія і гомогенність (дисперсність) 

розподілу наповнювачів, можливість хімічного прищеплення полімерів до 

поверхні наповнювачів та зміна при цьому конформації полімерних ланцюгів, 

вплив наповнювачів на внутрішньо- і міжланцюгову взаємодію, в тому числі на 

ступінь кристалічності полімерів, внутрішніх напружень, присутності 

пластифікаторів, густини пакування полімерних макромолекул, механохімічної 

дії наповнювачів [16,17]. Основними механізмами впливу наповнювачів на 

властивості полімерів є зміни внаслідок їх дії молекулярної та надмолекулярної 

структур, що знаходить підтвердження у виникненні нових хімічних груп, 

залежності ступеня кристалічності і розмірів кристалітів від вмісту 

наповнювачів і як наслідок, складної поведінки напружень руйнування σρ, 

модуля Юнга Е, відносного видовження ε, коефіцієнта теплопровідності λ, 

електропровідності σ та інших властивостей від концентрації наповнювача. 

Крім змін кристалічної структури у високонаповнених полімерах може 

відбуватися часткова аморфизація полімерів, обмеження рухливості 

макромолекул в невпорядкованих областях під впливом твердої поверхні 

наповнювачів [18]. 
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В останні роки особливо важливе значення має створення і використання 

полімерних нанокомпозитів із застосуванням таких унікальних наповнювачів 

як вуглецеві нанотрубки (ВНТ), оскільки вони характеризуються відносно 

високим рівнем механічних властивостей і провідності [19]. 

Вуглецеві нанотрубки є протяжними циліндричними структурами, які 

мають діаметр від одного до кількох десятків нанометрів в залежності від 

кількості (одного для одностінних вуглецевих нанотрубок (ОВНТ) або багатьох 

для багатостінних вуглецевих нанотрубок (БВНТ)) згорнутих графенових 

шарів, що приймають участь у побудові бокових поверхонь цих нанотрубок. 

Довжини ВНТ можуть досягати кількох мікрон [20-27]. Вуглецеві нанотрубки є 

унікальним об’єктом, який одночасно поєднує в собі властивості молекули 

одновимірного кристалічного тіла. 

На рис. 1.12 наведено зображення рентгенівської дифракції, одержане для 

порошкового зразка з БВНТ. 
 

 
Рис. 1.12. Зображення рентгенівської дифракції порошкового зразка з 

багатостінних вуглецевих нанотрубок [28]. 

 

Видно присутність інтенсивного дифракційного максимума (200), 

обумовленого наявністю упорядкованого розміщення в БВНТ концентричних 

циліндричних графенових шарів. З аналізу цього рефлекса можна одержати 
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радіус нанотрубки R~19,0 нм та число шарів N~35. Складна форма 

рентгенівських піків свідчить про наявність в нанотрубках міжшарової 

кореляції [28]. 

Поширеним методом вивчення структури нанотрубок є дослідження КРС. 

Коливальні моди в початковій точці Г зони Брілюена, які є активними в 

спектрах КРС та ІЧ-поглинання, для крісельних нанотрубок можуть бути 

розкладені по наступним незвідним представленням [29-32]: 

uuggg EAEEAГ 12211 7844 ++++=  

Видно, що для крісельних нанотрубок має місце 16 

)844( 211 ggg EEA ++ коливних мод в КРС і 8 )7( 12 uu EA + коливних мод, активних у 

випадку ІЧ-поглинання. 

Для зигзаг нанотрубок 

uuggg EAEEAГ 12211 52663 ++++= , 

що вказує на наявність 15 КРС- і 7 ІЧ-активних коливних мод. У випадку 

хіральних нанотрубок  

1
2

21 6...6666
−

++++= NEEEBAГ  

і має місце 15 КРС- і 19 ІЧ-активних коливних мод. Симетрія коливних мод 

вказує на існування коливань двох типів: радіальних дихальних мод і 

тангенціальних коливань. Форми коливань для вказаних мод наведено на рис. 

1.13 [33]. 

Із зміною частоти збуджуючого світла при одержанні КРС, положення і 

інтенсивності смуг, розміщених в діапазонах частот першого і другого порядків 

змінюються [34]. На рис. 1.14 наведено спектри КРС одностінних вуглецевих 

нанотрубок в різних діапазонах збудження. 

Спектри КРС від багатостінних вуглецевих нанотрубок відрізняються від 

аналогічних спектрів ОВНТ суттєвим зростанням інтенсивності смуги D в 

першому та другому порядках, обумовленою розупорядкуванням в структурі 

БВНТ, викликаною різними процесами дефектоутворення 
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Рис. 1.13. Форми коливань різних мод для крісельних одностінних 

вуглецевих нанотрубок (10,10) [33]. 

 

 
Рис. 1.14. Спектри КРС в діапазоні частот першого і другого порядків для 

ОВНТ при різних енергіях збудження [34]. 

 

Важливою особливістю нанотрубок є чутливість їх коливних мод в 

діапазонах першого і другого порядків до навантажень (тисків), які 

передаються до даних наноструктур [35-37]. На рис. 1.15 показано зміни в 

спектрах КРС, одержаних від БВНТ за різних гідростатичних тисків [36]. 
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Рис. 1.15. Спектри КРС за різних гідростатичних тисків для  БВНТ [36]. 

 

Внаслідок згортання графенового листа у вуглецевих нанотрубках 

формуються подвійні зв’язки між атомами вуглецю, що сприяє під’єднанню до 

них радикалів, хімічних сполук, полімерних ланцюгів [37]. Під’єднання 

макромолекул полімерів до нанотрубок, враховуючи їх високі механічні 

характеристики, за певних умов може призвести до підвищення зміцнення 

полімерного нанокомпозиту. Дійсно, внесення до епоксидної смоли БВНТ в 

кількості 5 мас. % призвело до зростання модуля Юнга від 3,1 до 3,7 ГПа. 

Така зміна модуля пружності визначена по зсуву смуг КРС. Вона 

виявилася незначною, оскільки за наявності жгутів не було досягнуто 

гомогенного розподілу нанотрубок в полімерній матриці, не забезпечено 

достатньої взаємодії між поверхнею нанотрубок та макромолекулами 

(спряження нанотрубок з полімером), а також внаслідок слабкої взаємодії 

окремих шарів БВНТ між собою, в результаті чого передача навантаження від 

полімерної матриці відбувається лише до зовнішнього шару нанотрубки  

[37,38].  
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Варто відмітити, що у покращенні властивостей нанокомпозитів з 

нанотрубками важливу роль відіграють не лише дисперсність в розподілі 

наповнювача і його адгезія з полімерною матрицею, а і розміри ВНТ.  

Таким чином, ефективність покращення електричних, механічних та 

інших властивостей полімерів, для якого були б використані унікальні 

характеристики такого наповнювача, як вуглецеві нанотрубки, можна 

досягнути лише за виконання певних умов. До них належать дисперсність 

розподілу нанотрубок в полімерній матриці та достатня взаємодія між 

наповнювачем та макромолекулами. Водночас механізми впливу на 

внутрішньомолекулярну організацію полімерів, особливо за умов створення 

спряжених полієнових послідовностей, які модифікуються в полімерах в 

результаті дії іонізаційного випромінювання, вивчені недостатньо. В зв’язку з 

цим, представляє інтерес вивчення впливу іонізуючого опромінення на 

структуру полімерів, в тому числі на їх полієнову структуру за наявності в них 

різного вмісту багатостінних вуглецевих нанотрубок. При цьому, важливим є 

встановлення радіаційної стійкості структури не лише полімерів в присутності 

наповнювачів, а також самих нанотрубок, включаючи можливе в них 

міжшарове зшивання, створення макрорадикалів в дефектних областях. 

 

         1.4. Радіаційна модифікація карболанцюгових полімерів. 

  Іонізаційне опромінення високоенергетичними частинками полімерів 

внаслідок поглинання енергії супроводжується виникненням реакційно здатних 

продуктів (вільних радикалів), які характеризуються відносно довгим часом 

життя. Їх виникнення є причиною двох важливих радіаційно- хімічних реакцій 

зшивання полімерних ланцюгів, що приводить до зростання молекулярної ваги 

і утворення просторових сіток, а також до деструкції полімерів, тобто розриву 

головних ланцюгів, який завершується зменшенням молекулярної ваги. В 

полімерах обидва процеси протікають одночасно, водночас, як правило, в 

окремих полімерах один з них домінує. Так, в поліпропілені (і-ПП) переважає 

зшивання, а в полівінілхлориді (ПВХ), навпаки, деструкція [39]. 



 36

      Радіаційна стійкість до процесів зшивання та деструкції залежить не лише 

від природи полімерів, вибраних бомбордуючих частинок та умов опромінення, 

в першу чергу енергії іонозуючого випромінювання та дози поглинання, а 

також від наповнювачів, здатних розсіювати енергію і тим самим забезпечувати 

радіаційний захист полімерів. 

 Наповнювачі, які впливають на внутрішньомолекулярну та на 

надмолекулярну структури в залежності від їх типу та вмісту, визначають 

можливість утворення в полімерах макрорадикалів, їх накопичення за рахунок 

рекомбінації і як наслідок процеси зшивання і деструкції. Особливо значну 

роль в модифікації радіаційно-хімічних реакцій в полімерах можуть відігравати 

вуглецеві нанотрубки (ВНТ), оскільки їм властиві  унікально великі значення 

електро- і теплопровідності, вони сильно впливають на механіко-хімічні 

процеси, кристалізацію, перколяційні та інші ефекти в полімерах [3,19]. Разом з 

тим, вплив ВНТ на розглянуті явища вивчено недостатньо. Очевидно, що 

радіаційний захист полімерів із застосуванням наповнювачів, що відіграють 

роль акцепторів енергії для стабілізації полімерів, суттєво залежить від 

радіаційної стійкості самих добавок, оскільки не можна виключати їх  

деградацію внаслідок тривалої дії опромінення. 

      При високоенергетичному іонізаційному опроміненні поліетилену 

стабілізуються три типи макрорадикалів: алкільні, алількні і полієнові. 

Структура вільних радикалів та іон-радикалів, одержаних в результаті радіолізу 

полімерів, крім використання методів УФ –видимого –, ІЧ – поглинання та КРС 

головним чином визначаєтья методом електроннопарамагнітного резонансу 

(ЕПР) [40,41]. 

    На рис. 1.16 наведено спектри ЕПР для поліпропілену, опроміненного γ-

фотонами при 77 К. 

Опромінення γ-фотонами, як і іншими типами бомбардуючих частинок і-

ПП, призводить до утворення радикалів з однаковою структурою. 
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Спектр ЕПР у формі другої похідної, рис 1.16 (а) включає чотири лінії, які 

приписують двом типам алкільних радикалів 

 

 
 

     Аналіз результатів взаємодії неспареного електрона  з  α-протонами свідчить 

про переваги в утворенні радикалів з першою структурою. Крім квадруплета 

цей спектр складається з мультиплета, який включає 9 ліній НТС при 77К. За 

кімнатної температури стабільними є радикали, спектр ЕПР яких включає лише 

9 ліній. Таку НТС можуть створювати алкільні радикали 

, 

які існують лише в кристалічній фазі, або алільні радикали 

Спектр ЕПР для таких алільних радикалів складається із семи ліній НТС. 

Утворення алільних радикалів в і-ПП обумовлено відщепленням атома водню 

 

 
 
 
 

а 
 

б 
Рис. 1.16. Спектри ЕПР поліпропілену, опроміненного   γ-фотонами з дозою 

0,1 МГр (100Дж/кг) (а) та УФ-світлом з дозою 5·10-3 МГр (5кДж/кг)(б) при 77 

К (спектри у формі другої похідної) [40]. 
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від атома вуглецю метиленової групи СН2 або від третичного атома вуглецю від 

ділянки макромолекули, в якій знаходиться подвійний зв’язок. 

 

 
      Термічно більш стійкими, які спостерігаються за кімнатної температури, 

є алільні радикали 

 

 
      

      У випадку опромінення і-ПП УФ-світлом в спектрі ЕПР з’являється 

квартет ліній НТС, що відповідає алкільному радикалу 

 
     Таким чином, у випадку опромінення поліпропілену при 77 К 

утворюються алкільні і алільні радикали, а опромінення  за кімнатної 

температури призводить до появи лише алільних і полієнових радикалів. 

     В помітній кількості полієнові радикали 

 
при n ≥2 з’являються у випадку опромінення за кімнатної температури при 

дозах поглинання, які перевищують 0,1МГр (100 МРад). Концентрація 

полієнових радикалів в і-ПП зростає із збільшенням дози поглинання. Спектр 

ЕПР полієнових радикалів в поліпропілені, як і в поліетилені, складається з 

синглетної лінії НТС. 

 На рис. 1.17 наведено спектр ЕПР для полівініхлориду (ПВХ), 

опроміненого при 77 К γ-фотонами.  
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Видно, що спектр включає одну широку лінію, яку пов’язують із 

суперпозицією кількох типів радикалів [41]. 

  У випадку відриву атома водню Н від метиленової групи СН2 може 

виникнути радикал 

, 
а при відриві атома Н від атома вуглецю С, зв’язаного з атомом хлору Cl 

з’являється радикал 

 
      Крім вказаних алкільних макрорадикалів за механізмом дисоціативного 

захоплення електрона 

 
виникає алкільний радикал 

 

 
Рис. 1.17. Спектри ЕПР полівінілхлориду, опроміненого у вакуумі при 77 К з 

дозою поглинання 0,05 МГр (5 МРад) (а) після відпалу при 195 К на протязі 

15 год (б), при 293 К на протязі 5 хв (в), 23 год (г), 12 днів (д) [41].  
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      При нагрівані опроміненого ПВХ до 300 К наведена широка лінія спектру 

ЕПР переходить в синглет, рис. 1.17 (в) ширина якого зменшується із 

збільшеням часу відпалу, рис.1.17 (г,д). Як і для інших полімерів виникнення 

синглетної лінії обумовлено появою алільних та полієнових радикалів із 

спрелетними ланцюгами типу  

 
де n ≥1. 

      Формування алільних та полієнових радикалів у випадку опромінення за 

кімнатної та більш високої температур відбувається з великим виходом в 

результаті відщеплення  HCl, яке сприяє утворенню подвійного та спряжених 

подвійних зв’язків. В результаті стабілізації таких макрорадикалів з’являються 

центри активації процесу термічного дегідрохлорування полівінілхлориду. 

    Під дією механічних сил та термофлуктацій може відбуватися розрив 

перенапружених С-С зв’ язків у відповідності до реакції 

 
      За першою реакцією на місці розриву зв’ язку С-С з’являються нейтральні 

радикали, а за другою - заряджені макрорадикали. В ПЕ в результаті механічної 

дії при 77 К утворюються кінцеві макрорадикали •− CCHH 22 .  При нагріванні 

до 160 К первинні радикали перетворюються з кінцевих у середнні алкільні 

радикали 22 HCHCH &−  і, можливо, в 32 HCHCH &− .  Нагрівання до 270 К призводить 

до перетворень алкільних радикалів в алільні 22 CHCHHCHCCH =− & . В і-ПП при 

механічній дії за 77 К також відбувається розрив С-С зв’ язку основного 

ланцюга з утворенням кінцевих макрорадикалів 32 HCHCCH &−  і −)( 32 CHCHHC& . 

Нагрівання до 100-170 К супроводжується зростанням вмісту кінцевих 

макрорадикалів за рахунок захоплення ними електронів [40]. 

     За наявності при опроміненні кисню можливим є утворення пероксидних 

макрорадикалів за рахунок під’єднання молекули кисню до різних радикалів 

(алкільних, алільних, полієнів). Це можуть бути серединні ))(( 222 −− CHOCHCH &  і 
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кінцеві радикали )(( 222 •− OCHCH . Окислення середних і кінцевих 

макрорадикалів супроводжуються змінами в спектрах ЕПР. Поява пероксидних 

радикалів сприяє деструкції (розриву С-С  зв’ язку основного ланцюга) 

полімерів. 

      Якщо ланки макромолекул включають четвертичний атом вуглецю, то 

такі полімери схильні до деструкції, тобто до розриву головних ланцюгів 

макромолекул. Число розривів С-С  зв’ язків зростає із збільшенням поглинутої 

енергії [39,42-44]. Реакцію деструкції в загальному вигляді можна записати: 

 
     Для і-ПП можливими є кілька шляхів деструкції: 

 
         У випадку другої реакції іон перебудовується в більш стабільний іон-

радикал: 

 

не виключеним є інший тип реакції деструкції 
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Видно, що в останній реакції має місце поява при деструкції подвійних 

зв’язків. 

      На процеси деструкції полімерів, як і на більшість реакцій, в яких 

приймають участь вільні радикали, впливає кисень шляхом створення 

пероксидних радикалів.  

Деструкція також переважає в ПВХ, а найбільш активним в цьому є 

процес дегідрохлорінації із внутрішньомолекулярним відщепленям HCl у 

відповідності до схеми: 

 
      Видно, що в полівінілхлориді опромінення призводить до накопичення 

подвійних   зв’ язків, а також утворення полієнових спряженних ланцюгів. 

      З розглянутих схем випливає, що опромінення сприяє трансформації 

неносиченості в полімерах.  

      В і-ПП при опроміненні з’являються подвійні зв’язки вініліденового, 

вінільного, а також вініленового )( RCHCRR ′=′ типів. Один з механізмів 

утворення транс-вініленових подвійних зв’ язків передбачає можливість 

взаємодії двох алкільних радикалів: 

−−=−−+−−−→−−−− 2222222 )(2 CHCHCHCHCHCHCHCHCHHC&  
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Іншим механізмом виникнення транс-вініленового подвійного   зв’ язку є 

міграція вільної валентності вздовж ланцюга до зустрічі з іншою вільною 

валентністю: 

−−=−−+−−−−−− 2222222 CHCHCHCHCHCHCHCHHCCH &  

В опроміненому ПВХ також має місце утворення спряжених подвійних     

зв’ язків, яке протікає за схемою: 

 
На протікання реакцій з утворенням полієнових ланцюгів, суттєвий вплив 

вносить присутність кисню. 

      Крім деструкції і утворення та трансформації ненасиченності важливу 

роль в будові полімерів відіграє поперечне зшивання, яке забезпечує утворення   

зв’язків між макромолекулами. Переважно розглядається іон-молекулярний та 

вільнорадикальний механізм зшивання.  

Зміни, які вносяться деструкцією, утворенням сітчатих структур, 

перебудовою ненасиченості суттєво впливають на фізичні властивості 

опроміненних полімерів. 

На рис.1.18 показано залежність виходу радіаційного зшивання для і-ПП 

від вмісту різних наповнювачів. 

      Збільшення величини радіаційного зшивання за малих значень 

концентрації наповнювача узгоджується із ростом в області вказаних 

концентрацій  стабілізованих вільних радикалів. Подальше падіння з одного 

боку, може бути обумовлено падінням вмісту вільних радикалів, а з іншого, 

падінням кількості міжмолекулярного зшивання. Відомо, що міжмолекулярне 

зшивання переважно реалізується в неупорядкованій (аморфній) фазі полімеру. 

Очевидно, що за цих середніх значень вмісту наповнювачів (1,5-10 %) кількість 

аморфної фази зменшуєтся, що і призводить до падіння виходу зшивання. 

Зменшення аморфної складової свідчить, що за даного вмісту наповнювачів 

вони сприяють зростанню ступеня упорядкування, за якого переважають 

внутрішно-молекулярне зшивання в межах кристалічних областей. 



 44

 

За вищих значень φ, % (>10%) величина G зростає, як наслідок 

зменшення ступеня упорядкованності, тобто росту кількості аморфної фази у 

високонаповнених полімерах. 

Видно, що шляхом зміни концентрації наповнювачів в полімерах, 

схильних до кристалізації, можна керувати процесами радіаційного зшивання, 

впливаючи на величину міжмолекулярного і внутрішньомолекулярного 

зшивання. Водночас, для розглянутих полімерів доза поглинання, що 

перевищує 0.5 МГр стає неефективною з точки зору впливу на радіаційне 

зшивання, оскільки вже заданої дози концентрація міжмолекулярних зшивок  в 

аморфних областях стає досить високою і тому, дія наповнювачів виявляється 

незначною. 

Відмінності між поведінкою виходу зшиваня для ПЕ та і-ПП обумовлено 

тим, що в поліпропілені одночасно із зшиванням відбувається процес 

деструкції. Для неопроміненого і-ПП відношення ймовірності деструкції до 

ймовірності зшивання складає 0.89. 

 

 
 
Рис. 1.18. Залежність виходу радіаційного зшивання і-ПП (1)  від 

концентрації в об.%  диоксиду титану (2), скловолокна (3) при дозі 

поглинання 0,5 МГр γ-опромінення [18]. 
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Твердість полімерів в першу чергу залежить від ступеня крісталічності, 

яка змінюється внаслідок наповнення і опромінення. Процеси зшивання і 

деструкції,  що відбуваються при опроміненні, в свою чергу залежать від вмісту 

наповнювачів та дози поглинання. Крім того, необхідно врахувати, що 

протікання процесів  зшивання і деструкації відрізняються для різних 

полімерів. В і-ПП паралельно протікає деструкція, яка особливо за малих доз 

погіршує ступінь кристалічності, призводить до падіння температури 

плавлення, густини. Така деструкція в і-ПП також супроводжується, як видно 

зменшенням твердості. Складний характер падіння твердості із зростанням 

дози обумовлений не лише  деструкцією переважно локалізованою в 

кристалічних областях, а і міжмолекулярними зшивками, які, в першу чергу, 

відбуваються в аморфних областях. Водночас, введення наповнювачів, які 

стимулюють зародження кристалічної фази, для всіх доз поглинання дозволяє 

підвищити твердість, це означає, що наповнювачі сприяють зменшенню 

радіаційних пошкоджень внаслідок деструкції. 

      Таким чином, за рахунок поєднання наповнення та опромінення 

полімерів, вплив яких на них взаємно пов’язані, за певних концентрацій 

наповнювачів і доз поглинання можна досягнути оптимальних значень фізико- 

механічних характеристик високомолекулярних сполук [18]. 

      Важливу роль в зміні фізико-механічних властивостей композитів 

полімерів під дією іонізуючого опромінення відіграє не лише ступінь їх 

гетерогенності, а також тип наповнювачів. Роль вуглецевих нанотрубок, як 

наповнювачів, в радіаційно-хімічних процесах і особливо механізми їх впливу 

на властивості за рахунок формування в карболанцюгових  полімерах 

полієнових макрорадикалів у вигляді спряженних ланцюгів різної довжини, що 

визначають зміни внутрішньомолекулярної структури ланцюгів в результаті 

опромінення, вивчені недостатньо. 

      Найбільш ефективними для вивчення вказаних радіаційних дефектів є 

оптичні методи, які дозволяють встановлювати зміни в коливних спектрах та 

електронній структурі полімерів, що відбуваються в опроміненних 
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нанокомпозитах, наповнених вуглецевими нанотрубками. Макрорадикали, які 

утворюються в опроміненних зразках, можуть під дією світла збуджуватися і в 

цьому стані  вступати в хімічні реакції, в результаті яких опромінені речовини 

змінюються. 

     Електрона структура макрорадикалів включає основний стан D0, який є 

дублетним, а також електронно-збудженні дублетні стани D1, D2… , а також 

квартетні стани Q, рис.1.19 [40]. 

 

В макрорадикалах неспарений електрон в основному стані знаходиться за 

енергією вище тих електронів, які відповідають вихідній молекулі. Цей 

електрон розміщений на незв’язуючій р-орбіталі. Наявність додаткового 

енергетичного рівня, на якому знаходиться неспарений електрон, призводить до 

ряду нових оптичних переходів, в тому числі в довгохвильовий області спектру. 

Так, для алкільних радикалів у вуглеводних полімерах, які можуть бути 

серединними і кінцевими: 

,     ,

 

 

 
Рис. 1.19. Схема енергетичних рівнів електронів макрорадикалів та 

відповідних їм переходів [40]. 
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де  R(1-5) -атоми Н або алкільні групи, можливими є два різних електроних 

переходи. З одного боку, неспарений  р-електрон може перейти з незв’язуючої 

орбіталі на розрихляючу  σ*-орбіталь (р→σ* -перехід), а з іншого, є можливим 

перехід електрона із зв’язуючої σ-орбіталі на незв’язуючу р-орбіталь (σ→р-

перехід).     Для алільних і полієнових радикалів 

 
(для алільних радикалів n=1, полієнових – n>1). Виникає подвійний зв’язок і як 

наслідок, в електроній структурі додатково з’являється  π-зв’язуюча і π*- 

розрихляюча орбіталі, які разом з σ, σ* і р- незв’язуючою  орбіталлю 

неспареного електрона можуть приймати участь в переходах електронів. 

Перехід електрона з π-зв’язуючої орбіталі на не зв’язуючу р-орбіталь 

призводить до поглинання в і-ПП, ПВХ в області ~400 нм, а перехід 

неспареного електрона з р-орбіталі на розрихляючу π*-орбіталь (р→π* перехід) 

супроводжується поглинанням поблизу 250 нм, рис.1.20. 

Електронна структура полієнових радикалів подібна до  структури 

алільних радикалів. Відмінність полягає в тому, що для кожної довжини 

спряженого ланцюга полієнальних радикалів має місце своя π- орбіталь, яка 

визначається ступенем спряження. В зв’язку з цим енергія кванта світла, яка 

поглинається полієновим радикалом, зменшується із збільшенням числа π -

електронів і приблизно  дорівнює: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

1
sin2

N
hv πβ ,  

де β  -обміннтй інтеграл, N -число π  –електронів. 

Зменшення енергетичної щілини із збільшенням ступеня спряження 

полієнового ланцюга n призводить до зміщнення максимума поглинання 

полієновим радикалом в бік довгохвильової області спектру [45]. 

Крім того, із зростанням n збільшуються коєфіціенти екстинції 

полієнових радикалів. Показано, що для алільних та полієнових макрорадикалів 

поглинання знаходиться у видимій частині спектру. 
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В цій же області знаходиться поглинання для алільних радикалів. 

OCR =− &  

    В них неспарений електрон займає гібридну sp-орбіталь. Поглинання для 

цих макрорадикалів в  і-ПП, ПВХ  показує наявність трьох смуг поглинання в 

областях  320-340 нм, 450-500 нм, 540-550 нм. Смугу поглинання в області 450-

500 нм пов’язують з переходом одного з електронів неподільної пари, яка 

знаходиться на р-орбіталі атома кисню на π -орбіталь радикалу. Поглинання в 

області 540-550 нм обумовлено переходом неспаренного електрона з 

незв’язуючої р- орбіталі на π -орбіталь. 

   В і-ПП, ПВХ за рахунок під’єднання атомів кисню до алкільних, алільних, 

полієнових радикалів можуть утворюватися пероксидні радікали кількох типів. 

Водночас, спектри поглинання для таких радикалів не спостерігаються [40]. 

      Електронно збудженні стани макрорадикалів дезактивуються за рахунок 

флуоресценції і  внутрішньої конверсії, рис.1.20, йомовірність дезоктивації 

збудженного стану за рахунок внутрішньої конверсії зростає у випадку зміни 

конфігурації радикалу в цьому стані. Оскільки алільні та полієнові радикали у 

 

 
а 

 

 
б 

Рис.1.20. Схеми енергетичних рівнів алільних і полієнових макрорадикалів(а) 

та переходи між ними [40]. 
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збудженному стані конфігурацію не змінюють, то більш ймовірним шляхом 

дезактивації збудження є флуоресценція.     Таким чином, в ПП алільні та 

полієнові радикали поглинають поблизу λmax,1=255 нм, λmax,2=310 нм, λmax,3=368 

нм. В ПВХ для цих же радикалів поглинання спостерігається біля λ1=244-250 

нм, λ2=290-291нм, λ3=330-332 нм, λ4=364-373, λ5=400-405 нм, λ6=430-435 нм, 

λ7=458-462 нм, λ8=483-487нм, λ9=505-510 нм, λ10=530. 

В наповнених композитах полімерів стабільність макрорадикалів та їх 

рекомбінація, крім того визначається типом наповнювачів та їх вмістом, тому 

трансформація властивостей визначається поєднанням факторів впливу 

наповнювачів та опромінення, включаючи величину дози його поглинання. У 

випадку опромінення при кімнатній температурі в полімерах, як правило, 

стійкими залишаються алільні та полієнальні радикали, тому, в першу чергу, 

важливим є вивчення можливої перебудови саме цих макрорадикалів в різного 

типу карболанцюгових полімерів в залежності від дози поглинання електроного 

опромінення, вмісту незвичних нанонаповнювачів, якими є вуглецеві 

нанотрубки шляхом  визначення змін в коливних і електронних спектрах для 

встановлення механізмів радіаційної модифікації властивостей полімерів. 

 

Висновки до розділу 1 
Проведений огляд літератури надає інформацію про сучасний стан 

проблеми в області карболанцюгових полімерів, полімерних композитів з 

вуглецевими нанотрубками та їх радіаційної модифікації. Розглянуто 

морфологію, структуру, коливні та електронні властивості зазначених об’єктів. 

Літературний огляд свідчить, що вже у вихідному стані в полімерах 

наявні дефектні поліспряжені структури, які можуть змінюватися при 

допуванні та опроміненні. При незначних концентраціях вуглецеві нанотрубки 

здатні змінювати електротранспортні, термомеханічні, коливні, магнітні та інші 

властивості полімерних  композитів. Однак, незважаючи на значну кількість 

публікацій, питання щодо радіаційних пошкоджень самих поліспряжених 

структур в карболанцюгових полімерах, а також покращення властивостей 
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термопластів шляхом наповнення вуглецевими нанотрубками і радіаційної 

обробки залишаються недослідженими. 

Аналіз літературних джерел дозволив остаточно визначити напрямок 

досліджень, мету та основні завдання дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

 

2.1. Синтез багатостінних вуглецевих нанотрубок їх та композитів з 

полімерами. 

Для вивчення властивостей вуглецевих нанотрубок та їх полімерних 

нанокомпозитів використовувалися багатостінні вуглецеві нанотрубки (БВНТ) 

двох типів. Синтез першого типу нанотрубок здійснювався методом 

низькотемпературної каталітичної конверсії монооксиду вуглецю в присутності 

водню. Каталізатором застосовувався дрібнодисперсний порошок частинок Fe, 

яким заповнювався реактор. Температура в реакторі дорівнювала 1000-1300 К. 

Через реактор продувалася суміш газоподібного вуглецю та буферного газу. 

Внаслідок реакції хімічного осадження на каталізаторах були отримані БВНТ з 

довжиною (l) в декілька мікрометрів (мкм) та зовнішнім діаметром ( d )  близько 

100 нм. Нанотрубки очищались від домішок шляхом протравлення в розчині 

NH4F HF:H2O:HCl.  

Другий тип багатостінних вуглецевих нанотрубок отримано методом 

хімічного осадження (CVD, NANOCYL, Sambreville, Belgium). Діаметр  таких 

вуглецевих нанотрубок становив 9,5 нм, а довжина  1,3 мкм. Відношення /l d  

складає 7307.  

Зразки чистого ізотактичного поліпропілену (і-ПП) виготовлялися з 

використанням порошку і-ПП марки А7. Порція порошкового матеріалу 

змішувались в гарячому екструдері при температурі 450 К та швидкості 

обертання 50 об /хв протягом 0,5 год. Одержані розплави чистого 

поліпропілену пропускались через фільтри з нержавіючої сталі, що дозволило 

отримати циліндричні зразки  діаметром ~2 мм. Диски і-ПП виготовлялися з 

порошків екструдованого поліпропілену шляхом плавлення. Температура 

нагріву становила 439 К при тиску 10 мТорр. Потім зразки пресувались та 

повільно охолоджувались зі швидкістю, яка не перевищувала 2°/хв. 
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Виготовлення нанокомпозитів і-ПП з вуглецевими нанотрубками проводилося 

за допомогою попереднього змішування порошків і-ПП та БВНТ за допомогою 

ультрадиспергатора на протязі 0,5 год. Подальше пресування та охолодження 

композитів здійснювалось за таких умов, як і для чистого і-ПП. Таким чином 

також було отримано дископодібні зразки  діаметром 58 мм і товщиною 200 µм. 

виготовлялися композити іПП-БВНТ з концентраціями 0,1, 0,5, 1,0, 3,0 і 5,0 

ваг.%. 

Виготовлення нанокомпозитів ненаповненого полівінілхлориду (ПВХ) 

проводилося з використанням порошку ПВХ марки С-7058 з Mw=157·103. 

Виготовлення нанокомпозитів ПВХ з вуглецевими нанотрубками  проводилося 

за таких умов, як для композитів і-ПП-БВНТ. Композити  формувалися шляхом 

пресування сумішей порошків в циліндричній прес-формі за тиску та 

подальшого розплаву при температурі 513 К. Потім ці розплави пресувались 

під тиском 300 атм та повільно охолоджувались у вакуумі. Отримані зразки 

мали діаметр 15 мм та товщину 1 мм. Отримані композити містили 0,2, 0,5, 1,0 

та 2,0 ваг.% БВНТ.  

 

2.2. Методи дослідження багатостінних вуглецевих нанотрубок та 

полімерних нанокомпозитів. 

Морфологію БВНТ та композитів полімер/вуглецеві нанотрубки 

досліджено за допомогою скануючого електронного мікроскопа Zeiss EVO 60. 

Прикладена напруга змінювалася в межах від 3 до 20 кВ. Глибина проникнення 

електронів становила від 0,2 мкм до 5,1 мкм, відповідно [46]. 

Визначення кристалічної структури БВНТ та нанокомпозитів на основі 

іПП та ПВХ проводилось за допомогою рентгенівського дифрактометра ДРОН-

3М при використанні монохроматичного СuКα1,2 (λ=0,154178 нм) та СоКα1,2 

(0,179021 нм) випромінювання [47].  

Для полімерів ступінь кристалічності чітко характеризується масовою або 

об'ємною фракцією. Визначення ступеня кристалічності в полімерах та їх 

композитах  базується на двофазній моделі [48]. Виділення кристалічної фази 
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проводилося з використанням рівняння 

 ,
 

де  та  - інтегральна інтенсивність кристалічної та аморфної фаз відповідно, 

 - константа. Розділення на кристалічну (когерентну) та аморфну (дифузну) 

складову здійснювалося із застосуванням експериментальної рентгенограми 

програмного пакету Peak Fit 4.12. [49]. Точність розбиття експериментальних 

кривих складала біля 98%. 

Вимірювання спектрів КРС проводилось в геометрії на відбиття при 

кімнатній температурі за допомогою спектрофотометра ДФС-24 та потрійного 

спектрометра Horiba Jobin Yvon T64000, оснащеного CCD-детектором, що 

охолоджується [46].  

Спектри збуджувались лінією Ar-Kr іонного лазера з довжиною хвилі 

λL=488 та 514,5 нм. Для збудження спектрів фотолюмінесценції за допомогою 

мікрораманспектрометра Т 64000 використовувались лінії неперервного He-Cd 

лазера з довжиною хвилі λL = 325 нм і Ar-Kr іонного лазера з довжиною хвилі 

λL=488 нм. 

На рис. 2.1. показано оптичну схему освітлювальної системи 

мікрораманспектрометра Т 64000 (фірма Jobin Yvon).  

 
Рис. 2.1. Оптична схема освітлювальної системи мікрораманспектрометра 

Т 64000. 
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Схема включає проходження променя від лазера 1 через фільтри 3, λ/2 та 

λ/4 пластинки 5–6, фокусуючі лінзи 11, 12 до зразка 17 через сукупність 

поворотних дзеркал 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15 та об’єктив мікроскопу 16. В 

подальшому після фокусування лінзою 21 раманівські промені попадають на 

щілину трьохпроменевого монохроматора Т 64000 і виводяться на 

фотоелектронний помножувач. Збуджуюче випромінювання фокусувалось на 

зразку в пляму розміром 1 мкм за допомогою потужності випромінювання 1-2 

мВт. Спектри фотолюмінесценції вимірювались при кімнатній та азотній 

температурах. Інструментальна похибка приладу становить 0,15 см-1. 

Також спектри комбінаційного розсіяння світла реєструвалися з 

використанням ЛГН-503 або ЛГН–404  Ar+ лазерів з довжиною хвилі 514.5 нм. 

Спектри записувалися за допомогою монохроматора МДР-3 [47]. 

Вивчення спектрів ІЧ-поглинання проводилося  в інтервалі частот 450-

4000 см-1 при використанні FTIR - спектрометра з  роздільною здатністю 4 см-1. 

Властивості міцності нанокомпозитів ПВХ/вуглецеві нанотрубки та 

іПП/вуглецеві нанотрубки визначалися шляхом вимірювання мікротвердості за 

методом Вікерса. Для цього використовувався прилад ПМТ-3 зі збільшенням 

×487 і навантаженням на алмазну пірамідку вагою 100 г [50]. Для кожного 

полімеру та нанокомпозиту було одержано не менше 50 відбитків з подальшим 

усередненням довжини діагоналей. Мікротвердість H та їх композитів 

визначалася за формулою: 
,/854,1 dPH =                         

де P  - навантаження на пірамідку; d  - середнє арифметичне значення довжин 

обох діагоналей відбитка після зняття навантаження. 

Для вимірювання модуля Юнга Е  композитів ПВХ/БВНТ 

використовувався імпульсний метод вимірювання швидкостей С коротких 

високочастотних імпульсів в пружному середовищі з густиною ρ [51]. Модуль 

Юнга визначався з наступного рівняння   

/C E ρ=  
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Радіаційна модифікація вуглецевих нанотрубок та полімерних 

нанокомпозитів проводилася із застосуванням високоенергетичного 

електронного опромінення, одержаного при використанні лінійного 

прискорювача ИЛУ-6. Енергія електронів дорівнювала Ее=1,8 МеВ, дози 

поглинання складали 0-10,0 МГр. В процесі опромінення температура зразків 

не перевищувала 323 К. Опромінення вуглецевих нанотрубок 

високоенергетичними іонами Ті+ зенергією Еті=130 кеВ та флюенсом 4,2×1014 

іон/см2  проводилось на іонному імплантаторі.  

 

Висновки до розділу 2 

Для дослідження властивостей вуглецевих нанотрубок, карболанцюгових 

полімерів, та їх нанокомпозитів з вуглецевими нанотрубками   до і після 

опромінення високоенергетичними електронами використано комплексний 

підхід із застосуванням  різноманітних експериментальних методів. 

Дослідження морфології, кристалічної структури, коливальних спектрів та 

фотолюмінесценції дає змогу вивчати властивості як ненаповнених полімерів, 

так і їх нанокомпозитів з вуглецевими нанотрубками в залежності від 

допування та опромінення. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРА ТА КОЛИВНІ СПЕКТРИ РАДІАЦІЙНО ПОШКОДЖЕНИХ  

БАГАТОСТІННИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК 

 

 

Завдячуючи видатним механічним та іншим властивостям, вуглецеві 

нанотрубки (ВНТ) відносяться до класу новітніх матеріалів, які мають значні 

перспективи широкого використання в різних галузях, в тому числі при 

створенні полімерних нанокомпозитів, важливих для застосування в космічній 

галузі, ядерній енергетиці, медицині.  

Водночас, при використанні зазначених нанокомпозитів в радіаційних 

полях необхідно враховувати, що ВНТ, як наповнювачі, схильні до утворення в 

них різноманітних радіаційних дефектів [52-77]. 

Основна увага в дослідженнях радіаційного дефектоутворення у 

вуглецевих нанотрубках приділяється низькоенергетичному опроміненню 

різними бомбардуючими частинками, в тому числі квантами видимого та 

ультрафіолетового  світла, за малих доз поглинання. Не менш важливим є 

визначення впливу радіаційних пошкоджень на властивості вуглецевих 

нанотрубок у випадку використання високоенергетичного опромінення та 

значних доз поглинання з метою встановлення структурної стабільності 

нанотрубок в потужних радіаційних полях. 

 

3.1. Радіаційно-стимульовані перетворення структури багатостінних 

вуглецевих нанотрубок. 

На рис. 3.1. наведено зображення скануючої електронної мікроскопії 

(СЕМ) для БВНТ, отриманих методом хімічного осадження. 

Видно, що синтезовані багатостінні вуглецеві нанотрубки перебувають у 

стані в'язок, які мають місце внаслідок встановлення між індивідуальними 

нанотрубками ван-дер-ваальсівскої взаємодії. Зовнішній діаметр БВНТ складає 

60-80 нм, їх довжина 1,0 мкм [78]. 
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Рис. 3.1. СЕМ зображення для БВНТ, синтезованих методом хімічного 

осадження. 

 

На рис. 3.2. наведена картина рентгенівської дифракції порошків БВНТ, 

синтезованих методом хімічного осадження, у неопроміненому стані і при 

малих дозах поглинання (1,0 і 2,0 МГр) електронного опромінення. 

Картина рентгенівської дифракції показує, що нанотрубкам, отриманим 

методом хімічного осадження, відповідає гексагональна структура з вираженим 

рефлексом (002), який відповідає упаковці різноманітних графенових шарів 

БВНТ в напрямку cr , перпендикулярно осі трубок [28]. Уширення даного 

рентгенівського піка обумовлене обмеженою кількістю шарів в блоці 

когерентного розсіяння (кристаліті) вздовж радіального напрямку. При дозі 

поглинання 1,0 МГр дифракційна картина майже не змінюється, проте вже за 

наступної дози 2,0 МГр відносна інтенсивність рефлексів (002), (100), (110) 

зростає, що вказує на появу ефектів, стимульованих опроміненням. Вони 

можуть бути обумовлені аморфизацію структури нанотрубок. Рефлекс (112), 

пов'язаний із зростанням міжшарової кореляції, не спостерігається [28, 78, 79]. 
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Рис. 3.2. Рентгенівська дифракція БВНТ, синтезованих методом хімічного 

осадження, у неопроміненому стані (1) і після електронного опромінення з 

дозами поглинання 1,0 (2) і 2,0 МГр (3) (Ее=1,8 МеВ, λсоКα=0,1790 нм). 

 

В зв’язку з цим, представляє інтерес вивчення впливу радіаційного 

опромінення на структуру БВНТ, отриманих іншими методами синтезу, за яких 

вже у вихідному стані може спостерігатися більш помітна міжшарова кореляція 

графенових шарів [80]. 

На рис. 3.3. наведено СЕМ зображення для БВНТ, отриманих методом 

низькотемпературної каталітичної конверсії монооксиду вуглецю в присутності 

водню. 

Одержані багатостінні вуглецеві нанотрубки також мають діаметр біля 60 

нм і довжину ~1мкм. Видно, що дані вуглецеві нанотрубки менш переплутані і 

тому, представляють інтерес для їх використання наповнювачами в полімерних 

нанокомпозитах. 
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Рис. 3.3. СЕМ зображення БВНТ, отриманих методом низькотемпературної 

каталітичної конверсії монооксиду вуглецю в присутності водню. 

 

На рис. 3.4. наведено картини рентгенівської дифракції цих БВНТ у 

неопроміненому стані і після електронного опромінення з різними дозами 

поглинання.  

Важлива відмінність дифракційної картини для зазначених нанотрубок 

полягає в наявності більш виражених рефлексів від гексагональної структури і 

появі відокремленого піку (112), що відповідає за впорядкування шарів БВНТ 

[28]. Наявність рефлексу (112) та незначна асиметрія  піку (110) свідчать про 

більш високу ступінь кореляції в розміщенні атомів в окремих шарах 

нанотрубок, одержаних методом низькотемпературної каталітичної конверсії в 

порівнянні з БВНТ, синтезованих методом хімічного осадження [80]. 

Можна припустити, що покращення кореляції в розміщенні вуглецевих 

шарів здійснюється за рахунок анізотропії міграції міжвузлових атомів, як це 

відбувається в графіті при електронному опроміненні [81]. Міграція 
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міжвузлових атомів не обмежується лише їх переміщенням в міжшаровому 

просторі. 
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Рис. 3. 4. Рентгенівська дифракція БВНТ, синтезованих методом 

низькотемпературної каталітичної конверсії, у неопроміненому стані (1) і 

після електронного опромінення з дозами поглинання 3,0 (2) і 4,0 МГр (3) 

(Ее=1,8 МеВ, λсоКα=0,1790 нм). 

 

У випадку локалізації цих атомів між вуглецевими площинами 

нанотрубок, характер гібридизованого зв'язку цих дефектів з оточуючими 

атомами змінюється від sp2 до sp3. За рахунок утворення локальних зв'язків 

міжвузлових атомів з сусідніми площинами нанотрубок, їх рухливість вздовж 

зазначених площин різко падає. Це сприяє кластеризації міжвузлових атомів, 

які стають стоками для даних дефектів. У цьому випадку помітно збільшується 

рухливість міжвузлових атомів вздовж радіальних напрямків, що призводить до 

зменшення їх взаємної рекомбінації з вакансіями, розміщеними в вуглецевих 

площинах. Таким чином, з одного боку міжвузлові атоми можуть призводити 

до збільшення міжплощинних відстаней вздовж напрямку, перпендикулярно до 
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осі нанотрубок, а з іншого, до виникнення алмазоподібних зв'язків, що сприяє 

зближенню графенових площин нанотрубок. Внаслідок такого ефекту взаємної 

компенсації, що створюється міжвузловими атомами, параметр гратки може 

істотно не змінюватися, що і спостерігається при зростанні флюенсу. 

На рис. 3.5. наведено картини рентгенівської дифракції БВНТ 

синтезованих методом низькотемпературної каталітичної конверсії,  для 

випадку високих доз поглинання.  
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Рис. 3. 5. Рентгенівська дифракція від БВНТ, синтезованих методом 

низькотемпературної каталітичної конверсії після електронного опромінення 

з дозами поглинання 6,0 (1), 8,0 (2) и 10,0 МГр (3) (Ее=1,8 МеВ, 

λсоКα=0,1790 нм). 

 

Зростання міжшарової кореляції, яке проявляється у збільшенні 

інтенсивності дифракційного рефлексу (112) вказує на стабілізуючу роль 

міжвузлових атомів, за рахунок яких ван-дер-ваальсівська міжплощинна 

взаємодія в нанотрубках локально посилюється зв'язками, властивими 

кристалам алмазу. Видно, що рефлекс (100) є помітно асиметричним, оскільки 
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характеризується більш сильним зростанням інтенсивності з боку менших кутів 

і уширенням після максимального значення дози поглинання [80]. Крім того, в 

межах даного бреггівського відбиття має місце модуляція інтенсивності. Такий 

неоднорідний розподіл інтенсивності свідчить про вплив на міжшарову 

упаковку внутрішньо-площинних кореляцій між атомами в графенових сітках, 

що також спостерігається для розупорядкованого графіту з міжшаровими 

кореляціями [28]. 

У вихідному стані відстань між шарами d002 для  БВНТ становить 

0,338 нм, що є вищою, ніж для розупорядкованого графіту (0,3354 нм).  Зі 

зростанням флюенса відстань d002 мало змінюється і її максимальне значення 

дорівнює ~ 0,340 нм. З ростом дози поглинання параметр гратки с, який 

дорівнює ~ 0,68 нм, змінюється мало на відміну від параметра а, який 

зменшується від 0,343 нм для неопроміненого стану до значення а=0,237 нм для 

дози поглинання 4,0 МГр. При подальшому збільшенні дози поглинання, 

параметр а повільно зростає до максимального значення а=0,246 нм для дози 

поглинання 10,0 МГр, майже досягаючи значення а=0,24614 нм, характерного 

для впорядкованого графіту. 

Для визначення числа шарів N  в БВНТ, і величини мікронапружень 

/d d∆  для рефлексів (002) і (004) використовувалась згортка функцій Гауса і 

Лоренца [28]. Вона дозволяє розділити уширення цих піків на дві складові γf і 

γd. Перша складова обумовлена впливом розмірів кристалітів, а друга наявнісю 

мікроспотворень. При відомому значенні d002 ці складові пов’язані з N і 

/d d∆ наступним чином [28, 81]: 

( )1/ 2

002

002

2 ln 2

f

d

N
d

dd
d l

π
γ

γ
π

=

∆
=

 ,                                   (3.1) 

 

 де l -індекс рефлекса. 

В таблиці 3.1 наведено дозову залежність впливу електронного 

опромінення на зміну дефектної структури БВНТ. 
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Таблиця 3.1. 

Значення складових уширення γf і γd, числа шарів в блоках когерентного 

розсіяння N, розмірів блоків Nd002, мікронапружень ε =∆ d002/ d002 для БВНТ при 

різних дозах поглинання електронного опромінення (Ее=1,8 МеВ). 

Доза 

поглинання, 

МГр 

γf, нм-1 N Nd002, нм γd, нм-1 ε =∆ d002/ d002

0 

3,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

0,0029 

0,0031 

0,0032 

0,0030 

0,0029 

0,0026 

29 

28 

27 

29 

30 

34 

9,9 

9,3 

9,2 

9,8 

10,3 

11,3 

0,0019 

0,0022 

0,0025 

0,0021 

0,0028 

0,0030 

0,009 

0,011 

0,012 

0,010 

0,014 

0,015 

 

Видно, що має місце складна поведінка для числа шарів в блоках 

когерентного розсіяння N, розмірів цих блоків Nd002 і мікроспотворень ε в 

залежності від дози поглинання. Розміри блоків при менших дозах поглинання 

зменшуються від 9,9 нм для неопроміненого стану до 9,2 нм при 4,0 МГр. 

Потім спостерігається зростання Nd002 до величини 11,3 нм при дозі поглинання 

10,0 МГр. Мікронапруження, навіть, для неопромінених БВНТ мають значну 

величину (9%), а із зростанням дози поглинання вони продовжують 

збільшуватися, досягаючи значення 15% у випадку дози поглинання 10,0 МГр. 

Таким чином, електронне опромінення із зростанням дози поглинання вносить 

помітні зміни в дефектну структуру БВНТ, що є наслідком генерації пар 

Френкеля, в першу чергу міжвузлових атомів і бівакансій. Водночас, радіаційні 

пошкодження БВНТ впливають на міжшарову кореляцію, про що свідчить 

зростання блоків когерентного розсіяння та поведінка піків (110) і (112), які 

вказують на встановлення впорядкованого розташування графенових сіток.  

На рис. 3.6-3.8 наведені картини рентгенівської дифракції та її 

компоненти при розкладанні функціями Фойхта в області максимумів 
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дифракції  (110) і (112), отримані від БВНТ, синтезованих методом 

низькотемпературної каталітичної конверсії, у вихідному стані і після 

електронного опромінення з різними дозами поглинання [80]. 

 а б 
Рис. 3.6. Рентгенівська дифракція та її компоненти в інтервалі максимумів 

дифракції (110) і (112) від БВНТ, отриманих методом низькотемпературної 

каталітичної конверсії, у неопроміненому стані (а) і після електронного 

опромінення з дозою поглинання 3,0 МГр (б) (λсоКα=0,17902 нм, Ее=1,8 МеВ). 

 

З ростом флюенса поведінка цих складових рефлексу (110) і піка (112) 

змінюється. Починаючи з дози поглинання 4,0 МГр має місце зростання 

інтенсивностей хіральної складової відбиття (110) і піку (112). Варто зазначити, 

що при цьому також спостерігається зростання блоків когерентного розсіяння, 

що свідчить про покращення кореляції в розташуванні атомів вуглецю як у 

напрямку осі нанотрубок, так і в перпендикулярному їй напрямку с [28]. 

З отриманих результатів можна припустити, що при дозах поглинання 

3,0-4,0МГр починають переважати прояви деструкції структури нанотрубок, які 

забезпечують покращення міжшарової кореляції між графеновими сітками. 
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Рис. 3.7. Рентгенівська дифракція та її компоненти в інтервалі максимумів 

дифракції (110) і (112) від БВНТ,  отриманих методом низькотемпературної 

каталітичної конверсії, після електронного опромінення з дозами поглинання 

4,0 (а) і 6,0 МГр (б) (λсоКα=0,17902 нм, Ее=1,8 МеВ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а б 
Рис. 3.8. Рентгенівська дифракція та її компоненти в інтервалі максимумів 

дифракції (110) і (112) від БВНТ,  отриманих методом низькотемпературної 

каталітичної конверсії, після електронного опромінення з дозами поглинання 

8,0 (а) і 10,0 МГр (б) (λсоКα=0,17902 нм, Ее=1,8 МеВ). 
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Така деструкція, що супроводжується накопиченням вакансій в 

графенових шарах і міжвузлових атомів в просторі між трубками, починається 

вже з малих доз поглинання (1,5-2 МГр). При цьому із зростанням концентрації 

радіаційних дефектів можливе утворення бівакансій, за допомогою яких 

здійснюється заліковування обірваних вуглецевих зв'язків і створюються 

радіаційні пошкодження Стона-Уолса та подібної форми. Крім того, між 

шарами можливе утворення міжвузлових дислокаційних петель, що може 

сприяти міграції міжвузлових атомів не тільки вздовж осі нанотрубок, але і в 

радіальному напрямку. Присутність таких дефектів забезпечує міжшарові 

зшивки, що призводить до впорядкування шарів в радіальному напрямку. Разом 

з тим, накопичення міжвузлових атомів, що не рекомбінують супроводжується 

зростанням мікроспотворень. Ці мікроспотворення можуть бути також 

наслідком локальних вигинів нанотрубок. 

 Перетворення локальної структури БВНТ в результаті їх радіаційної 

модифікації також будуть впливати і на спектри КРС трубок в діапазоні 

основних коливних мод D, G і D*. 

 

3.2. Радіаційно-стимульовані перетворення коливних спектрів 

багатостінних вуглецевих нанотрубок. 

Очевидно, що дефектний стан нанотрубок може впливати на їх армуючу 

роль в полімерних нанокомпозитах, особливо у випадку високих доз 

поглинання високоенергетичного опромінення. 

На рис. 3.9 наведено спектри КРС, одержані для неопромінених та 

опромінених електронами БВНТ за малих доз поглинання (1,0 і 2,0 МГр) [79]. 

Видно, що основні риси спектрів КРС для БВНТ зберігаються, незалежно 

від методів виготовлення та значень малих доз поглинання, і вони подібні до 

аналогічних спектрів опромінених одностінних вуглецевих нанотрубок (ОВНТ) 

[82-96]. 
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Рис. 3.9. Спектри КРС для неопромінених БВНТ, одержаних методами 

електродугового (а) і хімічного (б) осадження та опромінених електронами за 

малих доз поглинання 1,0 (в) та 2,0 МГр (г) (Ее=1,8 МеВ, λзб=514,5 нм). 

 

В низькочастотному діапазоні зосереджені смуги, що відповідають 

радіальним дихальним коливним модам (РДМ). Їх положення пов’язано з 

різними величинами діаметрів нанотрубок, що входять до складу БВНТ.  
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З розгляду спектрів КРС в діапазоні смуг РДМ видно, що існує кілька 

переважних типів нанотрубок з меншими та більшими діаметрами. Їх 

положення та інтенсивність є дуже чутливими до радіаційних пошкоджень, що 

здатні спотворювати локальну геометрію нанотрубок, навіть за малих доз 

поглинання (1,0 і 2,0 МГр). У всьому діапазоні розсіяння РДМ змінюється 

характер спектру КРС. Ці зміни особливо катастрофічні для трубок з великим 

діаметром, оскільки вже за дози поглинання 1,0 МГр радіаційні пошкодження 

призводять до значних зсувів та падіння інтенсивності піків поблизу 612 і 871 

см-1. У випадку опромінення з дозою поглинання 2,0 МГр трансформація 

спектру КРС стає ще більш значною, при якій піки РДМ майже зникають, а в 

діапазоні вище 600 см-1 характер спектру повністю змінюється. 

В спектрі КРС від БВНТ крім смуги G, яка відповідає тангенціальній 

коливній моді Е2g, також з’являється смуга D, пов’язана з присутністю в 

нанотрубках різноманітних дефектів. Інтенсивність останньої смуги майже 

однакова з інтенсивністю G-піка. Водночас, слід відмітити асиметрію G- смуги, 

яка виникає в результаті присутності в її околі додаткової D'-смуги поблизу 

1612 см-1, яка також обумовлена наявністю дефектів. 

Таким чином, вже на стадії синтезу БВНТ вони в значно більшій мірі, в 

порівнянні з ОВНТ, пошкоджені дефектами, рис. 3.10. Видно, що спектри КРС, 

для БВНТ, отриманих методом хімічного осадження, мають кілька 

особливостей. Перша з них пов'язана з положенням G- смуги. Частота коливань 

E2g моди для неопроміненого стану відповідає ~ 1580 см-1, яка близька до 

значення 1585 см -1, властивого графіту. Крім того, поблизу G- лінії знаходиться 

додаткова компонента КРС, яка відповідає D' смузі ( ~ 1615 см -1). Наявність 

останньої смуги та істотного зсуву G- лінії вказує на значні пошкодження 

вихідних БВНТ, зумовлені розвинутою дефектною структурою нанотрубок, що 

узгоджується з одержаними результатами дифракційних досліджень. 

Присутність таких пошкоджень супроводжується зародженням в нанотрубках 

графитизованих нанокластерів, які зумовлюють появу сильних D-і D' - смуг 

внаслідок їх нанодисперсності.  
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Рис. 3.10. Спектр КРС в діапазоні D- і G- смуг для БВНТ, отриманих методом 

хімічного осадження, у неопроміненому стані  (а) і після електронного 

опромінення з дозами поглинання  1,0 (б)  та 2, 0  МГр (в). 

 

Радіаційні пошкодження, які обумовлені генерацією пар Френкеля та 

різноманітних комплексів внаслідок рекомбінації точкових дефектів, також 

виникнення міжшарових зшивок, за дози поглинання 1, 0 МГр призводить до 

зміщення всіх розглянутих смуг D, G та D'. На рис. 3.11 представлені смуги 
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КРС, які відповідають розсіянню другого порядку від коливної моди Е2g(G) та 

коливань на дефектних структурах (2D=D*) для неопромінених і опромінених з 

різними дозами поглинання  
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Рис. 3.11. Спектри КРС для БВНТ, отриманих методом хімічного осадження в 

області коливної моди Е2g(G) та коливань на дефектних структурах (2D=D*) у 

неопроміненому стані (а) і після електронного опромінення з дозами 

поглинання 1,0 (б) та 2,0 МГр (в). 

 

Інтенсивність D-смуги перевищує інтенсивність смуги G за рахунок 

додаткових радіаційно-стимульованих дефектів. Водночас, інтенсивність обох 

смуг зменшується. Із збільшенням дози поглинання до 2,0 МГр зміни спектру 
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КРС в порівнянні з його поведінкою при дозі 1,0 МГр незначні. Разом з тим, 

інтенсивність D-смуги і ще в більшій мірі інтенсивність G-лінії підвищується, 

зберігаючи більш низькі значення в порівнянні з інтенсивностями цих смуг у 

вихідних БВНТ. Це можна пояснити тим, що за дози поглинання 2,0 МГр 

відбувається накладання кількох процесів. З одного боку, має місце 

накопичення радіаційних дефектів, які пошкоджують нанотрубки без 

аморфизації їх структури, а з іншого боку, має місце міжшарове зшивання, що 

покращує кореляцію в розміщенні атомів для суміжних нанотрубок, рис. 3.10. 

Такі процеси відповідають перехідному етапу до можливого руйнування 

нанотрубок за більших доз поглинання. Підтвердженням сказаному є різке 

падіння інтенсивності смуги D*, рис. 3.11,  що відповідає обертону другого 

порядку коливань, породжених дефектами структури. D*-смуга є чутливою до 

пошкоджень нанотрубок, що і проявляється в зменшенні її інтенсивності при 

збереженні положення, обумовленому незмінністю графенової будови і 

структури БВНТ. 

  Більш суттєвого впливу опромінення електронами на коливні спектри 

БВНТ, як це витікає з досліджень їх кристалічної структури, можна очікувати у 

випадку радіаційної  модифікації нанотрубок з більш досконалою структурою.  

На рис. 3.12 наведено спектри КРС для БВНТ, отриманих методом 

низькотемпературної каталітичної конверсії, в неопроміненому стані  і після 

електронного опромінення за різних доз поглинання. 

Видно, що зі збільшенням дози поглинання смуги G, D и D* зміщуються. 

Для D-смуги спостерігається помітний зсув від величини 1353 до 1359 см-1 при 

дозі поглинання 10,0 МГр. У випадку інших доз поглинання положення 

максимуму цієї смуги майже не змінюється, а більше зміщується G - смуга. 

Якщо в вихідному стані частота її максимуму відповідає 1589 см-1, то при 

дозі поглинання 10,0 МГр вона становить 1605 см-1. При цьому із зростанням 

дози поглинання частота G-смуги поступово збільшується. Смуга D * після 

дози поглинання 4,0 МГр зникає. 
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Рис. 3.12. Спектри КРС для БВНТ, отриманих методом низькотемпературної 

каталітичної конверсії, в неопроміненому стані (1) і після електронного 

опромінення при дозах поглинання 3,0 (2), 4,0 (3) (а) та 6,0 (4), 8,0 (5), 10,0 МГр 

(6) (б) (λзб=514,5 нм, Ее=1,8 МеВ). 

 

 

Положення максимумів D- и G- смуг при різних дозах поглинання 

наведені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Положення максимумів смуг D и G в спектрах КРС для БВНТ при різних дозах 

поглинання. 

Доза 

поглинання, 

МГр 

Частота D-

смуги, см-1 

Частота G 

смуги, см-1 

0 
3,0 
4,0 
6,0 
8,0 
10,0 

1353 
1355 
1354 
1353 
1355 
1359 
 

1589 
1591 
1595 
1600 
1602 
1605 
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На відміну від малих доз поглинання (1,0-2,0 МГр), із зростанням дози 

поглинання до 10,0 МГр, спостерігається суттєва перебудова раманівских 

спектрів. По-перше, розпочинаючи з дози 4,0 МГр, відносна інтенсивність обох 

смуг починає різко зменшуватись, що свідчить про можливість деградації 

нанотрубок за рахунок радіаційних пошкоджень, при збереженні впорядкованої 

структури нанотрубок до найбільших доз поглинання 10,0 МГр. 

По-друге, на відміну від результатів γ-опромінення для одностінних 

вуглецевих нанотрубок і графіту, при якому генерація радіаційних дефектів 

викликає зменшення інтенсивності D-смуги для обох матеріалів і зростання 

інтенсивності G-смуги лише для нанотрубок [79], електронне опромінення 

БВНТ складним чином впливає на інтегральну інтенсивність обох смуг і на 

інтенсивність окремих компонент КРС G – смуги [80, 146]. 

На рис. 3.13-3.15 показано поведінку компонент смуг D і G в спектрах 

КРС для БВНТ, отриманих методом низькотемпературної каталітичної 

конверсії, за різних доз поглинання. 

При найвищих дозах поглинання 8,0 і 10,0 МГр зміна поведінки D і G-

смуг є найбільш складною. Видно, що D-смуга розкладається на три 

компоненти з частотами 1319, 1358 і 1425 см-1. Для G-смуги спостерігається 

сильне зростання інтенсивності і зсув положення компоненти розсіяння D', яка 

для неопромінених БВНТ відповідає частоті 1620 см-1. Крім того, для G-смуги 

при дозах поглинання 8,0 і 10,0 МГр з'являється широке плече з максимумом 

близько 1523 см-1. Таке плече наявне і у випадку опромінення БВНТ з дозою 

поглинання 1,0 МГр [94]. Необхідно зазначити, що виникнення розсіяння в цій 

області частот не властиво для одностінних (~ 1591 см-1), багатостінних (~1574, 

1595 см-1) вуглецевих нанотрубок, високовпорядкованого графіту (~1577 см-1) 

за відсутності опромінення.  

Більшою мірою пом'якшення компонент  G-смуги до значень ~ 1560 і 

1600 см-1, а також збільшення інтенсивності піка поблизу 1550 см-1 

спостерігається при дозі поглинання 2,0 МГр. При цій дозі поглинання 

інтегральна інтенсивність D-смуги помітно спадає. 
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Рис. 3.13. Компоненти D- і G- смуг спектру КРС для БВНТ, отриманих 

методом низькотемпературної каталітичної конверсії, в неопроміненому 

стані (а) і після електронного опромінення з дозою поглинання  3,0 МГр (б). 
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Рис. 3.14. Компоненти D- і- G смуг спектру КРС для БВНТ, отриманих методом 

низькотемпературної каталітичної конверсії, після електронного опромінення з 

дозами поглинання 4,0 (а) і 6,0 МГр (б) 
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Рис. 3.15. Компоненти D- і- G смуг спектру КРС для БВНТ, отриманих методом 

низькотемпературної каталітичної конверсії,  після електронного опромінення з 

дозами поглинання 8,0 (а) и 10,0 МГр (б). 

 

Поява зазначеної смуги (~ 1350 см-1) в нанопористому (аморфному) 

вуглеці пояснюється як наслідок резонансного розсіювання з випромінюванням 

фононів за рахунок взаємодії віртуальної електрон-діркової пари, що виникає 

при збудженні цих матеріалів з дефектами структури. Такими дефектами 

можуть також бути границі кристалітів малих областей впорядкування, які 

призводять до порушення правил відбору по хвильовому вектору, тобто до 

появи КРС при k
r

> 0. Збільшення інтегральної інтенсивності D-смуги по 

відношенню до аналогічної інтенсивності G-смуги, ID/ IG, подібне до того, що 

спостерігається при дозі поглинання 1,5 МГр, [94] має місце при опроміненні 

іонами вуглецю і ксенону і у випадку термічного відпалу алмазоподібних 

плівок вуглецю. Воно пояснюється тим, що за певних умов опромінення і 

відпалу виникає зростання розмірів графітоподібних нанокластерів (π-

кластерів) за рахунок приєднання до нанокластерів атомів вуглецю 

алмазоподібної матриці. Це дозволяє припустити, що при дозі поглинання 1,0 

МГр крім графітизації БВНТ, можливим є початковий етап деструкції 



 76

вуглецевих шарів. У випадку дози поглинання 2,0 МГр падіння інтенсивності 

D-смуги супроводжується пом'якшенням коливальних мод E2g і зростанням 

інтенсивності низькочастотного плеча G- смуги. Зазначені фактори свідчать 

про зменшення з ростом дози поглинання до 2,0 МГр графитизації БВНТ, 

продовженні деградації вуглецевих шарів внаслідок зменшення міжвуглецевих 

зв'язків у межах графітових шарів і виникненні алмазоподібних зв'язків за 

рахунок появи sp3 - гібридизованих станів, які є наслідком генерації 

міжвузлових атомів і їх міграції в радіальному напрямку. Ці гібридизовані 

стани забезпечують зшивку між окремими шарами нанотрубок, що збільшує 

об’єм  алмазоподібної структури в БВНТ, кореляцію між графеновими шарами. 

Існування останніх ефектів супроводжується деградацією вуглецевих сіток 

нанотрубок. 

При зростанні дози поглинання до 3,0 і особливо до 4,0 МГр із 

зменшенням загальної інтенсивності обох D і G- смуг спостерігається її 

збільшення поблизу частоти 1533 см-1 G-смуги. У випадку дози поглинання 3,0 

МГр, відношення інтегральних інтенсивностей ID / IG становить ~ 1,1, тобто має 

місце продовження формування, як і при дозі поглинання 2,0 МГр, 

алмазоподібних структур. Зростання інтенсивності D-смуги свідчить про 

збільшення з ростом флюенсу деструкції будови нанотрубок. При дозі 

поглинання 4,0 МГр, деградаційні ефекти зростають. На це вказує збільшення 

інтенсивності D-смуги (ID/IG = 1,2), а також низькочастотного плеча G-смуги. 

Зростання відношення інтенсивностей до значення ID / IG= 1,3 при значному 

падінні загальної інтенсивності і структуруванні G і D- смуг у випадку дози 

поглинання 6,0 МГр вказує на деградацію будови нанотрубок і цей процес 

переважає. Складна структура обох смуг, в тому числі в області 

низькочастотного плеча G- смуги, дозволяє припустити, що для пояснення 

радіаційних пошкоджень БВНТ не можна вже обмежитися розсіюванням на 

границях дрібнодисперсних впорядкованих областей, π - кластерах і 

алмазноподібних ділянках. Дефектна структура при деградації нанотрубок стає 

більш складною. Їй можуть відповідати не тільки дефекти Стона- Уолеса, а й 
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міжвузлові кластери, вакансійні дислокаційні комплекси, а можливо і більш 

складні утворення. Разом з ускладненням виигляду смуг, зсув G- смуги 

продовжується до великих частот.  

При дозах поглинання 8,0 і 10,0 МГр, структурування D-і G-смуг 

продовжується, хоча відношення ID / IG ≈ 1,28 змінюється мало. Помітно 

зростає внесок компоненти ~ 1620 см-1 (смуга D'). У випадку дози поглинання 

10,0 МГр, інтенсивність цієї компоненти можна спів ставити з інтенсивністю 

основної компоненти КРС БВНТ (~1585 см-1). Інтенсивність низькочастотного 

плеча поблизу 1523 см-1 сильно зростає. Усі відзначені особливості в спектрах 

КРС  вказують на те, що деградаційні процеси в нанотрубках зростають. 

Таким чином, при менших дозах поглинання, більше проявляються 

процеси міжшарових зшивок (~ 1,0-3,0 МГр). У випадку подальшого зростання 

дози поглинання спостерігається зростання деградаційних ефектів, які сильно 

проявляються у випадку найбільших доз поглинання 8,0-10,0 МГр. Однак, 

навіть, при значних дозах поглинання, коли деструкційні процеси переважають, 

впорядкована структура вуглецевих нанотрубок зберігається. 

В порівнянні з електронним опроміненням БВНТ їх радіаційні 

пошкодження зростають при застосуванні іонів Ті+. З рис. 3.16 видно різке 

зростання інтегральної інтенсивності D-смуги за рахунок її значного уширення, 

при якому лінії D і G майже не розділяються. 

Згадане уширення є асиметричним за рахунок суттєвого збільшення 

інтенсивності розсіяння в бік менших частот. Суттєвого розширення зазнає 

також G-смуга. Більше того, обидві смуги сильно зміщуються в бік вищих 

частот. Якщо для вихідного стану максимум смуги G знаходився біля 1589 см-1, 

то після опромінення ця смуга зміщується до ~1599 см-1. Аналогічно у 

неопроміненому стані положення D-смуги відповідає 1353 см-1, а після 

опромінення вона розміщується біля положення 1369 см-1. В результаті іонного 

опромінення зникає не лише смуга D*, а також всі піки, які відповідають 

області другого порядку розсіяння. На місці вказаних максимумів після 

опромінення з’являється широка смуга. 
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Рис. 3. 16. Спектри КРС для БВНТ, одержаних методом низькотемпературної 

каталітичної конверсії в неопроміненому стані (а) та після опромінення іонами 

Ті+ з дозою поглинання 4,2×1014 іон/см2 (б) (λзб=514,5 нм, Еті=130кеВ). 

 

 Таким чином, в результаті іонного опромінення при проміжних дозах 

поглинання (4,2×1014 іон/см2) відбувається не лише розширення набору 

радіаційних пошкоджень, а розпочинається руйнація самих БВНТ. У випадку 

більш високих енергій іонів руйнування нанотрубок підсилюється [96]. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Показано, що радіаційні пошкодження багатостінних вуглецевих нанотрубок 

(БВНТ) при застосуванні високоенергетичного електронного опромінення 

(Ее=1,8 МеВ) суттєво залежать від умов синтезу та дози поглинання в межах 

1,0-10,0 МГр. За менших доз поглинання від 1,0 до 3,0 МГр переважає 

міжшарове зшивання як наслідок формування алмазоподібних sp3-

гібридизованих зв’язків і супроводжується підвищенням інтенсивності 

дифракційного рефлексу (112) та асиметрії піку (110) пов’язаних з міжшаровою 

кореляцією в розміщенні атомів в окремих шарах нанотрубок, та зменшенням 

параметра гратки с. 
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2. При зростанні дози поглинання від 4,0 до 10,0 МГр крім міжшарової 

кореляції в розміщенні атомів виникає руйнування (аморфизація) нанотрубок, 

яка проявляється в різкій зміні спектру комбінаційного розсіяння світла (КРС). 

При цьому відбувається розщеплення смуги радіальної дихальної моди, 

зменшення інтенсивностей D- і G-смуг, зростання відношення інтегральних 

інтенсивностей ID/IG, помітних внесків в межах G-смуги компонент розсіяння 

біля 1533 см-1 та дефектної D'-смуги з максимумом поблизу 1620 см-1. У 

випадку дози поглинання 10,0 МГр інтенсивності D'- і G-смуг стають 

співставимі, що вказує на значну радіаційну деградацію нанотрубок при 

збереженні їх будови. 

3. Іонне опромінення Ті+ у випадку проміжних значень енергії (Еті=130кеВ) та 

доз поглинання 4,2 ×1014 іон/см2 показує не лише зменшення інтенсивностей 

смуг D, G, D*, а їх значне розщеплення, що є наслідком руйнації будови 

багатостінних вуглецевих нанотрубок. 

 

Оригінальні результати, отримані авторкою і використані при написанні 

розділу 3, опубліковані в статтях [80, 146]. 
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РОЗДІЛ 4 

РАДІАЦІЙНО-СТИМУЛЬОВАНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ БУДОВИ 

НАНОКОМПОЗИТІВ ІЗОТАКТИЧНОГО ПОЛІПРОПІЛЕНУ З 

БАГАТОСТІННИМИ ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ 

 

 

4.1. Радіаційна модифікація кристалічної структури нанокомпозитів 

і-ПП з БВНТ. 

На рис. 4.1 наведено рентгенівську дифрактограму, одержану для 

ненаповненого і-ПП. 
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Рис. 4.1. Зображення рентгенівської дифракції для ненаповненого 

ізотактичного поліпропілену (і-ПП). (На вставці показано розклад на 

складові аморфної та кристалічної фаз, а також кути дифракції 2θ, 

λКαCo=0,1790 нм, Т=293 К). 

 

Наявність фону свідчить про аморфно-кристалічний стан і-ПП. 

Розміщення дифракційних піків (110), (040), (130), (111), (131⎯), (060), (102) 

вказує на присутність α-модифікації кристалічної фази, з моноклінною граткою. 
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Параметри моноклінної гратки даної модифікації дорівнюють a=0,665 нм, 

b=2,096 нм, c=0,650 нм [97]. У випадку наповнення і-ПП багатостінними 

вуглецевими нанотрубками з різною концентрацією α- модифікація 

кристалічної структури зберігається. Водночас, з підвищенням вмісту 

нанотрубок спостерігається зміна відносних інтенсивностей окремих 

інтерференційних максимумів. Особливо помітним є відносне зменшення 

інтенсивності рефлекса (040) в порівнянні з інтенсивністю лінії (110). Крім 

того, спостерігається підвищення інтенсивності піка (111) в порівнянні з 

рефлексом (131⎯). Очевидно, що в межах кристалічних областей відбувається 

переорієнтація кристалітів, що викликає зміну текстури [98]. Помітною така 

зміна стає у випадку наповнення 0,1 ваг.% БВНТ, при якій інтенсивність 

рефлекса (040) стає меншою за інтенсивність лінії (110). Перебудова текстури є 

наслідком того, що нанотрубки у випадку малого вмісту виступають центрами 

зародкоутворення кристалічної фази і за рахунок взаємодії з макромолекулами 

і-ПП формують певну орієнтацію кристалітів, рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Зображення рентгенівської дифракції для нанокомпозитів і-ПП з 

0,1 ваг.% БВНТ. (На вставках наведено розклади на аморфну і кристалічну 

складові, а також кути дифракції 2θ). 
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Подібний вигляд мають дифракційні картини для інших нанокомпозитів. 

Не зважаючи на те, що з ростом концентрації нанотрубок інтенсивність 

розсіяння рентгенівських променів падає, дифракційні піки від БВНТ не 

з’являються [99]. Значення параметрів гратки для і-ПП та його нанокомпозитів 

наведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1.

Параметри гратки ізотактичного поліпропілену (і-ПП) та його 

нанокомпозитів з різним вмістом БВНТ. 

 

Нанокомпозити,  

ваг.% БВНТ. 

Параметри гратки, нм 
а b c 

0 

0,1 

0,5 

1,0 

3,0 

5,0 

0,6743 

0,6719 

0,6738 

0,6743 

0,6747 

0,6747 

2,107 

2,107 

2,110 

2,113 

2,116 

2,117 

0,6575 

0,6563 

0,6564 

0,6566 

0,6556 

0,6556 
 

Видно, що параметр а після падіння, яке спостерігається для 

нанокомпозиту з 0,1 ваг.% БВНТ, з ростом вмісту нанотрубок змінюється мало. 

Параметр b з підвищенням концентрації БВНТ зростає. Зміна параметра с 

незначна. Таким чином, нанотрубки мало впливають на параметри гратки 

моноклінної структури і-ПП. 

Більш суттєвим є їх вплив на ступінь кристалічності, особливо за низької 

концентрації 0,1 ваг.% БВНТ, рис. 4.3. 

Якщо у вихідному стані ступінь кристалічності і-ПП складає біля 72%, то 

в нанокомпозиті з 0,1 ваг.% БВНТ вона падає до 62%. З подальшим зростанням 

концентрації нанотрубок ступінь кристалічності повільно зростає і у випадку 

високої концентрації 5,0 ваг.% БВНТ дорівнює біля 67%. Видно, що за малого 

вмісту нанотрубок вони сприяють аморфизації структури. 
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Рис. 4.3. Залежність ступеня кристалічності від вмісту БВНТ в 

нанокомпозитах і-ПП. 

 

Нанотрубки в межах досліджених концентрацій в і-ПП відіграють подвійну 

роль. За малих концентрацій, при яких центрів зародкоутворення мало, в 

більшій мірі проявляється ефект руйнування нанотрубками кристалічної 

структури. При зростанні вмісту БВНТ руйнування частково компенсується 

зародженням кристалічної фази на агрегованих станах нанотрубок. 

Опромінення і-ПП та його композитів електронами з високою енергією з 

дозами поглинання 2,0, 3,0 і 4,0 МГр не впливає на моноклінну структуру, але 

призводить до змін інтенсивностей окремих ліній, їх зміщення, впливу на 

співвідношення між аморфною та кристалічною складовою, що показано як 

приклад для нанокомпозиту з 3,0 ваг.%  БВНТ і дози поглинання 4,0 МГр на 

рис 4.4.  

Наявність нанотрубок з різною концентрацією в і-ПП складним чином 

впливає на радіаційно-стимульовані зміни ступеня кристалічності в залежності 

від дози поглинання електронного опромінення, рис. 4.5. 

Опромінення для всіх доз поглинання призводить до зменшення ступеня 

кристалічності в і-ПП. Якщо при дозі поглинання 0,2 МГр вона зменшилася від 
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72 до 68%, то за дози поглинання 3,0 МГр до 65%, а за дози поглинання 4,0 

МГр до 63%. Як і для неопроміненого нанокомпозиту з 0,1 ваг.% БВНТ, 

опромінення з дозою поглинання 0,2 МГр призводить до різкого зменшення 

ступеня кристалічності до 50%. Таким чином, деструкція макромолекул в 

області кристалічної фази, яка створюється нанотрубками, суттєво 

підсилюється за рахунок опромінення. Водночас, з деструкцією макроланцюгів 

можливим є внутрішьномолекулярне зшивання в об’ємі кристалітів, що також 

супроводжується аморфизацією структури. Вказаний процес 

внутрішньомолекулярного зшивання відбувається одночасно з 

міжмолекулярним зшиванням макроланцюгів в аморфній області. Останнє 

сприяє кристалізації і тому за концентрації нанотрубок 0,5 ваг.% і вище має 

місце накладання двох ефектів, обумовлених впливом центрів 

зародкоутворення та радіаційного міжмолекулярного зшивання, які призводять 

до зростання ступеня кристалічності [100]. 
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Рис. 4.4. Зображення рентгенівської дифракції для нанокомпозиту і-ПП з  

3,0 ваг.% БВНТ після електронного опромінення з дозою поглинання 

4,0 МГр. (На вставках наведено розклади на складові аморфної і кристалічної 

фаз, а також кути дифракції 2θ, Еe=1,8 МеВ). 
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Рис. 4.5. Залежності ступеня кристалічності в і-ПП від вмісту нанотрубок (а) в 

неопроміненому стані (1) та при дозах поглинання електронного опромінення 

0,2 (2), 3,0 (3), 4,0 МГр (4) та від дози поглинання (б) для ненаповненого 

поліпропілену (1) і його нанокомпозитів з 0,5 (2), 1,0 (3), 3,0 ваг.% БВНТ (4) 

(Ее=1,8 МеВ). 

 

Видно, що ступінь кристалічності ненаповненого і-ПП з ростом дози 

поглинання падає. У випадку і-ПП переважаючими є деструкція макроланцюгів 

та внутрішньомолекулярне зшивання, які відбуваються для всіх використаних 

доз поглинання. Водночас, для великих доз поглинання 3,0 і 4,0 МГр також має 

місце міжмолекулярне зшивання, яке зменшує швидкість падіння ступеня 

кристалічності. Якщо знехтувати ростом ступеня кристалічності в 

нанокомпозиті 0,5 ваг.% БВНТ при опроміненні з дозою поглинання 0,2 МГр, 

то видно, що у випадку значних доз поглинання 3,0 і 4,0 МГр він, подібно до і-

ПП, зменшується. Очевидно, що початкове зростання ступеня кристалічності 

обумовлене присутністю нанотрубок, які сприяють зародженню кристалічної 

фази. Для нанокомпозитів з 1,0, 3,0 ваг.% БВНТ ступінь кристалічності зростає 

при дозах поглинання 0,2 і 3,0 МГр. Можна припустити, що руйнівна дія 
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опромінення для вказаних нанокомпозитів значно компенсується при більш 

високих концентраціях нанотрубок, відповідальних за процеси 

зародкоутворення кристалічної фази. Внутрішньо-молекулярне зшивання та 

деструкція, які переважають за дози поглинання 4,0 МГр, призводять до 

падіння, або призупинення зростання ступеня кристалічності. В залежності від 

вмісту БВНТ дія іонізуючого опромінення впливає і на параметри кристалічної 

гратки. Збільшення параметрів а і b спостерігається лише при більш високих 

дозах поглинання (3,0 і 4,0 МГр) [99].  

Зміна ступеня кристалічності внаслідок наповнення і-ПП нанотрубками 

та дії іонізуючого опромінення впливає на залежності мікротвердості від вмісту 

БВНТ, рис. 4.6. 
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Рис. 4.6. Залежності мікротвердості і-ПП від вмісту БВНТ в неопроміненому 

стані (1) та після електронного опромінення з дозою поглинання  0,2 МГр (2)  

(Ее=1,8 МеВ). 

 

Мікротвердість і-ПП та його нанокомпозитів в неопроміненому стані 

майже не змінюється для всіх концентрацій БВНТ [99]. Після електронного 

опромінення з дозою поглинання 0,2 МГр, мікротвердість зростає як для і-ПП, 

так і його нанокомпозитів. Водночас, для нанокомпозиту з 0,5 ваг.% БВНТ 
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після електронного опромінення спостерігається мінімум мікротвердості. 

Очевидно, що така складна поведінка мікротвердості викликана кількома 

причинами. Відсутність впливу нанотрубок на мікротвердість неопромінених 

нанокомпозитів ймовірно обумовлена їх малим спряженням з макромолекулами 

полімеру. Крім того, наповнення нанотрубками не призводить до суттєвих змін 

ступеня кристалічності, які могли б впливати на поведінку мікротвердості. 

У випадку опромінення проявляються два механізми, що призводять до 

покращення мікротвердості. З одного боку відбувається формування 

радіаційно-зшитої просторової сітки, а з іншого відбувається зшивання 

нанотрубок, особливо в області відкритих кінців з макроланцюгами полімерів 

[101]. Обидва фактори сприяють підвищенню мікротвердості. Разом з тим за 

концентрацій 0,1, а особливо 0,5 ваг.% БВНТ, при яких з’являється руйнація 

макромолекул, в тому числі в кристалічних областях, створюються дефекти 

регулярного пакування макроланцюгів, що призводить до незначного падіння 

ступеня кристалічності. В свою чергу, воно підсилюється за рахунок 

виникнення внутрішньомолекулярних зшивок при опроміненні. В результаті 

відбувається суттєве падіння ступеня кристалічності, яке призводить до 

значного зменшення величини мікротвердості нанокомпозитів, наповнених 

нанотрубками з 0,1 і 0,5 ваг.%. 

 

4. 2. Внутрішньо- та міжмолекулярна будова нанокомпозитів і-ПП з 

БВНТ. 

Внутрішньо- і міжмолекулярна будова і-ПП та його нанокомпозитів з 

різним вмістом БВНТ після високоенергетичного електронного опромінення в 

широкому діапазоні доз поглинання може бути вивчена з використанням ІЧ-

поглинання.  

На рис. 4.7 наведено спектри пропускання в ІЧ області для ненаповненого 

і-ПП та його нанокомпозитів з 0,5 та 1,0 ваг.% БВНТ, з яких видно присутність 

багатьох ліній, властивих кристалічній та аморфній фазам та різним 

конформаціям 31 спірального ланцюга [102]. 
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Наявність смуг поглинання біля 841, 973, 997, 1167 см-1 вказує на 

ізотактичну конформацію ПП. Серед смуг, що належать α-модифікації 

кристалічної фази та аморфній структурі найбільш важливими є смуги, що 

відповідають валентним коливанням розтягу зв’язків С=С поблизу 1556 і 1640 

та зв’язків =СН біля 3140 і 3192 см-1. 

Як і для і-ПП, в спектрі ІЧ-поглинання нанокомпозиту з 0,5 ваг.% БВНТ 

зберігаються лінії кристалічної (808, 841, 898, 997, 1167 см-1) та аморфної фаз 
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Рис. 4.7. Спектри ІЧ-пропускання ненаповненого і-ПП (а) та його  

нанокомпозитів з 0,5 (б) та 1,0 ваг.% БВНТ (в). 
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(973, 1151 см-1). Водночас, спостерігається зменшення поглинання в 

низькочастотному діапазоні до 800 см-1 та смуг, які відповідають кристалічній 

(808, 841, 898, 995, 1167 см-1) і аморфній (973 см-1) фазам, наявності С–С 

зв’язків (1358 см-1). Більше того, смуга, пов’язана із спіральною конформацією 

макромолекул в кристалічній фазі, змістилася до положення 995 см-1. Якщо для 

ліній біля 808 і 898 см-1 поглинання зменшилося несуттєво, то його падіння для 

лінії поблизу 841 см-1, зв’язаній з наявністю транс-гош послідовностей в 

спіральній конформації макромолекул, що знаходяться в кристалічній фазі, 

більш помітне. Разом з тим, видно зростання поглинання смуг біля 1551 і 1640 

см-1, що відповідають коливанням ненасичених зв’язків С=С. Таким чином, в 

розглянутому нанокомпозиті нанотрубки схильні до руйнування макромолекул 

як в кристалічній, так і в аморфній фазах. Очевидно, що воно має 

супроводжуватися зменшенням ступеня кристалічності, яке дійсно 

спостерігається для даного нанокомпозиту. При цьому в кристалічній фазі 

більших пошкоджень зазнають макромолекули, що перебувають в транс-гош 

спіральній конформації. Важливо, що розриви С–С зв’язків супроводжуються 

перетворенням кінцевих вільних радикалів в окремі ненасичені зв’язки С=С. 

Вже у вихідному стані в і-ПП має місце незначна концентрація =СН, про що 

свідчить присутність широких смуг біля 3040 і 3192 см-1.  Поглинання в області 

цих ліній для нанокомпозиту майже не змінюється, тому можна припустити, що 

концентрація полієнових послідовностей залишається сталою. 

В спектрі ІЧ-поглинання нанокомпозиту з 1,0 ваг.% БВНТ видно, що в 

усьому діапазоні частот фон в порівнянні з нанокомпозитом і-ПП з 0,5 ваг.% 

БВНТ різко зростає. Водночас, змінюється поглинання в області окремих ліній 

(808 і 898, 841 і 995 та 973 см-1). Із збільшенням концентрації нанотрубок 

поглинання, обумовлене макромолекулами в спіральній конформації, що 

знаходяться в кристалічній фазі, падає. Отже нанотрубки руйнують не лише 

упорядковане розміщення макромолекул, а також конформаційний стан 

макромолекул у вигляді спіралі, включаючи транс-гош послідовності. 

Зменшення поглинання біля смуги 1358 см-1 також вказує, що зростання 
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концентрації нанотрубок сприяє збільшенню числа розривів С–С зв’язків. На 

відміну від нанокомпозиту і-ПП з 0,5 ваг.% БВНТ ці розриви не 

супроводжуються ростом кількості ненасичених С=С зв’язків, але має місце 

збільшення числа полієнових послідовностей, оскільки поглинання в області 

ліній 3140 і 3198 см-1 підвищується. 

У випадку нанокомпозитів і-ПП з 3,0 та 5,0 ваг.% БВНТ спостерігається 

різке збільшення ІЧ-поглинання, рис. 4.8. 

 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0

2

4

6

Хвильове число, см-1

Ін
те
нс
ив
ні
ст
ь,

 в
ід
н.
од

.

810

841

999

973 1167
1376 1455

1638

2721

459

 

 

 

а 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0

2

4

6

16401168

998
898

810
Ін
те
нс
ив
ні
ст
ь,

 в
ід
н.
од

.

840
973

13771459

475

Хвильове число, см-1

 

 

 

б 
Рис. 4.8. Спектри ІЧ-пропускання нанокомпозитів і-ПП з 3,0 (а) і 5,0 ваг.% 

БВНТ (б). 

 

Пропускання в усьому діапазоні частот відповідає дуже малому інтервалу 

(0-6%). Очевидно, що при незначному впливі на ступінь кристалічності 

схильність нанотрубок до агрегації, яка в більшій мірі проявляється за високих 

концентрацій, дія вказаних наповнювачів на внутрішньо- та міжмолекулярну 

будову і-ПП виявляється незначною. Таким чином, лише за малих 

концентрацій нанотрубок (0,5 ваг.%) спостерігається суттєва перебудова 

спектру ІЧ-поглинання, яка  свідчить про руйнування макромолекул і-ПП 

нанотрубками. Це призводить до падіння ступеня кристалічності і зростання 

концентрації ненасичених С=С зв’язків [103].  
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4.3. Радіаційна модифікація внутрішньо- та міжмолекулярної будови 

нанокомпозитів і-ПП з БВНТ. 

В залежності від вмісту нанотрубок в ізотактичному поліпропілені їх 

вплив на ступінь кристалічності, деструкцію макромолекул, конформаційний 

стан, утворення ненасичених зв’язків та полієнових послідовностей, фізико-

механічні властивості змінюються [104-117]. Така зміна в свою чергу визначає 

можливість радіаційно-індукованих перетворень структури макромолекул і-ПП, 

їх надмолекулярної організації та формування просторової сітки зшитих 

макроланцюгів. 

На рис. 4.9 наведено спектри КРС для ненаповненого і-ПП та його 

нанокомпозитів з 0,1 та 0,5 ваг.% БВНТ. 

В спектральній області 700-1600 см-1 зосереджені смуги, що відповідають 

С–С розтягу, які створюють комбінації з коливаннями згину, качання та 

іншими деформаційними модами СН2- та СН3-груп. У високочастотному 

діапазоні 800-3100 см-1 мають місце смуги, що відповідають валентним 

коливанням розтягу метиленової (СН2) і метильної (СН3) груп. Коливанням 

розтягу С–С відповідають лінії А-типу симетрії поблизу 1041 см-1 в аморфній 

фазі та Е-типу симетрії біля 1157 см-1, характерної для обох фаз [118]. Крім 

вказаних смуг в спектрі КРС присутні деформаційні та валентні коливання 

метиленових і метильних груп [119]. Остання малоінтенсивна смуга біля 3079 

см-1 відповідає коливанням зв’язків =С–Н. Співвідношення інтенсивностей 

смуг, які відповідають симетричним і асиметричним валентним коливанням 

СН2 і СН3-груп вказує, що в кристалічній фазі і-ПП знаходиться α-модифікації з 

моноклінною граткою, як було показано з аналізу рентгенівських дифрактограм 

[102]. В спектрі КРС нанокомпозиту і-ПП з 0,1 ваг.% БВНТ, в першу чергу, 

звертає на себе увагу загальне падіння інтенсивності в спектральному діапазоні 

валентних коливань С–С зв’язків та деформаційних коливань СН-, СН2- і СН3-

груп. Розрив С–С зв’язків відбувається не лише в аморфних областях, а також в 

кристалічній фазі, що призводить до аморфизації полімеру. 
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Про це свідчить зростання відносних інтенсивностей ліній біля 839 і 1330 

см-1, властивих аморфній компоненті, а також падіння відносної інтенсивності 

смуги поблизу 1000 см-1, що відповідає коливанням макромолекул у спіральній 

конформації, які знаходяться в кристалічній фазі. Зменшення інтенсивності 

лінії біля 1157 см-1 також вказує на пошкодження С–С зв’язків мономерних 

ланок і-ПП, які є базовими структурами обох фаз. 

Смуги високочастотних валентних коливань, що належать нанокомпозиту 

з 0,1 ваг.% нанотрубок майже не змінюють своїх положень та відносних 

інтенсивностей, тому очевидно, що фазові перетворення відсутні і в 
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Рис. 4.9. Спектри КРС ненаповненого і-ПП (а) та його нанокомпозитів з 0,1 (б) 

та 0,5 ваг.% БВНТ (λзб=514,5 нм). 



 93

нанокомпозиті зберігається моноклінна структура. Таким чином, основна дія 

наповнювача проявляється у його руйнуванні макромолекул, які знаходяться в 

обох фазах. Водночас, основних пошкоджень зазнають ланцюги в кристалічній 

фазі, об’єм якої падає, а кількість аморфних областей зростає.  Розглянутий 

механізм підтверджується падінням інтенсивності ліній, що пов’язані з 

валетними коливанням розтягу С–С зв’язків підвищенням інтенсивностей ліній, 

пов’язаних з коливаннями в аморфній фазі.  

Зі спектру нанокомпозиту і-ПП з 0,5 ваг.% БВНТ видно, що має місце 

часткове відновлення інтенсивності КРС в спектральній області, що відповідає 

за коливання, обумовлені С–С зв’язками, що дозволяє зробити висновок про 

рекомбінацію кінцевих вільних радикалів. Це означає, що механохімічна 

руйнуюча дія нанотрубок зберігається, але одночасно їх присутність сприяє 

рекомбінації макрорадикалів, яка призводить до зшивок макромолекул. В 

першу чергу вона відбувається в аморфних областях, що стимулює зародження 

в них кристалічної фази, тому її загальний об’єм зростає .  

Такий механізм перебудови надмолекулярної структури в першу чергу 

підтверджується зростанням інтенсивності лінії біля 809 см-1, в порівнянні з 

смугою 840 см-1, яка пов’язана в тому числі С–С зв’язків в макромолекулах із 

спіральною конформацією в кристалічній фазі, а також падінням інтенсивності 

смуги біля 1330 см-1, обумовленої деформаційними коливаннями макромолекул 

в спіральній конформації, що розміщені в аморфних областях. На руйнування 

кристалічної фази також вказує зменшення відносної інтенсивності лінії біля 

999 см-1, яка відповідає за деформаційні коливання в макромолекулах 

спіральної конформації, що перебувають в упорядкованих областях. 

Інтенсивність смуг в інтервалі високочастотних валентних коливань 

метильних, метиленових, метинових груп зменшується, але їх положення і 

відносні інтенсивності залишаються незмінними. Це означає, що моноклінна 

структура в кристалічній фазі залишається. Водночас, можна припустити, що 

збільшення концентрації кінцевих вільних радикалів, яке виникає при зростанні 

вмісту нанотрубок, супроводжується не лише внутрішньомолекулярними, але й 
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міжмолекулярними зшивками макроланцюгів. З одного боку вони сприяють 

підвищенню вмісту кристалічної фази, а з іншого подавляють інтенсивності 

КРС, особливо в області валентних коливань розтягу СН-, СН2- і СН3-груп. 

Як і для і-ПП та нанокомпозиту з 0,1 ваг.% БВНТ, присутність полієнових 

послідовностей, коливання в яких пов’язане з наявністю лінії біля 3079 см-1, 

незначна. Смуги, обумовлені нанотрубками, в спектрі КРС відсутні. 

На рис. 4.10 показано спектри КРС нанокомпозиту і-ПП з 1,0 3,0 та 5,0 

ваг.% нанотрубок. 

З підвищенням в нанокомпозиті вмісту нанотрубок виникає сильне 

зменшення інтенсивності КРС у всьому інтервалі частот коливань, властивих і-

ПП. Крім того, з’являються смуги біля 1591 і 1359 см-1, характерні для 

багатостінних вуглецевих нанотрубок (остання накладається на смугу і-ПП біля 

1362 см-1). Різко зростає інтенсивність лінії КРС біля 3078 см-1, яку пов’язують 

з присутністю полієнових послідовностей. Разом з тим, в спектрі КРС 

залишаються наявними всі смуги, відносна інтенсивність яких зазнає суттєвих 

змін. Так, різко падає інтенсивність лінії біля 841 см-1, яка відповідає спіральній 

конформації макромолекул з ізомерними транс-гош дефектами в аморфній фазі. 

Водночас, сильно зростають інтенсивності ліній біля 973, 998, 1041 см-1, які 

обумовлені валентними коливаннями зв’язків С–С в різних фазах. Значно 

підвищується інтенсивність смуги 1330 см-1, що свідчить про збільшення вмісту 

макромолекул в спіральній конформації, які перебувають в аморфній фазі. За 

інтенсивністю ця смуга стає порівняною з лінією біля 1450 см-1, що не 

спостерігається для і-ПП і нанокомпозитів з 0,1 і 0,5 ваг.% БВНТ. 

Такі перетворення спектру КРС свідчать не лише про взаємокомпенсуючу 

перебудову кристалічної і аморфної фаз, а в більшій мірі про внутрішньо- і 

міжмолекулярну перебудову структури полімеру, яка з одного боку призводить 

до руйнування макроланцюгів нанотрубками, а з іншого, до їх зшивок за 

рахунок кінцевих макрорадикалів. Не виключено, що має місце зшивання між  

нанотрубками та макромолекулами, яке викликає значне розширення G-смуги. 
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Таким чином, механохімічні пошкодження макромолекул і-ПП 

нанотрубками супроводжується формуванням просторових зшитих сіток, які 

призводять до суттєвих змін в спектрі КРС, зберігаючи присутність 

кристалічної і аморфної фаз [120].   

Про незмінність α-модифікацї кристалічної фази свідчить сталий характер 

КРС в області валентних коливань СН-, СН2- і СН3-груп. Збільшення 

інтенсивності смуги біля 3078 см-1 вказує, що процес зшивання, який 

переважно відбувається в аморфній фазі, супроводжується виникненням 

полієнових послідовностей.  

500 100015002000250030003500
100

200

300
2958

2883

2841

3078
2714

14591330

1156 G
1591

 

 

 

 
Ін
те
нс

. К
РС

, в
ід
н.
од

.

Хвильове число, см-1

841
809

a 

500 100015002000250030003500
50

100

150

200

250

2959

2880

2840

2718GD

1458
15811358

Ін
те
нс

. К
РС

, в
ід
н.
од

.

Хвильове число, см-1

 

 

 

 

841
809

 
б 

5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0
0

2 0
4 0
6 0
8 0

1 0 0
1 2 0
1 4 0

3 0 3 1

2 9 5 9

2 8 8 0

2 8 4 2

2 7 0 7

8 2 5

D

G
1 5 8 1

1 3 5 5

Ін
те
нс

. К
РС

, в
ід
н.
од

.

Х вил ьо в е  чи сл о ,  см -1

 

  

 

 
                              в 
Рис. 4.10. Спектри КРС нанокомпозиту і-ПП з 1,0 (а), 3,0 (б) та 5,0 ваг.% БВНТ 

(в) (λзб=514,5 нм). 
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У випадку концентрації 3,0 ваг.% нанотрубок інтенсивність КРС у всьому 

спектральному діапазоні катастрофічно зменшується. При цьому помітними 

стають D- і G-смуги біля 1358 і 1581см-1, відповідно. Спектр КРС, особливо в 

області валентних коливань С–С зв’язків, зазнає різких змін. Порівняно з 

лініями біля 809 і 841 см-1 інтенсивність всіх інших смуг різко падає, в тому 

числі інтенсивність лінії 1156 см-1, що свідчить про різке падіння вмісту 

кристалічної і аморфної фаз. На таке падіння обох фаз також вказує зменшення 

відносних інтенсивностей ліній поблизу 972, 999, 1037, 1330 см-1. 

У високочастотному діапазоні лінії валетних коливань зберігають 

відносні інтенсивності. Водночас, видно сильне зростання інтенсивності смуги 

біля 2718 см-1 та розширення смуги біля 3078 см-1. В спектрі КРС і-ПП смуга 

біля 2718 см-1 малоінтенсивна і відповідає обертону фундаментального 

коливання А-типу симетрії з частотою 1362 см-1. Це коливання пов’язано в 

тому числі з С–С зв’язками. Можна припустити, що значне зростання 

інтенсивності смуги біля 2718 см-1 пов’язано із збільшенням числа зв’язків С–С 

при виникненні міжмолекулярної взаємодії, в результаті зшивок після 

механохімічних пошкоджень і-ПП, викликаних великим вмістом нанотрубок. 

Цей процес також супроводжується формуванням полієнових послідовностей з 

набором різних довжин, що призводить до виникнення широкої смуги біля 3078 

см-1. 

З наповненням і-ПП нанотрубками з концентрацією 5,0 ваг.% 

інтенсивність КРС продовжує зменшуватись, рис. 4.10 (в). Вигляд спектру мало 

нагадує спектр, характерний для і-ПП і нанокомпозитів з меншим вмістом 

нанотрубок, оскільки в діапазоні частот до 1330 см-1 видно широку смугу, в 

якій неможливо виділити окремі лінії, властиві ізотактичному ПП. Водночас, 

помітними є D- і G-смуги нанотрубок біля 1355 і 1581 см-1, відповідно. Відносні 

інтенсивності високочастотних смуг валентних коливань залишаються без змін. 

Разом з тим, сильно зростає відносна інтенсивність смуги поблизу 2707 см-1, що 

підтверджує збільшення внеску зшитої просторової сітки. Підвищення в 

нанокомпозиті і-ПП з 5,0 ваг.% ступеня кристалічності насправді не є 
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наслідком упорядкування макроланцюгів, а є результатом зникнення аморфної 

фази при утворенні зшитої просторової фази. При цьому може відбуватися 

навіть внутрішньомолекулярне зшивання в кристалічних областях, яке 

призводить до падіння ступеня кристалічності. В  розглянутому нанокомпозиті 

також має місце формування полієнових послідовностей, але їх вміст 

незначний, оскільки інтенсивність широкої смуги біля 3031 см-1 мала. Разом з 

тим відмічається значне зміщення вказаної смуги, яке вказує на зміну набору 

довжин π-спряжених систем при збільшенні вмісту нанотрубок. Варто також 

відмітити, що при високих концентраціях нанотрубок положення G-смуги 

зміщується до значення 1581 см-1 в бік розміщення даної смуги для графіту. 

Таке зміщення вказує на існування взаємодії між нанотрубками та 

макромолекулами полімеру, ймовірно, в результаті хімічного прищеплення до 

відкритих кінців БВНТ. 

На рис. 4.11 представлено спектри КРС ізотактичного поліпропілену та 

його нанокомпозиту з 0,1 ваг.% БВНТ  після опромінення електронами з дозою 

поглинання 0,2 МГр. 
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Рис. 4.11. Спектри КРС ненаповненого і-ПП (а)  та його нанокомпозитів з 0,1 

ваг.% БВНТ (б) після електронного опромінення з дозою поглинання 0,2 МГр 

(Ее=1,8 МеВ, λзб=514,5 нм, Т=293К). 
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В порівнянні з неопроміненим і-ПП звертає на себе увагу падіння 

інтенсивності КРС у всьому спектральному інтервалі, особливо в діапазоні 

високих частот. Зменшується також інтенсивність ліній в інтервалі валентних 

коливань С–С зв’язків та деформаційних коливних мод різних груп С–Н. При 

опромінені зростання інтенсивності смуги біля 841 см-1, величина якої стає 

майже однаковою з інтенсивністю ліній поблизу 809 і 1330 см-1. Збільшується 

відносна інтенсивність смуги біля 1362 см-1. Смуги КРС біля 1640 і 3079 см-1 

відсутні. Положення і співвідношення інтенсивностей смуг у високочастотній 

спектральній області зберігається аналогічним до випадку неопроміненого і-

ПП. Одержані перетворення спектру КРС свідчать про зміни в характері С–С 

зв’язків, обумовлені радіаційним міжмолекулярним та 

внутрішньомолекулярним зшиванням. Виникнення останнього підтверджується 

незначним зменшенням ступня кристалічності, що спостерігалося в 

дифракційних дослідженнях. Радіаційне зшивання між макроланцюгами 

викликає зростання числа спіральних макромолекул з транс-гош дефектною 

ізомерією в аморфних областях, а також зростання інтенсивності смуг біля 1362 

та 2727 см-1, чутливих до зшивання.  

При опроміненні нанокомпозиту і-ПП з 0,1 ваг.% нанотрубок зростають 

відносні інтенсивності смуг біля 809, 841 см-1, але зменшується інтенсивність 

смуги біля 1329 см-1. Можна припустити, що за зменшення ступеня 

кристалічності в нанокомпозиті і-ПП з 0,1 ваг.% БВНТ відповідальним є 

внутрішньомолекулярне зшивання, яке стимульовано механохімічними 

пошкодженнями кристалічних областей нанотрубками і, як наслідок, 

формуванням в цих областях дефектної структури, здатної до накопичення 

стабілізованих макрорадикалів. Останні за рахунок рекомбінації створюють 

зшивки між упорядковано  упакованими макроланцюгами, що впливають на 

кількість мономерних ланок, в яких зберігається регулярна спіральна 

конформація макромолекул в кристалічній фазі. Аналогічним чином на 

характер спіральних конформацій в аморфній фазі впливають радіаційні 

міжмолекулярні зшивки. Разом з тим, за розглянутої концентрації нанотрубок, 
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як можна судити з інтенсивності смуги біля 2723 см-1, їх вплив на зміну 

кількості радіаційно зшитих макромолекул незначний. Не спостерігається 

також впливу нанотрубок на встановлену α-модифікацію кристалічної 

структури і-ПП, що видно з поведінки смуг у високочастотному спектральному 

інтервалі. 

Незважаючи на зростання ступеня кристалічності, яке має місце для 

нанокомпозиту і-ПП з 0,5 ваг.% нанотрубок після опромінення електронами з 

дозою поглинання 0,2 МГр, поведінка спектру КРС для даного нанокомпозиту 

мало відрізняється від його змін, що спостерігалися у випадку нанокомпозиту і-

ПП з 0,1 ваг.% нанотрубок, рис. 4.12 (а).  
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Рис. 4.12. Спектри КРС нанокомпозиту і-ПП з 0,5 (а) та 1,0 ваг.% БВНТ (б) 

після електронного опромінення з дозою поглинання 0,2 МГр (Ее=1,8 МеВ, 

λзб=514,5 нм, Т=293 К). 

 

В даному нанокомпозиті процеси радіаційних внутрішньомолекулярних 

зшивок гальмуються, оскільки основне зшивання вже відбулося в 

неопромінених нанокомпозитах, тому має місце відновлення регулярного 

пакування макромолекул. Воно супроводжується незначним зростанням 

інтенсивності смуг 809, 840, 998, 1157, 1330 см-1. З одного боку, це свідчить про 

зміни в спіральних конформаціях макромолекул в обох фазах, а з іншого про 

збільшення ступеня кристалічності, зумовленого накладанням радіаційних 
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зшивань на механохімічні. Як і в нанокомпозиті і-ПП з 0,1 ваг.% БВНТ зміни у 

внутрішньомолекулярних зшивках, які відповідальні за дефектність 

кристалічної структури, мало впливають на спектр КРС. 

Більш радикальні зміни спектру КРС характерні для нанокомпозиту і-ПП 

з 1,0 ваг.% нанотрубок після опромінення електронами з дозою поглинання 0,2 

МГр. Разом з тим, вказані зміни мало відрізняються від тих, що мають місце в 

спектрі КРС для даного неопроміненого нанокомпозиту.      Внаслідок 

опромінення зросли відносні інтенсивності смуги біля 840см-1. Різко 

зменшилися відносні інтенсивності смуг поблизу 972, 999, 1037, 1330 см-1. 

Одночасно підвищилася інтенсивність лінії біля 2716 см-1. Зникла інтенсивна 

смуга поблизу 3078 см-1. Очевидно, що в даному нанокомпозиті на фоні 

механохімічних зшивок також відбувається накопичення радіаційних зшивок, 

які не вносять кардинальних змін в спектр КРС.  Разом з тим, на відміну від 

неопроміненого нанокомпозиту і-ПП ваг.% БВНТ смуга G, що відповідає 

тангенціальній коливній моді Е2g-симетрії, сильно зміщена до положення 1579 

см-1. Таке зміщення імовірно обумовлене радіаційними зшивками 

макромолекул з нанотрубками. Аналогічне зміщення даної смуги відбувається і 

в неопромінених нанокомпозитах, але за значно вищих концентрацій 

нанотрубок 3,0 і 5,0 ваг.% внаслідок механохімічних процесів зшивання. 

Інтенсивності ліній, особливо в спектральному інтервалі коливань С–С 

зв’язків продовжують зменшуватися в спектрі КРС нанокомпозиту і-ПП з 3,0 і 

5,0 ваг.% нанотрубок після опромінення електронами з дозою поглинання 0,2 

МГр. 

З спектрів КРС видно, що радіаційне пошкодження внутрішньо- і 

міжмолекулярної будови нанокомпозитів з великим вмістом нанотрубок є 

значно меншим за деструкцію, обумовленою механохімічною дією 

наповнювача. Результатом таких спільних пошкоджень, пов’язаних з 

формуванням просторової сітки, є виникнення широкої інтенсивної смуги 

обертона коливної моди біля 2715 см-1. Варто відмітити, що вказана смуга 

суттєво зміщується в бік менших частот при зростанні вмісту нанотрубок. 
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Електронне опромінення з дозою поглинання 0,2 МГр нанокомпозиту і-ПП з 

5,0 ваг.% нанотрубок, спектр КРС для якого ще в меншій мірі впливає на 

будову вказаного зразка. Як і для неопроміненого зразка, залишається лише 

широка смуга в області валентних коливань С–С зв’язків, окремі лінії у 

високочастотному діапазоні, смуги D і G, характерні для нанотрубок, а також 

інтенсивні смуги біля 2707 і 3033 см-1. Останні з них відповідають за наявні 

просторову сітку і полієнові послідовності, відповідно. 

Формування в аморфних областях просторових сіток не означає 

знищення кристалічної структури нанокомпозитів. Як видно з дифракційних 

зображень, кристалічна будова з моноклінною структурою зберігається у 

всьому концентраційному інтервалі нанотрубок [121].  

Полієнові послідовності в будові і-ПП та його нанокомпозитів з 

нанотрубками відіграють незначну роль. Вони виникають в незначній кількості 

лише в нанокомпозитах і-ПП з великим вмістом 3,0-5,0 ваг.% нанотрубок. 

 

4.4. Радіаційна модифікація електронної будови нанокомпозитів і-ПП 

з БВНТ. 

Електронна будова полімерів, які характеризуються високими 

діелектричними властивостями, передбачає наявність широкої енергетичної 

щілини, яка досягає величини майже 10 еВ. Така електронна будова не дозволяє 

для вказаних речовин очікувати появу важливих електронно-оптичних 

властивостей, в тому числі фотолюмінесценції (ФЛ), особливо у видимому 

діапазоні світла. Її поява може бути викликана виникненням ароматичних 

домішок, ділянок з різною стереорегулярною ізомерією, а також хромофорних 

ланок з спряжених елементів [122-125]. 

На рис. 4.13 наведено спектри фотолюмінесценції і-ПП, одержані за 

різних довжин хвиль збудження. 

Спектри ФЛ за різних довжин хвиль збудження сильно відрізняються, 

оскільки механізми їх виникнення відмінні.  
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У випадку λзб= 514,5 нм спостерігається сильна смуга випромінювання з 

максимумом біля 600 нм. Вказана смуга достатньо широка і асиметрична, що 

дозволяє описати її двома компонентами з максимумами поблизу 581 і 625 нм. 

Збудження з довжиною хвилі λзб= 337 нм призводить до появи складного 

спектру в широкому інтервалі 300-1200 нм. В цьому діапазоні при розкладі 

спектру ФЛ на компоненти можна виділити піки біля 375, 510, 729, 825 і 1023 

нм. 

Відомо, що фотоопромінення ізотактичного ПП не призводить до 

виникнення спектру флуоресценції, з чого зроблено висновок про відсутність в 

і-ПП полієнових структур з довгими послідовностями [122]. До речі, в спектрі 

КРС ізотактичного поліпропілену також не виявлено смуг, пов’язаних з 

виникненням карбонільних груп та полієнових структур з довгими ланцюгами. 

Враховуючи розглянуті результати, можна припустити, що карбонільні групи 

С=О не приймають участі в створенні спектрів ФЛ в і-ПП [124-125]. 

Виникнення інтенсивної смуги ФЛ в цьому полімері обумовлено переходом 
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Рис. 4.13 Спектри фотолюмінесценції і-ПП, збуджені з довжинами хвиль 

514,5 (а), 337 нм (б) при температурі 77 К. (На вставках показано розклади 

спектрів ФЛ на компоненти). 
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π→ π* , який відповідає присутності в ньому ненасичених зв’язків С=С, в тому 

числі, дієнів. Асиметрія смуги ФЛ в довгохвильовій області вказує на існування 

в і-ПП полієнових структур з більш довгими послідовностями, але їх кількість 

незначна і тому виявити їх наявність у випадку збудження з довжиною хвилі 

λзб= 514,5 нм неможливо. Водночас, вигляд спектру ФЛ при λзб= 337 нм 

свідчить про існування в даному полімері малої кількості спряжених структур з 

різними, в тому числі значними довжинами цих послідовностей. Смуга біля 

375 нм, ймовірно, відповідає набору вузьких ліній, що з’являються в спектрі 

ФЛ в результаті рекомбінації розірваних С-С зв’язків.  Представляє інтерес 

визначити, яким чином на формування спряжених структур з різними 

довжинами послідовностей в і-ПП впливає його армування нанотрубками та 

іонізаційне опромінення. На рис. 4.14 показано спектри ФЛ нанокомпозитів і-

ПП з низьким вмістом нанотрубок до 1,0 ваг.%. 

Видно, що компоненти випромінювання зберігаються, але для 

нанокомпозитів положення їх максимумів з ростом вмісту нанотрубок 

зміщуються в бік більших довжин хвиль. Для нанокомпозитів з 0,1 і 0,5 ваг.% 

БВНТ має місце підвищення інтенсивності ФЛ, яке вказує на загальне 

зростання числа ненасичених зв’язків. 

Таке збільшення вмісту спряжених структур є наслідком механохімічного 

розриву нанотрубками С–С зв’язків з подальшим формуванням подвійних 

зв’язків за участі кінцевих вільних радикалів. Воно відбувається одночасно із 

підвищенням концентрації послідовностей з більшими довжинами при 

зростанні вмісту нанотрубок. У випадку нанокомпозиту з 1,0 ваг.% БВНТ, 

навпаки, інтенсивність ФЛ падає як наслідок присутності нанотрубок, що 

сприяють розділенню носіїв заряду і отже зменшенню імовірності їх 

рекомбінації.  

Ще більш складними стають зміни спектрів ФЛ нанокомпозитів і-ПП із 

високим вмістом нанотрубок (3,0 і 5,0 ваг.%). Крім подальшого падіння 

інтенсивності ФЛ відбувається підсилення асиметрії смуги ФЛ з боку більш 

довгих хвиль. 
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Це свідчить про подальшу  перебудову полієнових структур в і-ПП, 

обумовлену механохімічною дією нанотрубок. У випадку нанокомпозиту і-ПП 

з 5,0 ваг.% нанотрубок інтенсивність ФЛ різко падає і у всьому спектральному 

інтервалі з’являється широка смуга з окремими піками. Водночас для 

нанокомпозитів з 3,0 і 5,0 ваг.% БВНТ інтенсивності смуг ФЛ незначні, і тому 

число таких послідовностей в нанокомпозитах і-ПП мале.  

Іонізаційне опромінення електронами за дози поглинання 0,2 МГр, яке 

сприяє внутрішньо- та  міжмолекулярним зшивкам, несуттєво впливає на 
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Рис. 4.14. Спектри фотолюмінесценції нанокомпозитів і-ПП з 0,1 (а), 0,5 (б) 

та 1,0 ваг.% БВНТ (в). (На вставках показано розклад спектрів ФЛ на 

компоненти, λзб=514,5 нм, Т=77 К). 
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утворення ненасичених та полієнових структур в і-ПП та його нанокомпозитах 

з вмістом нанотрубок 0,1 і 0,5 ваг.% БВНТ. Водночас у випадку зростання 

вмісту нанотрубок після опромінення електронами має місце збільшення числа 

довгих послідовностей спряжених структур, рис. 4.15. 

 

Вже за вмісту 1,0 ваг.% нанотрубок спостерігається значне падіння 

інтенсивності ФЛ та розширення смуги ФЛ в бік довгих хвиль з появою 

додаткових компонент випромінювання. Це означає, що нанотрубки 
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Рис. 4.15. Спектри фотолюмінесценції нанокомпозитів і-ПП з 1,0 (а), 3,0 (б) і 

5,0 ваг.% БВНТ (в) після електронного опромінення з дозою поглинання 0,2 

МГр.(На вставках показано розклад спектрів ФЛ на компоненти, Ее=1,8МеВ). 
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перешкоджають радіаційному зшиванню макромолекул в аморфних областях. 

В результаті генерації вільних радикалів за рахунок опромінення 

нанокомпозитів електронами відбувається формування не лише ненасичених 

зв’язків, а також спряжених структура з різними довжинами полієнових 

послідовностей. Із збільшенням концентрації нанотрубок, особливо у випадку 

5,0 ваг.% БВНТ, набір послідовностей із більшими довжинами зростає [103]. 

Подібна тенденція впливу іонізаційного опромінення на формування 

спряжених структур зберігається і у випадку використання значних доз 

поглинання (3,0 і 4,0 МГр).  Лише для нанокомпозиту з 1,0 ваг.% нанотрубок 

відбувається помітне зародження полієнових структур з більш довгими 

послідовностями. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Показано, що при високоенергетичному електронному опроміненні 

(Ее=1,8 МеВ) з дозами поглинання 0,2, 3,0 і 4,0 МГр ізотактичного 

поліпропілену (і-ПП) та його нанокомпозитів, наповнених багатостінними 

вуглецевими нанотрубками (БВНТ), частково кристалічна фаза, що відповідає 

α-модифікації моноклінної структури зберігається, на що вказує сталий вигляд 

спектрів рентгенівської дифракції та КРС.  

2. Встановлено, що в залежності від концентрації нанотрубок та дози 

поглинання відбуваються складні зміни ступеня кристалічності, обумовлені з 

одного боку зародженням кристалічної фази на центрах її зародкоутворення, 

якими виступають БВНТ, а з іншого внаслідок механохімічної, радіаційної 

деструкції макроланцюгів та їх внутрішньомолекулярного зшивання. За малого 

вмісту нанотрубок (0,1 і 0,5 ваг.%) переважає механохімічне руйнування 

кристалічної структури, яке призводить до падіння ступеня кристалічності. З 

підвищенням вмісту нанотрубок до 5,0 ваг.% за рахунок зародження 

кристалічної фази на БВНТ менших механохімічних пошкоджень ступінь 

кристалічності зростає. 
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Опромінення в результаті радіаційної деструкції призводить до падіння 

ступеня кристалічності в і-ПП і нанокомпозитах при всіх дозах поглинання. 

Водночас вона є мінімальною в нанокомпозиті з 0,1 ваг% БВНТ та  найменшій 

дозі поглинання 0,2 МГр, що є наслідком накладання механохімічної, 

радіаційної деструкцій макроланцюгів в кристалічній області та їх 

внутрішньомолекулярного зшивання. З ростом дози поглинання до 3,0 і 4,0 

МГр радіаційне міжмолекулярне зшивання зменшує падіння ступеня 

кристалічності. 

3. Встановлено, що мікротвердість і-ПП та його нанокомпозитів в 

неопроміненому стані залишається майже незмінною для всіх концентрацій 

БВНТ, що свідчить про відсутність спряження нанотрубок з прохідними 

макроланцюгами аморфної фази. Опромінення з дозою поглинання 0,2 МГр 

призводить до збільшення мікротвердості у всьому діапазоні концентрацій 

БВНТ. Водночас, при концентрації 0,5 ваг.% БВНТ для опроміненого 

нанокомпозиту спостерігається падіння мікротвердості. Така поведінка 

мікротвердості обумовлена формуванням в аморфній області просторової сітки 

прохідних макромолекул та їх хімічним прищепленням до нанотрубок. 

Міжмолекулярне зшивання та прищеплення стає менш ефективним при 

збільшенні вмісту кристалічної фази, що має місце в нанокомпозиті з 0,5 ваг.% 

БВНТ. 

4. Наповнення нанотрубками ізотактичного поліпропілену вказує, що за їх 

незначного вмісту (0,5 і 1,0 ваг.%) спостерігається суттєве зменшення 

інтенсивності смуги ІЧ-поглинання біля 841 і 1358 см-1 та зростання 

інтенсивності смуг біля 1551 і 1640 см-1. Така поведінка спектру ІЧ-поглинання 

свідчить про руйнацію нанотрубками С–С зв’язків, транс-гош послідовностей в 

спіральній конформації макромолекул кристалічної фази, а також формування 

ненасичених зв’язків С=С та полієнових послідовностей, яке супроводжується 

зростанням інтенсивності смуг біля 3140 і 3198 см-1, отриманих від 

функціональних груп =СН. За більшого вмісту нанотрубок (3,0 і 5,0 ваг.%) 

перебудова спектрів ІЧ-поглинання незначна внаслідок їх деградації. 
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5. Електронне опромінення за дози поглинання 0,2 МГр сприяє внутрішньо- та  

міжмолекулярним зшивкам та несуттєво впливає на утворення ненасичених та 

полієнових структур в і-ПП та його нанокомпозитах з вмістом нанотрубок 0,1 і 

0,5 ваг.% БВНТ. Із збільшенням концентрації нанотрубок до 5,0 ваг.% БВНТ, 

зростає число полієнових послідовностей із більшими довжинами, про що 

свідчить розширення смуги КРС біля 3078 см-1. За високих доз поглинання 3,0 

та 4,0 МГр полієнові структури з більш довгими послідовностями з’являються 

лише для нанокомпозиту з 1,0 ваг.% БВНТ. 

6.Спектри КРС також вказують, що за малого вмісту нанотрубок (0,1 і 

0,5 ваг.%) відбувається пошкодження С–С зв’язків мономерних ланок, оскільки 

інтенсивність лінії біля 1157 см-1 падає, розриви С–С зв’язків не лише в 

аморфних, а також в кристалічних областях, а також в кристалічних областях, 

які супроводжуються зростанням інтенсивності смуг біля 839 і 1330 см-1. Крім 

того має місце руйнація спіральної конформації макромолекул і-ПП. Водночас 

за концентрації 0,5 ваг.% БВНТ разом з механохімічною деструкцією 

відбувається рекомбінація кінцевих макрорадикалів, яка стимулює зародження 

кристалічної фази, що супроводжується зростанням смуг, властивих 

кристалічній структурі. З підвищенням вмісту нанотрубок до 1,0, 3,0 та 5,0 

ваг.% відбувається не лише перебудова надмолекулярної структури, 

обумовлена руйнуванням макроланцюгів, а з’являється формування 

просторово-зшитих сіток та полієнових послідовностей. Про це свідчить 

суттєве зростання інтенсивностей смуг біля 973, 998, 1041 см-1, обумовлених 

валентними коливаннями С–С зв’язків та лінії поблизу 3078 см-1, пов’язаної з 

коливаннями =СН груп. Суттєвої перебудови зазнає спіральна конформація 

макромолекул з ізомерними транс-гош дефектами. Значного зміщення зазнає G-

смуга нанотрубок, яке свідчить про прищеплення макромолекул до 

наповнювачів. В більшій мірі таке хімічне прищеплення зростає внаслідок 

електронного опромінення з енергією Ее=1,8 МеВ при дозі поглинання 0,2 МГр. 

Радіаційні пошкодження внутрішньо- і міжмолекулярної будови за вказаної 

дози поглинання значно менші за механохімічну дію наповнювачів. Незначна 
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кількість полієнових послідовностей, яка зароджується внаслідок механічної 

деструкції майже не змінюється в результаті опромінення при дозі поглинання 

0,2 МГр. 

7. Показано, що наявність полієнових послідовностей в і-ПП та його 

нанокомпозитах супроводжується виникненням смуг фотолюмінесценції (ФЛ). 

В залежності від довжин хвиль збудження λзб ФЛ 337 і 514,5 нм механізм її 

появи змінюється. У випадку λзб=337нм поглинання світла відбувається 

карбонільними групами з подальшою міграцією збудження до ненасичених 

зв’язків та полієнових структур різної довжини. З підвищенням концентрації 

нанотрубок в нанокомпозитах спостерігається зростання інтенсивності смуги 

ФЛ та її зміщення в бік більших довжин хвиль, що вказує на зростання числа 

довших лінійних спряжених систем в результаті перебудови зв’язків в 

макроланцюгах, обумовленої механохімічною деструкцією. В порівнянні з 

механохімічною деструкцією радіаційна деградація макроланцюгів при дозі 

поглинання 0,2 МГр майже не проявляється і тому спектр ФЛ залишається 

незмінним. 

 

Оригінальні результати, отримані авторкою і використані при написанні 

розділу 4, опубліковані в статтях [97-101, 103, 120]. 
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РОЗДІЛ 5 

МЕХАНОХІМІЧНА ТА РАДІАЦІЙНА МОДИФІКАЦІЇ ПОЛІЄНОВИХ 

СТРУКТУР В ПОЛІВІНІЛХЛОРИДІ ТА ЙОГО НАНОКОМПОЗИТАХ З 

БАГАТОСТІННИМИ ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ 

 

 

5.1. Морфологія і кристалічна структура ПВХ і його нанокомпозитів 

з БВНТ. 

Полівінілхлорид (ПВХ) широко використовується в різноманітних 

галузях. Покращення його властивостей досягається введенням різноманітних 

наповнювачів та при використанні іонізуючого опромінення [126, 127]. 

Серед різноманітних наповнювачів ПВХ найбільш перспективними є 

одностінні і багатостінні вуглецеві нанотрубки (БВНТ), оскільки вони 

характеризуються унікальними механічними, електро- і теплопровідними 

властивостями, низькою густиною (ρ=2,0 г/см3) та значним розмірним 

співвідношенням L/d ~ 1000. Останнє сприяє високій активності поверхні 

нанотрубок, яка ефективно впливає на рухливість сегментів макроланцюгів 

ПВХ вже за малих концентрацій нанотрубок (0,01-0,02 ваг.%) [128-131]. 

Водночас необхідно враховувати, що внаслідок термо- та механохімічної 

деструкції ПВХ, яка виникає при наповненні полімеру, а також в результаті 

високоенергетичного опромінення в ньому формуються ненасичені зв’язки та 

лінійні спряжені системи, присутність яких суттєво впливає на окремі 

властивості нанокомпозитів. Вивчення такого впливу є актуальною і важливою 

задачею для нанокомпозитів з БВНТ на основі ненасичених макромолекул [129-

137]. 

На рис. 5.1 наведено зображення скануючої електронної мікроскопії 

(СЕМ) ПВХ  та нанокомпозитів ПВХ з 0,2 та 2,0 ваг.% БВНТ при різних 

збільшеннях. З наповненням ПВХ нанотрубками вже за малих концентрацій 

(0,2 ваг.%) зберігаються їх в’язки. ПВХ значним шаром покривають БВНТ, що 

вказує на існування значного змочування нанотрубок полімером. 
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Рис. 5.1. СЕМ зображення ПВХ (×10000) (а) та нанокомпозитів ПВХ з 0,2 

ваг.% (×500) (б) та 2,0 ваг.% БВНТ (×10000) (в). 
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За великого вмісту нанотрубок (2,0 ваг.%) полімерні шари, що 

осаджуються на БВНТ відділяють нанотрубки одна від одної, але їх агрегація 

залишається. Товщина шару ПВХ, що покриває нанотрубки, значна і складає 

близько 500 нм при діаметрі БВНТ біля 60-70 нм, рис. 5.1 (в). 

ПВХ належить до полімерів, ступінь кристалічності в яких незначний. Це 

видно з поведінки рентгенівської дифракційної картини для ненаповненого 

ПВХ. На рис. 5.2 (а) видно присутність розмитих гало з максимумами поблизу 

2θ=20 і 2θ=28°, наявність яких свідчить про аморфну структуру ПВХ. 

Водночас, навіть для ненаповненого полімеру мають місце окремі 

інтерференційні максимуми, що дозволяє шляхом розкладу на кристалічну і 

аморфну складові одержати ступінь кристалічності в даному зразку. Вона 

виявилася рівною 22%, що дійсно підтверджує низьку ступінь упорядкованого 

пакування макромолекул ПВХ. Картина рентгенівської дифракції суттєво 

змінюється при наповненні ПВХ нанотрубками. Незважаючи на збереження для 

всіх нанокомпозитів розмитого гало, в спектрі розсіяння з’являються виражені 

дифракційні піки, які свідчать про формування в нанокомпозитах кристалічної 

фази. У випадку нанокомпозиту з 0,2 ваг.% вуглецевих нанотрубок крім появи 

інтенсивних дифракційних рефлексів аморфна компонента розсіяння також 

суттєво зростає (рис. 5.2 б). Присутність інтерференційних максимумів 

дозволяє не тільки встановити ступінь кристалічності, а також визначити 

сингонію кристалічної структури та її параметри. Видно, що дифракційна 

картина нанокомпозиту ПВХ з 0,2 ваг. % БВНТ добре узгоджується з набором 

розрахованих найбільш інтенсивних інтерференційних рефлексів (010), (201), 

(010), (200), (110), (212), (210), (201), (102), (002), (221), (420). У випадку 

наповнення ПВХ з 0,5 ваг. % нанотрубок для нанокомпозитів з’являються 

найбільш виражені дифракційні рефлекси, що вказує на те, що БВНТ 

відіграють роль штучних центрів зародкоутворення, які сприяють формуванню 

кристалічної фази в ПВХ, незважаючи на схильність даного полімеру зберігати 

аморфний стан. 
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Рис. 5.2. Зображення рентгенівської дифракції для ненаповненого ПВХ (а), і 

нанокомпозитів з 0,2 (б) та 2,0 ваг.% БВНТ (в). (На вставці показано розклад 

на складові аморфної та кристалічної фаз, а також кути дифракції 2θ, 

λКαCo=0,1790 нм, Т=293 К). 
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Як для і-ПП та ПЕ вигляд дифракційних картин для ПВХ і всіх 

нанокомпозитів з вмістом 0,2, 0,5, 1,0 та 2,0 ваг.% БВНТ також зберігається, і 

це свідчить, що нанотрубки як наповнювачі не впливають на тип кристалічної 

структури, характерний для ПВХ [138, 139].  

На рис. 5.3 а представлена просторова модель елементарної комірки 

орторомбічної гратки ПВХ, розраховані положення дифракційних піків для 

даної гратки з використанням параметрів а=1,060 нм, b=0,525 нм, с=0,510 нм та 

програмного пакету Crystal Difract, а також основні інтерференційні рефлекси з 

врахуванням значень структурних множників для вказаних вузлів оберненого 

простору [140]. 

 
а 

 
б 

 

Рис. 5.3. Просторова модель елементарної комірки (а), дифрактограма 

нанокомпозиту ПВХ та розраховані положення дифракційних піків (б) і основні 

інтерференційні рефлекси орторомбічної гратки ПВХ (в). 
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 В таблиці 5.1 наведено значення параметрів гратки кристалічної фази 

орторомбічної структури ПВХ в нанокомпозитах з різним вмістом 

багатостінних вуглецевих нанотрубок. Видно, ці параметри в залежності від 

концентрації вуглецевих нанотрубок змінюються мало. 

Таблиця 5.1. 

Параметри гратки орторомбічної структури ПВХ та його нанокомпозитів 

з багатостінними вуглецевими нанотрубками (БВНТ). 

Концентрація  

БВНТ, ваг. % 

a, нм b, нм c, нм 

0 1,06 0,525 0,51 

0,2 1,06 0,525 0,51 

0,5 1,07 0,54 0,50 

1,0 1,06 0,525 0,51 

2,0 1,06 0,53 0,50 

 

Незначна зміна параметрів гратки вказує, що нанотрубки переважно 

зосереджені в аморфній частині нанокомпозитів і вони мало впливають на 

структурні перетворення в кристалічній фазі. Водночас, в залежності від вмісту 

нанотрубок спостерігаються зміни ступеня кристалічності, особливо суттєві за 

малих концентрацій, рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Залежність ступеня кристалічності від вмісту БВНТ в ПВХ. 
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Видно, що за малих концентрацій нанотрубок (0,2 і 0,5 ваг.%) 

відбувається значне збільшення ступеня кристалічності від 0,22 до 0,42 %. При 

більш високому вмісті БВНТ ступінь упорядкування макроланцюгів повільно 

спадає, що ймовірно є проявом незначної агрегації нанотрубок. Оптимальною 

концентрацією нанотрубок в ПВХ, за якої ступінь кристалічності найвища, 0,5 

ваг.%. Не виключено, що, як і для інших протяжних наповнювачів, на 

нанотрубках формуються транс-структури, вміст яких мало змінюється при 

концентраціях нанотрубок від 0,5 до 2,0 ваг.%. Разом з тим, навіть за 

присутності штучних центрів зародкоутворення, якими виступають 

нанотрубки, ступінь кристалічності в нанокомпозитах залишається малим. 

Важливо відмітити, що кристалічна фаза може реалізовуватися при двох 

просторових конформаціях макромолекул ПВХ- синдіотактичній і ізотактичній 

[141].  

Як витікає з розрахунків структурних множників, до інтерференційних 

рефлексів ізотактичної конформації кристалічної фази належать лінії (010), 

(201), (212), а до синдіотактичної конформації ланцюгів піки (010), (200), (110), 

(210), (201), (002), (221), (420), рис.5.3 (в). 

Враховуючи значення інтегральних інтенсивностей структурних 

рефлексів, що відповідають ізотактичній і синдіотактичній конформаціям 

ланцюгів, які розміщені в кристалічній фазі, було розраховано вміст кожної із 

складових в залежності від концентрації БВНТ. 

На рис. 5.5 показано відносний вміст кристалічної фази з ізотактичною 

конформацією ланцюгів. 

Можна зробити висновок, що в ПВХ і нанокомпозитах з нанотрубками 

вміст кристалічної фази з ізотактичною конформацією макроланцюгів 

незначний. З одного боку це означає, що нанотрубки мало впливають на 

збільшення числа кристалітів з ізотактичною конформацією макромолекул, а з 

іншого, як видно з рис. 5.6, зростання концентрації нанотрубок до 0,5 ваг.% 

призводить до формування більшого числа кристалітів з даною конформацією. 

При зростанні вмісту нанотрубок до 2,0 ваг.%, навпаки, це число кристалітів 
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падає. Таким чином, при збереженні ступеня кристалічності вміст ізотактичної 

складової зменшується. Видно, що за рахунок зміни вмісту нанотрубок в 

нанокомпозитах можна впливати на конфірмаційний стан макромолекул в 

кристалічній фазі. 

 

В результаті електронного опромінення (Ее=1,8 МеВ) з дозою поглинання 

0,05 МГр вихідна структура зберігається для всіх зразків. Водночас, як і для 

неопромінених нанокомпозитів, в більшій мірі проявляється існування 

кристалічної фази для малих концентрацій нанотрубок.  

На рис. 5.6 для прикладу показано рентгенівські дифракційні зображення 

ПВХ та його нанокомпозитів з 0,5 та 2,0 ваг.% БВНТ після електронного 

опромінення. 

Видно, що має місце зменшення вмісту кристалічної фази для 

нанокомпозиту з 2,0 ваг.% БВНТ. Значення параметрів гратки орторомбічної 

структури змінюються несуттєво. З іншого боку, в результаті електронного 

опромінення сильно падає ступінь кристалічності як для ПВХ, так і 

нанокомпозитів, що видно з рис. 5.7, на якому наведено залежність ступеня 

кристалічності від вмісту нанотрубок [139, 141]. 
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Рис. 5.5. Відносний вміст кристалітів з ізотактичною конформацією в 

залежності від концентрації нанотрубок в нанокомпозитах ПВХ/БВНТ. 



 118

 

 

На відміну від неопромінених зразків крім падіння ступеня 

кристалічності і збереження його найбільшого значення для нанокомпозиту з 
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Рис. 5.6. Зображення рентгенівської дифракції нанокомпозитів ПВХ з 0,5 (а) 

та 2,0 ваг % БВНТ (б) після електронного опромінення з дозою поглинання 

0,05 МГр. (На вставках показано розклад на складові аморфної та 

кристалічної фаз, а також кути дифракції 2θ, λКαCo=0,1790 нм, Т=293К, Ее=1,8 

МеВ). 
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Рис. 5.7. Залежність ступеня кристалічності від вмісту БВНТ в ПВХ після 

електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр (Ее=1,8 МеВ). 
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0,5 ваг.% БВНТ спостерігається помітне погіршення регулярності 

упорядкування макроланцюгів в об’ємі кристалічної фази за великого вмісту 

нанотрубок (1,0 і 2,0 ваг.%). Очевидно, що загальне зменшення ступеня 

кристалічності обумовлено деструкцією макромолекул, в тому числі в областях 

кристалічної фази. Разом з тим, деструкція за розглянутої дози поглинання не 

впливає на зростання ступеня кристалічності, яке було досягнуто у випадку 

наповнення ПВХ 0,2 і 0,5 ваг. % БВНТ. За великих концентрацій нанотрубок 

(1,0 і 2,0 ваг. %), як видно із СЕМ зображень, полімерна основа зосереджена в 

шарах, що змочують наповнювач. Можна припустити, що ступінь 

упорядкування ланцюгів в цих шарах достатньо висока і тому, сусідні 

макромолекули в кристалічній фазі розміщені близько одна до одної. В 

результаті деструкції таких макроланцюгів виникають кінцеві вільні радикали 

[142]. Ймовірність рекомбінації цих радикалів висока, що створює умови для 

внутрішньомолекулярних зшивок і як наслідок до падіння ступеня 

кристалічності. Таким чином, у випадку малих концентрацій нанотрубок 

падіння ступеня кристалічності  обумовлено лише одним механізмом, а саме 

деструкцією макромолекул в кристалічній фазі. За високого вмісту нанотрубок 

руйнування кристалічної складової відбувається як результат накладання двох 

механізмів-деструкції і внутрішньо-молекулярних зшивок, що призводить до 

суттєвого зменшення упорядкування ланцюгів в кристалітах. 

Як було видно із змін інтенсивностей дифракційних максимумів, які 

відповідають за різний конфірмаційний стан макромолекул в кристалічній фазі, 

електронне опромінення впливає на відносний вміст ізотактичної фази ПВХ в 

порівнянні з синдіотактичною долею. На рис. 5.8 наведено залежність 

відносного вмісту кристалітів з ізотактичною конформацією ПВХ в 

нанокомпозитах від вмісту нанотрубок після електронного опромінення з 

дозою поглинання 0,05 МГр. 

Видно, що характер залежності відносного вмісту кристалітів з 

ізотактичною конформацією ПВХ після електронного опромінення з дозою 
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поглинання 0,05 МГр зберігається, порівняно з неопроміненим ПВХ, але 

кількість кристалітів дещо зменшується. 

 

5.2. Радіаційна модифікація механічних властивостей 

нанокомпозитів. 

Вплив нанотрубок на механічні властивості полімерних нанокомпозитів 

залежить не лише від фізичних особливостей компонент, а також від 

технологічних умов приготування зразків і вмісту наповнювачів [143, 144]. 

На рис. 5.9 показано поведінку модуля Юнга нанокомпозитів ПВХ в 

залежності від вмісту нанотрубок в неопроміненому стані та після 

електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр. 

Оскільки модуль Юнга є мірою жорсткості полімерів, яка визначається 

станом кристалічної і аморфної фаз, то очевидно, що його зміна з ростом вмісту 

нанотрубок обумовлена перебудовою вказаних станів. За малих концентрацій 

нанотрубок (0,2 і 0,5 ваг.%) ступінь кристалічності зростає і тому, можна було 

очікувати в даній концентраційній області збільшення модуля Юнга. З іншого 

боку, видно, що вже за концентрації 0,5 ваг.% БВНТ підвищення модуля Юнга 

гальмується, а за більш високого вмісту нанотрубок виникає його падіння. Воно 
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Рис. 5.8. Залежність відносного вмісту кристалітів з ізотактичною 

конформацією ПВХ після електронного опромінення з дозою поглинання 

0,05 МГр. 
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з’являється як результат пошкодження нанотрубками макроланцюгів як в 

кристалічній, так і аморфній областях. В обох випадках зменшення 

молекулярної маси супроводжується падінням модуля Юнга. 

 

Ступінь кристалічності за великих концентрацій нанотрубок  (1,0 і 2,0 

ваг.%) залишається майже незмінним, тому зменшення величини модуля Юнга 

переважно відбувається за рахунок деструкції макромолекул в аморфній фазі. 

За наявності 2,0 ваг.% БВНТ падіння модуля Юнга призупиняється, що можна 

пояснити збільшенням агрегації нанотрубок і як наслідок, зменшенням їх 

деградуючої ролі [145]. 

Не можна виключати і зшивок між макромолекулами ПВХ і 

нанотрубками, які реалізуються внаслідок виникнення кінцевих 

макрорадикалів, що призводить до ефективного змочування наповнювачів 

полімерами. Видно, що лише за малого вмісту БВНТ відбувається зростання 

модуля Юнга, яке є результатом сприяння нанотрубками росту ступеня 

кристалічності. Електронне опромінення за дози поглинання 0,05 МГр 
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Рис. 5.9. Залежність модуля Юнга для нанокомпозитів ПВХ з БВНТ від 

вмісту нанотрубок в неопроміненому стані (1) та після електронного 

опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр (2) (Ее=1,8 МеВ, Т=293 К).   
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призводить до різкого зменшення модуля Юнга не лише ПВХ, але і його 

нанокомпозитів з нанотрубками у всій області концентрацій. Видно, що 

залежність модуля Юнга від концентрації нанотрубок після електронного 

опромінення зберігається подібною в порівнянні з неопроміненими 

нанокомпозитами. За використаної дози поглинання пошкодження нанотрубок 

незначні і зміни після електронного опромінення переважно виникають як 

наслідок деструкції макромолекул ПВХ в результаті бомбардування 

іонізуючими частинками. 

Ця деструкція відбувається в обох фазових станах. Разом з тим, 

визначальним в поведінці модуля Юнга нанокомпозитів є деградаційний вплив 

наповнювачів, а опромінення призводить лише до зміни його величини. У 

випадку нанокомпозитів з 1,0 і 2,0 ваг. % БВНТ цей вплив на падіння модуля 

Юнга значно менший. З одного боку, деструкція при опроміненні призводить 

до погіршення механічних властивостей, а з іншого – нанотрубки сприяють 

радіаційній стійкості макроланцюгів. Вона може бути пов’язана з 

рекомбінацією макрорадикалів за рахунок пригнічення рухливості сегментів в 

присутності нанотрубок і виникненням радіаційно-обумовлених зшивок між 

складовими нанокомпозитів. 

У випадку радіаційно-стимульованого зшивання макромолекул з 

нанотрубками, яке призводить до покращення їх спряження, зростає 

мікротвердість [146]. На рис. 5.10 показано поведінку мікротвердості ПВХ та 

його нанокомпозитів у вихідному стані та після електронного опромінення з 

дозою поглинання 0,05 МГр. 

Видно, що зміни мікротвердості до і після електронного опромінення 

подібні і нагадують поведінку модуля Юнга. Водночас, крива мікротвердості 

для опроміненого зразка відповідає більшим її значенням, що може бути 

пов’язано з радіаційними зшивками між макроланцюгами та нанотрубками. 

Такі зшивки є наслідком утворення під дією іонізуючого опромінення кінцевих 

макрорадикалів при деструкції макромолекул та радіаційних пошкоджень 

поверхні нанотрубок.  
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Очевидно, що в результаті бомбардування високоенергетичними 

електронами, здатного до радіаційного дефектоутворення не лише в 

макроланцюгах, а також на поверхні нанотрубок, ефективність зшивання 

зростає в порівнянні неопроміненими нанокомпозитами [145]. 

 Присутність в ПВХ нанотрубок також впливає на температуру плавлення 

Тпл нанокомпозитів. 

На рис. 5.11 наведено залежність теплоємності від температури для ПВХ і 

нанокомпозиту з 2,0 ваг. % нанотрубок. 

Видно, що температура плавлення ПВХ від 468 К зменшується до 

Тпл=453 К в нанокомпозиті, що свідчить про погіршення структурної організації 

ПВХ в присутності нанотрубок внаслідок обмеження рухливості сегментів 

ланцюгів. Очевидно, що таке гальмування рухливості зменшує досконалість 

будови полімеру. Аналогічне падіння температури плавлення спостерігалося 

для нанокомпозитів ПВХ з 5,0-20,0 ваг.% БВНТ [147]. 
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Рис. 5.10. Залежність мікротвердості для нанокомпозитів ПВХ з БВНТ від 

вмісту нанотрубок в неопроміненому стані (1) та після електронного 

опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр (2) (Ее=1,8 МеВ, Т=293 К).  
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5.3. Коливна структура механохімічно модифікованих полієнових 

структур в нанокомпозитах ПВХ з БВНТ. 

Виникнення полієнових послідовностей обумовлено дегідрохлоруванням 

ПВХ з виділенням HCl.  

Ефективне вивчення наявних поліспряжених послідовностей можливе у 

випадку застосування резонансної КРС- спектроскопії [148].  

На рис. 5.12 для прикладу наведено спектри КРС ненаповненого ПВХ та 

нанокомпозиту ПВХ з 0,5 ваг.% БВНТ. Наведені спектри КРС свідчать про 

належність ПВХ, що досліджується, до полівініленів з розвинутою системою 

поліспряжених послідовностей. На це вказують інтенсивні смуги, що належать 

валентним коливанням розтягу ν(С–С) біля ν1=1125 см-1, а також ν(С=С) біля 

ν2=1511см-1. Крім цих ліній спостерігаються вищі гармоніки та складені моди 

для С–С і С=С зв’язків в поліспряжених системах. Так, друга гармоніка 

валентних коливань С–С зв’язків з’являється біля 2ν1=2254 см-1. Складена 

коливна мода з частотою ν1+ ν2 призводить до появи смуги біля 2636 см-1. Друга 

гармоніка коливної моди С=С зв’язків розміщена поблизу 2ν2=3026 см-1, а третя 

гармоніка коливної моди С–С зв’язків призводить до появи лінії біля 3ν1=3360 

см-1. Вказані смуги знаходяться поблизу положень аналогічних ліній для плівок 
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Рис. 5.11. Залежність теплоємності ПВХ (1) та його нанокомпозиту з 2,0 

ваг.% БВНТ (2) від температури. 
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ПВХ, одержаних методом випаровування при застосуванні ІЧ-лазерної абляції 

[148]. Разом з тим, розглянутий спектр відрізняється від спектру КРС менше 

деградованого ПВХ [149].  

 

Крім ліній КРС, обумовлених структурою полівініленів, в спектрі 

спостерігається набір смуг, пов’язаних з коливними модами не деградованого 

ПВХ, які добре узгоджуються з сукупністю смуг, що з’являються в спектрах ІЧ-

поглинання [148, 150, 151]. Водночас, в спектрі КРС відсутні смуги поблизу 

1640 см-1, що належать коливанням подвійних зв’язків С=С. Смуга біля 1725 

см-1 є наслідком присутності карбонільних груп С=О. Видно, що лінії біля 

ν2=1511см-1 і 2ν2=3026 см-1 складні і їх можна описати набором компонент, що 

відповідає різним довжинам полієнових послідовностей. 

Для знаходження довжини спряжених фрагментів можна скористатися 

емпіричним виразом, який представляє зв'язок між частотою ν2 і числом n 

спряжених подвійних зв’язків С=С у полієновій послідовності [149]: 

ν2 =1461+151,24ехр(-0,07808n).  

Так, для ненаповненого ПВХ, якщо вважати, що смуга біля ν2=1511см-1 

включає чотири компоненти, можна одержати значення n для різних 

послідовностей. У випадку ν2=1484 см-1 число спряжених ланок n=29. Для 
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Рис. 5.12. Спектри КРС ненаповненого ПВХ (а) та його нанокомпозиту з 0,5 

ваг.% БВНТ (б)  (λзб=488 нм, Т=293 К). 
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ν2=1505 см-1 значення n=16. Коли ν2=1527 см-1, то n=10, а при ν2=1581см-1 число 

n=3. При цьому, переважають спряжені послідовності з n=16 і n=10, а число 

послідовностей з великими і малими значеннями n незначне.                    

Представляє інтерес визначити як впливають на формування 

поліспряжених систем нанотрубки. Такий вплив може відбуватися як за 

рахунок механохімічної деструкції полімерних ланцюгів нанотрубками, так і в 

результаті міжмолекулярних поперечних зшивок, які протидіють утворенню 

спряжених ланок. Для нанокомпозиту ПВХ з 0,2 ваг.% нанотрубок особливо 

помітно зміщуються компоненти смуги ν2(С=С), що вказує на перебудову 

полієнових послідовностей вже за малого вмісту нанотрубок, яка обумовлена 

механохімічною деструкцією макромолекул наповнювачем [152].  

Як було показано, одночасно з деструкцією макроланцюгів нанотрубки 

сприяють кристалізації ПВХ, що призводить до зростання модуля Юнга і 

мікротвердості. 

У спектрі КРС нанокомпозиту ПВХ з 0,5 ваг.% нанотрубок видно, що в 

області смуг ν1(С–С)=1129 см-1 і ν2(С=С)=1523 см-1 з’являється значний фон 

КРС, рис. 5.12 (б). Особливо значної перебудови зазнає смуга ν2(С=С). Якщо 

обмежитися лише чотирма компонентами її розкладу, то у випадку 

ν2(С=С)=1507 см-1 значення n=15, а при ν2(С=С)=1523 см-1 величина n=11. На 

відміну від нанокомпозиту з 0,2 ваг.% БВНТ, для якого спряжені послідовності 

переважно відповідали двом частотам ν2(С=С)=1511 см-1 і ν2(С=С)=1525 см-1, то 

у випадку нанокомпозиту з 0,5 ваг.% нанотрубок переважають послідовності з 

n=11 для   ν2(С=С)=1523  см-1.  

Відносна інтенсивність смуги 1287 см-1, що відповідає комбінації 

коливань С–С і С–О, падає. Разом з тим, різко зростає відносна інтенсивність 

смуг біля 1739 см-1, обумовленою виникненням карбонільних груп С=О, та 

поблизу 1897 см-1, пов’язаною з комбінацією коливань С=С і С=О. Їх 

інтенсивність стає порівняною з інтенсивністю смуг 2ν1=2256 см-1 та ν1+ 

ν2=2641 см-1. При цьому, інтенсивність лінії 2ν1 в порівнянні зі смугою ν1+ ν2 

зростає. Зменшується відносна інтенсивність лінії 2ν2=3029 см-1 і, навпаки, 
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зростає інтенсивність смуги 3ν1=3376 см-1. Крім того, остання зазнає значного 

зсуву. 

На рис. 5.13 представлено спектри КРС нанокомпозиту ПВХ з 1,0 та 

2,0 ваг.%.  
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Рис. 5.13.  Спектри КРС нанокомпозитів ПВХ з 1,0 (а) та 2,0 (б) ваг.% БВНТ 

(λзб=488 нм, Т=293 К). 

 

Як і для нанокомпозиту з 0,5 ваг.% нанотрубок, фон в області смуг ν1(С–

С) і ν2(С=С) зберігається, але відбувається значна перебудова спектру КРС. 

Видно, що деструктивна дія при підвищенні концентрації нанотрубок 

продовжує зростати. При цьому, одночасно з формуванням полієнових 

структур відбувається пошкодження головних ланцюгів. Про останнє свідчить 

падіння інтенсивності ліній скелетних коливань С–С біля 857 см-1 та валентних 

коливань поблизу ν1(С–С)=1121 см-1. Руйнування зв’язків С–С і зростання 

вмісту поліспряжених систем підтверджується падінням інтенсивностей смуг 

гармонік коливань 2ν1(С–С)=2254 см-1, 3ν1(С–С)=3370 см-1, подальшим 

зростанням та суттєвим зміщенням ліній біля 1667 і 1862см-1 з карбонільними 

групами С=О. Навпаки, інтенсивності ліній біля ν1+ ν2=2640 см-1 і особливо 

2ν2(С=С)=3034 см-1 зростають. Інтенсивність лінії 2ν2 майже досягає величини, 

характерній смузі 2ν1. При цьому, як і для попередніх зразків, спостерігаються 

лінії, властиві валентним коливанням розтягу груп СН і СН2, які розміщені біля 
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2760, 2932 і 2980 см-1. Водночас ці лінії для ПВХ з інтенсивністю, що значно 

менша інтенсивності смуг, обумовлених присутністю поліспряжених ланок, 

відповідають частотам 2820, 2845, 2923, 2971 см-1. В нанокомпозиті з 1,0 ваг.% 

нанотрубок вказані смуги суттєво зміщені в бік вищих значень частот. На 

відміну від зразка з 0,5 ваг.% БВНТ, смуги 2ν2 і 3ν1 перекриваються за рахунок 

додаткової лінії біля 3125см-1, яка з’являється для даного нанокомпозиту.  

Складний характер коливань в області гармонік 2ν2 і 3ν1 свідчить, що в 

нанокомпозиті з 1,0 ваг.% нанотрубок виникає нова структура, яка об’єднує 

полієнові ланки з доповнюючим типом С–С зв’язків. Не виключено, що такою 

новою структурою можуть виступати зшиті області полієнових послідовностей 

макромолекули ПВХ або зшиті в цій же області макроланцюги з нанотрубками 

[146]. 

Якщо припустити, що смуга ν2(С=С)=1519 см-1 складається з компонент  

біля 1519 см-1, і 1536 см-1, то числа n дорівнюють 12 і 8 відповідно. 

Наявність великого вмісту нанотрубок (2,0 ваг.%) продовжує впливати на 

деструкцію головного ланцюга і формування полієнових структур, рис. 5.13 (б). 

Разом з тим, як показують спектри КРС в різних інтервалах частот, вказані 

процеси протікають менш ефективно.  

Положення смуг ν1(С–С) і ν2(С=С) в розглянутому композиті в порівнянні 

з ПВХ та іншими нанокомпозитами зміщені. Водночас, відносна інтенсивність 

смуги ν1(С–С) в порівнянні з лінією ν2(С=С) зростає, що свідчить про падіння 

деструктивного впливу нанотрубок на зв’язки С–С.  

В порівнянні з нанокомпозитом, в якому знаходиться 1,0 ваг.% 

нанотрубок, також зростає інтенсивність смуги 3ν1(С–С). Інтенсивність смуги 

карбонільних груп біля 1733 см-1, що виникають в результаті деструкції зв’язків 

С–С, зменшується і вона зміщується до положення, властивого для ПВХ (1725 

см-1). Більш вираженими стають лінії валентних коливань груп СН і СН2 біля 

2825, 2862, 2976 см-1. Відносна інтенсивність лінії 2ν2(С=С) в порівнянні із 

смугами 2ν1(С–С) і ν1(С–С)+ ν2(С=С) зменшується. Всі розглянуті зміни 

спектру КРС для нанокомпозиту ПВХ з 2,0 ваг.% БВНТ підтверджують, що з 
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агрегацією нанотрубок процеси деструкції макроланцюгів, дегідрохлорування 

макромолекул, формування поліспряжених систем не зникають і відповідають 

заданій концентрації наповнювачів. Для компонент смуги ν2(С=С) біля 1400, 

1508, 1524 та 1655 см-1 відповідають значення n дорівнюють 12, 11, 3. В даному 

нанокомпозиті переважне число полієнових послідовностей відповідає n=11 

(ν2=1524 см-1). Разом з тим, загальмовується їх протікання.  

 

5.4. Коливна структура радіаційно-модифікованих полієнових 

послідовностей в нанокомпозитах ПВХ з БВНТ. 

Після опромінення електронами з дозою поглинання 0,05 МГр ПВХ та 

його нанокомпозитів відбувається катастрофічне зменшення інтенсивності КРС 

у всьому діапазоні частот. Воно очікуване, оскільки при задіяній дозі 

поглинання переважаючим фактором в ПВХ є деструкція макромолекул. 

Водночас, для ПВХ основні риси КРС зберігаються, що видно з рис. 5.14. На 

ньому для прикладу наведено спектри КРС ПВХ, та його нанокомпозиту з 0,5 

ваг.% БВНТ опроміненого, електронами з дозою поглинання 0,05 МГр. 

Наведені спектри відповідають резонансному КРС від полівініленів, 

одержаних в ПВХ, із збереженням смуг δ(=СН), ν1(С–С), ν2(С=С), ν(С=О), 

2ν1(С–С), ν1(С–С)+ν2(С=С). Разом з тим, їх інтенсивність в порівнянні з 

неопроміненим ПВХ дуже мала. В спектрах КРС зберігаються деформаційні та 

валентні коливання груп С–Сl, але вони значно зміщені в порівнянні з 

аналогічними смугами ПВХ без радіаційних пошкоджень. Ускладнюється 

вигляд смуг ν1(С–С), оскільки виникають додаткові компоненти. При цьому 

найбільш інтенсивна компонента цієї смуги зберігає свої положення. В 

порівнянні з неопроміненим ПВХ, в смузі ν2(С=С) зберігаються положення 

компонент, але зростає відносна інтенсивність компоненти біля 1523 см-1. 

Більш значною є інтенсивністю смуги карбонільної групи ν(С=О) і її положення 

зміщується від положення 1725 см-1 для ПВХ до 1691 см-1 у випадку його 

радіаційної деструкції.  
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Рис. 5.14. Спектри КРС ненаповненого ПВХ (а) та його нанокомпозиту з 

0,5 (б) ваг.% БВНТ після електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 

МГр (Ее=1,8 МеВ, λзб=488 нм, Т=293 К). 

 

Зберігаються смуги 2ν1(С–С), ν1(С–С)+ν2(С=С), але відсутня смуга 3ν1(С–

С), а інтенсивність смуги 2ν2(С=С) стає значно меншою за інтенсивність смуг 

валентних коливань СН, СН2 полівінілхлориду. Більше того, інтенсивність 

смуги валентних коливань ν(СН2)=2917 см-1 перевищує інтенсивність смуг 2ν1 і 

ν1+ν2, що нехарактерно для неопроміненого ПВХ.  

Поблизу смуги полівінілену 2ν1=2255 см-1 з’являється сукупність 

додаткових ліній поблизу 2046, 2122, 2188 см-1, які за інтенсивністю близькі до 

інтенсивності смуги 2ν1, але відсутні в спектрі КРС полівінілхлориду. Таким 

чином, очевидно, що електронне опромінення приводить до пошкодження 

зв’язків С–С, С=С в поліспряжених ланках, яке супроводжується руйнуванням 

полівініленових ланцюгів. Радіаційних пошкоджень також зазнають 

макромолекули ПВХ. 

  Спектр резонансного КРС нанокомпозиту з 0,2 ваг.% БВНТ подібний 

аналогічному спектру опроміненого ПВХ. Водночас, мають місце зміщення 

окремих ліній та компонент смуг ν1(С–С) і ν2(С=С), з’являється лінія валентних 

коливань ν(СН)=2975 см-1. Вказані результати свідчать, що як і для ПВХ, в 

нанокомпозиті відбувається радіаційна руйнація полімеру, в тому числі 
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полієнових послідовностей. Разом з тим, присутність виражених смуг ν1, ν2, 2ν1, 

ν1+ν2 підтверджує збереження полієнових послідовностей, незважаючи на те, 

що їх концентрація сильно зменшується.  

Більш катастрофічними є радіаційні пошкодження нанокомпозиту з 

0,5 ваг.% нанотрубок при тій же дозі поглинання. Одержаний спектр КРС, 

незважаючи на наявність мало інтенсивних смуг ν1(С–С)=1125 см-1 і 

ν2(С=С)=1515 см-1, які свідчать про існування поліспряжених систем, мало 

нагадує вигляд спектрів КРС опромінених ПВХ і його нанокомпозиту з 0,2 

ваг.% нанотрубок. Інтенсивність КРС у всьому інтервалі частот незначна, але 

суттєво зростає фон. Крім того, виникають широкі смуги з максимумами біля 

2061 і 2590 см-1. Смуги валентних коливань груп СН і СН2 відсутні. Видно, що 

опромінення приводить до майже повної радіаційної руйнації не лише 

полівініленів, а також полімеру, що в значно меншій мірі спостерігалося для 

ПВХ і його нанокомпозиту з 0,2 ваг.% БВНТ.  

Подібне руйнування полімеру відбувається в нанокомпозиті ПВХ з 1,0 

ваг.% нанотрубок. Разом з тим, мають місце і відмінності радіаційного  

руйнування, що видно з  рис. 5.15, на якому представлено спектр КРС 

нанокомпозиту ПВХ з 1,0 ваг.% нанотрубок після опромінення електронами з 

дозою поглинання 0,05 МГр. Наведений спектр КРС також вказує на радіаційне 

руйнування полієнових послідовностей та макромолекул ПВХ. Водночас, на 

відміну від спектру КРС нанокомпозиту з 0,5 ваг.% нанотрубок, в цьому 

спектрі видно присутність не лише ліній ν1(С–С)=1124 см-1, ν2(С=С)=1516 см-1, 

2ν1+ν2=2636 см-1, а також смуги деформаційних та валентних коливань груп С–

Сl біля 630 і 698 см-1, валентних коливань груп С–Н біля ν(СН2)=2919 см-1 і 

ν(СН)=2981 см-1. Інтенсивність вказаних смуг вища, ніж ліній, що виникають в 

спектрі КРС нанокомпозиту з 0,5 ваг.% нанотрубок. 

В спектрах КРС неопромінених нанокомпозитів ПВХ з 0,5 і 1,0 ваг.% 

нанотрубок в області смуг ν1 і ν2 відмічається зростання фону, яке, як 

припускають, зв’язано з виникнення значних механічних напружень. 
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Рис. 5.15.  Спектри КРС нанокомпозитів ПВХ з 1,0 (а) та 2,0 ваг.% БВНТ (б)  

після електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр (Ее=1,8 МеВ, 

λзб=488 нм, Т=293 К).   

 

Напружені С–С– і С=С– зв’язки більш схильні до деструкції, що у 

випадку електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр приводить до 

більш  вказаний фон КРС виражений значно менше, і тому механічні 

напруження зв’язків С–С та С=С малі. Це приводить до їх більшої радіаційної 

стійкості до розриву і, як наслідок, до зменшення радіаційної деструкції 

спряжених областей і макроланцюгів ПВХ. Оскільки нанотрубки схильні до 

агрегації, то можна очікувати, що в нанокомпозиті з 1,0 ваг.% БВНТ в 

порівнянні з нанокомпозитом з 0,5 ваг.% нанотрубок однорідність розподілу 

наповнювачів менша. В результаті механічні напруження зв’язків в 

нанокомпозиті з 1,0 ваг.% нанотрубок також менші, що підвищує їх стійкість до 

розриву внаслідок опромінення. З цієї причини, радіаційне руйнування 

структури макромолекул ПВХ в нанокомпозиті з 1,0 ваг.% БВНТ менше, ніж в 

нанокомпозиті з 0,5 ваг.% нанотрубок. 

Збільшення агрегації нанотрубок, яке можна очікувати при зростанні їх 

концентрації в нанокомпозитах, повинно сприяти підвищення радіаційної 

стійкості полієнових структур. Дійсно, у випадку опромінення нанокомпозиту 
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ПВХ з 2,0 ваг.% нанотрубок. для якого фон КРС в області частот ν1 і ν2, і, як 

наслідок, механічні напруження менші, катастрофічне радіаційне руйнування 

поліспряжених систем і макромолекул ПВХ відсутнє. Спектр КРС стає 

подібним до одержаного для опроміненого ПВХ, включаючи наявність смуг 

валентних коливань груп С–Н, за інтенсивністю переважаючих лінію 2ν2. 

В спектрі резонансного КРС нанокомпозиту ПВХ з 2,0 ваг.% нанотрубок 

після опромінення електронами в низькочастотному діапазоні (400-1100) см-1 

КРС більше виражений в порівнянні з спектром опроміненого ПВХ і включає 

всю сукупність смуг, характерну в цій області для ПВХ, а також δ(=СН), що 

відповідає полієновим структурам. 

Виникає перебудова полієнових структур, оскільки має місце суттєве 

зміщення компонент смуг ν1(С–С) і ν2(С=С). Якщо для опроміненого ПВХ 

максимуми компонент лінії ν2(С=С) розміщені поблизу 1481, 1503, 1523 і 1584 

см-1, що відповідає значення n: 26, 16, 11, 3, то максимуми компонент 

знаходяться біля 1473, 1508, 1524 і 1649 см-1. Число послідовностей n для цих 

положень дорівнюють 32, 15, 11, 2, відповідно. 

Кількість спряжених ланок найбільша для 1508 см-1 (n=15). Незважаючи 

на те, що загальна інтенсивність смуг ν1 і ν2 для нанокомпозиту вища, ніж для 

опроміненого ПВХ, відносна інтенсивність лінії ν2 у випадку нанокомпозиту 

менша. Більш значні відмінності спостерігаються у високочастотному інтервалі 

(1500-3100 см-1). Видно присутність смуг 2ν1, ν1+ν2 і 2ν2, а також смуг 

валентних коливань груп С–Н. На відміну від спектру КРС для опроміненого 

ПВХ інтенсивність лінії 2ν2=3033 см-1 значно більша, а інтенсивність смуги 

ν(СН2)=2917 см-1 не перевищує інтенсивність смуги ν1+ν2=2636 см-1 і майже 

однакова із лінією 2ν1=2254 см-1. Значно меншою є інтенсивність смуги 

карбонільних груп ν(С=О)=1740 см-1. 

Розглянута поведінка спектрів КРС нанокомпозиту ПВХ з 2,0 ваг.% 

нанотрубок свідчить, що механічні напруження зв’язків С–С і С=С в 

поліспряжених системах, викликаних наявністю нанотрубок, значно менші в 

порівнянні з нанокомпозитами з 0,5 і 1,0 ваг.% БВНТ. Для дози поглинання 
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0,05 МГр присутність нанотрубок мало впливає на процеси деструкції 

макромолекул ПВХ, в тому числі в місцях полієнових ланок. Разом з тим, 

також за концентрації нанотрубок руйнуюча дія опромінення призупиняється і 

не супроводжується майже повною деградацією нанокомпозитів за меншого 

вмісту наповнювачів.  

 

5.5. Фотолюмінесценція механохімічно модифікованих полієнових 

структур в нанокомпозитах ПВХ з БВНТ. 

У недеградованому ПВХ фотолюмінесцентні властивості відсутні, 

оскільки плівки таких ПВХ поглинають всього 1,5% сонячного світла і не 

проявляють власну люмінесценцію у видимому діапазоні з довжинами хвилі 

вище 320 нм. Максимум оптичного поглинання для ідеального ПВХ 

знаходиться біля 196 нм. Для її виникнення за рахунок фото-, термо, 

механохімічних, хімічних, радіолізних реакцій ПВХ створюють дефектні 

структури у вигляді ненасичених (подвійних) зв’язків, полієнових 

послідовностей, α-, β-ненасичених кетонів, алильного хлору [152, 153]. Лише 

при створенні різновидностей дефектних структур, які виступають 

хромофорами, можна очікувати породження фотолюмінесценції. Система 

спряження в таких полімерах зосереджена в окремих ланках (хромофорах) в 

межах макромолекули і тому їх можна розглядати як полімери із загальним 

спряженням вздовж всієї макромолекули, але з дефектами, що обмежують 

довжини спряжених ланок. 

На рис. 5.16 для прикладу наведено спектри фотолюмінесценції (ФЛ) для 

ненаповненого ПВХ та його нанокомпозиту з 2,0 ваг.% БВНТ, а також їх 

розклади на компоненти. Видно, що ФЛ зосереджена в широкому діапазоні 

довжин хвиль від 500 до 800 нм. В спектрах ФЛ для ПВХ можна виділити 

кілька компонент. Максимуми цих компонент в спектрах ФЛ за кімнатної 

температури знаходяться поблизу 531, 563, 592 та 620 нм.  
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Рис. 5.16. Спектри ФЛ ненаповненого ПВХ (а) і його нанокомпозиту з 

2,0 ваг.% (б) та їх розклад на компоненти (λзб=488 нм, Т=293 К). 

 

Очевидно, що, як було показано при дослідженнях спектрів КРС, 

виникнення ФЛ обумовлено існуванням в ПВХ дефектних структур у вигляді 

полієнових послідовностей різної довжини і переходів π*→π для відповідних 

поліспряжених систем. Флуоресценція від таких макромолекул визначається 

накладанням випромінювання від спряжених ділянок π-електронної 

делокалізації різної довжини. 

Таким чином, у випадку λзб=488 нм збуджуються спряжені ланки з 

меншою довжиною делокалізації π-електронів. Дезактивації цієї енергії 

реалізується за рахунок часткового її випромінювання найкоротшим 

хромофором, в якому відбулося поглинання, та міграції енергії збудження до 

ділянок з більшими довжинами делокалізації π-електронів і подальшим 

випромінюванням світла цими ланками [154]. Оскільки внаслідок 

термодеструкції ПВХ з’являються хромофори з різними довжинами спряження 

n (2, 8, 10, 16), то можна припустити, що компонента випромінювання біля 531 

нм відповідає хромофору з найменшою довжиною n= 2. Всі інші компоненти 

флюоресценції зв’язані з відповідними переходами π*→π для кожного з 

вказаних хромофорів. Виходячи із значень інтегральної інтенсивності для 

кожної з компонент флюоресценції, можна припустити, що значна доля 
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полієнових послідовностей відповідає великим довжинам (максимум 

випромінювання знаходиться біля 620 нм). Водночас, компонента з 

максимумом поблизу 620 нм характеризується значною дисперсією 

(напівширина даної смуги дорівнює 98,4 нм), що вказує на широкий розкид 

довжин спряжених ділянок. Більш вираженими є смуги випромінювання біля 

563 і 592 нм з відповідними напівширинами 37,9 і 49,0 нм, тому можна зробити 

висновок, що найбільша чисельність спряжених ділянок відповідає n=10 для 

563 нм, n=16 для 592 нм. 

Нанотрубки при концентраціях 0,2 і 0,5 ваг% призводять до значного 

гасіння ФЛ, яка спостерігалася для ненаповненого  ПВХ. Водночас, зменшення 

інтенсивності ФЛ із збільшенням вмісту нанотрубок не є монотонним. 

Найбільше зменшення інтенсивності ФЛ відповідає нанокомпозиту з 

концентрацією 0,5 ваг.% БВНТ. Очевидно, що таке гасіння флюоресценції 

обумовлено прищепленням макромолекул ПВХ до нанотрубок, в результатів 

якого наповнювачі внаслідок значної провідності сприяють просторовому 

розділенню носіїв заряду, що виникають при збудженні спряжених ділянок. 

Ступінь впливу нанотрубок на гасіння ФЛ залежить від їх вмісту, а також 

однорідності розподілу в полімерній матриці, яка визначає число 

макромолекул, що можуть взаємодіяти з наповнювачами. Як було показано при 

дослідженням морфології, кристалічної структури, фізико-механічних 

властивостей, спектрів КРС, ефективне прищеплення макроланцюгів ПВХ 

відбувається за низьких концентрацій нанотрубок (0,2 і 0,5 ваг.%), коли має 

місце їх гомогенна дисперсія. У випадку низького вмісту БВНТ (0,2 ваг.%) їх 

концентрація низька для досягнення великого гасіння ФЛ, а при концентрації 

нанотрубок 0,5 ваг.% зберігається висока однорідність і суттєво зростає їх 

вміст, що призводить до найбільшого гасіння флуоресценції. 

При збільшенні концентрації нанотрубок до 1,0 ваг.% однорідність 

розподілу погіршується внаслідок агрегації наповнювачів і, як результат, 

зменшується число взаємодіючих з БВНТ макромолекул ПВХ. Це призводить 

до зменшення в порівнянні з нанокомпозитом, що вміщує 0,5 ваг.% нанотрубок, 
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гасіння флуоресценції, але воно не досягає його величини, характерної для 

нанокомпозиту з 0,2 ваг.% БВНТ. Гасіння ФЛ продовжує зменшуватися в 

порівняні з нанокомпозитом з 1,0 ваг.% нанотрубок у випадку збудження 

нанокомпозиту з 2,0 ваг.% БВНТ. Причина такого зменшення гасіння ФЛ 

пов’язана ще з більшою, ніж для нанокомпозиту з 1,0 ваг.% нанотрубок 

агрегацією нанотрубок і, як наслідок, падінням числа взаємодіючих з 

наповнювачами макроланцюгів ПВХ. 

Розклад на компоненти смуги ФЛ, одержаній для нанокомпозиту ПВХ з 

0,2 ваг.% БВНТ, вказує на існування кількох переважних довжин спряжених 

послідовностей, а саме з n, рівними 10 і 13. Флуоресценція зумовлена цими 

послідовностями описується компонентами випромінювання з максимумами 

біля 516, 530, 540, 569, 586, 624 нм. Аналогічний розклад на компоненти 

спектру ФЛ нанокомпозиту ПВХ з 0,5 ваг.% можна представити чотирма 

смугами з максимумами біля 532, 560, 585 і 639 нм. Видно, що в порівнянні з 

ПВХ найбільше зміщення максимумів від 592 до 585 нм і від 620 до 639 нм 

спостерігається для довгих спряжених ланок. Подібні зміщення максимів також 

мають місце для нанокомпозиту з 0,2 ваг.% БВНТ. 

Розклад на компоненти спектрів флюоресценції вказує, що для 

нанокомпозиту ПВХ з 1,0 ваг.% нанотрубок зберігаються, як і для інших 

нанокомпозитів, подібні довжини полієнових послідовностей. Водночас має 

місце суттєве зростання інтегральної інтенсивності компоненти з максимумом 

біля 587 нм. У випадку нанокомпозиту ПВХ з 2,0 ваг.% БВНТ спостерігається 

значне зміщення максимумів всіх компонент до положень 549, 593, 631 і 676 

нм. Таким чином, незважаючи на те, що збільшення вмісту нанотрубок до 2,0 

ваг.%, як це витікає з досліджень спектрів КРС, менш ефективно впливає на 

формування полієнових послідовностей, в таких нанокомпозитах відбувається 

зростання числа довгих спряжених ділянок. Можливо, це обумовлено 

зменшенням механічних напружень зв’язків, яке за наявності нанотрубок 

сприяє розширенню дегідрохлорування без зародження нових спряжених ланок 

[138]. 
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У випадку використання для збудження світла з довжиною хвилі λзб=325 

нм спостерігається суттєва перебудова спектрів ФЛ, яка викликана появою 

випромінювання не лише від полієнових фрагментів, а також від зв’язків в 

карбонільних групах С=О. 

 

5.6. Фотолюмінесценція радіаційно-модифікованих полієнових 

структур в нанокомпозитах ПВХ з БВНТ. 

Падіння інтенсивності резонансного КРС в разі високоенергетичного 

електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр вказує на протікання в 

ПВХ та його нанокомпозитах з нанотрубками активних процесів деструкції. 

Вони зачіпають як зв’язки С–С в остові макромолекул, так і зв’язки С=С 

поліспряжених ділянок. Водночас величина радіаційних пошкоджень 

нанокомпозиту дуже суттєво залежить від вмісту нанотрубок та однорідності їх 

розподілу. Найбільша радіаційна руйнація спостерігається в нанокомпозитах з 

0,5 і 1,0 ваг.%. Вказане знешкодження полієнових структур пояснюється  

значними механохімічними напруженнями зв’язків С–С і С=С в даних зразках, 

викликаних гомогенною дисперсією нанотрубок, які сприяють їх радіаційним 

пошкодженням. У випадку малої концентрації нанотрубок (0,2 ваг.%) або 

навпаки, великої концентрації (2,0 ваг.%), при якій відчутною стає їх агрегація, 

спостерігається підвищення радіаційної стійкості цих нанокомпозитів до 

пошкоджень при опроміненні. 

На рис. 5.17 представлено спектри ФЛ ПВХ та його нанокомпозитів після 

опромінення електронами з дозою поглинання 0,05 МГр при збудженні світлом 

з довжиною хвилі λзб=488 нм. З наповненням ПВХ нанотрубками має місце 

різке падіння інтегральної інтенсивності флюоресценції. Водночас, 

немонотонність гасіння ФЛ з ростом вмісту нанотрубок відрізняється від 

випадку неопромінених нанокомпозитів, для яких найменше значення 

інтенсивності відповідало зразку з 0,5 ваг.% БВНТ. В разі опромінення 

нанокомпозиту з 1,0 ваг.% нанотрубок спектри КРС показують на більш значну 
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деструкцію спряжених ділянок, в порівнянні з нанокомпозитом з 0,5 і 2,0 ваг.% 

БВНТ, що є причиною найбільшого гасіння ФЛ для цього зразка. 

 

Розклад на компоненти наведених спектрів ФЛ показує, що максимуми 

компонент для опроміненого ПВХ відповідають положенням 526, 563, 600 і 646 

нм, які відрізняються від положень аналогічних максимумів 531, 563, 592, 620 

нм неопроміненого ПВХ. Більше того, вищі значення інтегральних 

інтенсивностей відповідають компонентам з максимумами біля 563 і 600 нм, а 

не 620 нм, що мало місце для неопроміненого зразка. Таким чином, деструкція 

ПВХ не змінює механізму виникнення флюоресценції, але відбувається 

зміщення електронних переходів до інших полієнових послідовностей із 

зміною їх ймовірностей. Подібна картина спектру ФЛ з врахуванням 

подальшого різкого падіння інтенсивності флуоресценції спостерігається для 

нанокомпозиту з 0,5 ваг.% БВНТ. Для нанокомпозиту з 0,2 ваг.% БВНТ крім 

гасіння флуоресценції спостерігається збагачення спектру ФЛ новими 

додатковими переходами. В спектрі з’являється сукупність нових смуг з 

максимумами біля 516, 530, 544, 562, 580, 604 і 635 нм. Це означає, що гасіння 

 

Рис. 5.17. Спектри ФЛ ПВХ (1) та його нанокомпозитів з 0,2 (2), 0,5 (3), 1,0 

(4) і 2,0 ваг.% БВНТ (5) після електронного опромінення з дозою поглинання 

0,05 МГр (λзб=488 нм, Ее=1,8 МеВ, T=293 К). 
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ФЛ вже визначається не лише вмістом нанотрубок та їх гомогенністю 

розподілу, а також станом поліспряжених систем. Поява нових смуг при малих 

довжинах хвиль свідчить про руйнування довгих полієнових послідовностей, 

яке супроводжується виникненням менших за довжиною спряжених ділянок. 

Якщо в опроміненому ПВХ та в нанокомпозитів з 0,2 ваг.% нанотрубок процес 

радіаційних пошкоджень спряжених ділянок виражених недостатньо. то в 

нанокомпозиті з більшим вмістом нанотрубок (0,5 ваг.%) він стає більш 

ефективним і супроводжується гасінням ФЛ і появою в її спектрі смугам, що 

відповідають новим спряженим послідовностям з меншою довжиною. 

 В спектрі ФЛ нанокомпозиту з 1,0 ваг.% нанотрубок видно сукупність 

компонент з максимумами біля 517, 529, 544, 559, 572, 589, 604, 639 нм. Цей 

спектр ФЛ, якщо не враховувати більше гасіння, подібний до одержаного для 

нанокомпозиту з 0,5 ваг.% БВНТ. Очевидно, що він також відтворює 

деструкцію полієнів, яка стає ще більше ефективною при збереженні типу 

послідовностей. У випадку нанокомпозиту з 2,0 ваг.% нанотрубок спектр ФЛ 

крім зменшення величини гасіння також залишається подібним до аналогічних 

спектрів інших нанокомпозитів [138]. 

 Таким чином, нанотрубки за рахунок створення механохімічних 

напружень сприяють радіаційній деструкції полієнових послідовностей, при 

якій з’являються менші за довжиною спряжені ділянки. Збільшення вмісту 

нанотрубок приводить до більш ефективного руйнування спряжених ділянок, 

але мало впливає на тип полієнів, що з’являються в результаті радіаційних 

пошкоджень. Процеси руйнування поліспряжених структур супроводжуються 

перебудовою спектрів ФЛ нанокомпозитів ПВХ з нанотрубками, основною 

рисою якої є виникнення нових смуг ФЛ при менших довжинах хвиль, які 

відповідають меншим за довжиною полієнам.  

На рис. 5.18 наведено спектри ФЛ ПВХ та його нанокомпозитів після 

опромінення електронами з дозою поглинання 0,05 МГр при збудженні світлом 

з довжиною хвилі λзб=325 нм, Т=293 К. 
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  Як і при λзб=488 нм,  видно, що має місце гасіння флюоресценції ПВХ та 

його нанокомпозитів після опромінення електронами з дозою поглинання 

0,05 МГр. З ростом вмісту нанотрубок гасіння ФЛ немонотонне. Якщо у 

випадку λзб=488 нм найменше значення інтегральної інтенсивності 

флюоресценції належало нанокомпозиту з 1,0 ваг.% БВНТ, то при λзб=325 нм 

воно відповідає зразку з 2,0 ваг.% нанотрубок. Це свідчить про значну роль у 

гасіння фотолюмінесценції не лише присутності самих нанотрубок, їх вмісту, 

гомогенної дисперсії, а також деструкції полімерних ланцюгів, в тому числі 

полієнових структур, і механізму випромінювання [155-156]. 

При розкладі наведених спектрів ФЛ на компоненти видно, що для 

опроміненого ПВХ можна виділити компоненти з максимумами біля 383, 413, 

470, 544 нм. В порівнянні з неопроміненим ПВХ, максимуми компонент якого 

знаходяться в положення біля 387, 418, 469 і 542 нм, у випадку опромінення 

з’являється лише незначне зміщення смуг випромінювання і гасіння 

флуоресценції. Враховуючи аналогію спектрів ФЛ, можна припустити, що і для 

опромінених зразків при λзб=325 нм механізм випромінювання флуоресценції 
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Рис. 5.18. Спектри ФЛ ненаповненого ПВХ (1) та його нанокомпозитів з 0,2 

(2), 0,5 (3), 1,0 (4) і 2,0 ваг.% БВНТ (5) після електронного опромінення з 

дозою поглинання 0,05 МГр (λзб=325 нм, Ее=1,8 МеВ, T=293 К). 
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передбачає поглинання збуджуючого світла зв’язками –С=О– карбонільних 

груп з подальшим випромінюванням в результаті переходу π*→n в даних 

функціональних групах та міграції енергії до подвійних зв’язків С=С і 

спряжених ділянок (С=С)n різних довжин і випромінювання в результаті 

переходів π*→π в цих полієнових послідовностях.  

Таким чином, деструкція ПВХ при опроміненні не сильно впливає на 

його полієнову структуру. У випадку опромінення нанокомпозиту ПВХ з 0,2 

ваг.% БВНТ гасіння флуоресценції незначне і максимуми компонент, що 

знаходяться біля 385, 417, 470, 547 нм, зміщуються несуттєво, тому структура 

полієнів змінюється мало. В більшій мірі вплив нанотрубок на спектри ФЛ 

проявляється у випадку їх більших концентрацій в опромінених 

нанокомпозитах. 

У випадку опроміненого нанокомпозиту ПВХ з 0,5 ваг.% нанотрубок в 

порівняні з попередніми зразками та неопроміненим аналогічним 

нанокомпозитом спостерігається катастрофічне гасіння флуоресценції.  

Враховуючи вигляд спектру КРС для даного нанокомпозиту, його не 

можна пояснити лише просторовим розділенням збуджених носіїв зарядів. 

Очевидно, що воно обумовлено значною радіаційною руйнацією полієнових 

структур. Водночас можна помітити, що положення максимумів, які 

відповідають різним довжинам спряжених ділянок майже не змінюються. Це 

означає, що вказані типи полієнових послідовностей зберігаються, але їх число 

сильно зменшується. До речі, вивчення поведінки спектрів ФЛ у випадку 

λзб=488 нм, які дозволяють дослідити перебудову поліспряжених структур 

більшої довжини показує, що руйнування спряжених ділянок великої довжини 

супроводжується виникненням полієнів з меншим числом спряжених ланок. 

При λзб=325 нм зменшення довжин внаслідок радіаційних пошкоджень не 

відмічається, оскільки одержаний спектр ФЛ фіксує лише полієни з малими 

довжинами (одинарні подвійні зв’язки, дієни, триєни), які не розпадаються на 

менші полієни, а має місце тільки їх руйнація. 
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Для опроміненого нанокомпозиту ПВХ з 1,0 ваг.% нанотрубок внаслідок 

їх агрегації руйнування полієнових структур призупиняється. Максимуми 

компонент спектру ФЛ розміщені біля 387, 419, 470 і 548 нм, тобто структура 

поліспряжених систем зберігається. Такою ж вона залишається для 

нанокомпозиту ПВХ з 2,0 ваг.% БВНТ, оскільки максимуми компонент спектру 

ФЛ майже не зміщуються в порівнянні з іншими нанокомпозитами і 

знаходяться в положеннях біля 380, 416, 471, 548 нм. Разом з тим, для даного 

нанокомпозиту має місце сильне гасіння флюоресценції, незважаючи на те, що 

при такій концентрації нанотрубок їх агрегація повинна зростати. Найбільше 

гасіння для даного зразка не відмічалося при λзб=488 нм. Більше того, спектр 

КРС для вказаного опроміненого нанокомпозиту в порівнянні з аналогічними 

спектрами для радіаційно пошкоджених нанокомпозитів з 0,5 і 1,0 ваг.% 

нанотрубок не показує значне руйнування полієнових послідовностей. 

Така поведінка спектру ФЛ для нанокомпозитів ПВХ з 2,0 ваг.% 

нанотрубок, ймовірно, обумовлена особливістю міграції енергії збудження від 

зв’язків –С=О– до одинарних подвійних зв’язків С=С. Видно, що на відміну від 

інших нанокомпозитів інтенсивність смуг 380 і 416 нм майже однакові, що 

вказує на обмеження в перенесенні енергії до подвійних зв’язків, і як наслідок, 

до спряжених ділянок більших довжин. В зв’язку з цим можна стверджувати, 

що крім раніше зазначених факторів будова поліспряжених систем також може 

впливати на константи швидкості міграції енергії. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Встановлено, що вже за малих концентрацій нанотрубок (0,2 ваг.%) в 

нанокомпозитах з ПВХ зберігаються їх в’язки. Водночас БВНТ покривається 

товстим шаром (~500 нм) полімеру, що свідчить про значне змочування між 

компонентами з підвищенням вмісту нанотрубок в нанокомпозиті до 2,0 ваг.%, 

їх агрегація внаслідок покриття ПВХ зменшується. 

2. Показано, що незважаючи на схильність до формування в ПВХ аморфного 

стану, в ньому мають місце кристалічні області з орторомбічною структурою,  
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параметри гратки якої дорівнюють а=1,060, b=0,525 і с=0,510 нм. Ця структура, 

яка характеризуються ізотактичною та синдіотактичною просторовою 

конформацією макроланцюгів зберігається для всіх нанокомпозитів з вмістом 

0,2, 0,5, 1,0 і 2,0 ваг.% БВНТ та у випадку електронного опромінення з дозою 

поглинання 0,05 МГр. 

3. Показано, що на відміну від і-ПП, ступінь кристалічності в ПВХ низький і 

складає 22%. З внесенням армуючих наповнювачів БВНТ, які виступають як 

штучні центри зародкоутворення кристалітів з ізотактичною та 

синдіотактичною конформаціями макромолекул, за малого вмісту нанотрубок 

(0,2 і 0,5 ваг.%) відбувається різке зростання ступеня кристалічності до ~40%. 

За більш високих концентрацій БВНТ (1,0 і 2,0 ваг.%) ступінь кристалічності 

внаслідок агрегації нанотрубок зменшується до ~37%. 

4. Встановлено, що у випадку електронного опромінення з дозою поглинання 

0,05 МГр в результаті деструкції макроланцюгів в кристалічних областях, 

ступінь кристалічності різко падає для ПВХ (13%) та нанокомпозитів, в яких 

він не перевищує ~24% для 0,5 ваг.% БВНТ. Якщо за менших концентрацій 

нанотрубок (0,2 і 0,5 ваг.%) ступінь кристалічності зростає від 13 до 24 %, то за 

їх більшого вмісту (1,0 і 2,0 ваг.%) він падає до 10% і є наслідком додаткового 

накладання деградації кристалічної структури за рахунок 

внутрішньомолекулярного зшивання. Залежність вмісту ізотактичної 

конформації макромолекул від концентрації нанотрубок та опромінення має 

немонотонний вигляд з максимумом для нанокомпозиту з 0,5 ваг.% 

нанотрубок, який відповідає ~3%. 

5. Показано, що модуль Юнга, як міра жорсткості ПВХ, який одночасно 

перебуває в кристалічній і аморфній фазах, суттєво змінюється з вмістом 

нанотрубок та електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр. Якщо 

для концентрацій 0,2 і 0,5 ваг.% БВНТ він зростає від ~5000 до 7500 МПа, 

внаслідок зростання ступеня кристалічності, то за вмісту 1,0 і 2,0 ваг.% 

нанотрубок модуль Юнга в результаті механохімічних пошкоджень 

макроланцюгів переважно в аморфній фазі зменшується до ~5000 МПа. При 
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додаткових радіаційних пошкодженнях модуль Юнга для ПВХ і 

нанокомпозитів, зберігаючи концентраційну залежність, зменшується на ~20% 

внаслідок деструкції макромолекул. Водночас за більшого вмісту нанотрубок 

(1,0 і 2,0 ваг.%) падіння модуля Юнга при опроміненні за рахунок прищеплення 

макроланцюгів до БВНТ зменшується. 

6. Встановлено, що концентраційна залежність мікротвердості подібна до тієї, 

що характерна для модуля Юнга, але у випадку опромінення величина 

мікротвердості для ПВХ і нанокомпозитів збільшується на ~30%, що є 

наслідком зростання їх радіаційної стійкості в результаті радіаційно-

стимульованого спряження між компонентами та між ланцюгових зшивок 

прохідних молекул в аморфній фазі. 

7. Встановлено, що вже на стадії приготування ПВХ та його нанокомпозитів з 

БВНТ виникають лінійні поліспряжені системи з різною довжиною спряження, 

про що свідчить поява резонансного КРС з інтенсивними смугами ν1(С–С) біля 

1125 см-1, ν2(С=С) поблизу 1511 см-1, обертонів 2ν1 і 2ν2, 3ν1 та складених мод 

ν1+ν2. Число спряжених ланок в послідовностях змінюється з n=3 до n=29, але 

переважними є значення n=10 і n=16. 

8. Показано, що в нанокомпозитах відбувається складна перебудова 

поліспряжених систем, яка викликає зміщення і зміну інтенсивності вказаних 

смуг резонансного КРС. Водночас суттєвих змін зазнають положення та 

інтенсивність смуг, обумовлених коливною модою карбонільних груп –С=О. 

Вказана перебудова, яка призводить до зміни набору полієнових фрагментів 

внаслідок механохімічної деструкції, яка впливає на ступінь кристалічності, 

найбільше проявляється 0,5 ваг.% БВНТ. Для даного нанокомпозиту 

спостерігається активне руйнування С–С зв’язків з формуванням 

поліспряжених систем, що супроводжується різким падінням інтенсивностей 

смуг 2ν1 та відповідним зростанням смуг 2ν2 і переважним формуванням 

послідовностей з n=11. У випадку більшого вмісту нанотрубок (1,0 і 2,0 ваг.%) 

процеси механохімічної деструкції продовжуються, але протікають менш 

ефективно, і тому утворення поліспряжених фрагментів менш виражено. Про 
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це також свідчить не лише зменшення інтенсивності резонансного КРС, але і 

виникнення смуг валентних коливань груп СН і є наслідком зменшення 

деструктивного впливу нанотрубок внаслідок їх агрегації. 

9. Показано, що при електронному опроміненні з дозою поглинання 0,05 МГр 

основні риси резонансного КРС зберігаються, але спостерігається 

катастрофічне зменшення його інтенсивності у всьому діапазоні частот і поява 

додаткових смуг. Така поведінка спектру КРС свідчить про радіаційні 

пошкодження не лише С–С-, але також С=С- зв’язків в поліспряжених ланках. 

Найбільш помітними є радіаційні пошкодження в нанокомпозитах з 0,5 і 1,0 

ваг.% БВНТ, що обумовлено більшою схильністю механічно напружених С–С- 

і С=С- зв’язків до радіаційної деструкції. 

10. Встановлено, що на відміну від недеградованого ПВХ внаслідок термічної 

деструкції на стадії приготування в результаті дегідрохлорування виникають 

полівінілени з полієновими послідовностями, які призводять до появи 

фотолюмінесценції. При використанні довжини збуджуючого світла λзб=325 нм 

поглинання відбувається карбонільними групами –С=О–, а у випадку λзб=488 

нм воно реалізується полієновими ланками з меншими довжинами 

послідовностей з подальшою міграцією збудження до поліспряжених 

фрагментів з більшим числом спряжених ланок. Спектри ФЛ у випадку 

ненаповненого ПВХ є складними, що вказує на присутність в полімері лінійних 

спряжених систем різної довжини. 

11. Показано, що спектри ФЛ полівініленів в ПВХ та його нанокомпозитах з 

0,2, 0,5, 1,0 і 2,0 ваг.% БВНТ подібні і являють собою широку смугу, яка 

складається з окремих піків і має значну асиметрію з боку більших довжин 

хвиль. Такий вигляд спектру свідчить про присутність в ПВХ і нанокомпозитах 

спряжених ділянок делокалізації π-електронів різної довжини. У випадку ПВХ 

фотолюмінесценція переважно пов’язана з спряженими ланками з n=10 і n=16. 

Для нанокомпозитів смуга ФЛ зміщується в бік довших хвиль, що відповідає 

трансформації полієнових структур до більших значень n внаслідок додаткової 

механохімічної деструкції ПВХ нанотрубками. 
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12. Встановлено, що наявність нанотрубок призводить до значного гасіння ФЛ, 

величина якого залежить від складу нанокомпозиту. Найбільше значення 

інтенсивності ФЛ відповідає нанокомпозиту з 0,5 ваг.% БВНТ, яке є наслідком 

підвищення спряження компонент в результаті прищеплення макромолекул 

ПВХ до нанотрубок, при якому відбувається ефективне просторове розділення 

фотогенерованих в полівініленах носіїв заряду, чому сприяє гомогенний 

розподіл наповнювачів. З втратою дисперсійного розподілу, яка виникає при 

більшому вмісті нанотрубок (1,0 і 2,0 ваг.%), гасіння ФЛ зменшується. У 

випадку λзб=325 нм на відміну від λзб=488 нм спектр ФЛ відповідає спряженим 

ділянкам меншої довжини. 

13. Показано, що у випадку високоенергетичного електронного опромінення 

(Ее=1,8 МеВ) з дозою поглинання 0,05 МГр деструкція зв’язків в основному 

макроланцюзі та полівініленах, як і для спектру КРС, призводить до суттєвої 

перебудови спектрів ФЛ для ПВХ і його нанокомпозитів з БВНТ. Інтегральна 

інтенсивність смуги ФЛ внаслідок формування полівінілових ланцюгів в ПВХ 

різко зростає. З наповненням ПВХ нанотрубками спектри смуг ФЛ 

перебудовуються і виникає їх значне гасіння. Немонотонність гасіння ФЛ в 

залежності від вмісту нанотрубок  в порівнянні з неопроміненими зразками 

змінюється. Найбільше гасіння ФЛ спостерігається для нанокомпозиту з 1,0 

ваг.% БВНТ, для якого, як витікає із спектрів КРС, має місце значна деструкція 

полівініленів. Така деструкція супроводжується появою нових компонент 

смуги ФЛ в області менших довжин хвиль, які свідчать про руйнування довгих 

полієнових послідовностей. Такому руйнуванню спряжених систем при 

радіаційній деструкції в нанокомпозитах сприяє перенапруження зв’язків 

викликане механохімічною деструкцією нанотрубок. Поведінка спектрів ФЛ 

від полівініленів в нанокомпозитах залежить не лише від вмісту нанотрубок, а 

також від їх дисперсії, спряження з макромолекулами, деструкції 

макроланцюгів, в тому числі полієнових ланок, а також механізмів збудження і 

його міграції.  
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Оригінальні результати, отримані авторкою і використані при написанні 

розділу 5, опубліковані в статтях [138, 139,141, 145,146]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Показано, що в залежності від дози поглинання високоенергетичного 

електронного опромінення (Ее=1,8 МеВ) відбувається міжшарове зшивання та 

радіаційна деградація багатостінних вуглецевих нанотрубок (БВНТ). Розглянуті 

механізми впливу опромінення підтверджуються підвищенням інтенсивності 

дифракційного рефлексу (112), асиметрією піку (110), пов’язаних з 

міжшаровою кореляцією та сильною перебудовою спектрів комбінаційного 

розсіяння світла (КРС), зменшенням інтенсивностей D- і G-смуг, зростанням 

відношення ID/IG і збільшенням відносних інтенсивностей дефектних смуг біля 

1533 см-1 і 1620 см-1. У випадку іонного опромінення (Еті+=130кеВ) радіаційні 

пошкодження багатостінних вуглецевих нанотрубок зростають, що 

підтверджується різким збільшенням інтенсивності D-смуги та її значним 

уширенням, при якому смуги D і G майже не розділяються. Смуга D*, а також 

всі смуги в області другого порядку розсіяння зникають. 

2. Встановлено, що в залежності від концентрації БВНТ та 

високоенергетичного електронного опромінення з дозами поглинання 0,2; 3,0; і 

4,0 МГр в ізотактичному поліпропілені (і-ПП) та його нанокомпозитах 

кристалічна фаза, що відповідає α-модифікації моноклінної структури, 

зберігається. Водночас, суттєво змінюється ступінь кристалічності. За малого 

вмісту нанотрубок (0,1 і 0,5 ваг.%) переважає механохімічне руйнування 

кристалічної структури, яке призводить до падіння ступеня кристалічності. Зі 

зростанням концентрації вуглецевих нанотрубок до 5,0 ваг.% ступінь 

кристалічності збільшується. Опромінення призводить до падіння ступеня 

кристалічності в і-ПП і нанокомпозитах при всіх дозах поглинання. Її 

мінімальне значення спостерігається для нанокомпозиту з 0,1 ваг. % БВНТ та 

дози поглинання 0,2 МГр, що обумовлено накладанням процесів зародження 

кристалічної фази на центрах зародкоутворення, якими виступають БВНТ, та 

механохімічної і радіаційної деструкцій макроланцюгів, а також їх 

внутрішньомолекулярного зшивання. 
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3. Встановлено, що мікротвердість і-ПП та його нанокомпозитів в 

неопроміненому стані майже не змінюється для всіх концентрацій БВНТ. Після 

електронного опромінення з дозою поглинання 0,2 МГр, мікротвердість зростає 

як для і-ПП, так і його нанокомпозитів  у всьому діапазоні концентрацій 

вуглецевих нанотрубок, за винятком нанокомпозиту з 0,5 ваг.% БВНТ. Вказане 

зростання мікротвердості пояснюється формуванням в аморфній області 

просторової сітки макромолекул та наявністю зшивок між вуглецевими 

нанотрубками та макромолекулами полімерів. Падіння мікротвердості 

пояснюється руйнацією макромолекул, в тому числі в кристалічних областях, 

створенням дефектів регулярного пакування макроланцюгів. 

4. Показано, що в залежності від концентрації багатостінних вуглецевих 

нанотрубок та високоенергетичного електронного опромінення в і-ПП та його 

нанокомпозитах суттєво змінюється структура внутрішньомолекулярних 

зв’язків, обумовлена виникненням незначної кількості полієнових 

послідовностей різної довжини. Це підтверджується перебудовою спектрів 

рентгенівської дифракції, ІЧ-поглинання. При цьому спостерігається суттєве 

зменшення інтенсивності смуг ІЧ-поглинання біля 841 і 1358 см-1 та її 

зростання для смуг біля 1551, 1640, 3140 і 3198 см-1, пов’язаних з коливаннями 

ненасичених С=С зв’язків. За малого вмісту нанотрубок 0,1 і 0,5 ваг.% 

відбувається пошкодження С–С зв’язків, що викликає зменшення 

інтенсивностей лінії КРС біля 1157 см-1, а також зростання інтенсивності смуг 

біля 839 і 1330 см-1. Із збільшенням концентрації нанотрубок до 5,0 ваг.% БВНТ 

в нанокомпозитах і-ПП зростає число полієнових послідовностей із більшими 

довжинами, про що свідчить розширення смуги КРС біля 3078 см-1 та 

перебудова спектрів фотолюмінесценції (ФЛ). З підвищенням концентрації 

нанотрубок в нанокомпозитах і-ПП спостерігається зростання інтенсивності 

смуги ФЛ та її зміщення в бік більших довжин хвиль, що вказує на зростання 

кількості спряжених послідовностей більших розмірів в результаті перебудови 

зв’язків в макроланцюгах, обумовленої механохімічною деструкцією. При 
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радіаційному опроміненні з дозою поглинання 0,2 МГр спектр ФЛ не 

змінюється, оскільки деградація макроланцюгів незначна. 

 5. Показано, що орторомбічна структура в полівінілхлориді (ПВХ) зберігається 

для всіх нанокомпозитів з концентраціями 0,2; 0,5; 1,0 і 2,0 ваг.% БВНТ та у 

випадку електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр. Водночас, 

відбувається зміна ізотактичної і синдіотактичної просторових конформацій 

макроланцюгів та ступеня кристалічності. Доля ізотактичної конформації 

виявляється найбільшою для нанокомпозиту з 0,5 ваг. % БВНТ і досягає 3%. 

Після електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр залежність 

відносного вмісту кристалітів з ізотактичною конформацією ПВХ зберігається. 

Ступінь кристалічності для нанокомпозитів  з 0,2 і 0,5 ваг.% майже вдвічі 

зростає, а зі збільшенням вмісту БВНТ до 1,0 і 2,0 ваг.% та опроміненні з дозою 

поглинання 0,05 МГр різко падає, що обумовлено деструкцію макромолекул в 

областях кристалічної фази. Разом з тим, за високого вмісту нанотрубок (1,0 і 

2,0 ваг.%)  руйнування кристалічної фази відбувається як результат накладання 

двох механізмів-деструкції макроланцюгів і внутрішньомолекулярного 

зшивання. 

6. Встановлено, що концентраційні залежності модуля Юнга та  мікротвердості 

ПВХ та його нанокомпозитів з  БВНТ є подібними. Модуль Юнга зростає за 

меншого вмісту нанотрубок (0,2, і 0,5 ваг.%) та спадає для великих 

концентрацій БВНТ (1,0, 2,0 ваг.%), що є результатом формування в 

нанокомпозитах структури з різним значенням ступеня кристалічності. При 

опроміненні  з дозою поглинання 0,05 МГр модуль Юнга зменшується на ~20%, 

а мікротвердість зростає на ~30%. Поведінка мікротвердості пояснюється 

відмінностями механохімічної деструкції макроланцюгів в аморфній фазі за 

різного вмісту БВНТ. 

7. Показано, що в результаті механохімічної деструкції та високоенергетичного 

електронного опромінення в ПВХ та його нанокомпозитах з БВНТ відбувається 

складна перебудова полієнових послідовностей. Ці послідовності призводять до 

виникнення резонансного КРС з інтенсивними смугами коливань С–С (ν1)- та 
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С=С (ν2) зв’язків, їх обертонів та складених мод. Разом з тим, суттєво 

змінюються положення та інтенсивності коливних смуг, що відносяться до 

карбонільних груп –С=О. Зі збільшенням вмісту БВНТ відбувається зміна 

набору полієнових послідовностей внаслідок механохімічної деструкції, яка 

найбільше проявляється  для нанокомпозиту з 0,5 ваг.% вуглецевих 

нанотрубок. При концентраціях нанотрубок 1,0 і 2,0 ваг.% процеси 

механохімічної деструкції продовжуються, що підтверджується зменшенням 

інтенсивності резонансного КРС, та виникненням смуг валентних коливань 

груп СН. При електронному опроміненні з дозою поглинання 0,05 МГр основні 

смуги резонансного КРС зберігаються, але спостерігається зменшення його 

інтенсивності у всьому діапазоні частот і поява додаткових смуг, що свідчить 

про радіаційні пошкодження С–С- і С=С- зв’язків в поліспряжених системах, 

які є найбільш помітними в нанокомпозитах з 0,5 і 1,0 ваг.% БВНТ. Довжини 

полієнових послідовностей переважно відповідають n=10 і n=16. 

8. Встановлено, що полієнові послідовності призводять до виникнення широкої 

смуги фотолюмінесценції в ПВХ та його нанокомпозитах з БВНТ. При 

збільшенні їх вмісту до 2,0 ваг.% вказана смуга ФЛ зміщується в довгохвильову 

область, що вказує на значну перебудову полієнових послідовностей до π-

спряжених систем з більшими довжинами внаслідок додаткової механохімічної 

деструкції ПВХ нанотрубками. В нанокомпозитах ПВХ з різним вмістом БВНТ 

спостерігається суттєве гасіння фотолюмінесценції, яке є максимальним для 

нанокомпозиту ПВХ з 0,5 ваг% БВНТ і пояснюється спряженням полімерних 

макроланцюгів з нанотрубками. При високих концентраціях БВНТ (1,0 та 2,0 

ваг.%) гасіння ФЛ зменшується. У випадку високоенергетичного електронного 

опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр інтегральна інтенсивність смуги ФЛ 

в ПВХ різко зростає, а з наповненням ПВХ нанотрубками відбувається 

зміщення і асиметрія смуг ФЛ, а також  виникає їх значне гасіння. Найбільше 

гасіння спостерігається для нанокомпозиту з 1,0 ваг.% БВНТ і є наслідком 

накладання механохімічної і радіаційної деструкції полівініленів, а також 

взаємного спряження компонент нанокомпозитів. 
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