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АНОТАЦІЯ

Коритко Д. М. Структура, хімія поверхні та функціоналізація наноматеріалів,

виготовлених на основі карбіду кремнію. – Кваліфікаційна наукова праця на правах

рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук (доктора

філософії) за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія» (102 – Хімія). – Київський

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021.

Дисертаційна робота присвячена питанням дослідження наноструктурованих

матеріалів, створених на основі карбіду кремнію, оптимізації методів їх синтезу,

хімічного модифікування та регулюванню фізико-хімічних властивостей. Значна

увага приділена з’ясуванню впливу умов хімічної обробки на фізико-хімічні

властивості та стан поверхні, а також розробці простих і ефективних методів їх

модифікування і функціоналізації. Перспективи матеріалів з керованою

морфологією на основі наноструктурованого SiC вбачаються у використанні в

якості стійких носіїв каталізаторів, для розробки технологій одержання композитів

і біосумісних наноматеріалів, сенсорних елементів та оптичних зондів у медико-

біологічних дослідженнях.

Представлено спосіб контрольованого зменшення розмірів наночастинок

(НЧ) SiC від 17 до 9 нм шляхом регулювання температури прожарювання на

повітрі у межах від 400 до 900 ˚С. Встановлено склад поверхні та силу кислотно-

основних центрів НЧ SiC в залежності від обраного реагенту видалення оксидного

шару. Серед підходів до функціоналізації поверхні НЧ SiC реалізовано можливість

ковалентного прищеплення 1-алкенів безпосередньо до поверхні з формуванням

гідрофобних НЧ SiC, а також залучення карбоксильних груп поверхні (що

формуються в умовах окисного розчинення SiC дією суміші HF-HNO3) для

модифікування ліофільних та електрокінетичних властивостей НЧ SiC.

У роботі оптимізовано умови термохімічного синтезу мезопоруватого SiC з

полімерного прекурсору SiC (полікарбосилану, PCS) методом нанокастингу із

застосуванням в якості темплату наночастинок SiO2 із комерційно доступного

водного золю, що дало можливість отримати поруватий SiC зі сферичними
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мезопорами розміром 12 та 22 нм. Проведено комплексне багатопараметричне

дослідження зі встановлення факторів, що впливають на морфологію та

кристалічність мезопоруватих SiC. Представлено дослідження залежності

структурних параметрів мезопор, розміру кристалітів, що складають їх стінки від

температури синтезу, складу нанокомпозиту PCS/SiO2 та способу його отримання.

Також оцінено стійкість матеріалу до термічного окиснення в залежності від

обраної температури синтезу (досліджено 1200, 1300 та 1400 ˚С). Наведено дані

дослідження впливу кількості добавки комплексу Ni(II) на характер кристалічності

фази SiC і на структуру кінцевого матеріалу та зроблено рекомендацію з підбору

оптимальних умов термохімічного синтезу для отримання мезопоруватого SiC з

морфологічними параметрами та кристалічністю, найкращими для використання в

якості носія каталітично-активних наночастинок металів.

Розглянуто процес електрохімічного розчинення (анодування) компактного

полікристалічного SiC в розчинах HF та встановлено елементний, фазовий склад і

морфологію продуктів. Досліджено вплив умов анодування (опір пластин SiC,

склад електроліту, густина струму) на вихід продуктів та їх співвідношення.

Вперше проведено детальне дослідження хімічної природи та фізикохімічних

властивостей розчинного продукту електрохімічного травлення (т.зв. “вуглець

фторооксид”, Carbon Fluorooxide, CFO) із залученням широкого набору незалежних

фізичних і хімічних методів. В роботі проведено деяку аналогію між

електрохімічним розчиненням SiC в результаті анодної реакції в розчинах HF та

окисним хімічним травленням SiC під дією суміші HF–HNO3 через формування

органічної речовини складної будови – CFO або його аналогів. Також наводиться

порівняння встановлених фізико-хімічних властивостей CFO з природними

(гумінові речовини) та синтетичними макромолекулярними сполуками та графен

оксидом для оцінки структурної аналогії та відмінностей.

Встановлено склад CFO за функціональними групами (-COO(H,Et), CAlk/Ar–

(OH,F), та запропоновано модель будови цієї речовини. В межах елементного

аналізу, встановлено хімічний стан та вміст Фтору в CFO за формами, а також

досліджено кінетику його гідролітичного відщеплення в залежності від рН та
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лужності середовища. Охарактеризовано силу кислотних груп CFO та

запропоновано методи нескладного хімічного модифікування і функціоналізації

CFO через реакції карбоксильної групи з амінами (етилендіамін, діетаноламін та

С18Н37-NH2) для спрямованої зміни ліофільних властивостей.

У роботі представлені детальні дослідження оптичних властивостей CFO.

Показано, що для CFO характерні як одно-, так і двофотонна фотолюмінесценція.

Показана можливість використання виявлених фотолюмінесцентних властивостей

CFO для біовізуалізації живих клітин. Електрокаталітична активність CFO у реакції

відновлення Н2О2 використана при модифікуванні ним (у складі композитної

плівки) планарних вугільних електродів та отриманні більш селективних

електрохімічних сенсорів на перекис водню, що мають високу чутливість і

широкий лінійний діапазон визначуваних концентрацій.

Ключові слова: карбід кремнію, наночастинки, розмір кристалітів,

мезопорувата будова, електрохімічне травлення, кислотні групи поверхні, хімічне

модифікування, функціоналізація поверхні.

SUMMARY

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

carbide-based nanomaterials. – Manuscript.

Thesis for a candidate of sciences degree in chemistry (philosophy doctor),

speciality 02.00.04 – Physical chemistry (102 – Chemistry). – Taras Shevchenko national

university of Kyiv, Kyiv, 2021.

The dissertation is devoted to the study of nanostructured materials based on

silicon carbide, optimization of their synthesis methods, chemical modification and

regulation of physicochemical properties. Much attention was paid to elucidating the

influence of chemical treatment conditions on the physicochemical properties and surface

composition,  as  well  as  the  development  of  simple  and  effective  methods  for  their

modification and functionalization. Prospects for the materials with controlled
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morphology based on nanostructured SiC were seen in the use as stable catalyst support,

for the development of technologies of composites and biocompatible nanomaterials

making, sensors elements and optical probes in biomedical research.

The method of controlled reduction of SiC nanoparticles’ (NPs) size from 17 to 9

nm by adjusting the calcination temperature in air  in the range from 400 to 900 ˚C was

presented. SiC NPs’ surface composition and strength of acid-base centers depending on

the selected oxide layer removal agent were determined. Among the approaches to the

functionalization of the SiC NPs’ surface chemistry, the possibility of covalent grafting of

1-alkenes directly to the surface with the formation of hydrophobic SiC NPs, as well as

the involvement of carboxyl surface groups (formed under oxidative etching in HF-HNO3

mixture) in modification of its lyophilic and electrokinetic properties were noted.

Conditions of thermochemical synthesis of mesoporous SiC from a polymer SiC-

precursor (polycarbosilane, PCS) via method of “nanocasting” were optimized using SiO2

nanoparticles (from commercially available aqueous sol) as a template, which made it

possible to obtain porous SiC with spherical mesopores of 12 and 22 nm. The

comprehensive multiparametric study to determine the factors influencing the

morphology  and  crystallinity  of  mesoporous  SiC  was  performed.  The  study  of  the

dependence of structural parameters of mesopores, size of the crystallites making up their

walls on the synthesis temperature, the composition of PCS/SiO2 nanocomposite and the

method of its production were presented. The resistance of the material to thermal

oxidation depending on the selected synthesis temperature (1200, 1300 and 1400 ˚С) was

also evaluated The study data of the influence of the additive amount of Ni (II) complex

on SiC phase crystallinity and structure of the final material were presented and the

recommendation on selection of optimal thermochemical synthesis conditions for

obtaining of the mesoporous SiC with morphological parameters and crystallinity best for

a support for catalytically active metal nanoparticles was made.

The process of electrochemical dissolution (anodizing) of a compact

polycrystalline SiC in HF solutions was considered and the elemental, phase composition

and morphology of the products were determined. The influence of anodizing conditions

(such as SiC plate resistivity, electrolyte composition, current density) on the yield of the
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products and their ratios was studied. For the first time, a detailed study of the chemical

nature and physicochemical properties of the soluble product of SiC electrochemical

dissolution (so-called “Carbon Fluorooxide", CFO) with a wide range of independent

physical and chemical methods were performed. Some analogy was drawn between

electrochemical dissolution of SiC as a result of anodic reaction in HF solutions and

oxidative chemical etching of SiC under the action of HF – HNO3 mixture due to

formation  of  organic  matter  of  complex  structure  -  CFO  or  its  analogues.  The

physicochemical properties of the CFO were also compared to some natural (humic

substances) and synthetic macromolecular compounds as well as graphene oxide in order

to evaluate the structural analogy and differences.

The CFO’s functional groups composition was determined (-COO(H, Et),

CAlk/Ar–(OH, F), and the structural model of this substance was proposed. Within the

elemental analysis, the chemical state of Fluorine and its content in the CFO by chemical

forms were made and also kinetics of its hydrolytic cleavage as a function of pH and

alkalinity of the medium were studied. The strength of CFO’s acid groups was

characterized and the methods of simple chemical modification and functionalization

through reactions of carboxyl group with amines (ethylenediamine, diethanolamine and

C18H37-NH2) were suggested.

The work represents detailed studies of the optical properties of CFO. It was shown

that for CFO both one- and two-photon photoluminescence is characteristic. The

possibility of using the detected photoluminescent properties of the CFO for

biovisualization of living cells was shown. Electrocatalytic activity of the CFO in H2O2

reduction reaction was used to modify carbon planar electrodes (as a component of a

composite film) in obtaining of more selective electrochemical sensor for hydrogen

peroxide, which have high sensitivity and a wide linear range of detectable

concentrations.

Key words: silicon carbide, nanoparticles, crystallite size, mesoporous structure,

electrochemical etching, acid groups of the surface, chemical modification, surface

functionalization.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

НЧ – наночастинки,

МЧ – мікрочастинки,

CFO – вуглець фторооксид, продукт електрохімічного розчинення SiC,

ГК, ФК – гумінові кислоти та фульвокислоти відповідно,

ПМК – полімалеїнова кислота,

ФЛ – фотолюмінесценція,

PCS - полікарбосилан, полікарбометилсилан [-CH2Si(CH3)H-]n

ТЕОС (TEOS) – тетраетилортосилікат Si(OC2H5)4,

КПАР - катіонна поверхнево-активна речовина,

ЦТАБ – цетилтриметиламоній бромід, C16H33N(CH3)3Br,

C/SiO2, PCS/SiO2, SiC/SiO2 – позначення композитів відповідних речовин,

Ludox – зареєстрована торговельна марка (LUDOX® Colloidal Silica, Grace

Materials Technologies компанії W. R. Grace & Co.-Conn) колоїдних водних

розчинів стабілізованих монодисперсних наночастинок SiO2,

ТГ (TG) – термогравіметричний аналіз,

ДТА (DTA) – диференційний термічний аналіз,

СЕМ – скануюча електронна мікроскопія,

ПЕМ – просвічуюча електронна мікроскопія,

ТПД-МС – температурно-програмована десорбційна мас-спектрометрія

ЯМР-ОМК (MAS-NMR) – спектроскопія ядерного магнітного резонансу при

обертанні під магічним кутом, твердотільна ЯМР,

РФА (XRD) – рентгенофазовий аналіз, рентгенівська порошкова дифрактографія,

РФЕС (XPS) – рентгенівська фотоелектронна спектроскопія,

НФ – нанофільтрація,

УЦ – ультрацентрифугування,

ЦВА – циклічна вольтамперометрія,

ВПЕ – вугільно-пастовий електрод,

ДСР (DLS) – динамічне світлорозсіяння.
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ВСТУП

Актуальність теми. Бурхливий розвиток нанотехнологій - це наша

реальність та майбутнє. Щороку зростає кількість публікацій, присвячених

застосуванню нанотехнологій у медицині та біології, сорбції та каталізі;

з’являються відомості про реальне впровадження наноматеріалів у виробництво.

Сучасна нанохімія все більше тяжіє до вуглецю та кремнію, через їх

розповсюдженість у природі, низьку токсичність сполук та стабільність і розмаїття

наноструктур, утворюваних цими елементами. Зокрема, значну увагу дослідників

привертають матеріали на основі нанорозмірного карбіду кремнію (SiC), для якого

характерні висока теплопровідність, напівпровідникові властивості, визначна

механічна, термічна та хімічна стійкість і біосумісність. Наразі мікрочастинки SiC

використовують для створення композитів та абразивних матеріалів, поруватий SiC

досліджують, як стійкий каталітичний носій, нанонитки SiC – як фотокаталізатори,

а наночастинки SiC – як оптичні зонди у біологічних дослідженнях.

При цьому як хімія, так і властивості нано-SiC досліджені набагато менше у

порівнянні з наноматеріалами на основі вуглецю, кремнію або SiO2. На момент

початку роботи актуальними та не повністю вирішеними були проблеми одержання

наноструктурованого SiC з керованою морфологією, встановлення взаємозв’язків

між умовами синтезу та структурою одержаних матеріалів і їх хімією поверхні,

природи хімічних перетворень та продуктів реакції при електрохімічному

розчиненні SiC у розчинах HF. Розв’язання цих проблем сприятиме створенню

матеріалів на основі нано-SiC з більш прогнозованими та контрольованими

властивостями, а також розширенню сфер їх застосування.

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

напрямок досліджень пов’язаний з тематичним планом науково-дослідних робіт

кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного

університету імені Тараса Шевченка: «Люмінесцентні і хромофорні зонди,

наноматеріали, органомінеральні й фітосорбенти для технологічних цілей та біо-,

еко- й клінічного аналізу» (2014 р., № держреєстрації 0114U003554), 16БП037-05

«Новітні оптичні, електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні
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системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей» (2016 р., №

держреєстрації 0116U002557) та прикладної теми «Супрамолекулярні ансамблі в

розчині і на поверхні твердих матриць, квантові точки і люмінесцентні реагенти

спрямованої дії в хімічному аналізі» (2018 р., № держреєстрації 0118U001125).

Частина результатів була отримана за фінансової підтримки грантів ЄС FP-7 IRSES

“Porous Silicon Carbide as a Support for Co Metal Nanoparticles in Fischer-Tropsch

Synthesis” (грантова угода № 319013) та Horizon 2020 RISE “Carbon-based nano-

materials for theranostic application” (грантова угода № 690945).

Мета дисертаційної роботи: з’ясувати вплив умов синтезу та послідуючої

обробки на фізико-хімічні властивості наноматеріалів, виготовлених на основі SiC.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

- дослідити вплив температури на процес окиснення поверхні наночастинок

SiC та їх розмір;

- встановити, які функціональні групи знаходяться на поверхні SiC в

залежності від її хімічної обробки, дослідити можливість їх використання для

закріплення органічних молекул та охарактеризувати фізико-хімічні властивості

одержаних похідних.

- встановити, які чинники впливають на морфологію, кристалічність та

стійкість до термічного окиснення мезопоруватого SiC, одержаного методом

нанокастингу з використанням наночастинок SiO2 як темплату, та полікарбосилану

(PCS), як полімерного прекурсору SiC. Визначити умови, що дозволяють одержати

мезопоруватий SiC із морфологічними та структурними параметрами,

оптимальними для носія наночастинок металів-каталізаторів.

- встановити хімічну природу та дослідити фізико-хімічні властивості

продуктів, що утворюються при анодуванні полікристалічного SiC в розчинах HF;

- дослідити можливості хімічної функціоналізації та практичного

застосування продуктів анодування SiC.

Об’єкти досліджень: фізико-хімічні властивості наноматеріалів,

виготовлених на основі карбіду кремнію різними методами (наночастинки SiC,
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мезопоруватий SiC та продукт електрохімічного розчинення полікристалічного SiC

– ″вуглець фторооксид″ (CFO).

Предмет досліджень: Взаємозв’язок між умовами одержання, способами

модифікування, функціоналізації та складом, морфологією, кристалічністю та

хімією поверхні наноматеріалів на основі SiC та одержаних з SiC.

Методи дослідження: Просвічуюча (ПЕМ) та скануюча (СЕМ) електронна

мікроскопія; атомно-силова мікроскопія (АСМ); фізична адсорбція азоту,

рентгенофазовий аналіз (РФА), рентгенівська фотоелектронна спектроскопія

(РФЕС), динамічне світлорозсіювання (ДСР), твердотільна ЯМР-спектроскопія, ІЧ-

спектроскопія, температурно-програмована десорбційна мас-спектрометрія (ТПД-

МС), термогравіметричний (ТГ) та диференційно-термічний аналіз (ДТА),

іонометрія та потенціометричне титрування, циклічна вольтамперометрія (ЦВА),

абсорбційна спектроскопія у видимій та УФ-області (УФ-Вид), фотолюмінесцентна

спектроскопія (ФЛ).

Наукова новизна одержаних результатів. Показано можливість

контрольованого зменшення розмірів наночастинок SiC шляхом їх термічного

окиснення та подальшого видалення оксидного шару. Визначено природу

функціональних груп на поверхні наночастинок SiC в залежності від умов хімічної

обробки, а також можливість їх функціоналізації алкенами та амінами.

На основі методу нанокастингу із використанням наночастинок SiO2, як

темплату, вперше одержано поруватий SiC із однорідними сферичними

мезопорами (12 та 22 нм). Показано, що ступінь кристалічності стінок пор T-SiC

залежить як від температури прожарювання, так і від структури вихідного

нанокомпозиту полікарбосилан/SiO2, та може бути підвищений при додаванні

комплексу Ni(II) до нанокомпозиту. Знайдено, що анодування полікристалічного

SiC у HF-вмісних електролітах призводить до утворення двох продуктів:

поруватого por-SiC та не описаної раніше у літературі розчинної речовини складу

CxHyFzOt – вуглець фторооксиду (CFO). Встановлено, що CFO складається із

порівняно невеликих аморфних наночастинок/макромолекул, подібно до

природних гумінових речовин та полімалеїнової кислоти. З’ясовано хімічну
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природу функціональних груп CFO, запропоновано його структурну модель та

розроблено методи хімічного модифікування. Знайдено, що для CFO характерні як

одно-, так і двофотонна фотолюмінесценція та електрокаталітичні властивості у

реакції відновлення Н2О2.

Практичне значення одержаних результатів.

Одержані відомості про можливість регулювання розмірів та природи

поверхневих груп наночастинок SiC дозволяють цілеспрямовано керувати їх

гідрофобно-гідрофільними, колоїдними та біологічними властивостями, що

важливо для розробки технологій одержання композитів, сенсорних елементів та

біосумісних наноматеріалів на їх основі. Морфологічні параметри та кристалічність

мезопоруватого T-SiC оптимізовані для його подальшого використання як носія

наночастинок металів, активних у гетерогенних каталітичних реакціях, зокрема,

процесі Фішера-Тропша. Завдяки електрокаталітичним властивостям, введення

CFO у склад модифікуючої плівки планарного вугільного електроду дозволило

збільшити селективність і суттєво підвищити чутливість вольтамперометричного

сенсору для визначення H2O2, що перспективно для подальшої розробки

безмедіаторних біосенсорів на базі іммобілізованих ферментів класу оксидаз.

Фотолюмінесцентні властивості CFO важливі при його використанні для

біовізуалізації живих клітин.

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальних

досліджень,  обробка даних та попередній аналіз результатів виконані особисто

автором. Частина експериментальних робіт, постановка мети і задач дослідження,

заключний аналіз результатів та формулювання висновків виконані разом з

науковим керівником к.х.н., доц. Алексєєвим С. О. Анодування пластин SiC, ДСР-

дослідження золів та частина робіт з термохімічного синтезу були проведені

спільно з ас. к.х.н. Гринь С. В. (ІВТ, КНУ), дослідження методами ПЕМ та

твердотільного ЯМР проведені в університеті Ов’єдо, Іспанія (Khainakov S.,

Khainakova O. A.) та Бургунському університеті, Франція (Bezverkhyy I.), СЕМ та

АСМ-дослідження – у Інституті нанотехнологій м Ліон, Франція (Iazykov M.,

Nychyporuk T.), дослідження РФЕС – у Вільному університеті Брюселю, Бельгія
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(Iablokov V.). В окремих дослідженнях брали участь студенти Гусейнов А. В.

(виготовлення електродів та вольтамперометричні дослідження), Вольвач М.В. та

Шаматульська О.В. (синтез та характеризація зразків). Проф. Зайцев В.М., доц.

Тананайко О.Ю.,    Dr.  Lysenko  V.,  Prof.  Kruse  N.  та Prof.  Garcia-Granda  S.  брали

участь в обговоренні результатів та підготовці публікацій.

Апробація результатів дисертації Результати дисертаційної роботи були

оприлюднені на: International research and practice conference: Nanotechnology and

Nanomaterials (NANO-2013) (Буковель, 2013); International Conference “E-MRS 2014

Spring Meeting” (Lille, Франція, 2014); V науково-практичному семінарі студентів,

аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу» (Львів,

2016); Ukrainian conference with international participation “Chemistry, physics and

technology of surface” (Київ, 2014, 2016, 2018); 18th European symposium on Fluorine

chemistry (Київ, 2016);

Публікації За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 6 статей у

фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз та тези 8

доповідей на профільних наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Структура та об’єм дисертації Дисертація складається зі вступу, п’яти

розділів, висновків, списку цитованої літератури (134 джерела) та додатків. Робота

викладена на 168 сторінках друкованого тексту і містить 107 рисунків, 28 таблиць

та 2 додатки.
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РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

В останнє десятиліття, наночастинки, утворені елементами IV групи, такі як

алмаз [1], графітоподібний вуглець [2, 3], кремній [4] і карбід кремнію [26, 27] все

частіше згадуються у свіжих наукових дослідженнях, особливо у контексті

застосування в якості флуоресцентних зондів у біологічних дослідженнях через

інтенсивну фотолюмінесценцію, стійкість до фотостаріння і низьку токсичність.

Серед широкого різноманіття неорганічних матеріалів, карбід кремнію
проявляє цілу низку унікальних властивостей [5]. SiC вирізняється високою
теплопровідністю [6], твердістю, термічною і хімічною стійкістю, нетоксичністю і
біосумісністю. Це напівпровідник з широкою забороненою зоною (ΔЕ = 2,36 еВ для
3C-SiC), що проявляється у таких оптичних ефектах, як фотолюмінесценція у
видимій області спектру [7, 8], електролюмінесценція (перший LED було створено
на основі SiC [9]) та генерація другої гармоніки [10, 11]. Саме тому наноструктури
на основі SiC (поруватий SiC [12], нанонитки [13, 14] та частинки SiC) привертають
значної уваги дослідників з прикладної точки зору. Наприклад, наночастинки (НЧ)
SiC можуть бути використані у мікроелектроніці, як вихідний матеріал для
кераміки [15] та композитів [16, 17, 18] в якості абразиву, адсорбента [19, 20], носія
для каталізаторів [21], фотокаталізатора [22, 23, 24] а також у біосенсорах [25] і в
якості оптичних зондів у біології [26, 27, 28].

1.1 Наночастинки карбіду кремнію: синтез і хімія поверхні

Такі властивості НЧ SiC, як спікання, здатність до утворення дисперсій у
рідинах та полімерах, стабільність, в’язкість та електрокінетичні властивості
водних золів, оптичні властивості та біосумісність значною мірою залежать від
складу поверхневого шару НЧ та можуть бути варійовані шляхом підхожого
хімічного модифікування. Розмір частинок, звичайно, також має вплив на їх
властивості.

Комерційно доступні зразки НЧ SiC зазвичай виробляють за принципом
“bottom-up” методами карботермічного відновлення [12, 29] або за плазмохімічним
чи CVD-процесами [5, 30]. Так отримані НЧ мають більше кристалічних дефектів,
більший розмір частинок та зовсім інші функціональні групи у порівнянні з нано-
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SiC за “top-down” підходом. Наприклад, промислові CVD-нанопорошки SiC 30-50
нм (Рис. 1.1) за результатами детального РФЕС дослідження та елементного
аналізу показали (Табл. 1.1), що присутність вуглецю, SiO2 та оксокарбідної (SiOC)
фази варіювали в залежності від умов одержання [31].

Рис. 1.1. Зображення польової електронної мікроскопії (FE-SEM)
промислових нанопорошків SiC (Shimoda et al. [31])

Таблиця 1.1
Типи груп атомів на поверхні промислових нанопорошків SiC за даними РФЕС [31]

Таким чином, промислово одержані за “bottom-up” підходом

висококристалічні НЧ SiC мають зазвичай відносно великий розмір SiC (15-20 нм

за специфікаціями виробника). У зв’язку з різними методами їх синтезу та
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невідомою подальшою обробкою, непевною є і хімія їх поверхні. Все це обмежує

можливості їх безпосередньої хімічної функціоналізації, приготування з них

стабільних золів, застосування для біомаркування тощо.

Інформація про склад поверхні SiC найчастіше отримують за допомогою
РФЕС та ІЧ-спектроскопії. У роботі [32] Dhar et al. порівнювали реакційну
здатність деяких атомних площин кремнію та карбіду кремнію щодо реакції HF на
стику SiO2|Si та SiO2|SiC. Автори встановили, що навідміну від гідрофобної
гідрогенізованої поверхні кремнію, обидві C- та Si- площини 4H-SiC утворюють
високогідрофільні поверхні, вкриті групами ≡C-OH та ≡Si-OH відповідно (Рис. 1.2).
При цьому наголошується на неспроможності HF замістити останню –OH групу на
–F.

Рис. 1.2. Схематична ілюстрація H-пасивації площини (111) кремнію та
формування С-OH на C-площині ( 1000 ) SiC при травленні окиснених поверхонь у

HF (Взято з роботи [32])

Незважаючи на інформативність і детальність дослідження складу поверхні SiC,
отримані ІЧ- та РФЕС а також ядерно-спектроскопічними (NRA, RBS) та
розрахунковими (DFT) методами, інформація стосується лише окремих площин
напівгексагонального 4H-SiC політипу, зразків у вигляді 10 мкм шарів
напівпровідникового N-допованого SiC для мікроелектроніки. Хімічні процеси на
різних атомних площинах поверхонь нанокристалів чи наночастинок SiC інших
політипів, найімовірніше, будуть відрізнятись. Тобто, інформація є надзвичайно
корисною для розуміння хімічної поведінки окисленої поверхні SiC з HF, але
недостатньою у контексті інших типів матеріалів.
Цікавою є реакція (100) площини 3C-SiC з воднем [33, 34], що дає «металізовану»
поверхню. У роботі Derycke зі співавт. [33] показано, що атоми Водню, які
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звичайно грають роль пасиватора поверхні напівпровідників, можуть індукувати
місцеву металізацію за рахунок стабілізації «висячих зв’язків» та, отже,
електронних поверхневих станів. На ІЧ-спектрах гідрогенізованої поверхні таких
зразків виявляють валентні коливання зв’язків Si-H (2100 см-1), 2118 см-1 (νсим) та
2110 см-1 (νасим) відповідають верхньому шару димеру H–Si–Si–H, а 2140 cм–1 –
шару Si* H–Si (* - висячий зв'язок та H зв’язаний з іншим Si атомом). Явище
відкриває можливості створення омічних контактів на атомному рівні, які були б
стійкими до кородуючого впливу при створенні інтерфейсу з біологічними
агентами,  для яких це характерно.  Такі ефекти дуже цікаві з точки зору не тільки
мікроелектроніки, але й для усієї галузі прикладних нанотехнологій, для яких у SiC
вбачається ключова роль [33].

Останнє десятиріччя активно йдуть пошуки альтернатив квантових точок на
основі бінарних сполук, що були б не токсичними та більш стійкими до «робочого»
біо-середовища. Так, за “top-down” підходом висококристалічні
фотолюмінесцентні НЧ SiC (діаметром < 6,5 нм) можуть бути отримані частковим
окисленням та розчиненням компактного SiC у середовищах на основі HF з
послідуючим механічним чи ультразвуковим подрібненням утворених порошків.
Розповсюджений метод хімічного окислення мікропорошків SiC вимагає жорстких
умов (суміш HNO3 – HF (1:3, об/об) при Т= 100 ˚С)[35, 36, 37, 38, 39], тоді як
електрохімічне травлення пластин з SiC легше контролювати [26, 27, 40, 41].
Виражені фотолюмінесцентні властивості так званих нанокристалів
проілюстровано на Рис. 1.3-1.4.

(1)

Рис. 1.3
(1) ПЕМ високої
роздільної здатності та
відповідний розподіл
за розмірами
нанокристалів SiC
(dсер.=4,8 нм при SD =
2,1нм)
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(2)

(2) Результати
дослідження мікро- та
нанокристалів SiC
методами РФА (a) та
Раман-спектроскопії
(b); Спектри ФЛ SiC
NCs: (c) червоний зсув
максимуму ФЛ для
водної суспензії за
різних хвиль
збудження ФЛ; (d) ФЛ
суспензій SiC у різних
розчинниках (λ збудж.
360 нм) (Beke зі
співавт. [37])

Як зазначають різні групи авторів [36 – 41] поверхня НЧ SiC, одержаних за “top-
down” підходом, вкрита різноманітними функціональними групами, а саме: -OH,
силоксановими (Si-O-S), містковими групами Si-O-C та С-О-С, СНх, силановими
(Si-H), Si-Si та деякими F-вмісними групами.
(а) (б)

Рис. 1.4 FTIR-спектри (на підкладці з Si) суспензій у відповідних
розчинниках (а) та РФЕС водної суспензії нанокристалів SiC на срібній підложці
(б) (Wu зі співавт. [36])
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Рис. 1.5. ІЧ-спектроскопічні дослідження нанокристалів SiC (мікрокристали -MCs),
отримані у відкритому (а) та закритому реакторі під тиском (b) (Beke et al. [38])

Таблиця 1.2
Літературні дані ІЧ-спектроскопічних досліджень нанокристалів SiC (вихідні

спектри – Рис. 1.4а-1.5).

Хвильове число, см-1 Інтерпретація смуг поглинання Джерело

619 Si-H [36]
740 C-Si-H [36]
~800; 813 Si-C (оптичний фонон) [36]; [37]
1020 C-OH [36]
1000 – 1200 Si-O-Si / C-O-C [38]
1260 νасим (-COO-) [38]

~1350 та ~1400 поверхневі δ(C-H) і δ(O-H) [38]
1410 сл. Si-CH=CH2 [36]
~1640 δ(H-O-H) [38]
1732 νсим(-COO-) [38]
2850, 2925, 2960
(2750 – 3000)

C-Hx (x=1-3)
(валентні)

[36]
[37]

>3000
~3400

-OH (Si-O-H)
ν(H-O-H)

[36] [37]
[38]
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За даними РФЕС автори [36] підрахували, що площа, на яку припадає одна –

ОН група, складає біля 0,252 нм2. Це приблизно вдвічі більше щільного моношару з

молекул H2O, тобто –ОН і –Н вкривають поверхню майже порівну. ІЧ-

спектроскопічні дослідження (Рис. 1.4(а) і Табл. 1.2) вказують на те, що Si-площина

нанокристалів 3C-SiC є гідрофільною і здатна розкладати молекули води на групи –

OH і –H, тоді як С-поверхня нанокристалів не реагує з молекулами H2O за таких

низьких температур і є гідрофобною [36].

Аналогічні висновки про найвірогіднішу присутність поверхневих –ОН груп для

водної суспензії та –COOH груп для етанольної суспензії наведено у роботі Beke зі

співавт. [38]. Найбільш підтверджені серед них є -ОН у складі різних угрупувань;

константи кислотності (рКа) останніх оцінені у роботі [42] на рівні 4,2 (-СОOН), 7,1

(≡Si-OH) та 9,5( ≡C-OH), що показано на Рис. 1.6.

Загалом, хімічна природа поверхні
НЧ SiC, одержаних хімічним чи
електрохімічним розчиненням, є схожою;
також вона близька до електрохімічного
поруватого SiC 6Н-політипу[43].

Хімічна функціоналізація SiC
звичайно проводиться за групами -OH
шляхом силанізації, добре відомого для
поверхні SiO2. Цей підхід був успішно
реалізований для монокристалічного SiC
[44, 45], НЧ SiC промислового

виробництва [46, 47, 48] та термічно-окисленого поруватого SiC [43].
Згідно з Rosso et al. [49, 50], оброблені HF поверхні SiC легко реагують з

алкенами при термічній чи фотохімічній активації з утворенням гідролітично

стійкого прищепленого шару за рахунок утворення С-О-С зв’язків між ≡C-OH

групами та молекулами алкену (Рис. 1.8).

Рис. 1.6. Крива титрування
нанокристалів SiC з одночасним

контролем максимуму емісії у спектрах
ФЛ. Взято з роботи [42].
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Рис. 1.7. РФЕС поверхні окисленого у плазмі SiC до (a-c) та після (d-f)
обробки HF (Взято з: Rosso et al. [49]).

Рис. 1.8. Схема прищеплення моношару алкільних груп до гідроксильованої
поверхні SiC згідно Rosso [49].

Варто відмітити, що автори вказують на необхідність попередньої обробки
вихідного SiC перед проведенням реакції задля досягнення відтворюваної
реакційної здатності поверхні, а саме: промивання органічними розчинниками,
окиснення у повітряній плазмі та зрештою промивання розчином HF. Доречі,
останній крок хоч і дозволяв позбутися оксидного шару, проте залишав за собою
невеликі кількості залишкового Фтору (Рис. 1.7), форма існування якого на
поверхні не пояснена. Навідміну від класичної силанізації, отриманий таким
способом моношар модифікатора є гідролітично стійким у 2 M HCl за 90 °C та
досить стійким у 10-3 M  NaOH  за 60  °C.  Спосіб не зачіпає естерної групи,  що
робить його привабливим для подальшої функціоналізації органічними чи
біологічними модифікаторами без руйнування та втрати активності, необхідної для
сенсорних систем.



26

Цікавою особливістю реакційної здатності поверхні SiC показано у роботі

[51]. Алкени, що легко полімеризуються, такі як стирол чи метакрилати,

утворюють полімерну «щітку» на поверхні через ≡C-OH групи С-площини 6H-SiC

в умовах фотоініціювання, тоді як групи ≡Si-OH за тих самих умов залишаються

неактивними. Інший ефективний метод модифікування НЧ SiC для контролю їх

колоїдних властивостей – це нековалентне прищеплення розчинних полімерів [52,

53]. Гідролітично стабільні прищеплені шари можна також отримати термічним

розкладом азо-ініціаторів [54] шляхом взаємодії вільних радикалів з ненасиченими

С-С зв’язками поверхні SiC. Карбоксильні групи “top-down”- нано-SiC здатні

утворювати солі, ангідриди, аміди і т.ін., що перспективно для подальшої

функціоналізації [43, 55].

Отже, різні методики виготовлення наноструктур з SiC призводять до
різноманіття складу поверхні, що ускладнює подальшу роботу з матеріалом. У
порівнянні з іншими напівпровідниками, хімія поверхні саме SiC так і залишається
відносно маловивченою.

1.2 Мезопоруватий карбід кремнію

Матеріали на основі SiC із поруватою будовою та великою площею поверхні

є перспективними для створення носіїв для каталізаторів, нанофільтрів та матриць

для проведення хімічних реакцій в умовах обмеженої геометрії (нанореакторів). У

гетерогенному каталізі носій відіграє не останню роль. Серед його функцій слід

назвати: (і) розподіл активної фази незалежно від її природи (метал, оксид тощо); (іі)

забезпечення транспорту реагентів до активних центрів та продуктів реакції з

каталізатору; (ііі) підвищення стабільності активних центрів (НЧ металів) за рахунок

сильної взаємодії метал-носій і попередження їх спікання (а отже, збереження

ефективності каталізатора); (іv) теплопередача та, що головніше, тепловідведення

після проходження реакції. Саме тут поруватий SiC може знайти широке

застосування в якості носія каталізаторів для сильно екзотермічних реакцій.

Використання у таких реакціях класичних оксидних носіїв (SiO2, Al2O3, TiO2 і т.д.) з
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низькою теплопровідністю1 призводить до місцевого утворення так званих «гарячих

точок» і, отже, швидкої деактивації каталізаторів у зв’язку зі спіканням активних

частинок металу або їх взаємодії з носієм [56, 57, 58].

Як історично перший, так і донині, карботермічний синтез є основним

підходом до одержання β-SiC. В огляді [59] автори розглядають переваги та

особливості застосування піноподібного SiC в якості поруватого носія каталізаторів

у типових гетерогенних каталітичних процесах як у газовій, так і рідкій фазах.

Запропонований спосіб отримання таких макропоруватих пін із β-SiC,

названий “shape memory synthesis” (SMS), був винайдений та опублікований

Ledoux M.J. зі співавт. ще у 1988 р. [60]. Він полягав у твердофазно-газофазній

реакції між газоподібним проміжним SiO, що генерується за реакцією (1.1), та

твердим вуглецем з утворенням SiC та побічного продукту - CO за реакцією (1.2):

Si(тв) + SiO2(тв) → 2SiO(г) (1.1)

SiO(г) + 2C(тв) → SiC(тв) + CO(г) (1.2)

CO(г) + 2Si(тв) → SiC(тв) + SiO(г) (1.3)

Цей підхід дозволяє перетворити порувату будову вуглецевих матеріалів на таку із

SiC. Питома поверхня їх оцінюється на рівні 10-70 м2/г.

За методом репліки, суміші мікронізованого порошку кремнію та вугільної

сажі з полімерними зв’язуючими та нанесені на каркас із пінополіуретану чи 3D-

волокнистого матеріалу (макроскопічної матриці), в ході послідовних

термохімічних реакцій за Т = 1000 – 1400˚С структурований вуглець

«силіцизується», перетворюючись на β-SiC. Макро- та мікроскопічну будову таких

матеріалів видно на Рис.1.9.

1 Задля справедливості, серед теплопровідних носіїв слід згадати і вуглецеві матеріали (активоване
вугілля (Сакт), нанотрубки та нановолокно). Але, незважаючи на традиції використання Сакт та
досить активні розробки нановуглецевих носіїв каталізаторів, у них є і суттєві недоліки:
наявність мікропор (у випадку Сакт),  що ускладнює дифузію до активних центрів,  та загалом
низька стійкість матеріалів до окислення, що вимагає працювати у неокисній атмосфері, або за
низьких температур.
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Рис. 1.9. Промислові
зразки мезопоруватих пін
із SiC
(www.sicatcatalyst.com) та
їх СЕМ-мікрознімок
(шкала 500 мкм) [59]

Тим не менш, процес синтезу передбачав двогодинне пост-синтетичне

обжарювання матеріалу у окисній атмосфері за 800 ˚С для видалення залишків

непрореагованих вуглець-вмісних компонентів. Звичайно, це не може не вплинути

на стан поверхні і самого SiC, адже він є нестійким до окислення O2 повітря навіть

за кімнатної температури. Так, після синтезу поверхня вкривається тонким шаром

SiOxCy/SiO2, що добре видно з ПЕМ-мікрознімку на Рис. 1.10.

Рис. 1.10. ПЕМ-мікрознімки  1-3
нм шару SiOxCy/SiO2 на поверхні
SiC після синтезу[59].

Такий досить однорідний шар SiOxCy/SiO2 сприяє рівномірному нанесенню

активної каталітичної фази (металів, оксидів, цеолітів) за рахунок, наприклад,

взаємодії сольової форми металів як прекурсору їх НЧ. В огляді наголошується на

«необхідності фундаментального розуміння мікроскопічних та хімічних

властивостей поверхні цих нових носіїв, що лежить в основі покращення

каталітичних характеристик» [59].

Для отримання поруватого SiC використовують ряд різноманітних стратегій.

Так, у огляді Eom зі співавт.[61] макропоруватий SiC із відносно малою поверхнею

виробляють методами: (і) часткового спікання (порошку SiC), (ii) репліки, (ііі)

витрачуваного темплату, (іv) (прямого) піноутворення та (v) зв’язування за

допомогою цілого набору зв’язуючи фаз (Рис. 1.11).

http://www.sicatcatalyst.com/
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Рис. 1.11. Типові
мікроструктури кераміки із
SiC, одержані методом
репліки: (а) поліуретанової
губки шлікером із SiC, (b)
методом CVD,  (c,  d)
інфільтрації парів Si у
дерев’яну вугільну піну та
(b) керамічної піни із SiC, за
методом витрачуваного
темплату полімерних
гранул та PCS - прекурсора
SiC [61].

Високотемпературне (1450 °С) карботермічне відновлення, аналогічне до процесу

Ачесона, що використовується для виробництва порошків SiC, може бути

використане для отримання поруватого SiC з C/SiO2 нанокомпозитів, наприклад,

рисового лушпиння [62], що є природним композитом SiO2 з вуглецьвмісними

речовинами, або композиту C/SBA-15 [63]. Одержаний поруватий SiC має добре

розвинену поверхню (до 260 м2/г) та високовпорядковану кристалічну гратку,

однак текстура вихідного C/SiO2 нанокомпозиту при карботермічному відновленні

не зберігається, оскільки механізм цього процесу включає утворення газоподібного

(за умов реакції) проміжного продукту - SiO [64, 65]:

SiO2(т) + C(т) → SiO(г) + CO(г) (1.4)

SiO2(т) + CO(г) → SiO(г) + CO2(г) (1.5)

SiO(г) + C(т) → SiC(т) + CO(г) (1.2)

SiO(г) + 3CO(г) → SiC(т) + 2CO2(г) (1.6)

CO2(г) + C(т) → 2CO(г) (1.7)

2SiO2(т) + SiC(т) → 3SiO(г) + CO(г) (1.8)

Та сумарно:

SiO2(т) + 3C(т) → SiC(т) + 2CO(г). (1.9)
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Добавки Ni або Mg у композитах С/SiO2 дозволяють знизити температуру

реакції до 1000°C і 600°С для Ni і Mg відповідно [66, 67, 68]. Текстура вихідного

матеріалу при цьому зберігається, оскільки наявність металів призводить до зміни

механізму реакції і її проходження через утворення на поверхні таких сполук, як

Ni2Si  або MgC2. Реакції між поруватим вуглецем та парофазним SiO [60] або

порошком Si [69] були використані для отримання поруватого SiC з регульованим

значенням площі поверхні (на рівні десятків м2/г).

Як зазначає Liu et al. [70], мезопоруватий β-SiC може бути одержаний навіть

за відносно невисокої температури (1200-1300˚С) із впорядкованого

мезопоруватого вугілля (вуглецевих реплік впорядкованих кремнеземів SBA-15,

MCM-48 та KIT-6) та порошку Si. Такі матеріали є нанокристалічними (Рис. 1.12) з

питомою поверхнею до 147 м2/г та мезопорами від 5 до 40 нм (Табл. 1.2)

Рис.1.12. Типові РФЕС та ізотерми адсорбції азоту зразків SiC на прикладі
отриманих з C-SBA-15(Liu et al [70]).
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Таблиця 1.3

Порівняння морфологічних характеристик мезопоруватих SiC (Liu et al. [70])

Незважаючи на те, що синтезовані SiC матеріали-репліки зберегли вигляд часточок

оригінальних впорядковананих вугілль, з яких їх було одержано, мезопорувату

впорядкованість було втрачено.

Хоча такі матеріали були випробувані в каталізі [58, 71] їх застосування

обмежене через невисокі значення площі поверхні та широкий і неконтрольований

розподіл пор за розмірами

З метою отримання поруватого SiC з добре впорядкованою мезопоруватою

структурою, яка максимально відтворює вихідну матрицю у вигляді пор кінцевого

матеріалу, застосовували підхід нанокастингу - темплатного синтезу із

використанням твердого темплату [72, 73, 74, 75]. Він полягає у імпрегнуванні

поруватої матриці SiO2 з впорядкованою структурою (SBA-15 чи KIT-6)

прекерамічним полімером, прожарювання утвореного композиту і нарешті

видалення темплату SiO2 із пор утвореного SiC.

За наведеним підходом Krawiec  et  al. [73] було отримано поруватий SiC з

добре впорядкованою мезопоруватою будовою (Рис. 1.13). Автори застосували

пряму інфільтрацію розплавленого низькомолекулярного PCS у кремнеземну

мезопорувату матрицю SBA-15.
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Рис. 1.13. ПЕМ SiC з PCS (a, d) та SMPT-10 (f) та матриці SBA-15 [73].

Отримані мезопоруваті SiC відрізняються високою площею поверхні (650-

800 м2/г), вузьким розподілом пор та високим об’ємом пор (Рис. 1.14). При цьому

зразки містили значні кількості вільного вуглецю (12% втрата маси при 600 ˚С за

ТГА; 35 % мас. (елементний аналіз) проти теоретичних 30% мас.) і кисню (14 %

мас. (елементний аналіз) у вигляді оксокарбіду).

Рис. 1.14. РФА, ізотерми адсорбції азоту та розподіл пор для SiC, отриманих
з PCS та SMPT-10 та SiO2-матриці SBA-15. Kraviec et al., 2006, [73].

У своїй наступній роботі [74] Krawiec зі співавт. дослідили взаємодію більшої

кількості факторів впливу на кінцевий мезопоруватий SiC. Методом нанокастингу

двох типів мезопоруватих кремнеземних матриць організованої будови (SBA-15 та

KIT-6) розчинами чи розплавом PCS різної молекулярної маси (Mw = 800, 1450 і

3500) (і агрегатного стану) та послідуючого піролізу прекурсору до SiC було

отримано ряд впорядкованих структур кубічної та гексагональної симетрії

розташування каналів мезопор.
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Автори показали, що молекулярна маса використаного PCS має суттєвий

вплив на кінцеву SiC-репліку SBA-15: надто високі М.м. можуть призводити до

дефектів та невпорядкованої структури з бімодальним розподілом пор. При цьому

застосування імпрегнації розплавом чи розчином PCS не приводило до вказаних

наслідків. Висока питома поверхня отриманих SiC (418 - 991 м2/г) була результатом

не тільки вибору розміру пор вихідного темплату, але й температури

прожарювання композиту: нижча Т ˚C призводила до SiC з більшою Sпит.

Найкращий результат, за словами авторів (Рис. 10) – матеріал трубчастої будови з

Sпит 926 м2/г та Vпор 0,82 см3/г - дана методика прожарювання у вакуумі при 1000˚C.

Але одержання його передбачало дещо трудомістке та тривале виготовлення

самого композиту ще до прожарювання (1+12 год при 250 ˚C у потоці аргону та ще

12 год при 450 ˚C під вакуумом).

Рис. 1.15. ПЕМ-знімки зразка SiC на основі SBA-15 прямою імпрегнацією
рідкого вінілполікарбосилану (SMP-10, Starfire), (Krawiec, 2008 [74]).

Вищенаведені мезопоруваті SiC, незважаючи на добре впорядковану будову й

високу питому поверхню, мали відносно малі пори (біля 2-4 нм), та досить тонкі

стінки, що обмежувало їх застосування в якості комірок для наночастинок металів-

каталізаторів.

У роботі [76] показано можливості використання підходу “High Internal Phase

Emulsion” (HIPE) у нанокастингу PCS та поруватого SiO2 як жорсткого темплату,

що дозволяє отримати макро/мезопоруваті монолітні піни із β-SiC високої міцності.

Тим не менш, він передбачає складну і довготривалу (більше 12 год) процедуру

одержання темплату через органо-неорганічну емульсію, використання ТЕОС,
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КПАР тощо. Отримані в результаті зразки поруватого SiC мали Sпит 110 м3/г та

уширений розподіл пор у бік макропор з максимумом біля 25 – 60 нм.

Використання комерційно доступних відносно великих та однорідних за

розмірами сферичних часточок SiO2 в якості темплату за технікою нанокастингу

прекерамічного полімеру (аллілгідрополікарбосилан) проводилось K.-H. Park et al.

[77]. Як показано на Рис. 1.16 цей підхід дійсно призводить до SiC-реплік губчатої

будови зі сферичними порами.

Рис. 1.16. СЕМ-мікрофотографії (K.-H. Park et al. [77]) поруватих SiC
(нижній ряд) із відповідних SiO2-темплатів (верхній ряд) трьох типорозмірів: із

золів 70-100нм (А), 40-50нм (В) та 20-30 нм (С).

Як показано авторами, найбільшу питому площу поверхні та об’єм пор мають

зразки, одержані за 1000 ˚C виходячи із золю темплату 20-30 нм. Із Рис. 1.17 видно,

що для таких зразків характерним є бімодальний розподіл пор зі значною долею

мікропор. Саме останні і роблять основний внесок до високої поруватості такого

матеріалу. При цьому його кристалічність набагато нижча за таку у SiC отриманого

за 1400 ˚C, що легко помітити за уширеним рефлексом (111) при 35˚ рентгенівських

дифрактограм.
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Рис. 1.17. Криві розподілу пор за розмірами (метод BJH) та рентгенівські
дифрактограми для SiC, отриманих із 20-30 нм темплату за (А) 1000˚С та (В)

1400˚С (K.-H. Park et al. [77]).

Незважаючи на те, що дані про отримання подібних мезопоруватих пін із SiC

вже існували, на момент початку роботи не було відомо жодного випадку

застосування нанокастингу для одержання SiC з однорідними порами 5-20 нм.

1.3 Електрохімічне травлення кристалічного SiC у синтезі наноматеріалів

Зазвичай, “top-down” - підхід до синтезу як наночастинок (НЧ) SiC, так і

наноструктурованого SiC передбачає часткове окислення і розчинення

компактного SiC у середовищах, що містять HF (див. 1.1). Електрохімічне

травлення пластин SiC у сумішах HF : C2H5OH плавно проходить за м'яких умов з

точним контролем морфології результуючої наноструктури SiC шляхом

регулювання таких параметрів, як склад електроліту і густина струму [78,41, 43, 79,

80]. У роботі [81] наведено просту процедуру електрохімічного травлення суспензії

великих НЧ SiC (> 50 нм) з отриманням НЧ <10 нм.

Хімічні перетворення, що відбуваються під час як електрохімічної, так і

хімічної порозифікації SiC ніколи не були детально вивчені. Кількість електронів

(γ), що генеруються при розчиненні однієї "молекули" SiC була визначена в деяких

ранніх роботах, присвячених виготовленню поруватого SiC. Значення γ = 6,9

наведене в [82], дозволило припустити, що розчинення протікає за загальними

реакціями (1.10) та (1.11), що мають приблизно однакові швидкості:
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SiC + H2O + 6F- - 6e- = SiF6
2- + CO + 2H+ (1.10)

SiC + 2H2O + 6F- - 8e- = SiF6
2- + CO2 + 4H+ (1.11)

У пізнішій і більш докладній роботі [83] показано, що γ може залежати від

політипу SiC та рівня легування. Для високолегованого 6H-SiC р-типу («вуглецева»

грань 1000 ) γ ≈ 6 для низької (J = 1 мА /  см2) і γ ≈ 5 для високої (J ≥ 10 мА /  см2)

густин струму. Низьке значення γ пояснюється авторами роботи [83] виділенням

водню при більш високих струмах відповідно до рівняння (1.12):

SiC + H2O + 6F- - 4e- = SiF6
2- + CO2 + H2 (1.12)

Звичайно, утворення гексафторсилікату під час травлення SiC здається

безсумнівним, крім того його інтенсивні смуги при 738 на 482 см-1 можна побачити

на ІЧ-спектрах недостатньо промитих зразків SiC-наноматеріалів, які часто хибно

приписують смугам поглинання якихось поверхневих груп [36, 40]. Однак, серед

вуглецьвмісних хімічних сполук, отриманих при травленні SiC-матеріалів, повинні

бути, насправді, й значно складніші, ніж ті, які описані в результаті зазначених

вище реакцій. Першим свідченням цього є жовте або коричневе забарвлення

розчину електроліту і промивних рідин, що зазвичай спостерігається під час і після

електрохімічного травлення будь-якого політипу SiC у HF-вмісних розчинах.

1.3.1 Хімія матеріалів типу оксиду та фториду графіту

Для кращого розуміння будови і хімічної природи вищезгаданих Вуглець-

вмісних макромолекул, чи таких популярних нині Вуглецевих наночасточок

(CNPs), варто більш детально розглянути й похідні графіту (графену) та оцінити

схожість та відмінності у їх властивостях.

Науці відомі декілька хімічних сполук, що за будовою та/чи походженням

мають відношення до графіту чи графену. Серед них слід згадати фториди графіту

(CFx)  та оксиди графіту (СxОy). Оксид графіту (ГО) було вперше синтезовано біля

150 років тому, але структура цієї речовини до сих пір є темою для дискусій [84].

Структурний аналіз цієї речовини ускладнений тим, що вона не має чіткого
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стехіометричного складу, який варіює в залежності від умов одержання [84].

Початкові моделі (Hofmann, Holst) передбачали, що зв’язки Кисню з вуглецевим

скелетом є епоксидними з формулою речовини С2О. Після цього зявилась велика

кількість різних моделей (Ruess, Claus, Scholz, Boehm та ін.),  що включали

гексагональні вуглецеві кільця та аксіальні гідроксильні та інші (етерні)

функціональні групи. Останні роботи, присвячені цьому питанню [84, 85],

пропонують комбінації декількох моделей (Рис. 1.18)

Рис. 1.18. Пропоновані структури для оксиду графіту: просторові (а,b)[84] та
під прямим кутом [85].

Для дослідження графіту оксидів (ГО) залучалась низка фізичних методів

аналізу (ІЧ, ЯМР в т.ч. твердотільний, РФА, електронна мікроскопія тощо)

Рис. 1.19. РФА та ІЧ-спектри зразків оксидів графіту двох типів (Взято з [86]).

З піків на дифрактограмах (Рис. 1.19) видно, що ГО у структурі має атомні

площини з відстанями, більшими ніж у графіті. ІЧ- спектри демонструють смуги

поглинання від різних типів кисневмісних функціональних груп.
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У спробах пояснити особливості хімічної поведінки графен оксиду2 у 2013

році Dimiev зі співавт. [125] запропонував так звану «динамічну структурну

модель» (ДСМ). На даний час вона є альтернативною та не є загальновизнаною. На

момент публікації існувало декілька структурних моделей ГО:

1. Модель Lerf – Klinowski (LK) – стверджує, що ГО складають два окремі домени,

розташовані випадковим чином: а) ділянки чистого графену з sp2-

гібридизованими атомами Вуглецю, та б) ділянки окиснених, отже sp3-

гібридизованих С-атомів з епоксидними та ОН-групами; -ОН та –СООН

завершують краї шарів ГО;

2. Модель Szabo – Dekany (SD), як допрацьована модель Clauss та Scholz,

представляє ГО як періодичну стрічкоподібну структуру з ароматичних та

неароматичних доменів; серед функціональних груп розглядає –ОН та 4-членні

етерні кільця; модель пояснює утворення кетонних та хінонних груп внаслідок

розриву С-С зв’язків.

Не дивлячись на останні дослідження методом ПЕМ високої роздільної

здатності, що підтвердили LK-модель та виявили (також передбачені) дірки

нанометрових розмірів у площинах ГО, залишалось не зовсім зрозумілим декілька

фактів суто хімічного характеру: (і) висока кількість кислотних центрів (5 – 8

ммоль/г, у середньому один на 6-10 атомів С), яку, в рамках LK – моделі, не можна,

пояснити лише термінальними -СООН групами навіть з урахуванням додаткових,

“діркових” країв; (іі) здатність до дезоксигенації у лужному середовищі та

«відновлення» без присутності відновника.

Відповідно до ДСМ, графен оксид розглядається як система, яка постійно

змінює свою структуру внаслідок взаємодії з H2O. Автори стверджують, що ГО сам

по собі не містить скільки небудь значущих кількостей кислотних функціональних

груп, а формуються вони поступово при реакції з водою. Явище було помічено при

2 Термін «Графен оксид», відповідно до статті, тут і надалі означатиме одиничний
поліфункціональний шар, яких окрім вуглецевого скелету містить декілька кисневмісних
функціональних груп. Під терміном «Графіт оксид» будемо розуміти суцільний матеріал, що
при відшаруванні утворює одиничні шари Графен оксиду (наприклад, при диспергації у воді).
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спробах встановити кількість кислотних груп у ГО. Як видно з якщо після прямого

титрування лугом пройшов певний час, тим більше якщо розчин було нагріто для

прискорення процесів, криві зворотного титрування виявляють необоротні зміни у

системі.

Спектри РФЕС (Рис. 1.20а) чітко вказують на кількісні зміни у співвідношенні

різних типів С-вмісних функціональних груп після взаємодії з розчином лугу.

Плече при 288-289,5 еВ (вуглець карбоксильних груп) залишається без особливих

змін і говорить про незначні кількості -COOH у ГО (близько 3% за даними 13С

ОМК ЯМР). Явище чітко вказує на деоксигенацію речовини, що автори пояснюють

не відновленням, як може здатися, а через диспропорціювання. У сильнолужному

середовищі та особливо при нагріванні, відбувається вже декарбоксилювання.

Рис. 1.20. РФЕС C1s (a), ІЧ- (b), ТГА (с) та УФ-Вид. спектри (d) твердих
зразків вилучених із розчинів з різним рН (позначки 1 - 2 - 3 - 4 відповідають рН:

3,34 - 4,50 - 7,80 - 10,00); (d) розчин ГО за відповідного рН. (Dimiev et al. [125])

Запропонована авторами ДСМ узгоджується з LK-моделлю в тому, що

епоксидні та третинні спиртові групи є основними функціональними групами

базальних площин ГО, та з SD-моделлю стосовно розриву С-С зв’язків і утворенню
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кетонів (хоча і стверджує їх випадковий характер розподілу по місцях дефектів та

розривів зв’язків С-С).

Навідміну від запропонованих раніше моделей, Dimiev et al. не розглядають

структуру ГО як статичну, з початково-наданою кількістю функціональних груп.

Напроти, пропонується модель, за якою вони безперервно утворюються за

трансформуються. Ключова роль при цьому надається воді, що проникає у ГО,

змінює його структуру та вивільняється в ряді реакцій. Рушійною силою

трансформацій вважається накопичення негативного заряду на поверхні шарів ГО,

стабілізованого за рахунок резонансу та подвійного електричного шару (ПЕШ).

Стосовно кислотності ГО, більша частина карбонільних груп комбінується з

гідроксильними у формі вінілогів карбонових кислот, що і надає гідроксилам

кислотного характеру. Для зразків ГО, приготованих за методами Staudenmaier,

Hummer, та покращеного Hummer, до загальної кислотності також робить внесок

гідроліз ковалентних сульфатів.

Довготривале перебування у водному середовищі призводить до поступової

деградації ГО з утворенням структур, подібних до гумінових кислот. Схожість у

кислотних властивостях ГО до гумінових кислот наштовхує на думку, що

пояснення кислотних властивостей ГО, включаючи природу функціональних груп,

може бути розширене також на інші типи вуглець-вмісних матеріалів [125].

У роботі [87] описано фторид графіту, матеріал, який являє собою похідне

графіту з ковалентно зв’язаним фтором. В залежності від умов одержання, може

мати брутто-формулу, близьку до монофториду вуглецю (CFx, x≈1 ). За структурою

ця речовина позбавлена, на відміну від графіту і графену, ароматичності і являє

собою конденсовані циклогексанові кільця, Водень яких заміщено на Фтор по

обидва боки площини [88]. Фторид графіту є гідрофобною твердою речовиною

сірого кольору, масною на дотик. Хімічно є досить стійким завдяки міцності

зв’язку C-F,  але тим не менш,  F  здатний до заміщення на H,  O  та алкільні

замісники.
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Автори статті [87] проводили сплавлення фториду графіту з евтектичною

сумішшю NaOH-KOH при 250°С. Продуктом реакції є гідрофільний

графітизований вуглець у вигляді НЧ різної форми, в структурі якого лежать

турбостратні шари вуглецю, з фенольними гідроксилами по периферії (Рис. 1.21).

Рис. 1.21. Схема реакції сплавлення фториду графіту з евтектичною сумішшю
NaOH-KOH та чорний розчин отриманого продукту [87].

Дисперсії цих вуглецевих НЧ (~85нм) у воді сильно розсіюють світло, але сильно

розбавлені розчини поглинають в УФ-вид. ділянці та здатні до ФЛ (Рис. 1.21).

Автори не відносять смугу поглинання (λ ~ 260 нм) конкретній структурі, але

роблять висновок про те, що характер ФЛ чітко вказує на присутність принаймні

двох типів флуорофорів.

А Б

Рис. 1.22. (А) Раман-спектри вуглецевих НЧ та їх (Б) оптичні спектри
поглинання (- - -), збудження та та емісії ФЛ розчинів 0,05 мг/мл (Взято з: [87]).
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1.3.2 Синтетичні полімери як аналоги природних ГР та ГО

У своїй роботі дослідники не рідко натрапляють на сполуки, які сильно

нагадують давно відомі не тільки за зовнішнім виглядом, але й за фізико-хімічними

властивостями. У контексті зв’язку «будова–властивості» графен оксиду, серед

таких варто згадати такі полімерні сполуки, як полімалеїнову кислоту (ПМК) та

полісубоксид вуглецю.

n

O
OH

OH
O

HO
O

O
HO

3

Рис. 1.23. Структурні формули субоксиду вуглецю (1), продукту його
полімеизації (2) та полі малеїнової кислоти (3)

Продукт полімеризації субоксиду вуглецю С3О2 (Рис. 1.23) представляє собою

тверду речовину від червоного до чорного кольору з аморфною будовою. Автори

статті [89] встановили, що полімер (С3О2)n має одновимірну смугоподібну будову з

фрагментом полі(α-пірону) (Рис. 9), передбачену Ziegler ще у 1960 році і має

ступінь полімеризації n≈40.

Полімалеїнову кислоту (ПМК, англ. РМА) у своїй роботі [90] Hess та Chin

ретельно дослідили на предмет придатності в якості модельної сполуки для

природних гумінових речовин (ГР). Хоча фрагмент [-СН(СООН)-СН(СООН)-]n

олігомеру малеїнової кислоти (ОлігоМК) все ж таки може бути присутнім у ФК,

його не було виявлено у ГК [91]. Результати досліджень низкою фізико-хімічних

методів представлено на  Табл. 1.4-1.5

Виявилось, що ПМК є подібною до природних ФК водних джерел за розміром,

полідисперсністю, елементним складом і ІЧ-спектрами. Значна кількість фізичних і

хімічних властивостей ПМК нагадує ФК водних та наземних джерел. Напроти,

низький ступень ароматичності та менші значення коефіцієнта поглинання

відрізняють ПМК від цих ГР.



43

Методом 13С-ЯМР встановлено, що за ароматичністю ПМК скоріше нагадує

менші за розмірами ФК. Серед відмінностей слід також назвати відсутність

ацетального і аліфатичного вуглецю ІІ типу та значний вміст карбоксильного

вуглецю. Оскільки діапазон значень деяких параметрів різних ГР досить значний, а

ПМК не співпадає повністю з конкретним із них, то ця речовина може слугувати

гарним «сурогатом» ГР як таких із різних джерел.

Таблиця 1.4.
Порівняльні дані зразків ПМК і фульвокислот, [90].

Зразки ГР та
ПМК Mw Mn

Полідис-
персність

Mw/Mn

ε280,
л·моль(С)-1·см-1

Ароматич-
ність, %

ПМК 2550 2140 1,19 242 20,4
ПМКUnivMichigan 2370 2020 1,17 297 --

ФК 1 2080 1390 1,50 389 24,8
ФК 2 951 562 1,69 150 13,0
ФК 3 2490 1840 1,35 589 --
ФК 4 2230 1180 1,89 401 27,4
ФК 5 1460 839 1,74 247 20,4
ФК 6 1560 800 1,95 323 24,2
ФК 7 1330 705 1,87 274 24,3
ФК 8 1000 639 1,56 122 12,6
ГК 1 3820 1810 2,11 -- --

ГКAldrich 4100 1630 2,52 919 --
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Таблиця 1.5.
Дані 13С-ЯМР зразків ФК і ПМК [92]. У таблиці: хімічні зсуви (у м.ч.), % Вуглецю

відповідних груп (площі, нормовані до аліфатичних С (0-50 м.ч.))

Зразки ГР
та ПМК

Аліфа-
тичні І

Аліфа-
тичні ІІ

CR(O)O-
Ацеталь

Арома-
тичні
CAr

-COOR C=O
кетонні Дже

ре
ло

0-62 м.ч. 62-90
м.ч.

90-110
м.ч.

110-160
м.ч. 160-190 м.ч. 190-230

м.ч.
ПМК 37,5 0 0 20,4 34,6 7,5

[90]

ФК 6 (а) 34,6 12,6 5,3 24,2 18,7 4,6
ФК 6 (б) 33,7 13,8 4,5 26,6 17,2 4,1
ФК 1 29,3 12 7 24,8 21,1 5,9
ФК 4 26,4 12 5,9 27,4 20,2 7,2
ФК 7 33,6 11,6 5,6 24,3 18,6 6,4
ФК (5) 40 11,9 4,5 20,4 18,8 4,4
ФК (8) 45,8 15,8 6 12,6 17 2,8
ФК 2 47,6 12,4 3,2 13 20,2 3,6

Аліф-
атичн

Спиртові Ароматичні Карбо-
ксильні

-

[91]

10–48
м.ч.

48 – 105
м.ч.

105 – 165
м.ч.

165-190 м.ч.

ФК 20,14 33,68 14,27 31,91 -
ГК 22,33 23,48 31,84 22,33 -
ОлігоМК

43,70 - 21,00 35,40 -

ОМК-ЯМР
R-CAlk R-O-Calk R-СAr CAr-OH -COOR Аром.*

[92]
0-50 м.ч. 50-112

м.ч.
112-145

м.ч.
145-163

м.ч.
163-190

м.ч. %

NOM-CH 1 1,16 0,23 0,17 0,26 14,2
NOM-PP 1 2,48 1,68 0,74 1,18 34,2
Soil HA 1 1,48 1,97 0,42 0,48 44,7

Примітка: * - Відсоток Ароматичності = (Площа піків 112-163м.ч.)/(Сума площ
піків 0-190м.ч.)
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1.3.3 Природні гумінові речовини – макромолекулярні структури складної
будови

У роботі 1993 року Ricca та Severini [91] було досліджено звичайні гумінові

речовини методами ІЧ-Фур’є, 1Н- та 13С-ЯМР спектроскопії. Результати можна

побачити на Рис. 1.24(б); кількісна інтерпретація 13С-ЯМР у Табл. 1.5.

Результати досліджень показують, що ФК та ГК мають дуже складну хімічну

будову, містять як аліфатичні, так і ароматичні компоненти; частка останніх є

вищою у ГК порівняно до ФК.

У статті [126] Peuravuori зі співавт.

природні ГР досліджували за допомогою

синхронної флуоресцентної спектроскопії

(СФЛ). Розчинні форми ГР вилучених з

природних вод фракціювали за

розчинністю без розділення на ГК і ФК.

Порівняльні СФЛ-спектри фракцій великої

кількості зразків та сорбентів та

усереднені, наведені на Рис. 1.26.

А Б

Рис. 1.24. ІЧ-спектри (А) зразків ФК, ГК та олігоМК (a-b-c відповідно);
(Б) 1Н-ЯМР зразків ГР: а) ФК у D2O; b) ГК у 0,5М NaOD, [91].

Рис. 1.25. (А) Твердотільний 13С-ЯМР
спектр природних ГР (Chen et al.[92])
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Рис. 1.26. Усереднені
спектри СФЛ (Δλ = 18 нм)
вихідних розчинних ГР
(Original DOM) і фракцій:
лугорозчинних та
метанольних ізолятів (Взято
з [126]).

Зі спектрів СФЛ, розбитих на ділянки, було виявлено декілька характерних
класів хромофорів у вихідних та фракційованих ГР, що представлено у Табл. 1.6.

Таблиця 1.6
Інтерпретація ділянок спектрів СФЛ з Рис. 10 (λем=(λзб + 18), нм)

Ділян
ка

Діапазон /
центр λзб,

нм

Відповідні класи сполук /
ділянки у структурі ГР, що

потенційно роблять внесок у
сигнал:

Посилання

A 260-302 /
280

Ароматичні амінокислоти та
деякі інші леткі кислоти
висококоньюгованої
аліфатичної будови, надто
гідрофобні для елюювання
лугом

Lombardi A.T.,
Jardim W.F. Water Res
1999;33:5 12–20.

Ahmad S.R.,
Reynolds D.M. Water
Res 1995; 29:1 599–602.

B 302-340 /
330

Нафтален та похідні Kister J, Pieri N.
Energy Fuels
1996;10:948–57.

Lehtonen T. et al.
Anal Chim Acta
2000;424:91–103.

Dujmov  J.  et  al. Neth
J Sea Res 1992;29:291–
6.

Peuravuori  J.  et  al.
Anal Chim Acta
1999;391:331–44.

C 340-370 /
355

Поліциклічні ароматичні
фрагменти з 3-4
конденсованими бензольними
кільцями

D 370-420 /
400

-//- близько 5 конденсованими
бензольними кільцями

F 438-487 /
460

-//- близько 7 конденсованими
бензольними кільцями
(також основні флуоресцентні
дескриптори лігніну)
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У дослідженні Chen зі співавт.  [92] спектральними методами порівнювались

фракції природної органічної речовини (NOM) – поліфенольна (NOM-PP) і

вуглеводна (NOM-CH) – з ГК грунту (SHA). Дані фракції розчинних ГР, розділені

на PVP (і виявились аналогічними гідрофобній та гідрофільній фракціям при

застосуванні смол XAD-8), за даними ЯМР (Рис. 1.25, Табл. 1.5.), УФ-Вид. та ФЛ,

відрізняються за вмістом функціональних груп: NOM-PP містить більше фенольних

і кето-груп ніж NOM-CH та SHA та має інтенсивну ФЛ.  Більш гідрофільна NOM-

CH фракція напроти містить більше кисневмісних груп (спиртових –ОН та -СОО)

та проявляє найнижчу ФЛ серед усіх зразків. Це доказує значну гетерогенність

складу природних ГР.

А Б

Рис. 1.28. Спектри СФЛ (А) фракцій природних ГР (Δλ = 20 нм), розчин 20
мгТОС/л у 0,01М KCl, рН ~ 7 (Chen et al.[92]). (Б) Δλ = 18 нм, C = CA337=0,3, 0,05М

NaHCO3 (pH 8,5) (Shirshova et al. [124]).

А Б

Рис. 1.27. (А) Спектри поглинання природних ГР; водний розчин, С
(загальний органічний вуглець, ТОС) 10 мг/л, рН ~ 7 та (Б) Спектри ФЛ (λзб 340

нм), розчин 20 мгТОС/л у 0,01М KCl, рН ~ 7 (Chen et al.[92]).
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Параметр Е4/Е6, що нерідко називають індексом (ступенем) гуміфікації та

індикатором ступеня конденсації ароматичних кілець, тоді як екстинція при 280нм

виражає загальний вміст ароматичних фрагментів, оскільки π - π* електронні

переходи звичайних ароматичних сполук лежать у цій УФ-області [93, 94].

Короткі висновки

1. Як показано, поверхня наночастинок/нанокристалів SiC, одержаних за «top-
down» підходом, вкрита різноманітними функціональними групами: -ОН,  Si-O-Si,
Si-O-C та С-О-С містковими групами, СНх, -COOH, різними силановими (Si-H), Si-
Si та деякими Фтор-вмісними групами. Більшість із них придатні до реакцій
хімічного модифікування, а також визначають властивості кінцевого
наноматеріалу. Натомість, більш доступні порошки НЧ SiC зазвичай виготовлені за
“bottom-up” підходом, мають більші розміри, а склад їх поверхні може бути навіть
складнішим за рахунок безлічі дефектів і технологічних домішок (вуглець,
нестехіометричний SiC1+x та цілий ряд кисневмісних груп). Це лімітує їх
безпосереднє практичне застосування та вимагає розробки підходів до корекції
складу поверхні.

2. У літературі описано вже немало способів одержання поруватих SiC

різноманітної будови термохімічним методом, проте більшість стосується

макропоруватих структур з низькою питомою поверхнею на рівні десятків м2/г.

Карботермічне відновлення кремнеземного чи силіцизація вуглецевого каркасу в

результаті дає неточну репліку вихідного темплату у зв’язку з газофазною стадією

високотемпературного процесу. Застосування методу нанокастингу мезопоруватих

структур з SiO2 полімерним керамічним прекурсором (PCS) дозволяє отримати

високо поруватий SiC, але попередній синтез самого темплату із недешевих

вихідних речовин удорожчує та ускладнює процес, а кінцевий продукт має дещо

замалі пори для внесення металічного каталізатору. Застосування золів часточок

SiO2 хоча вже і дозволяють регулювати розмір мезопор на рівні 20-100 нм, але для

достатньої кристалічності процес вимагає ще відносно високих температур

фінальної стадії (1400˚C), а у високу поверхню кінцевого матеріалу значною мірою
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дають внесок мікропори. Також досить розпливчастим є розуміння реального

хімічного складу поверхні цих матеріалів, що важливо для каталітичних процесів.

3. Хімічні перетворення, що відбуваються під час електрохімічної і хімічної

порозифікації SiC залишаються не достатньо вивченими. Кількості електронів що

приймають участь у електрохімічній реакції варіює як і склад продуктів реакції.

Останній складає особливий інтерес, оскільки серед відомих суто неорганічних

речовин, описаних у літературі, також формується забарвлена у жовто-коричневий

колір субстанція, що іноді називають «наночастинками SiC» чи «SiC - квантовими

точками». Вони проявляють фотолюмінесцентні властивості та мають перспективи

застосування в якості люмінесцентного зонду у медико-біологічних дослідженнях,

отже їх природа має бути надійно встановленою.

4. гарною аналогією хімічних функціональних груп та загально-хімічної поведінки

різноманітних Вуглецевих квантових точок є похідні графіту – оксид  і фторид

графіту, синтетичні полімери та навіть такі природні сполуки як гумінові речовини.

Численні спектроскопічні дослідження дозволяють встановити певні структурні

фрагменти у їх будові. Виявилось, що полі малеїнова кислота (ПМК) є подібною до

природних фульвокислот водних джерел за розміром, полідисперсністю,

елементним складом, ІЧ-спектрами і значною кількістю фізичних і хімічних

властивостей та може непогано моделювати їх.
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РОЗДІЛ 2
ВИХІДНІ РЕЧОВИНИ, МЕТОДИКИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ТА МЕТОДИ

ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Матеріали і реактиви

В якості вихідних матеріалів “top-down” синтезу було використано:

- мікрочастинки карбіду кремнію виробництва ТОВ «КМ Лабс» м. Київ,

Україна. Питома площа поверхні Sпов. 40 м2/г. Порошок сірого кольору.

- наночастинки карбіду кремнію (SiC_Init) виробництва компанії

Nanostructured & Amorphous Materials, Inc. (NanoAmor Inc., США). Згідно з даними

виробника, містить 97% β- SiC (3C-SiC політипу) із середнім розміром часток 10 –

20 нм та Sпов. = 150 – 200 м2/г. Легкий порошок чорного кольору з низькою

насипною густиною на рівні 0,08 г/см3;

- монолітний полікристалічний карбід кремнію ≥99,9995% (3C-SiC політипу,

отриманий за CVD процесом (Rohm & Haas, Dow Chemical Company) з низьким

опором (<1 Ом, n-типу) у вигляді пластин товщиною 4 мм, 100 мм у діаметрі.

В якості вихідної речовини синтезу SiC за “bottom-up”-методологією було

використано прекурсор SiC – полікарбометилсилан (полікарбосилан, PCS) –

полімер -[-SiH(CH3)-CH2-]n- з відносною молекулярною масою М.м. ≈ 800 (Aldrich)

та 1500-2500 (NaBond).

Джерело SiO2-темплату - LUDOX® - колоїдний водний розчин стабілізованих

монодисперсних наночастинок SiO2 із середнім розміром: 12 нм (HS-30) та 22 нм

(ТМ-40) та масовою часткою w(SiO2) = 30 % та 40 % відповідно.

Розчинники: етанол (96% (об./об.), медичний), н-бутанол, о-ксилол, етилацетат

(«ч.д.а.») перед використанням переганяли у склі за атмосферного тиску з

контролем температурних меж.

Без попереднього очищення використовували: кислоти концентровані HF 48%

«о.с.ч.», HNO3 65% «х.ч.», етилендіамін «для синтезу» (Merck), безводні етанол і

тетрагідрофуран (Acros Organics), диетаноламін «для синтезу», гліцерин «х.ч.»; 1-

октадецен H2C=CH-C16H33, ноніламін H2N-C9H19 та октадециламін H2N-C18H37
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(Aldrich). Розчин Нікелю (ІІ) ацетилацетонату з вмістом 10 мг(Ni)/мл у о-ксилолі

готували виходячи з Ni(Acac)2·2H2O відомим методом азеотропної дистиляції.

Розчини кислот (HNO3 і HCl) для об’ємного аналізу та розчинів фонових

електролітів (KCl, NaCl) готували зі стандарт-титрів з використанням води

дистильованої. Розчини солей перед роботою звільняли від розчиненого CO2

нагріванням у вакуумі або кип’ятінням та приведенням об’єму до початкового

значення. Розчини лугів готували із попередньо одержаних концентрованих

розчинів KOH «х.ч.» або NaOH «х.ч.», вільних від карбонатів, з використанням

«води, що не містить CO2» після чого стандартизували.

2.2 Методики експериментів

2.2.1 Регулювання розміру та хімії поверхні наночастинок карбіду кремнію

2.2.1.1 Контрольоване зменшення розміру НЧ SiC

було реалізовано шляхом послідовних операцій, схематично зображених у вигляді

схеми на рис. 2.1:

Рис. 2.1 Схема перетворень та позначення зразків функціоналізованих НЧ

SiC.

Термічне окислення вихідних наночастинок (SiC_Init) проводилося шляхом

прожарювання за доступу повітря у муфельній шафі зі швидкістю нагріву 10 ˚С/хв

до бажаного значення (Т від 400 до 900 ˚С) та витримування за цієї температури

одну годину. Зразки, отримані таким чином позначались як SiC_T,  де Т -

температура плато, ˚С, наприклад SiC_600.

Видалення оксидного шару з поверхні окислених SiC_T проводилось трьома

способами:

SiC_init

SiC_600SiC_HF SiC_HF/HNO3

SiC_KOH

SiC-C18(t)

SiC-C18(hn)

SiC-NH2

SiC-NHC9

Air, 600o C

KOH

HF:EtOH, 1:9 HNO3:HF, 1:9

C9H19NH2, toC18H36, hn

C18H36, to H2N(CH2)2NH2,
to
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(а) – кислотна обробка за допомогою суміші розчину HF (48%) та етанолу

(1:9, за об’ємом). Через 15 хв суспензію центрифугували при 14000 g протягом 15

хв (якщо не зазначено інакше), багаторазово промивали спочатку H2O, потім 0,01M

HCl (щоб уникнути пептизації) та висушували на повітрі за 70 ˚С. Позначення

зразків: SiC_T_HF.

(б) – лужна обробка за допомогою розчину КОН 5 моль/л протягом 30 хв та

послідуюче промивання і висушування як зазначено для способу (а). Позначення

зразків: SiC_KOH

(в) – застосування суміші HF (48%) - HNO3 (70%) (9:1, за об’ємом) 15 хв при

100 ˚С. Виходили при цьому з SiC_600, а після обробки промивали за процедурою,

описаною вище. Отримані зразки позначались SiC_HF/HNO3 та далі

досліджувались і використовувались для подальшого модифікування.

Примітка: спосіб (в) обробки окислених НЧ SiC призводив до появи

коричнювато-жовтого забарвлення реакційної суміші, не пов’язаного з

наявністю HNO3. Забарвлений продукт був виділений і досліджений у рамках

хімічного окисного розчинення SiC, що описано у 2.2.3.4 та Розділі 5.

2.2.1.2 Хімічна функціоналізація НЧ SiC

Прищеплення октадецильних груп проводили на SiC_600_HF за реакцією з 1-

октадеценом в атмосфері азоту в умовах:

(а) – термохімічної активації (130 ˚С, 6 год), позначення: SiC-C18(t),

(б) – фотохімічної активації (УФ-лампа, λ = 235 нм, 2 год), SiC-C18(hν).

Залишки модифікатора видалялись послідовною екстракцією гексаном і етанолом з

центрифугуванням.

Функціоналізація НЧ SiC_HF/HNO3 ноніламіном: кип’ятіння суміші з 20%-

ним розчином C9H19NH2 в о-ксилолі зі зворотним холодильником протягом 1 год.

Отриманий SiC-NHC9 послідовно відмивали від залишку аміну гексаном, етанолом

та 3% етанольним розчином HCl з центрифугуванням.

Введення крайової аміногрупи проводили на SiC_HF/HNO3 реакцією з

етилендіаміном (20% розчин у гліцерині) при 120 ˚С, 1 год. Після цього реакційну
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суміш розбавляли етанолом; модифіковані НЧ (SiC_NH2) відділяли

центрифугуванням та промивали кілька разів етанолом.

Усі порошкоподібні зразки висушували за температури не вище 70 ˚С.

Приготування водних золів наночастинок SiC_KOH, SiC_HF/HNO3 та

SiC_NH2 у вигляді суспензій одразу після приготування двічі промивали H2O  з

центрифугуванням щоб позбутися надлишку електролітів. Осади розбавляли H2O

до одержання золів з концентрацією дисперсної фази 0,05 мг/мл у перерахунку на

початкову масу. Зразки легко пептизуються при найлегшому збовтуванні.

Одержані суспензії додатково збовтували на мішалці вихрового типу (IKA® Vortex

3) та піддавали ультразвуковій обробці. Великі частинки, за наявності, відділялись

5-хвилинним центрифугуванням при 1500 g. Отримані золі являли собою жовто-

коричнюваті прозорі розчини, стійкі при зберіганні у щільно закритих контейнерах

протягом принаймні 1 року.

2.2.2 Одержання поруватого SiC методом «нанокастингу»

Суть методу полягає у формуванні поруватої структури SiC, що утворюється

в результаті термічного розкладу полімерного прекурсора – полікарбосилану (PCS)

– який знаходиться у вигляді твердого композиту з кремнеземним темплатом.

Вилучення останнього дає поруватий SiC, структура якого є “реплікою”

(відтиском) форми твердих частинок темплату. Для отримання SiC з якомога більш

однорідними порами в якості такого SiO2-темплату було використано НЧ SiO2 з

вузьким розподілом за розмірами, який є доступним у вигляді концентрованого

водного колоїдного розчину Ludox®.

2.2.2.1 Спосіб із використанням ксерогелю SiO2

Перетворення, на яких базується використання ксерогелів Ludox для синтезу

мезопоруватого SiC, схематично показані на рис. 2.
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Рис. 2.2 - Схематичне зображення процесу нанокастингу при синтезі

мезопоруватого SiC із Ludox-ксерогелю в якості SiO2-матриці.

Оскільки частинки золю Ludox SiO2 мають від’ємний заряд, додавання до

цього золю КПАР (в даному випадку ЦТАБ, C16H33N(CH3)3Br) призводить до

коагуляції золю та утворення осаду (І). Для проведення коагуляції золь Ludox

нагрівають до 50 °C, додають ЦТАБ (у вигляді нагрітого до 50 °C 20% водного

розчину) і ретельно перемішують протягом 20 хв (відповідно до методики Han та

Heyon [95]). Осад промивають водою від надлишку осаджувача і солей, висушують

при 110 °C, розтирають та просіюють, далі використовуючи фракцію < 0,25 мм, та

прожарюють при 550 °C для видалення залишків КПАР, що адсорбувалася на

поверхні частинок SiO2 (ІІ). Одержання композиту PCS-Ludox проводять шляхом

перемішування (1 год) наважки ксерогелю з 30% розчином PCS у безводному

тетрагідрофурані (ТГФ), ультразвукової обробки (30 хв), після чого розчинник

повільно випарюють (при постійному перемішуванні у тоці азоту), а твердий

залишок сушать при 110 °C (ІІІ). Для перетворення (PCS) у SiC одержані

композити нагрівають у струмені аргону (30 мл/хв.) за наступною температурною

програмою:  25°С → 300°С (2°С/хв.), 300°С (5 год), 300°С → 700°С (0,5°С/хв.),

700°С → Т°С (2°С/хв), Т°С (10 год) де Т°С - пікова температура: 1200, 1300 або

1400 °С (IV) [72].

Перетворення PCS на SiC при прожарюванні відбувається за рівнянням (2.1):

Si
H C

H2

CH3

n
nSiC (тв.) + nCH4(г.) + nH2 (г.)

T0

(тв.)

(2.1)
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Остання стадія синтезу поруватого SiC - видалення SiO2-матриці з

прожареного композиту (V). Для цього композит SiC/SiO2 послідовно, при

перемішуванні промивають 48% HF (30 хв), 48% HF:С2Н5ОН (1:1) (30 хв) та

сумішшю С2Н5ОН:H2O (1:9) 5 разів по 10 хв., після чого висушують на повітрі при

110°С. Обробка HF призводить до розчинення темплату за рівнянням (2.2), а

подальше промивання забезпечує видалення надлишку кислот із пор зразку:

SiO2(тв) + 6HF(aq) = H2[SiF6](aq) + 2H2O(р) (2.2)

Проходження реакції та повноту відмивання зразку від залишків темплату

SiO2 та кислот контролювали ІЧ-спектроскопічно (див. Рис. 4.6).

У експерименті з добавкою Нікелю, серію зразків отримували аналогічно

наведеній вище, лише на етапі приготування композиту до розчину PCS у ТГФ

додавали ксилольний розчин Ni(acac)2 у кількості, необхідній для масового

співвідношення Ni/PCS від 0 до 0,045. У цій серії дослідів використовувався PCS з

Mw = 2000.

2.2.2.2 Спосіб із використанням органічного золю SiO2-OBu.

В цілому, одержання композиту цим способом можна проілюструвати

схемою на рис. 2.3:

Рис. 2.3. Схематичне зображення процесу нанокастингу при синтезі
мезопоруватого SiC із бутоксильованих наночастинок SiO2 в якості матриці.

Для переведення частинок водного золю Ludox SiO2 в органічну фазу цей

золь коагулювали за допомогою ЦТАБ, як було розглянуто вище у  2.2.2, після чого

проводили заміщення гідроксильних поверхневих груп наночастинок SiO2 на

бутоксильні за рівнянням (2.3):
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≡Si-OH + C4H9OH ⇄  ≡Si-OC4H9 + H2O (2.3)

Оскільки алкоксисилільні групи легко гідролізують, цю реакцію проводили

методом примусового зсуву рівноваги, шляхом азеотропної відгонки води з

реакційної суміші.

1) Коагуляцію золю Ludox з ЦТАБ проводили повністю аналогічно до

випадку одержання ксерогелю, однак перед нагріванням до 50 °С золь Ludox HS-30

розбавляли водою у 3 рази. Згідно літературних даних [95], адсорбовані на

поверхні наночастинок SiO2 катіони ЦТАБ захищають їх від агрегації та

поперечного зшивання. Осад після коагуляції фільтрували, промивали двічі Н2О,

потім один раз н-бутанолом (при центрифугуванні), щоб видалити зайву воду і

ЦТАБ. Отриману липку масу змішували з надлишком н-бутанолу і переносили в

круглодонну колбу на 500 мл з магнітною мішалкою. Розчинник повільно

(протягом приблизно 3 год) відганяли через скляну колонку до приблизно 100 мл

залишку. Потім додавали 200 мл о-ксилолу та відганяли через колонку таким

чином, щоб загальний об’єм становив 100 мл. В результаті було отримано

рухливий прозорий жовтуватий розчин (без слідів осаду) бутоксильованих

наночастинок кремнезему (SiO2-OBu) в ксилолі з концентрацією 0,3 г/мл у

перерахунку на наночастинки SiO2. Якість та однорідність одержаного золю

перевірялась низкою методів (див. 4.1).

Композити готували шляхом змішування відповідних об’ємів ксилольних

розчинів SiO2-OBu та PCS (30% розчин, Mw = 800 г/моль) з послідуючим

випаровуванням при 100°С у вакуумі. Утворені композити мали вигляд

склоподібних прозорих безбарвних чи злегка жовтуватих шматків.

Подальшу обробку виготовлених композитів із різним ваговим

співвідношенням PCS : SiO2 проводили аналогічно до описаної вище для

композитів із ксерогелем (п. 2.2.2), за пікової температури прожарювання 1200 °С.

На відміну від композитів SiC/SiO2, одержаних за процедурою імпрегнування,

композити, отримані у даній серії дослідів мали вигляд більших монолітний

шматків і були механічно міцніші, а їх успішне відмивання від темплату SiO2

потребувало попереднього ретельного перетирання в агатовій ступці.
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Рис. 2.4. Фотографії композиту PCS/SiO2 до (А) та після прожарювання (Б),
наступного подрібнення у агатовій ступці на порошок (В) та після видалення SiO2-

темплату розчином HF – кінцевий мезопоруватий T-SiC.

2.2.3 Електрохімічне травлення 3C-SiC і перетворення отриманих продуктів

2.2.3.1 Продукування зразків por-SiC та CFO

Анодування компактного полікристалічного SiC у суміші HF (48%) - етанол

(1:1, об / об) було виконано в тефлоновій комірці з робочею поверхнею 60 см2 за

струму 1,4  А (відповідна щільність струму J  =  23,3  мА /  см2) протягом 2,5 годин

відповідно до методики, описаної раніше в роботі [6], без додаткового

перемішування, щоб уникнути відділення сформованого поруватого матеріалу з

анодованої пластини. В результаті електроліт набув жовтуватого забарвлення і на

поверхні сформувався коричневий поруватий шар (SiC_etched, Рис. 5.1). Після

травлення, пластину було обережно промито кілька разів дейонізованою водою та

висушено на повітрі. Зразок SiC_etched було зібрано шляхом зішкребання з

поверхні пластини, яку зрештою промивали етанолом щоб позбутися від усіх слідів

сформованого порошку. Як правило, маса зразка SiC_etched була 440 мг і в цілому

втрата ваги використовуваної SiC пластини після видалення SiC_etched складала

880 мг.

Диспергування SiC_etched в абсолютизованому етанолі (обробка на збовтувачі

Vortex та 10 хв. ультразвукової обробки) давало каламутну коричневу суспензію.

Центрифугування отриманої суспензії (тут і надалі центрифугування виконувалося

протягом 10 хв при 20000g, якщо не зазначено інакше) давало прозору темно-

коричневу рідину і світло-коричневий осад (SiC_precip або por-SiC). Для

забезпечення їх повного розділення, розчин додатково двічі центрифугували для
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видалення великих частинок, а осад двічі промивали EtOH при центрифугуванні.

Для того, щоб виділити розчинний у етанолі продукт, розчин сушили в потоці

повітря. Отриману в результаті пластівчасту коричневу тверду речовину сушили на

повітрі при 85°C до постійної маси (CFO).

2.2.3.2 Хімічне модифікування CFO

Гідроліз CFO

Для здійснення гідролізу функціональних груп CFO, висушений зразок

останнього диспергують у 5 моль/л розчині NaOH (утворюється темно-коричневий

прозорий розчин) і залишають на 3 год. Підкислення розчином HCl із розрахунку

отримати 1 моль/л надлишок кислоти призвело до утворення осаду, який було

відокремлено центрифугуванням і повторно дисперговано в дистильованій воді

інтенсивною обробкою у Vortex та ультразвуком. Отриману рідину

центрифугували щоб позбутися від слідів осаду і знову підкисляли HCl для

досягнення коагуляції. Осад відокремлювали центрифугуванням, сушили у

вакуумі, що давало коричневий порошок (CFO_hydr).

Функціоналізація CFO довгими алкільними -C18H37 ланцюгами: SiC_etched

зразок нагрівали зі зворотним холодильником з надлишком 1-октадециламіну в

безводному о-ксилолі протягом 1 год з насадкою Діна-Старка ("пастка" для H2O) в

атмосфері N2. Розчинник відгоняли у вакуумі, і отриманий воскоподібний залишок

повторно диспергували у н-гексані, кілька разів екстрагували метанольним

розчином HCl (0,5 моль /л), щоб видалити надлишок аміну, після чого двічі

промивали H2O, центрифугували і після висушування на повітрі за 85°С до

постійної маси отримували тверду темно-коричневу речовину (CFO_C18) за

даними елементного аналізу мала наступний склад (у мас.%): С - 74,71; Н - 10,71; N

- 3,69; F - 3,27; Si < 0,5.

Функціоналізація етилендіаміном (En):  близько 5-10 мг порошку CFO

диспергували у 1,6 мл безводного ксилолу, додавали 0,4 мл етилендіаміну та

нагрівали на піщаній бані при ~140°С протягом не менше 1 год. із зворотнім

мікрохолодильником. Надлишок En відганяли у вигляді азеотропної суміші з
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ксилолом, додавали ще 1 мл ксилолу та повторювали відгонку En (операцію

повторювали до припинення розшарування на дві фази ксилол-En). Залишок

розчиняли у 0,5 мл 0,1н HCl та 1,0 мл бідистильованої води, обробляли

ультразвуком; отриманий розчин коричневого кольору з осадом грубодисперсних

часточок центрифугували (6000 об/хв., 15 хвилин); центрифугат промивали тричі

по 1,0 мл н-бутанолу, а органічну фазу - двічі по 0,5 мл 0,01н HCl; відповідні фази

об’єднували, органічну відкидали, а водну - підкислювали 0,1н HCl до рН ≈ 2;

отриманий підкислений розчин додатково відмивали 1 мл н-бутанолу (залишався

практично безбарвним) та залишали для подальшої роботи (вихідний розчин НЧ

CFO з аміногрупами - прозорий, темно-коричневий розчин (CFO_NH2)

Функціоналізація діетаноламіном

50 мг CFO та 2 мл діетаноламіну диспергували у 2 мл ксилолу, суміш

витримували 2 год на піщаній бані за температури кипіння (140°С). Темно-

коричневий розчин висушували у струмені аргону, одержану маслянисту речовину

розчиняли у воді. Очистку продукту від надлишку діетаноламіну було здійснено

методом колонкової іонобмінної хроматографії на катіоніті КУ-2 у кислій формі з

контролем фракцій методом тонкошарової хроматоргафії. Елюат сушили у

сушильній шафі при температурі 70 ˚С (зразок CFO_DEA).

2.2.3.7 Визначення квантового виходу фотолюмінесценції CFO

Розрахунки було проведено двома варіантами постановки експерименту [96].

У першому стандартному варіанті спектри емісії реєстрували за довжини хвилі

збудження, за якої перетинаються спектри поглинання розчинів зразків та еталону.

У такому випадку оптична густина еталонного розчину та розчину сполуки, для

якої проводиться визначення відносного квантового виходу фотолюмінесценції,

рівні. Отже, маємо право скористатися наступною спрощеною розрахунковою

формулою:

Φ , =Φ , × ×
( )
( )
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де Φ , - квантовий вихід досліджуваного зразка відносно еталонного

квантового виходу Φ ,  (флуоресцеїну), 	та	  - значення інтегральної

інтенсивності (площі під спектрами) емісії визначуваної речовини та

стандартного розчину відповідно, ( )та	 ( ) - коефіцієнти заломлення

світла розчину зразків та розчину еталону при довжині хвилі емісії.

У другому варіанті спектри емісії реєстрували за довжини хвилі збудження,

більш оптимальній для досліджуваних зразків, зважаючи на сталість квантового

виходу ФЛ флуоресцеїну, а саме при 400 нм. У такому випадку слід враховувати

поглинання збуджуючого світла зразками та розчином еталону:

Φ , =Φ , × × ×
( )
( )

де 	- поправка на поглинання розчинів за довжини хвилі збудження:

= 1 − 10 ( )

тут ( ) - оптична густина розчинів при обраній довжині хвилі

збудження.

2.2.3.8 Дослідження темпу гідролітичного відщеплення F-аніонів із CFO

в залежності від лужності середовища проводилось для різного рН (5,16 та 7,0) та

дією розчинів лугу різної концентрації (0,1  М ,  1М та 2  М NaOH)  за кімнатної

температури (23°С) методом іонометрії.

Чотири наважки вихідного порошку CFO диспергували в етанолі (25 мг / 1

мл) на vortex-струшувачі та центрифугували при 14600 об/хв., 10 хв. Центрифугат

переносили у 4,0 мл відповідного середовища (буферного розчину чи лугу),

швидко перемішували та починали відлік часу реакції. Через певні проміжки часу

із реакційної суміші відбирали 1,00 мл розчину та вприскували у так званий “стоп-

розчин” (буферний розчин рН 5,16), перемішували, та після врівноваження (10-20

с) вимірювали значення pF за допомогою F–селективного електроду. Для високо

лужних реакційних сумішей стоп-розчином слугував відповідний об’єм 2 моль/л
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HCl для нейтралізації надлишку лугу, при цьому об’єм буферу зменшували так,

щоб загальний об’єм складав 10,0 мл. Експеримент за рН 5,16 проводили

безпосередньо шляхом вимірювання pF у реакційному середивищі через певні

проміжки часу.

Буферний розчин рН 5,16 для вимірювання pF (моль/л): NaCl – 1, CH3COOH

– 0,25, CH3COONa – 0,75, натрію цитрат – 0,001.

2.2.4 Модифікування планарного вугільного електроду (ПВЕ) композитним шаром

SiO2-CFO

була проведена за «золь-гель» методологією у три етапи: (і) отримання золю SiO2 з

використанням в якості кремнеземного прекурсора суміші: тетраетилортосилікат

(ТЕОС) – амінопропілтриетоксисилан (АПТЕС) (92:8, об./об.) Останній є носієм

основних (-NH2) груп, що завдяки електростатичній взаємодії з –COOH групами

НЧ CFO мають іммобілізувати їх у майбутній плівці модифікованого електроду; (іі)

отримання композитної плівки SiO2-CFO: 100 мкл отриманого золю змішували з 25

мкл розчину 100 мг/мл CFO у етанолі, після чого 50 мкл отриманої суміші

наносили на поверхню ПВЕ та (ііі) проводили осадження плівки методом

електрогенерованого каталізатора: на робочому електроді створювали потенціал

мінус 1,7 В протягом 7 секунд, після чого залишок золю змивали бідистильованою

H2O.

2.3 Методи дослідження

Просвічуюча електронна мікроскопія (ПЕМ) зразків CFO проводилась на

електронному мікроскопі високої роздільної здатності Topcon EM-002B за 200 кВ;

зразки готувались шляхом висушування краплі колоїдного розчину на графітовій

решітці. ПЕМ зразків мезопоруватого SiC було записано на електронному

мікроскопі JEOL JEM-2100 за прискорюючого потенціалу 200 кВ. Зразки

готувались висушуванням суспензії порошку у етанолі на графітовій гратці.

Обробка зображень проводилась за допомогою програми ImageJ.
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Скануюча електронна мікроскопія (СЕМ) зразків мезопоруватого SiC (продукт

анодування) проводилась на електронному мікроскопі ультрависокої роздільної

здатності Tescan MIRA 3  за прискорюю чого потенціалу 10 кВ.

Рентгенівські дифрактограми (РФА) зразків CFO та por-SiC було отримано на

Difractometer D8 Advance Bruker (СuКα,  λCu = 1,54184 Ǻ, 2Θ = 1,5 – 70˚, швидкість

сканування 2˚/хв.) мезопоруватого Т-SiC було отримано на PXRD PANalytical

X'Pert Pro (CuKα, 2Θ = 10 – 80˚, 2˚/хв) та. Для оцінки розміру кристалітів пік при 60˚

(площина (022) 3C–SiC) було обраховано за Шерером після віднімання

експоненційного фону та розкладу на компоненти (Лоренца).

АСМ дослідження CFO проводились на приліді Dimention V (фірми Bruker) з

використанням надтонких Кремнієвих кантілеверів (Nanosensors SSS-NCH) з

типовим радіусом кривизни 2 нм і номінальною константою жорсткості 42 Н/м.

Знімки АСМ отримані у динамічному режимі переривчастого контакту за кімнатної

температури; частинки були нанесені на атомно-пласку поверхню дисків мусковіту

(слюди) (Agar Scientific) за методикою, подібною для від’ємно-заряджених молекул

ДНК [97]: свіжовідшаровану слюду обробляли 0,05 М розчином NiCl2 протягом 1

хв., обережно промивали дейонізованою водою,  після чого 10 хв. витримували у

розчині НЧ (1 мг/мл) та сушили у потоці азоту. Обробка зображення та статистична

обробка даних (розподіл за висотою і крайовими розмірами) проводилась за

допомогою програмного забезпечення Gwiddion. Розподіли отримані шляхом

обробки чотирьох зображень 1×1 мкм2 з різних місць підкладки.

ДСР – дослідження. Для CFO вимірювання дзета-потенціалів НЧ і відповідного

розподілу за розмірами проводився для розчину 1 мг/мл у режимі динамічного

світлорозсіювання на приладі Zetasizer Nano ZS (Malvern) з кутом зворотного

розсіювання 173˚; величина показника заломлення НЧ CFO було прийнято за 1,5.

Розміри частинок у вихідному золі SiO2 Ludox та SiO2–OBu визначали методом

ДСР. Безпосередньо перед проведенням вимірювань вихідні розчини частинок

розводили відповідно дистильованою водою чи о-ксиленом до масової

концентрації 1% та центрифугували 5 хв при 1500 g для видалення великих
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частинок (якщо такі присутні), що вносять значну похибку у вимірювання. Виміри

проводили на приладі Nano ZS (Malvern) в кварцевих кюветах (1 см) у режимі

зворотного розсіювання (173о); показник заломлення світла наночастинками SiO2

було прийнято рівним 1,45.

Інфрачервона спектроскопія. Дослідження CFO та НЧ SiC проводилися на ІЧ-

спектрометрі з Фур’є перетворенням Nicolet Nexus 470 у діапазоні 4000 - 400 см-1 у

режимі пропускання, 32 сканування на один спектр з кроком 4 см-1. Зразки

готувались у формі таблеток з KBr, або шляхом нанесення розчинів НЧ CFO у

органічних розчинниках на поверхню KBr-скельця з подальшим висушуванням.

Досліди з обробкою NH3 та HCl проводились шляхом витримування висушеного

зразка CFO на KBr-скельці безпосередньо у насичених парах 35 % HCl або 28%

NH3 розчинів протягом 20 с.

Раман-спектри (СКР) – було отримано з порошкоподібних зразків на металічній

підкладці, λлазеру = 785 нм.

Оптичні спектри поглинання (УФ-вид. спектри) поглинання були отримані на

спектрофотометрі Unicam UV4 у 1 см кварцових кюветах. В якості розчину

порівняння завжди використовувався розчин складу (розчинник, буфер тощо)

аналогічного до досліджуваного розчину НЧ.

Спектри фотолюмінесценції CFO були записані на спектрофлуориметрі Jasco FP-

750 у кварцових кюветах 10х10 мм. Спектри флуоресценції для побудови 3D-

спектрів – мап ФЛ (Х: λемісії , Y: λзбудж., Z: Інтенсивність сигналу ФЛ) були записані

на спектрофлуорометрі Horiba NanoLog з кремнієвим детектором (УФ - видима

ділянка спектру) з кроком 5 нм, ширина вхідної та вихідної оптичних щілин 2 нм,

час інтегрування 1 с.

Температурно-програмована десорбційна мас-спектрометрія (ТПД-МС).

Дослідження проводилися на масс-спектрометрі МХ-7304А (Selmi, Україна) [98]

для термопрограмованої десорбційної мас-спектрометрії з квадрупольним

аналізатором, іонізація - електронним ударом (-70 еВ); дослідження проводили
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шляхом нагрівання зразку у глибокому вакуумі (р<10-3 Па), швидкість нагрівання

0,167 К/с. Перед проведенням вимірювань зразок вакуумували протягом 20 хвилин.

ЯМР - спектри розчинів зразків були записані на приладі Varian Mercury - 400 у

CD3OD  для CFO  та у C6D6 для CFO_C18. Твердофазні ЯМР були отримані на

спектрометрі Bruker Avance III 400 з частотою 400,130 МГц для 1Н 100,613 МГц

для 13С та 376,498 МГц для 19F.  Усі хімічні зсуви представлені у м.ч.  по

відношенню до тетраметилсилану (1Н і 13С) та CFCl3 для 19F ЯМР спектрів.

РФЕС –  для CFO дослідження проводились на комбінованому приладі ToF-

SIMS/XPS/STM за основного тиску 5·10-10 мбар з використанням не

монохроматичного випромінювання Kα ліній Al при потужності 130 Вт. Розчини

зразків наносили на золоту підкладку для РФЕС і залишали до випарування, після

чого дегазували у підготовчій камері протягом доби за тиску 2·10-9 мбар перед

аналізом. Рентгенівські фотоелектронні спектри були отримані у напівсферичному

аналізаторі у скануючому режимі при Ep = 50 еВ. Після віднімання фонового

сигналу S-типу, отримані сумарні спектри у форматі ядро - енергетичний рівень

були розкладені на компоненти змішаного Гаусово-Лоренцового типу за

допомогою нелінійного МНК підходу. Першому піку після деконволюції піку

Вуглецю C 1s було приписано значення 284,6 еВ, що і слугувало енергією

порівняння для корекції зарядів.

Спектри РФЕС зразків поруватого SiC записували для порошкоподібних зразків,

впресованих у поверхню золотої фольги. Після віднімання фону Ширлі піки у

спектрах розкладали на змішані Гаус-Лоренцівські компоненти (G:L = 30 – 70 %) за

допомогою стандартних засобів програмного забезпечення Casa XPS. Для

компенсації електростатичного заряду зразків, енергію першого компоненту

розкладу піку C 1s встановлювали як 282.5 еВ (літературні дані для вуглецю в SiC,

який присутній у всіх досліджуваних зразках за даними ІЧ) та використовували як

реперну точку. Піки Si 2p розкладали, приймаючи їх дублетами (2p3/2 та 2p1/2) із

співвідношенням площин 1:0.516 та відстанню між компонентами 0.606 еВ. Піки,

представлені на графіках та їх положення у обговоренні відносяться до сум
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компонентів дублету, в той же час як ширина піків на ½ висоти (FWHM)

відноситься до окремих компонентів дублетів.

Ізотерми адсорбції азоту отримані на приладі ASAP 2020 компанії Micromeritics за

77˚К. Перед вимірюванням зразок піддавали дегазації під вакуумом (350˚С, 4 год.)

Для отримання питомої площі поверхні дані адсорбції оброблялись за методом

БЕТ; для побудови розподілу пор за розміром було використано метод BJH з

корекцією Harkins-Jura; об’єм мікропор розрахований за t-plot.

Елементний аналіз CFO проводився за стандартними процедурами за допомогою

автоматичного C, H, N, S - аналізатора для відповідних елементів, методу ІЗП-МС

для Кремнію та іонна хроматографія для загального Фтору.

Іонометричний аналіз на F- було проведено за допомогою фторид-селективного

електроду (ЭЛИС-131F) проти хлорид-срібного електроду порівняння за

допомогою іономіру лабораторного И-160М.

Потенціометричне визначення рН і потенціометричне титрування зразків

здійснювалось за допомогою іономіру лабораторного И-160М з комбінованим

скляним електродом / хлорид-срібним електродом порівняння. Всі розчини були

приготовані на воді, вільній від CO2 а ємність для титрування (поліпропілен або

боросилікатне скло) ізолювали для мінімізації впливу CO2 повітря. Точну наважку

порошкоподібного зразку витримували у 10 мл 0,05М KCl до врівноваження

(зразки CFO попередньо розчиняли у 0,5 мл EtOH після чого розбавляли фоновим

електролітом). Отриманий розчин титрували 0,05 М NaOH, що не містить CO3
2-,

витримуючи постійний темп (1 хв між точками кривої титрування). Зразки НЧ SiC

та мезопоруватого SiC готували до аналізу шляхом витримування у розчині NaCl

(0,05М якщо не зазначено інакше) до урівноваження протягом 24 год (або інший

достатній час, але не менше 1 год).

Дослідження кислотно-основних центрів поверхні та функціональних груп за
ізотермами протонування
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Експериментальні величини ізотерм зв’язування протонів Q(pH), обраховують з

кривих титрування і умов матеріального балансу, що пов’язані з F(pK) наступним

інтегральним рівнянням:

( ) = 1 + 10( ) ( ) +

де Q0 – відображає кількість H+ від груп з величинами pK поза границями

інтегрування.

Розрахунок розподілу pK включає наступні кроки: (і) перерахунок

експериментальних рН-титриметричних даних у криву протонування Q(pH); (іі)

згладжування експериментальних кривих; (ііі) деконволюція ізотерм протонування

у “pK-спектр”, F(pK); (iv) корекція буферизуючого впливу H2O з обох боків шкали

рН.

Важливим (і навіть критичним) у даному способі обробки даних є метод

згладжування експериментальних даних, від якого залежить точність встановлення

максимуму на кривій розподілу. У подальших розрахунках використовували

рекомендований авторами метод інтерполяції Bezier-spline, а також апроксимація

кривих титрування поліномами 9-го ступеня.
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РОЗДІЛ 3
НАНОЧАСТИНКИ КАРБІДУ КРЕМНІЮ З РЕГУЛЬОВАНИМ РОЗМІРОМ ТА

ХІМІЄЮ ПОВЕРХНІ

Враховуючи висновки з літературного огляду, комерційно-доступні порошки

наночастинок SiC, одержані за “bottom-up”- методологією містять технологічні

домішки, які обмежують їх широке використання. З метою спрощення

впровадження таких матеріалів в наноіндустрію сучасних нанокомпозитних,

біосумісних матеріалів, люмінесцентних НЧ SiC тощо гостро постають питання

розробки хімічних методів регулювання розмірів доступних НЧ SiC промислового

виробництва, дослідженню функціональних груп поверхні та хімічній

функціоналізації НЧ SiC, чому і присвячено даний розділ. Запропоновані тут

підходи полягають у видаленні домішок шляхом нескладної двостадійної хімічної

обробки – окислення робочих зразків НЧ SiC киснем повітря (випалювання) за

високих температур з послідуючим видаленням утвореного оксидного шару

шляхом обробки розчинами HF чи NaOH. Це приведе до переведення поверхні НЧ

SiC у форму з відомим хімічним складом. У розділі досліджено вплив температури

на процес окиснення поверхні НЧ SiC та їх розмір.

З метою цілеспрямованої хімічної функціоналізації НЧ SiC та модифікування

ліофільних властивостей буде представлено достатньо прості методи, а для оцінки

та контролю проходження реакцій за участю груп поверхні НЧ SiC, зразки буде

охарактеризовано низкою фізико-хімічних методів.

3.1 Попередні дослідження НЧ SiC як вихідного матеріалу

За ПЕМ-зображенням вихідних НЧ SiC (Рис. 3.1 А) зразок представляє собою

агреговані частинки з нерегулярною формою з відносно широким розподілом за

розмірами (Рис. 3.1-Б): середній діаметр складає 15,5 нм (SR = 3,3нм), медіана – 15,3

нм. Міжатомні площини віддалені на 0,25 нм (d111 3C-SiC), а в межах однієї

частинки виявлено кілька кристалітів розміром близько 5 нм, що близько до

результатів РФА.
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 А Б

Рис. 3.1 ПЕМ знімки вихідних наночастинок SiC та їх розподіл за
розмірами

На Рис. 3.2-A представлено порошкові дифрактограми SiC_init. Інтенсивні піки при

35,68; 60,00 та 71,69 градусів відповідають площинам (111), (220) та (311) 3С-SiC

згідно JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards, картка № 29-1129). Ці піки

помітно уширені у порівнянні з піками висококристалічного SiC; розмір

упорядкованих доменів (кристалітів), розрахований за простою формулою

Шеррера з ширин піків рентгенівської дифрактограми, складає 6,5 нм.

Слабковиражені піки при 41,5˚ та 75,6˚ відповідають 3C-SiC площинам (002) та

(222), тоді як широкий пік з центром при 18,2˚ вказує на присутність деякої

аморфної фази (вуглець чи SiC1+x).

А Б

Рис. 3.2 (А) Рентгенівська дифрактограма (РФА) та (Б) Ізотерми
адсорбції (u) і десорбції (¯) азоту зразку вихідних НЧ (SiC_init)

Додатковим свідченням наявності домішок у вихідному матеріалі є його

чорний колір (ширина забороненої зони чистого 3C-SiC складає 2,36 еВ (525 нм),

таким чином чорний колір може бути зумовлений вищезгаданими вуглецем чи

SiC1+x або дефектами чи домішками в самій кристалічній гратці SiC) і

0 20 40 60 80

І, 
ум

ов
ні

. о
д.

2Θ, град.

(111)

(220)
(311)

0

3

6

9

12

0 0,5 1

Ад
со

рб
ов

ан
ий

 N
2

, м
м

ол
ь/

г-

1

p/po



69

характеристичні G та D смуги вуглецю на Раман-спектрі (Рис. 3.5 Б, SiC_init).

Питома площа поверхні (SBET) вихідних НЧ за ізотермою адсорбції N2 (Рис.  3.2 Б)

складає близько 110 м2/г. Із припущення сферичної форми частинок SiC, їх

середній діаметр оцінюється на рівні 17 нм, що також у гарній відповідності з

даними ПЕМ.

Підсумовуючи вищесказане, вихідні НЧ SiC_init складаються з

полікристалічного 3C-SiC, містять деякі аморфні домішки (елементарний вуглець)

та за розмірами знаходяться на верхній межі зазначеного виробником діапазону.

3.2 Термічне окислення та регулювання розміру НЧ SiC

Термічне окиснення призводило до суттєвої зміни кольору НЧ до більш

світлого (Рис. 3.3 А), що можна оцінити кількісно зі спектрів дифузного відбиття

(Рис. 3.3 Б, В). Це відбувається за рахунок згоряння домішок вуглецю і SiC1+x при

термічному окисленні [99]: на ІЧ-спектрах (Рис. 3.3 Б) видно постійно зростаючу з

температурою інтенсивність смуги 1080 см-1 νas(Si-O), що говорить про збільшення

товщини шару SiO2 на поверхні НЧ SiC. Аморфний оксидний шар, що вкриває

частинки карбіду, та його зникнення після обробки розчином HF помітно на ПЕМ-

зображеннях відповідно А і Б, Рис. 3.4.

(SiCinit) – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900˚C                             А

Б В
Рис. 3.3. (А) Зразки НЧ SiC після термічного окислення за різних температур

та (Б) їх оптичні СДВ (1:400, KBr); (В) ІЧ-спектри поглинання НЧ SiC.
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Дійсно,

зростання температури

термічного окиснення

очікувано приводить

до зменшення розміру

самих частинок, що

супроводжується

зростанням питомої

площі поверхні (SBET)

відповідних зразків після видалення оксидного шару (Табл. 3.1). При цьому, SBET є

зручним інтегральним параметром для розрахунку розміру отримуваних частинок

із припущення сферичної форми.

Таблиця 3.1.
Питомі площі поверхні за даними адсорбції азоту та розміри НЧ SiC в

залежності від температури прожарювання на повітрі (*розраховані)

Зразок SBET, м2/г Dсфер*, нм
SiC_init 110 17,0

SiC_600_HF 123 15,2
SiC_700_HF 129 14,5
SiC_800_HF 156 12,0
SiC_900_HF 200 9,3

Отже, запропонований підхід дозволяє достатньо легко проводити

контрольоване зменшення розмірів НЧ SiC до необхідної величини шляхом

варіювання лише температури прожарювання без втрати морфології частинок та

кристалічної структури.

А Б

Рис. 3.4 ПЕМ-зображення: (А) SiC_900; (Б) SiC_900_HF
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3.3 Хімічні перетворення на поверхні НЧ SiC

3.3.1 Видалення оксидного шару після термічного окислення дією HF або KOH

З метою мінімізації впливу сторонніх домішок (вуглець та SiC1+x) на процеси

модифікування поверхні, НЧ SiC попередньо очищали від них. Зміни як у

зовнішньому вигляді (кольору з чорного на світло-коричневий), так і у

спектральних даних для НЧ SiC відбуваються вже при 600˚С. Тому подальші

хімічні перетворення проводились саме на основі SiC_600. Загальну схему

перетворень зразків НЧ SiC наведено на Рис. 2.1. Вона передбачає видалення

сформованого шару SiO2  у не окисних (SiC_HF) та окисних (SiC_HF/HNO3)

умовах, модифікування їх поверхні органічними замісниками (SiC-C18, SiC-NHC9 та

SiC-NH2), а також виготовлення гідрофільних НЧ SiC без застосування HF

(обробкою лугом, SiC_KOH). Хімічні перетворення на поверхні, що при цьому

відбуваються, прослідковуються за змінами на ІЧ-спектрах дифузного відбиття

відповідних зразків (Рис. 3.5 А)

А Б

Рис. 3.5 ІЧ-СДВ (А) та Раман-спектри (Б) зразків НЧ SiC до та після відповідної
обробки.

інтенсивне поглинання гратки SiC, викривлене відбиттям (т.зв. restrahlen-смуга

[100]) призводить до повного поглинання нижче 1250 см-1, що робить спектри

неінформативними у цій ділянці. Інтенсивні смуги при 1325, 1540 та 1630 см-1

відповідають різним комбінаційним модам гратки SiC [101]. Хоча вихідний SiC має
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дуже слабке відбиття ІЧ-випромінення у всьому дослідженому діапазоні, що

характерно для вуглецевмісних зразків, тим не менш можна побачити широку

смугу ОН-груп (3000 – 3700 см-1) та більш слабкі сигнали від СНх (2800 - 3000 см-1),

C3Si-H (2120 см-1) та C=O (1730 см-1). Прожарювання на повітрі при 600 ˚С помітно

збільшило загальну здатність до відбиття у ІЧ-діапазоні за рахунок вигоряння

вуглецю. Інтенсивні сигнали від силанольних груп (ізольованих при 3750 см-1 та

широкої смуги зв’язаних Н- зв’язками при 3000 - 3700 см-1)  та SiO2 (комбінаційна

мода SiO2 при 1870 см-1) вказують на наявність частково гідратованого

кремнеземного шару на поверхні SiC_600. Цікавим є факт, що після такої обробки

групи СНх та C3Si-H залишаються. Це можне пояснити реакцією між H2O повітря

та напруженими зв’язками Si-C на границі розділу поверхонь SiC та оксидного

шару [99].

Обробка розчином HF окисленого SiC приводить до видалення оксидного

шару SiO2, що підтверджується зникненням відповідних сигналів на ІЧ-спектрах.

Навідміну від добре відомих реакцій окисленої поверхні кремнію з HF, поверхня

SiC_HF залишається високогідроксильованою, що видно зі зростання інтенсивності

зв’язаних Н- зв’язками силанолів у порівнянні з SiC_600. Цей результат

погоджується з більш ранніми результатами для монокристалічних пластин SiC.

Відносно зв’язків СНх та C3Si-H, обробка HF на них не вплинула.

Більш детальну інформацію щодо зміни хімічного складу поверхні

початкових, термічно окислених НЧ SiC та після видалення оксидного шару,

можна взяти з даних РФЕС (Рис. 3.6). Детальне порівняння та віднесення

спектральних даних наведено у Табл. 3.3.

У порівнянні з вихідним нанопорошком, РФЕС SiC_600 має суттєві відмінності:

практично повне зникнення сигналу від Вуглецю на C 1s та колосальне зростання

піку від SiO2 на Si 2p. Варто відмітити, що деконволюція останнього на компоненти

100,6 еВ та 103,5 еВ (SiC та SiO2 відповідно) відбувається з високою кореляцією без

необхідності врахування при розрахунках так званого «оксокарбіду» як третього

компонента.
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Рис. 3.6. Деконволюція спектрів РФЕС трьох зразків за електронними рівнями C 1s,
Si 2p, O 1s та F 1s. Інтенсивності нормалізовані.

Таблиця 3.2

Результати елементного аналізу поверхні зразків НЧ SiC за даними РФЕС.

Зразок
Вміст у атомних %

C Si O F

SiC_init 39,6 36,8 23,6 -

SiC_600 20,8 37,7 41,5 -

SiC_HF 39,4 44,3 15,0 1,2
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Таблиця 3.3
Ідентифіковані компоненти поверхневих груп зразків НЧ SiC зі спектрів РФЕС
(Рис. 3.6) після деконволюції за електронними рівнями C 1s, Si 2p, O 1s та F 1s.

C 1s O 1s Si 2p F 1s
Е, еВ Зв'язок Е, еВ Зв'язок Е, еВ Зв'язок Е, еВ Зв'язок

SiC_init
282,5
284,1
285,3
286,8

(SiC)*
(C) + Si3C-O

C3C-O
C3C-O

532,3

533,9
536

Si-O-Si (у
SiOxC4-x)

C-O
H2O адс.

100,4
102,2
103,4

(SiC)
C2SiO2

SiO2

- -

SiC_600
282,5
283,0
284,7

286,2сл.

(SiC)
SiC* + CxCSi4-x

(C) + Si3C-O
C3C-O

532,7
535,5

(SiO2)
H2O адс.

100,6
103,5

(SiC)
(SiO2)

- -

SiC_HF
282,5
283,1
284,6

286,3сл

(SiC)
SiC* + CxCSi4-x

(C) + Si3C-O
C3C-O

531,9
534,8сл.

Si/C-OH
H2O

100,4
102,1

103,5сл.

(SiC)
C3Si-OH +

C3Si-F
SiO2

686,3 Si-F

Примітка: дужками позначено чисту речовину, якій відповідає знайдений
сигнал; «сл.» - слабкий сигнал;

* - напружені приповерхневі шари SiC та атоми С у такому оточенні.

Обробка HF окисленого зразка фактично не впливає на стан Вуглецю у РФЕС,

змінюються лише відносні інтенсивності компонентів піку C 1s. Імовірно,

видалення оксидного шару супроводжувалось релаксацією напружених

приповерхневих зв’язків та формуванням поверхневих угрупувань Si3C-O,

описаних у [32].

Елементний склад поверхневого шару зразків, отриманий у рамках РФЕС-

дослідження, представлено у Табл. 3.2. Зміни у співвідношенні Si/C в межах зразку

вказують на вигоряння вуглецю, а також поверхневих шарів SiC у SiC_600 та

подальше видалення оксидного шару у SiC_HF. Значна фракція Оксигену у SiC_init
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та SiC_600 пояснюється наявністю значного оксидного шару, тоді як у випадку

SiC_HF відповідає лише поверхневим гідроксильним групам. Наявність Фтору у

SiC_HF явно вказує на появу фторовмісних поверхневих груп.

Отже, згідно з даними досліджень ІЧ-СДВ та РФЕС, хімічні процеси, що

відбуваються на поверхні SiC при термічному окисленні та послідуючому

видаленню оксидного шару, можуть бути описані наступним чином: окиснення

приводить до видалення істотної частини вуглецю та інших домішок з утворенням

тонкого (1-2 нм) шару SiO2 на поверхні SiC. Навідміну від чисельних згадок у

літературі, ніякого утворення проміжного шару «оксокарбіду кремнію» помічено

не було. Оскільки кристалічна гратка SiC не співпадає зі структурою оксиду,

утвореною тетраедрами [SiO4], границя між SiO2 та SiC містить безліч дефектів та

напружених зв’язків. У зв’язку з проникністю оксидного шару для молекул H2O,

що присутні у повітрі, ці дефекти з легкістю реагують з H2O,  що і сприяє

формуванню фрагментів C3SiH  та CHx. Після обробки HF, разом з фрагментами

C3Si-H, Si-F, CHx поверхня також містить гідроксили, зв’язані водневими зв’язками

(≡C-OH, ≡Si-OH в залежності від кристалографічної орієнтації) що можна

схематично зобразити як на Рис. 3.7. Також імовірною є присутність як

напружених зв’язків C-C, Si-C, Si-Si так і стерично стабілізованих ненасичених

(«висячих») зв’язків [33, 34].

Рис. 3.7. Схематична ілюстрація хімічних перетворень на поверхні термічно
окисненого SiC до та після видалення оксидного шару.

Поверхня НЧ SiC окрім HF також може бути очищеною від оксидного шару

за допомогою розчину KOH або сумішшю HF-HNO3. Неочікуваним результатом є

те, що групи C3Si-H принаймні частково залишаються стабільними при обробці

лугом (Рис. 3.11 Б) і навіть після дії водного розчину Br2. Цей факт може бути
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пояснений їх стеричною недоступністю, як у випадку згаданих у 1.1 «висячих»

зв’язків на гідрогенізованій поверхні SiC.

3.3.2 Окисне травлення НЧ SiC сумішшю HF/HNO3.

Видалення оксидного шару з SiC_600 сумішшю концентрованих HF – HNO3

проводилась за умов, близьких до відомих методик хімічного “top-down” синтезу

НЧ та нанокристалів SiC3. При цьому відбуваються характерні зміни складу

поверхні: на СКР вихідних НЧ SiC_init (Рис. 3.5 Б) спочатку чітко видно два

характеристичних (G та D) піки Вуглецю. Фактична відсутність їх на спектрі

SiC_HF та поява знову на спектрі SiC_HF/HNO3 вказує на формування збагаченого

вуглецем шару в умовах присутності окисника – HNO3. Відсутність сигналу самого

SiC пов’язана, імовірно, з ефектом Фано.

За даними ІЧ-СДВ, хімія поверхні SiC_HF/HNO3 (Рис. 3.11 Б) має відмінності

від SiC_HF: (і) містить суттєву частку карбоксильних груп (плече ν(С=О) при 1730

см-1),  (іі)  більшу кількість СНх, (ііі) два нових типи Si-H груп, імовірно, C2SiFH

CSiF2H (ν(Si-H) при 2208 та 2287 см-1).

Отже, можна зробити висновок про те, що процес травлення у HF-вмісних

розчинах у комбінації з окисненням дією хімічного окисника (чи електрохімічним –

на аноді, що буде показано у Розділі 5), призводить до змін у механізмі травлення

поверхні з формуванням зв’язків С–С у складі поліфункціональної органічної

речовини нерегулярного складу. Остання утворюється на поверхні твердої фази, і

на етапі припинення реакції присутня як на поверхні у вигляді згаданого

збагаченого вуглецем шару, так і потрапляє у розчин у вигляді молекулярних

ансамблів різних розмірів аж до макромолекул і наночастинок.

3 Хотілося б відмітити утворення за цих умов (див 2.2.3.4) розчинної речовини, хімічно

аналогічної «вуглецю фторооксиду»  -  продукту електрохімічного розчинення SiC  –  що буде

розглянуто в Розділі 5.
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3.4 Дослідження кислотних груп поверхні частинок SiC

В світлі подальших робіт з функціоналізації поверхні НЧ SiC низкою методів,

корисною була б інформація про характер та силу кислотно-основних центрів на

поверхні в залежності від способу обробки НЧ.

Дослідження проводили методом рН-потенціометричного титрування, а результати

обраховували за 1-ми похідними кривих, методом Грана та розрахунку функцій

розподілу констант депротонування (за уніфікованою методикою обробки

експериментальних даних pH-метричного титрування, описаний у 2.3).
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Рис. 3.8. Криві потенціометричного титрування зразків МЧ SiC (А) та НЧ SiC
(Б).

Для зразків на основі мікрочастинок (МЧ) SiC питомі площі поверхні є

низькими, що призводить до надто малих кількостей кислотних груп, визначуваних

у межах однієї проби, що є на рівні випадкової похибки експерименту. Натомість

для НЧ SiC_HF/HNO3 значення функції депротонування -Q(pH) є у 10 разів вищим

і, відповідно, одержаний “рК-спектр” умовних констант кислотності є достатньо

достовірним (Рис. 3.9).
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Рис. 3.9  «pK-спектри»  кислотних груп поверхні зразків SiC_HF/HNO3 та
SiC_KOH як функції F(pK) їх констант депротонування у моделі безперервного

розподілу.
Отримані значення pKa для зразку НЧ SiC_KOH складають: pKa1 ≈ 7 (можуть

бути віднесені до силанольних Si–OH) та pKa2 ≈ 10.

Особливістю НЧ SiC_HF/HNO3 у порівнянні з іншими НЧ SiC є те, що окрім

аналогічних груп з pKa = 6,27 та 10,3, їх поверхня містить джерело H+ середньої

сили з pK ≈ 3,4 від карбоксильних груп. Останній факт узгоджується з ІЧ-

спектроскопічними даними та, разом із присутністю помітних кількостей груп CHx,

говорить на користь гіпотези про формування на поверхні НЧ SiC (за умов

травлення з хімічним окисленням HF/HNO3) речовини, подібної до CFO, описаного

у Розділі 5.

Отримані результати є близькими до отриманих у недавній роботі Beke et al.

[42] (див. 1.1. та Рис. 1.7). Тим не менш, ідентифікація центрів з рКа ≈ 9,5 – 10 як

≡C–OH, викликає питання, адже сила карбінольних гідроксильних груп (особливо в

хімічному оточенні атомів Si) очікується надто малою аби бути поміченими за

умов експерименту (водний розчин лугу низької концентрації), навіть враховуючи

ефект твердої матриці. Зазначені центри кислотності Бренстеда можна було б

віднести до виникаючих силанольних груп4. Хімічні процеси за участю поверхні

4 Що цікаво, такий зразок порівняння як аеросил – сферичні частинки SiO2 – завдяки підхожим
властивостям (висока зовнішня поверхня та непорувата структура) виявляє схожу поведінку
за умов експерименту (4.3.2)
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SiO2 (за Boehm та Sears) включають дисоціацію всіх силанольних груп в інтервалі

pH 7 – 9:

≡Si-OH ↔ ≡Si-O- + H+

при збільшенні рН відбувається розкриття силоксанових груп

=Si(OH)-O-Si≡ + H2O ↔ =Si(OH)2 + HO-Si≡

з дисоціацією новоcтворених силанолів з максимумом негативного заряду поверхні

при pH 10,5-10,6; при подальшому збільшенні pH у розчині з’являються силікат-

аніони H3SiO4
-. Силоксанові Si-O-Si групи на непоруватій поверхні НЧ SiC

походять від тонкого оксидного шару SiO2, що вкриває поверхню НЧ SiC при

контакті з окисниками та повітрям.

Кількісний аналіз кривої титрування НЧ SiC_HF/HNO3 (за похідною) дає

0,354 ммоль/г груп –CO2H  та  0,30  ммоль/г груп Si-OH  .  Зразки МЧ SiC  за

результатами потенціометричного титрування мають низький абсолютний вміст

кислотних поверхневих груп (Табл. 3.4), що для зразків МЧ SiC_HF/HNO3

оцінюються у 0,03 ммоль/г, а для МЧ SiC_HF – ще у 2 рази менше. Це пояснюється

відносно малою питомою поверхнею (на рівні 40 м2/г до обробки), у порівнянні з

НЧ SiC (150 – 200 м2/г) що робить їх не найкращими модельними об’єктами

адсорбційних досліджень поверхні SiC.

Таблиця 3.4

Кількісний вміст кислотних груп (nH) поверхні зразків мікро- та наночасточок
SiC та величини їх pKa за даними потенціометричного титрування NaOH.

Зразок
mнав.,

мг
Іонна сила

(NaCl)
nH,

ммоль/г
pKa

(за Граном) з F(pK)
МЧ SiC_HF/HNO3(3:1) 312 0,1 0,031 (4,6) -
МЧ SiC_HF/HNO3(9:1) 321 0,1 0,028 4,2 -
МЧ SiC_HF 304 0,1 0,013 (4) -

НЧ SiC_HF/HNO3 (9:1) 45,2 0,05
0,354

--
3,4

0,30 6,27
- 10,3

НЧ SiC_KOH 30,8 0,05 (0,06) (5,4) 7,2
(9,9)

*у дужках наведено приблизні величини
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Варто зазначити, що обробка даних за методом Грана (кислотною гілкою,

VOH-·10-pH –  nOH-) не виявилась чутливішою чи достовірнішою ніж залучений тут

метод розрахунку функцій розподілу F(pK) чи класичний метод похідних dpH/dn –

nOH-, а для зразку НЧ SiC_HF/HNO3 виявився непридатним (Табл. 3.4).

Для більш точного встановлення величин констант дисоціації

функціональних груп на поверхні непоруватих частинок бажано збільшити

абсолютну кількість аналізованого матеріалу на одну пробу чи ще оптимізувати

умови експерименту для збільшення його чутливості.

3.5 Хімічна функціоналізація поверхні НЧ SiC.

Хімічний контроль складу поверхні такого матеріалу як SiC, його корекція та

цілеспрямоване модифікування відкривають нові можливості для дизайну

високотехнологічних композитних матеріалів, інженерних абразивних матеріалів

для потреб сучасної промисловості оптичних приладів і точного машинобудування.

Сили адгезії поверхонь матеріалів значною мірою залежать від хімічного складу

поверхневого шару та ліофільних властивостей. З метою їх регулювання, а саме,

гідрофобізації, чи, навпаки, – отримання частинок з контрольованою гідрофільною

поверхнею потрібного знаку заряду, необхідно провести хімічні перетворення

існуючих на поверхні функціональних груп. Встановлена хімія поверхні НЧ SiC

вже дозволяє проводити таке цілеспрямоване хімічне модифікування. Загальну

схему перетворень зразків наведено на Рис. 2.1.

Активність гідроксильованих поверхонь SiC щодо алкенів та присутність

груп, потенційно здатних до реакцій гідросилілювання, робить алкени

перспективними реагентами модифікування безоксидних НЧ SiC (Рис. 3.10).

Рис. 3.10. Схематична ілюстрація хімічних перетворень на поверхні SiC_HF при
реакції з 1-октадеценом.

C C
Si

H

C

OH

C

OH CH2 C16H33
C

CH2

C

C
C16H33

H

Si

H

C

OH

C

O

C18H37

SiC SiC



81

Дійсно, прищеплення 1-октадецену до поверхні НЧ SiC як при термічній, так

і при фотохімічній активації підтверджується ІЧ-спектроскопічними даними (Рис.

3.11 А). Додатковим доказом ковалентного прищеплення є висока температура

термічного розкладу SiC-C18 та присутність лише коротких алкенів (С2 – С7) серед

продуктів розкладу за даними ТПД-МС (Рис. 3.12 А). Запропонована схема реакції

модифікування приведена на Рис. 3.10, однак, детальний її механізм залишається

неповністю вирішеним питанням.

Результати ДТА і ТГ SiC_C18(t) можна описати наступним чином: після

втрати фізично адсорбованої води до 150˚С, втрата у масі між 200 та 500 ˚С, що

супроводжується екзотермічним ефектом, відноситься до окислення органічних

груп поверхні, тоді як подальший приріст ваги до 1150 ˚С відповідає перетворенню

SiC на SiO2. Збільшення T понад 950 ˚С призводить до появи гострого

екзотермічного піку швидкого окисyення SiC через збільшення проникності SiO2-

оболонки до O2 за таких температур. Зміна у масі фактично припиняється після

1150 ˚С що свідчить про повне перетворення твердої речовини на SiO2 та газуваті

продукти.

А Б

Рис. 3.11. ІЧ-СДВ для (А) SiC_600_HF та продуктів його модифікування 1-
октадеценом за термо-(SiC-C18(t)) та фото-( SiC-C18(hν)) ініціації; (Б) SiC_600

після обробки лугом (SiC_KOH) та сумішшю кислот (SiC_HF/HNO3) і продукт
модифікування останнього ноніламіном (схема на Рис. 3.6)
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За ТГ,  для зразку НЧ SiC_C18(t) масова частка груп –C18H37 складає 12,0  %

мас., що відповідає 0,478 ммоль/г. Зразок, функціоналізований ноніламіном

SiC_NHC9 містить 4,1% мас. (0,240 ммоль/г груп -CONHC9H19), що гарно

узгоджується з вмістом самих –CO2H до модифікації (0,354 ммоль/г, Табл. 3.4) і дає

вихід 68% від теоретичного.
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Рис. 3.12. Термограми модифікованих октадеценом НЧ SiC: (А) ТПД-МС профілі
SiC-C18(t) за іонами з m/z 26 (C2H2

+), 42 (C3H6
+), 56 (C4H8

+) та 70 (C5H10
+)); (Б)

ТГА і ДТА зразку SiC-C18(t).

3.6 Фіхико-хімічні властивості модифікованих НЧ SiC у колоїдних розчинах

Гідрофільна поверхня SiC_КОН, SiC_HF/HNO3 та SiC_NH2 робить їх такими,

що легко диспергуються з утворенням водних золів без залучення спеціального

диспергаційного обладнання, як то колоїдний млин чи ультразвук високої

потужності.

На Рис. 3.13 та у Табл. 3.5 наведено результати дослідження отриманих золів

методом динамічного світлорозсіювання (ДСР). За результатами останнього,

розміри частинок знаходяться у нанометровому діапазоні без суттєвої агрегації

(Табл. 3.5). Тим не менш, встановлені величини більші (у ~ 3 рази) за результати

ПЕМ та фізичну адсорбцію азоту. Ця різниця може бути пояснена присутністю

агрегатів декількох щільно з’єднаних наночастинок, площа поверхні яких близька

до їх суми, взятих окремо. Зменшення розміру частинок зі збільшенням T˚
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термічного окиснення (Табл. 3.1) впливає на ДСР результати аналогічним чином.

Дещо менший розмір часток SiC_HF/HNO3 у порівнянні з SiC_600_KOH є

наслідком часткового розчинення SiC у агресивній окисній кислотній суміші.

Суттєве зростання розміру часток SiC_NH2 по відношенню до SiC_HF/HNO3,

використаних для їх виготовлення, відбувається, найімовірніше, за рахунок

зшивання НЧ через біфункціональний замісник-лінкер – залишок етилендіаміну.

Останнє говорить за необхідність удосконалення умов функціоналізвції

термінальними NH2-групами (наприклад, застосування для синтезу амінів лише з

однією незахищеною хімічно групою). Тим не менш, застосування великого

надлишку етилендіаміну дало змогу витримати переважну стехіометрію реакції 1:1

та одержати НЧ SiC_NH2 з сильно основними властивостями первинних амінів.

Полярні зв’язки груп поверхні зразків функціоналізованих НЧ SiC

дисоціюють у водних розчинах і існують у вигляді аніонів (≡Si-O- та -CO2
-) чи

катіонів (-CONH(CH2)2NH3
+), що надає відповідного знаку та величини дзета-

потенціалу частинкам (Рис. 3.13, Табл 3.5)

Рис. 3.13. Розподіл часточок за розмірами та дзета-потенціали хімічно

модифікованих НЧ SiC отримані за даними методу ДСР.
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Таблиця 3.5.

Характеристики НЧ SiC за даними ДСР водних золів.

Зразок Розмір часток, нм Дзета-потенціал, мВ

SiC_600_KOH 50 -51

SiC_900_KOH 35 -51

SiC_HF/HNO3 45 -37

SiC_NH2 215 +49

Короткі висновки

1. При термічному окисненні НЧ SiC утворюється тонкий оксидний

гідроксильований шар SiO2. Проникність його до кисню та водяних парів разом із

неспівпадінням параметрів кристалічних граток SiO2 та SiC призводить до

утворення на їх межі груп C3Si–H, CHx та Si–OH. Жодних доказів на користь

утворення фази «оксокарбіду кремнію» знайдено не було.

2. Контрольован термічне окиснення на повітрі наночастинок SiC, одержаних

плазмохімічним методом, дозволяє позбутися домішок (вуглець, аморфізований

SiC1+x, тощо) та приводить до утворення поверхневого шару SiO2, наступне

розчинення якого в HF або KOH дозволяє провести контрольоване зменшення

розмірів частинок (з 17 до 9 нм) в залежності від обраної температури окиснення.

3. Обробка НЧ SiC сумішшю HF-HNO3 утворює збагачений вуглецем

поверхневий шар та розчинний побічний продукт, хімічно подібний до продукту

анодування SiC у розчинах HF (вуглецю фторооксид), описаний у розділі 5.

4. Поверхня SiC після видалення оксидного шару розчином HF або KOH

містить переважно ≡Si-OH, ≡C-OH, CHx та C3Si-H групи та напружені поверхневі

C-C зв’язки. Останні активні у реакції приєднання алкенів із фотохімічною або

термічною активацією.

5. Обробка окиснених частинок SiC сумішшю HF-HNO3 веде до утворення

тонкого (близько 1 нм) збагаченого на вуглець шару, який містить групи -COOH,

придатні для подальшої функціоналізації поверхні через амідний зв’язок. Це

дозволяє, зокрема, регулювати властивості частинок у колоїдних розчинах: їх
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дзета-потенціал змінюється з -37 мВ до +49 мВ при функціоналізації

етилендіаміном. Гідрофільна поверхня модифікованих НЧ SiC сприяє утворенню

ними стабільних водних золів без залучення спеціальних диспергаційних методів.
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РОЗДІЛ 4
ТЕРМОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ МЕЗОПОРУВАТОГО SIC МЕТОДОМ

НАНОКАСТИНГУ

Виходячи з огляду літератури, питання отримання мезопоруватих SiC з

однорідними сферичними порами (в діапазоні 10 – 25 нм, найоптимальнішому для

каталітичних застосувань) та водночас кристалічними стінками залишалось

відкритим.

Отже, було вирішено застосувати метод нанокастингу як найефективніший у

точному формуванні заданої морфології кінцевого матеріалу. Для цього, виходячи

з комерційно доступних вихідних речовин – кремнеземних темплатів на основі

сферичних НЧ найбільш підхожого діаметру (12 та 22 нм) та полімерного

прекурсору SiC – полікарбосилану, отримували ряд композитів PCS/SiO2 зі

змінним співвідношенням компонентів та проводили термохімічний синтез SiC

шляхом піролізу композитів за методикою, описаною у 2.2.2.

У розділі буде виділено ключові параметри впливу на морфологію і

кристалічність фінального матеріалу при пошуках шляху до оптимальних умов

його одержання, а також зроблено спробу охарактеризувати його хімію поверхні.

4.1 Властивості SiO2-темплатів

Аналогічно до зазначених у 1.2. авторами найближчої за проблематикою

роботи K.-H. Park et al. [77] наночастинок SiO2 Snowtex®, для роботи було

використано також комерційно доступні золі – Ludox® – з вузьким розподілом за

розмірами [102]. Ці частинки, а саме Ludox HS-30 та Ludox ТМ-40 із середнім

розміром 12 та 22 нм відповідно (Рис. 4.1), були обрані нами в якості твердого

темплату для створення пор відповідного розміру у SiC за методологію

нанокастингу. Оскільки Ludox є водним золем, а PCS розчиняється лише в

органічних розчинниках, та розкладається водою, для використання наночастинок

SiO2 як темплату для нанокастингу їх необхідно перевести або сухий ксерогель, або

в органічну фазу. У роботі використано обидва підходи (див. 2.2.2.1 - 2.2.2.2).
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Результати електронної мікроскопії наночастинок SiO2 золів наведено на Рис.

4.1. Як видно зі знімків, частинки кремнезему дійсно мають сферичну форму та є

однорідними за розміром.

А Б

Рис. 4.1. (А) ПЕМ-знімок та розподіл за розмірами НЧ SiO2 у золі Ludox
HS-30; (Б) СЕМ-знімок НЧ SiO2 золю Ludox TM-40.

За ізотермами адсорбції азоту (Рис. 4.2), ксерогелі відносяться до типу IV за

класифікацією IUPAC [107] з вузькими петлями гістерезису. Відповідні

морфологічні характеристики  разом із даними мікроскопії свідчать про те, що

ксерогелі являють собою агрегати нерегулярно зчеплених сферичних і відносно

однорідних за розмірами частинок. Поруватість цих ксерогелів відноситься до

міжчасточкових порожнин і тому об’ми пор є близькими, незважаючи на різний

розмір частинок двох марок темплатів. При цьому питома площа поверхні суттєво

менше для ТМ40 з дещо більшими порожнинами (Табл. 4.1).

А Б

Рис. 4.2. Ізотерми фізичної адсорбції азоту (А) та розподіл пор за розмірами (Б)
за BJH порошків вихідних SiO2 -темплатів.
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Таблиця 4.1.
Морфологічні характеристики вихідних темплатів - ксерогелей двох

номінальних розмірів частинок SiO2 за даними адсорбції азоту на Рис. 4.2.
Золь SiO2 Sпит., м2/г Vs., см3/г Dads., нм Ddes., нм

Ludox HS30 203 0,73 3,0; 22 3,3; 17
Ludox TM40 120 0,65 28 25

Щодо темплату на основі

бутоксильованих НЧ SiO2 (SiO2–

OBu), то розміри їх частинок у

ксилольному розчині визначали

методом динамічного

світлорозсіювання. Розподіли за

розмірами НЧ для вихідного водного

золю Ludox HS-30 та золю SiO2–OBu

в о-ксилолі наведені на Рис. 4.3.

Максимум розподілу для

вихідного зразку (10 нм) добре

співпадає зі значеннями розмірів, отриманими з результатів ПЕМ (рис. 4.1.) та

даних специфікації (12 нм, [102]). Розміри частинок SiO2–OBu виявилися дещо

більшими (максимум розподілу при 18 нм). Ця відмінність може бути пов’язана із

наступними причинами: (i) зростання діаметру частинок за рахунок прищеплення

бутоксильних груп; (ii) утворення навколо частинок міцних оболонок із

адсорбованих молекул розчинника; (iii) розрахункові помилки, пов’язані із

близькістю значень показників світлозаломлення SiO2 (1,45) та о-ксилолу (1,50) та

(iv) утворення агрегатів із декількох наночастинок SiO2, за рахунок їх зшивання

через Si–O–Si зв’язки на стадії бутоксилювання.

В будь-якому випадку, невеликі розміри частинок та їх вузький розподіл за

розмірами вказують на те, що більшість частинок в SiO2–OBu не агрегована, а сам

цей золь є перспективним темплатом для синтезу поруватого SiC методом

Рис. 4.3. Розподіл за розмірами часточок
темплатів SiO2 за даними ДСР до та після

бутоксилювання (п. 2.2.2.2).
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нанокастингу [103]. Проходження реакції бутоксилювання за рівнянням (2.3) було

підтверджено результатами ІЧ-спектральних та ТПД-МС досліджень (рис. 4.4).

Рис. 4.4 (A) ІЧ-спектри зразків Ludox HS-30 та SiO2–OBu з нього, висушених
при 120oC; (Б) профілі ТПД-МС зразку SiO2–OBu (іони з m/z 41(C3H5

+),
56(C4H8

+), 57 (C3H5O+) та 70 (C5H10
+))

На ІЧ-спектрі зразку SiO2–OBu (рис. 4.4 А) з’являються характеристичні смуги

валентних (2963, 2930, 2880 та 2858 см-1) та деформаційних (1467, 1395 та 1380 см-

1) коливань груп CHx, що співпадають із відповідними смугами у спектрах н-

бутанолу та Si(OC4H9)4. Широка смуга при 3400 см-1 відноситься до воднево-

зв’язаних Si-O-H та адсорбованої H2O, а відносно вузька смуга при 3654 см-1 –  до

силанольних груп всередині наночастинок SiO2 [104]. Смуга при 1630 см-1

відноситься до деформаційних коливань адсорбованих молекул води, а смуги при

1875 та 1985 см-1 – до обертонів гратки SiO2. На спектрі чистого ксерогелю SiO2

окрім інтенсивних смуг, що відповідають коливанням Si-O-Si (близько 1100 см-1 та

450 см-1), можна побачити хіба що ледь помітні сигнали від груп CHx,(2854 та 2925

см-1), що свідчить про достатню повноту видалення КПАР після коагуляції золю

SiO2.

На профілях ТПД-МС (рис. 4.4 Б) при 400 – 600oC основним продуктом термічного

розкладу поверхневих бутоксисилільних групп є бутен-1, із десорбцією якого

пов’язана поява іонів з m/z = 41 (C3H5
+) та 56 (C4H8

+)). Це повністю відповідає

результатам досліджень термічного розкладу бутоксильованих кремнеземів,
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опублікованим раніше Гунько та Покровським [105]. Крім того, у ТПД-мас-

спектрах SiO2–OBu у інтервалі 120 – 250 oC спостерігаються інтенсивні сигнали

іона з m/z = 57 (C4H9
+ та/або C3H5O+), інтенсивність якого у спектрах електронного

удару н-бутанолу дуже низька. Появу цього сигналу можна віднести до процесу

десорбції дибутилового етеру. Загальна схема процесів, що відбуваються при

термічному розкладі SiO2–OBu, представлена на рис. 4.5.

Si
OC4H9

Si

OC4H9

Si
OC4H9

Si
O

Si Si

OC4H9

Si
O

Si Si

OH

120 - 250 oC

- (C4H9)2O

400 - 600 oC

- C4H8

Рис. 4.5 Схема термічного розкладу ºSi–OC4H9 груп на поверхні SiO2–OBu.

Результати ТПД-МС дослідження також показують, що SiO2–OBu вільний від

залишків КПАР (C16H33N(CH3)3
+): у мас-спектрах практично відсутні фрагментні

йони з більшими масами від більших органічних фрагментів (m/z = 70 (C5H10
+) та

91 (C7H7
+), окрім m/z = 87 від Bu2O)

Отже, заявлені виробником параметри золів SiO2, як і проходження реакції їх

бутоксилювання, відповідають дійсності, що підтверджено вищенаведеними

результатами досліджень вихідних темплатів.

На основі одержаних темплатів SiO2 – ксерогелю (обох 12 та 22 нм

розмірностей часточок) та золю бутоксильованих наночастинок (12 нм часточок)

SiO2 Ludox було одержано серію композитів PCS/SiO2, у яких вагове відношення

PCS:SiO2 змінювалося від 0,3 до 1,0. Для одержання мезопоруватого SiC композити

прожарювали за 1200, 1300 та 1400 °C та відмивали від темплату за методиками,

описаними у Розділі 2 (див. 2.2.2)

Упевнитись у вилученні темплату можна за ІЧ-спектрами на Рис. 4.6: майже

повна відсутність інтенсивних смуг коливань Si-O-Si (близько 1100 см-1 та 450 см-1)

свідчить про достатню повноту видалення темплату, та відсутність

характеристичних вузьких смуг при 738 та 482 см-1 – про достатню повноту

відмивання H2[SiF6]. Смуга при 800 см-1 у спектрі відмитого зразку вказує на
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утворення саме SiC в ході його нагрівання, а малоінтенсивна смуга при 1070 см-1

відноситься, скоріше, не до залишків SiO2, що не розчинився, а до поверхневих Si-

O фрагментів.
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Рис. 4.6 – ІЧ-спектри зразку SiC_0,4_1200 до та після вилучення темплату SiO2
(А) та зразку SiC_1200_1,0Bu на основі SiO2-OBu після вилучення темплату (Б)

4.2 Морфологічні параметри мезопоруватого SiC.

Застосований

метод нанокастингу

дійсно дозволяє

отримати T-SiC з

однорідною будовою і

сферичними мезопорами.

На ПЕМ - зображенні

(рис. 4.7) видно, що

зразки на основі

органозолю SiO2

характеризуються

хаотично-

розташованими, однак, однорідними сферичними порами, розміри яких за

представленим розподілом із достатньою точністю відповідають розмірам НЧ SiO2

Рис. 4.7 –  ПEM-мікрофотографії та розподіл пор за
розмірами для зразку SiC1200_1,0Б. Темплат SiO2-OBu

Æ12нм.
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у золі Ludox HS30, що було використані в якості основи темплату [103]. Порувата

структура зразку SiC_0.5, за ПЕМ виявилася подібною до SiC_1.0, при цьому для

зразку SiC_0.3 сферичні пори спостерігати не вдалося.

Підхід реалізується для обох типів нанокомпозитів, а характеристики

поруватої будови відповідають типорозміру НЧ SiO2 Ludox® темплату. Хоча

дослідження зразків поруватого SiC, одержаного із ксерогелів SiO2, методами

електронної мікроскопії виявилося порівняно менш інформативним, ПЕМ

підтверджує губчасту будову зразків із хаотично-розташованими округлими

порами. (Рис. 4.8)

А Б

Рис. 4.8. ПЕМ-зображення зразків T-SiC: (А) SiC1200_0,7К (Б) SiC1300-0,7K;
Темплат: ксерогель SiO2 Æ 22 нм

Дослідження методом СЕМ (Рис. 4.9)

підтверджують губчасту будову зразків та

дозволяють встановити наявність на поверхні їх

частинок певної кількості макропор (> 100 нм) та

нанониток SiC. В цілому, будова зразків SiC на

основі ксерогелів та товщини їх стінок не

дозволили встановити розподіли пор за

розмірами з даних електронної мікроскопії та

порівняти їх із даними адсорбції азоту.Рис. 4.9. СEM-зображення
зразку SiC1400-1,0K
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Морфологія SiC залежить від ряду параметрів, закладених у реалізації методу

нанокастингу. Нижче наведено результати досліджень впливу кожного з таких

параметрів на морфологію кінцевого мезопоруватого SiC.

4.2.1 Вплив співвідношення PCS : SiO2 у композиті

Ізотерми адсорбції азоту мезопоруватих SiC на основі органозолю НЧ SiO2-

OBu (отримання - див. 2.2.2) наведено на Рис. 4.10 і Табл. 4.2. Всі ізотерми

відносяться до типу IV за класифікацією IUPAC; петлі гістерезісу належать до типу

H2 для зразку SiC_0.3 (SiC1200-0,3Б), та H1 для зразків SiC_0.5 та SiC_1.0.

Обробка початкової ділянки ізотерм за методом t-plot показала, що мікропори у цих

зразках відсутні (у SiC_1.0 їх кількість теж незначна, Vmicro = 0,024 см3/г). Дуже

широкі петлі гістерезісу у ізотерм зразків SiC_0.5 та SiC_1.0 вказують на значну

відмінність у розмірах порожнин та «входів у пори» (Рис. 4.10-Б) [107]. Відповідні

розподіли наведені на Рис. 4.10 (Б, В) і дані у Табл. 4.2. Представлені у таблиці

значення Dсфер є оцінкою розмірів пор, одержаною зі значень Vs та SBET у

припущенні сферичної форми пор (у відповідності з ПЕМ), D = 6Vs/SBET. Крім того,

представлені значення «поруватості», p – відсоток пор у зразку за об’ємом, а також

її теоретичні значення (ptheor), обчислені з відношення PCS:SiO2 та відповідних

густин матеріалів (ρSiC = 3,21 г/см3 та ρSiO2 = 2,2 г/см3) у припущенні повної

конверсії PCS за рівнянням (2.1) та рівності об’єму пор у зразках SiC та об’єму

SiO2, що містився у вихідних композитах.

Площа поверхні зразків SiC закономірно знижується зі зменшенням

відношення PCS:SiO2 у вихідних композитах, тобто із зменшенням товщини шару

PCS між частинками SiO2-OBu у композиті та, відповідно, товщини стінок пор в

одержаному поруватому SiC. Для зразків SiC_0.5 та SiC_1.0 розміри порожнин

(максимуми на розподілах пор за розмірами з адсорбційних частин ізотерм) із

великою точністю відповідають розмірам вихідних наночастинок SiO2.  В той же

час, значення як об’єму пор, так і діаметру входів у пори (Dдес) із зростанням

відношення PCS:SiO2 зменшується, що є підтвердженням будови цих зразків як
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SiC-матриць із більш (SiC_0.5) чи менш (SiC_1.0) щільно розташованими та

однорідними за розміром сферичними мезопорами.

Рис. 4.10. (А) Ізотерми адсорбції /десорбції азоту зразків SiC на основі SiO2-OBu
та розподіли пор за розмірами, розраховані з адсорбційної (Б) та десорбційної

(В) гілок ізотерм. SiO2 Æ12 нм, Т= 1200 ˚С (Табл. 4.4)

Більш того, для цих зразків розрахункові значення Dсфер. та ptheor. виявилися

дуже близькими до відповідних експериментальних параметрів. Таким чином, із

композитів із відношенням  PCS:SiO2 = 0,5 – 1,0 утворюються зразки

мезопоруватого SiC з переважно сферичними порами, а параметри поруватості (Vs,

SBET та Dдес) легко передбачати і контролювати, змінюючи відношення PCS:SiO2.

У разі,  якщо відношення PCS:SiO2 у вихідному композиті низьке (0,3),

порувата структура одержаного SiC втрачає свою однорідність: спостерігаються

пори діаметром від 4 до 12 нм. Порівнюючи значення p зТабл. 4.2 легко побачити,

що для зразку SiC1200-0,3Б вона значно менша за теоретичне значення. Все

вищенаведене вказує на те, що порувата структура зразку SiC_0.3 не є зворотною

реплікою упакованих наночастинок SiO2; замість неї утворюється поруватий

матеріал із високою площею поверхні, однак нерегулярною будовою пор.
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Слід відзначити, що аналогічне явище – неможливість створити зворотну

репліку темплату SiO2 при використанні композитів із малим вмістом PCS,

спостерігалося і для темплатів на основі ксерогелів, що буде показано далі.

Оскільки площа поверхні зразку SiC1200-0,3Б дуже висока (805 м2/г), більш

можливою причиною неможливості утворення зворотної репліки є частковий

колапс дуже тонких стінок сферичних пор на стадії відмивання темплату SiO2,  а

коалесценція наночастинок SiO2 під час прожарювання композиту видається менш

імовірною. У будь-якому випадку, теоретичне значення поруватості (87,6 %) зразку

SiC1200-0,3Б є занадто високим для зворотної репліки щільно упакованих

сферичних пор (які теоретично займають 74% об’єму); тому така структура має

бути нестабільною, що і є у повній відповідності з одержаними результатами.

Таблиця 4.2
Параметри зразків SiC на основі органозолю SiO2 – OBu. Ludox HS-30 (SiO2

Æ12 нм), Т= 1200 ˚С, PCS з Mw = 800 г/моль [103].

Зразок
d,

нм

SBET,

м2/г

Vs,

см3/г

p,

%

pтеор,

%

Dадс.,

нм

Dдес,

нм

Dсфер.,

нм

SiC1200-0,3Б 2,2 805 0,99 76,1 87,6 7,0 4,6 7,4

SiC1200-0,5Б 1,6 625 1,25 80,0 80,9 11,3 6,4 12,0

SiC1200-1,0Б 2,1 501 0,84 72,9 67,9 11,3 3,8 10,1

d – середні розміри кристалітів із рівняння Шерера; SBET – площа поверхні;  Vs – об’єм пор при
p/ps =  0,98;  p  –  поруватість (об’ємний %  пор) = ∙ %;  pтеор. – теоретична поруватість,

розрахована із відношення PCS:SiO2;  Dадс та Dдес – розрахункові максимуми розподілів пор за
розмірами, одержані із адсорбційної та десорбційної частин ізотерм; Dсфер. - діаметр пор,

розрахований з SBET та Vs за моделлю сферичних пор = = .
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Одержані за формулою Шерера5 значення розміру кристалітів (d) є дещо

заниженими, оскільки ця формула не враховує уширення дифракційних піків за

рахунок таких чинників як напруження у кристалітах, дефекти, присутність

відмінних від 3C-SiC6 політипів (наприклад, 6H-SiC), тощо. Незважаючи на це,

проведені розрахунки є підтвердженням того, що стінки пор одержаних зразків

(SiC_1.0) складаються із кристалітів нанометрових розмірів (за результатами ПЕМ

- від 2 до 5 нм іосновною модою – 3 нм з розподілу за розмірами, Рис. 4.11) [103].

Параметри поруватої будови зразків SiC на основі ксерогелю [106], одержані

з ізотерм адсорбції азоту, наведені у Табл. 4.3, а типові ізотерми та розподіли пор за

розмірами – на Рис. 4.12. За класифікацією IUPAC [107], ці ізотерми відносяться до

типу IV з петлями гістерезісу типу Н3 (для зразків SiC, отриманих із композитів із

відношенням PCS:SiO2 =  0,3  та 0,4)  або Н1  –  для зразків із PCS:SiO2 = 0,6 – 1,0.

Об’єм мікропор у зразках серії, оцінений за допомогою t-графіку, є незначним і не

перевищує 0,004 см3/г.

5

де: K – стала Шерера (коефіцієнт форми частинок, у роботі прийнято як 0,9), λ – довжина хвилі
рентгенівського випромінювання, β – ширина рефлексу на половині висоти, Θ – кут дифракції;
6 Міжплощинна відстань у цих кристалітах (0,25 нм) відповідає відстані між площинам (111) у
3C-SiC.

Рис. 4.11 ПEM-мікрофотографія та розподіл кристалітів за
розмірами для зразку на основі SiO2-OBu, SiC1200-1,0Б

(табл. 4.2).
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Рис. 4.12 - Типові ізотерми адсорбції/десорбції N2 зразків SiC, отриманих методом
нанокастингу ксерогелю SiO2 Æ 12 нм (А); модель «пляшкоподібної» пори (Б);
розподіл пор за розмірами з адсорбційної (В) та десорбційної (Г) частин ізотерм.

Аналіз форми ізотерм адсорбції та даних Табл. 4.3, дозволяє дійти наступних

висновків. Зразки SiC, отримані з композитів з PCS:SiO2 ≥ 0,6 мають дуже близькі

параметри поруватої будови. Для цих зразків розміри «входів у пори» (Ddes. = 10-12

нм за моделлю «пляшкоподібної» пори на Рис. 4.12 Б) та розрахований із моделі

циліндричної пори «ефективний діаметр пор» (DБЕТ.) відповідають розмірам

вихідних наночастинок Ludox SiO2. У той же час розміри «порожнин» суттєво

більші (Dads. = 15-17 нм). Об’єм пор (Vs) та площа поверхні (SБЕТ) для цих зразків

закономірно зменшуються зі зростанням співвідношення PCS:SiO2. Подібні

структурні особливості вказують на те, що відповідні зразки поруватого SiC є

зворотними репліками ксерогелю, утвореного хаотично-розташованими

наночастинками SiO2.
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Таблиця 4.3
Параметри поруватої будови зразків SiC, одержаних з композитів із різним

співвідношенням PCS:SiO2 (ксерогель часточок Æ 12 нм, 1200˚С)

Позначення
зразка PCS:SiO2 SБЕТ, м2/г Vs., см3/г Dads., нм Ddes., нм DБЕТ., нм

SiC1200-0,3К 0,3 437 0,70 9,2 5,6 6,4
SiC1200-0,4К 0,4 702 1,08 11,0 7,7 6,2
SiC1200-0,6К 0,6 518 1,26 16,5 12,0 9,7
SiC1200-0,7К 0,7 527 1,19 14,6 10,3 9,1
SiC1200-0,8К 0,8 449 0,99 16,3 11,4 8,8
SiC1200-1,0К 1,0 334 0,80 17,0 11,4 9,5

SiO2 Æ 12 нм -- 203 0,73 3,0 + 22 3,3 + 17 14,3

де SБЕТ. - питома поверхня; Vs. -  об’єм пор при p/ps = 0,98; Dads. та Ddes. -  розміри пор за
максимумами на адсорбційній та десорбційній гілках ізотерм, DБЕТ. – ефективний розмір пор,
отриманий за моделлю циліндричної пори із значень питомої поверхні та об’єму пор.

У разі, якщо співвідношення PCS:SiO2 у вихідному композиті низьке (<0,5),

“розміри пор” у зразках SiC менші за номінальні розміри частинок темплату SiO2, а

форма петлі гістерезису на ізотермі (тип Н3) є вказівкою на те, що такі зразки

мають «щілиноподібні» пори. Все це є підтвердженням того, що порувата будова

зразків із низьким вмістом PCS (< 0,5) не є зворотною реплікою ксерогелю.

Причиною явища є те, що SiC, що утворюється із композитів з недостатньою

кількістю прекерамічного полімеру, не може утворити механічно міцну тривимірну

структуру навколо частинок темплату, що і призводить до часткового колапсу

стінок пор SiC на стадії розчинення темплату і, як наслідок, отримання матеріалів

зі зруйнованою поруватою будовою [106].
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Оскільки параметри пор

при PCS:SiO2 > 0,7 залишаються

досить сталими (зразки SiC1200-

0,7К, 0,8К та 1,0К, Табл. 4.3), а

такі важливі інтегральні

величини, як питома площа та

об’єм пор суттєво знижуються

(Рис. 4.13), певний оптимум

складу композиту лежить при

PCS:SiO2 від 0,6 до 0,7. Тому

саме такий його склад було

обрано за базовий при подальших дослідженнях та оптимізації процесу синтезу.

4.2.2 Вплив пікової температури прожарювання композиту

Такі важливі параметри матеріалу, як механічна та хімічна стійкість,

визначаються “ступенем кристалічності” (близькості ширини рефлексів на

рентгенівських дифрактограмах до відповідних еталонних висококристалічних

фаз), на який суттєво впливає пікова температура прожарювання композиту

PCS/SiO2. Вона впливає на формування правильної кристалічної гратки та, як

результат, на ступінь кристалічності фінального матеріалу. Прослідкувати цю

залежність можна за даними РФА та ЯМР-ОМК (4.2.3). Положення рефлексів на

порошкових рентгенівських дифрактограмах (Рис. 4.14) припадає на 2θ = 35,64˚,

60,05˚ та 71,68˚ дозволяє віднести їх, відповідно, до площин: (111), (220) та (311)

кубічного політипу 3С-SiC 7, утворення якого є очікуваним для даних порівняно

невисоких температур прожарювання.

7 відповідно до JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards), картка №29-1129.
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Рис. 4.13 – Залежність параметрів поруватості
зразків SiC з табл. 4.1 від складу композиту.
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Збільшення температури прожарювання приводить до зростання інтенсивності

вузьких рефлексів, що відповідають «впорядкованим» кристалітам, в той же час

уширені основи піків залишаються

практично незмінними.

Вплив температури на параметри

поруватої будови (Табл. 4.4) на

структуру зразків було досліджено для

композитів із оптимальним

співвідношенням. Для цієї серії в якості

прекерамічного полімеру

використовували PCS з M.м. ≈ 2000

г/моль.

Порівнюючи зразки SiC за різної

пікової температури (Tп˚) синтезу, можна бачити, що її збільшення призводить до

деякого зменшення значень SБЕТ і Vпор та зростання розміру пор (табл. 4.4). Значно

більшого впливу завдає збільшення Tп˚ на однорідність пор: як видно з Рис. 4.15 А,

для більших Tп˚ розподіли пор за розмірами стають ширші.

Таблиця 4.4
Параметри поруватої структури зразків SiC, одержаних з композитів за різної
пікової температури прожарювання, Tп  (ксерогель Æ 12 нм, PCS з Mw = 2000).

PCS:SiO2 Tп, oC Sпит., м2/г Vs., см3/г Dads., нм Ddes., нм DБЕТ., нм

0,6 1200 436 1,16 12,3 8,8 10,7
0,6 1300 434 1,07 12,7 9,4 9,9
0,6 1400 380 0,94 15,0 11,0 9,9
0,6* 1400 373 0,94 17,0 13,5 10,7
1,0 1300 286 0,58 13,0 9,2 8,1
1,0 1400 304 0,58 14,0 10,2 7,7

*зразок одержано із SiC_1400_0,6 шляхом прожарювання на повітрі при 500оС,  1  год та
наступним промиванням HF.

Важливим чинником, необхідним для подальшого використання поруватого

SiC, є його термохімічна стійкість. Цей параметр було досліджено на серії зразків

Рис. 4.14. Рентгенівські дифрактограми (Сu
Kα,) зразків на основі ксерогелю (Æ 12

нм), PCS:SiO2 = 0,6.
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SiC, синтезованих за різних Тп˚ шляхом їх термічного окиснення на повітрі (500оС,

2 години). Термічне окиснення призводить до зміни кольору зразків із чорного на

світло-сірий. На ІЧ-спектрах (рис. 4.15-Б) одержаних зразків після окиснення

з’являються інтенсивні смуги при 1070 та 1200 см-1 від поверхневого шару SiO2.

А Б

1 2 0 0 8 0 0 4 0 0

S i C

S i O 2

3 * *

A
n ,  с м - 1

1 *

2 *
3 *

0 , 4

S i O 2

Рис. 4.15 (А) Розподіли пор за розмірами (BJH) зразків T-SiC, одержаних за Т,˚С:
1200 (1), 1300 (2) та 1400 (3); (Б) Нормовані ІЧ-спектри відповідних зразків після

термічного окислення за 500˚С на повітрі (*) та додаткової обробки HF (**).
Ксерогель Æ 12 нм, PCS:SiO2 = 0,6.

Інтенсивність смуг SiO2 у порівнянні із смугою SiC при 800 см-1 зменшується із

зростанням пікової температури синтезу, що відповідає більшій стійкості до

окислення впорядкованих кристалітів SiC у порівнянні із невпорядкованими.

Подальше промивання зразків HF, аналогічно за процедурою їх синтезу, приводить

фактично до повного видалення SiO2. При цьому виявилося, що у разі зразків SiC,

одержаних за 1200 та 1300 оС подібна процедура призводить до практично повного

руйнування їх структури: залишок після видалення оксиду являє собою невеликі

(погано осаджуються при центрифугуванні) частинки поруватого SiC із площею

поверхні близько 200 м2/г та широким розподілом пор за розмірами. Якщо ж

вихідний зразок синтезували при 1400 оС, його площа поверхні та об’єм пор

залишаються практично незмінними, однак діаметр пор зростає, а їх розподіл за

розмірами стає значно ширшим (табл. 4.4, рис. 4.15-А). Дана особливість вказує на

руйнування при окисненні найтонших стінок пор, сформованих із низько-
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впорядкованих кристалітів SiC. До таких висновків щодо будови пор можна дійти,

додатково проаналізувавши результати РФА (див. 4.3.1).

Розмір наночасточок SiO2 темплату також може слугувати важливим

параметром для регулювання властивостей поруватого SiC. З метою одержання

поруватого SiC з ширшими мезопорами, нами було використано золь Ludox TM-40

із розміром частинок SiO2 22 нм (Рис. 4.1). Умови одержання як ксерогелю, так і

поруватого SiC повністю аналогічні описаним вище для Ludox HS-30. Відмінність

між зразками із різних темплатів, може бути проілюстровано відмінностями їх

ізотерм адсорбції азоту (рис. 4.16). Легко бачити, що збільшення розміру

наночастинок SiO2 до 22 нм приводить до закономірного зростання розмірів пор.У

Табл. 4.5 наведено деякі порівняльні дані поруватої будови одержаних зразків.

Таблиця 4.5

Морфологічні параметри зразків T-SiC; PCS з Mw = 2000, Т=1300оС.

Позначення
зразка

DSiO2*,
нм PCS:SiO2

SБЕТ,
м2/г

Vs.,
см3/г

DАдс.,
нм

DДес.,
нм

SiC1300-0,6К 12 0,6 434 1,07 12,7 9,4
SiC1300-1,0К 12 1,0 286 0,58 10,0 9,2
SiC1300-0,6К 22 0,6 369 0,91 22,1 11,6
SiC1300-0,7К 22 0,7 426 0,89 22,4 11,6
SiC1300-1,0К 22 1,0 249 0,59 23,0 11,4

*Номінальні розміри часточок SiO2 Ludox HS-30 (Æ 12 нм) та TM-40 (Æ 22 нм).

Оскільки об’єми пор вихідних ксерогелів виявилися дуже близькими,

співвідношення PCS:SiO2, що дозволяє отримати найвищі площі поверхні та об’єми

пор, для Ludox TM-40 теж має бути близьким до 0,6. Як видно з Табл. 4.5, у випадку

Ludox TM-40 розмірам наночастинок SiO2 у темплаті відповідають саме розміри

порожнин (Dads), а розміри входів у пори біля 11,5 нм. При цьому Vпор та Sпит

зменшуються лише на 15%.
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Рис. 4.16. Ізотерми адсорбції (А) та розподіли пор з адсорбційної (Б) та
десорбційної (В) частин ізотерм зразків SiC на основі ксерогелів з SiO2 Æ12 нм
(PCS:SiO2 = 1,0) та 22 нм (PCS:SiO2 = 0,7).

4.2.3 Вплив методу одержання композиту PCS:SiO2

РФА зразків SiC на основі органозолю SiO2-OBu (Рис. 4.17) як і у випадку з

ксерогелевим темплатом, виявляє максимуми при 2θ = 35,5, 60,1 та 71,9о від

площин (111), (220) та (311) політипу 3C-SiC, проте максимуми значно менш

виразні і сигнали сильно уширені.
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Рис. 4.17. Рентгенівські дифрактограми (А) зразків SiC на основі SiO2-OBu з
різним PCS:SiO2 (0,3; 0,5 та 1,0); (Б) зразків SiC на основі SiO2 - OBu (1) та

ксерогелю (2). Ludox HS-30, SiO2 Æ12 нм, 1200˚С.

Навідміну від мезопоруватих SiC на основі ксерогелів, на дифрактограмі (1) вузькі

рефлекси висококристалічного SiC не проявляються, отже стінки пор цих зразків

складаються лише із кристалітів невеликого розміру.
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У таких міркуваннях можна пересвідчитись при більш детальному розгляді

форми рефлексів. Так, гострий пік дифрактограми (2) (Рис. 4.17Б) при 60,05˚ має

занадто уширену основу, що не характерно для окремого рефлексу у РФА. Дійсно,

деконволюція зазначеного піку на дві лоренцівські компоненти з одним центром,

які в сумі відтворюють форму експериментальної кривої (Рис. 4.18 А), проходить з

високою кореляцію (R2 = 0,954). Спроба ж представити рефлекс на дифрактограмі у

вигляді одного піку не дозволяє досягти задовільної збіжності із

експериментальними даними (R2 = 0,893). Інша ситуація проявляється для зразків

на основі органозолю SiO2–OBu: значно більш уширені рефлекси (дифрактограма

(1), Рис. 4.17 Б) описуються однаково як однією, так і двома лоренціанами та не

передбачають наявності прихованого вузького піку окрім широкого основного

близько 60,5˚.

Іншими словами, було підтверджено припущення про накладання рефлексів у РФА

вузьких піків високовпорядкованих кристалітів SiC з широкими рефлексами

дрібних або розупорядкованих нанокристалітів в межах однієї кристалічної фази

3C-SiC.
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Рис. 4.18. Деконволюція рефлексу (200) зразків SiC_1200_0,4К (А, Б) та
SiC_1200_1,0Bu (В, Г) на один (А, В) та два (Б, Г) компоненти Лоренца.

Слід зазначити, що подібну форму (без окремих вузьких піків) мають і

описані в літературі дифрактограми зразків поруватого SiC, одержані із
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використанням у якості кремнеземного темплату мезопоруватих молекулярних сит

типу SBA-15, KIT-6 [72, 73, 74, 75]

Імовірно, зворотня репліка твердого темплату зі сферичних частинок
ксерогелю SiO2 має включати в себе як порівняно великі кристаліти SiC, що
сформувались у міжчастинкових порожнинах (близько 20-25 нм за Шеррером), так
і дрібні кристаліти (близько 2 нм), що знаходяться у проміжках між частинками.
Саме останні і зумовлюють високу площу поверхні та однорідний розподіл пор за
розмірами для зразків SiC, прожарених за відносно невисоких температур.
Зростання температури прожарювання призводить до зростання відносної частки
великих кристалітів SiC та, можливо, коалесценції наночастинок SiO2 у композиті
та хімічної взаємодії приповерхневих шарів SiC та SiO2. Всі ці чинники призводять
до мінімізації поверхневої енергії композиту, тобто зменшення площі поверхні та
збільшення діаметру пор, що і спостерігається в експерименті.

Додаткову інформацію про властивості та внутрішню будову поруватого SiC

дає їх дослідження методом твердотільної ЯМР-спектроскопії (ЯМР-ОМК) на

ядрах 29Si. У відповідності до літературних даних [108, 109, 110], положення

сигналів у спектрах 29Si  ЯМР-ОМК для SiC  в першу чергу залежить від симетрії

поліедрів другого порядку, що оточують SiC4-тетраедри. В усіх різноманітних

структурних типах SiC можливими є лише 4 варіанти таких поліедрів, що у

літературі позначаються як A, B, C та D. При цьому у структурі кубічного 3C-SiC

існують лише поліедри типу A, тоді як у «повністю-гексагональному» 2H-SiC –

лише поліедри типу D. Оскільки атоми Вуглецю у всіх політипах SiC еквівалентні

атомам Кремнію, для них справедливі ті ж самі закономірності. Літературні дані

про хімічні зсуви атомів Si у різному оточенні наведені у Табл. А.2. Спектри

зразків SiC, досліджуваних у даній роботі, а також зразку поруватого SiC,

одержаного шляхом анодного розчинення полікристалічної пластини SiC у 12%

розчині HF, наведені на Рис 4.19.
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У всіх спектрах можна бачити

чіткі сигнали при –15, –20 та –25 м.ч.,

що відповідають атомам Si із

координацією “A”, “C” та “B”, однак

спектри різних зразків суттєво

відрізняються між собою. Вузький

сигнал при –15,8 м.ч. у спектрі

SiC_Electro відповідає впорядкованій

висококристалічній фазі 3C-SiC,

наявність якої в цьому зразку

підтверджується результатами РФА та

ПЕМ (п. 5.1). Інші менш інтенсивні

сигнали можна бачити при –19,8 м.ч.

(атоми Si у координації “C”) а також при  – 23,9 , –25,1 та –26,6 м.ч. (атоми Si у

координації “B”). Наявність цих сигналів пов’язана із домішками гексагонального

SiC, наприклад 6H- (–25,1 м.ч.) та 15R- (–23,9 м.ч.) чи інших політипів, або просто

гексагональних шарів SiC, наявних у 3C-SiC як дефекти упаковки.

Сигнали у спектрі ЯМР-ОМК зразку SiC_1300_1,0 є дуже широкими, що

відповідає дефектній нанокристалічній структурі цього зразку. Найбільш

інтенсивний з них (–14,8 м.ч.) відповідає «кубічній» “A”-координації атомів Si.

Зсув цього сигналу у слабке поле порівняно із відповідним сигналом кристалічного

3C-SiC корелює із літературними даними для мікрокристалічного SiC волокна

Nicalon®. Збільшення температури прожарювання до 1400oC призводить до

значного звуження сигналів. Відносна інтенсивність сигналів “типу B” та “типу C”

у спектрі SiC_1400_1,0 значно вища порівняно із «електрохімічним» SiC, що вказує

на вищий вміст «гексагональних» атомів Si у цьому зразку. Положення цих

сигналів не співпадає із відповідними сигналами найбільш досліджених 6H- та 15R-

політипів SiC. Тому, враховуючи порівняно низьку температуру одержання, зразок

SiC_1400_1,0 можна описати як 3C-SiC із хаотично-розташованими

гексагональними шарами.

Рис. 4.19. 29Si ЯМР-ОМК спектри зразків
SiC_1300_1,0; SiC_1400_1,0 та зразка

поруватого SiC, одержаного
електрохімічним травленням

полікристалічного 3C-SiC (por-SiC,
SiC_Electro (Розділ 5).
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4.2.4 Вплив добавки Нікелю

Оскільки для застосування мезопоруватих SiC як носіїв каталізаторів

важливими є висока теплопровідність, хімічна і механічна стійкість, що

забезпечуються високим ступенем кристалічності матеріалу, а остання досягається

в основному за рахунок підвищення піролітичної температури синтезу, очевидним

є важливість цього параметру. Як вже встановлено (п. 4.3.1), найкращі з точки зору

кристалічності зразки було одержано при піковій Т = 1400 ˚С. З іншого боку, у

відповідності до літературних даних (Розділ 1, п. 1.2), підвищення температури

вище 1470оС у системах, що містять Кремній, Вуглець та Кисень, призводить до

утворення поруватого SiC невпорядкованої будови за газофазним механізмом, а

добавки металів як каталізаторів чи модифікаторів механізму кристалізації,

впливають на підвищення кристалічності та попереджають деградацію

мезопоруватої будови кінцевого SiC, а також дозволяють знизити температуру

синтезу. Отже, було вирішено дослідити вплив добавки Нікелю (ІІ) у композитах

PCS:SiO2 на важливі характеристики текстури і кристалічності результуючого

матеріалу.

Великі розміри міжчастинкових порожнин (Табл. 4.1) у ксерогелі SiO2 із Ludox

TM-40 більшого розміру частинок (Æ 22 нм) дають перспективу зробити на його

основі висококристалічний поруватий SiC – у репліки цього темплату мають бути

більш товсті стінки пор.

Оскільки композит готується у неводному середовищі із використанням

органічного розчинника (ТГФ), для легкості введення та однорідності складу

суміші, добавку Нікелю вносили у вигляді розчину його ацетилацетонату Ni(acac)2.

Порувату будову одержаних зразків досліджено методом адсорбції азоту та за

допомогою ПЕМ.
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Рис. 4.20. Вплив добавки нікелю на вигляд ізотерм адсорбції азоту (А) і розміри
пор (Б) (BJH, десорбційні ділянки ізотерм), зміну у площі поверхні (В) та об’ємі
пор (Г) SiC на основі ксерогелю SiO2 Æ 22 нм, Mw (PCS) = 2000, PCS : SiO2 = 0.7.

Аналіз ізотерм адсорбції N2 (Рис. 4.20 А) показав поступову зміну форми

петель гістерезису від широкої типу H1 (однорідні сферичні пори) до вузької типу

H3 (щілиноподібні пори) при зростанні добавки Ni у композиті. Введення

Нікелю(ІІ) у композити призводить до майже лінійного планомірного зниження

питомої площі поверхні та паралельного суттєвого зростання розмірів пор (Рис.

4.21), водночас його вплив на загальний об’єм пор незначний. Підвищення ж

температури синтезу призводить до зменшення як об’єму пор, так і площі поверхні,

що особливо помітно для зразків, одержаних при 1400 °С (Рис. 4.20).
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Рис. 4.21. Вплив добавки нікелю на розмір пор (▨)Da – адсорбційні, (▧)Dd -

десорбійні дані) за різних пікових температур прожарювання (SiC на основі
ксерогелю SiO2 Æ 22 нм, PCS : SiO2 = 0.7).

Тобто, при збільшенні добавки Ni спостерігається руйнування саме

геометричних параметрів пор, їх деградація (Табл. А1 Додаток А), що наглядно

підтверджується результатами електронно-мікроскопічних досліджень (Рис. 4.22):

як видно з ПЕМ-знімків, зразки поруватого SiC отримані при 1200˚С та малих

добавках Ni мали досить рівномірний розподіл мезопор, що відповідає

використаному розміру частинок темплату ксерогелю SiO2. Збільшення ж добавки

Ni до 4,5% проявляється у деградації пор, зниження однорідності їх розподілу ті

появі великих порожнин.

Іншим очікуваним результатом введення нікелю (навіть у найменшій

дослідженій кількості) є значне зростання впорядкованості кристалітів, з яких

складаються стінки пор.
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Це легко бачити за

суттєвим зростанням

інтенсивності вузьких

рефлексів на

рентгенівських

дифрактограмах (рис.

22). Тобто, вплив

добавки комплексу Ni(ІІ)

проявляється перш за все

у впорядкуванні саме

«напіваморфної» частини поруватого SiC. У порівнянні з безнікелевою

технологією, оптимізовані зразки мали дещо меншу питому поверхню і ширші

«входи» у пори (Dдес зріс з 13 до 18 нм для Т=1200 ˚С і з 11 до 15 нм для Т=1300 ˚С)

при незмінних розмірах самих пор (Dадс 22 нм).

Явище може бути пояснене впливом Ni(II) на процес кристалізації фази SiC,

сприяючи першочерговій трансформації найдрібніших і найменш упорядкованих

нанокристалітів та аморфної фази SiC у найтонших ділянках на стику між

А Б

Рис. 4.22. Рис. 10. ПEM мікрофотографії зразків
SiC1200-0,7К-Ni (Æ 22 нм) з Ni/PCS = 1,5% (A), 4,5%

(Б).
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Рис. 4.23. (А) Вплив зростаючої добавки Ni(II) на вигляд рентгенівських
дифрактограм SiC на основі ксерогелю, Тп = 1200 оС. (Б) Залежності середнього

розміру кристалітів у стінках мезопор SiC від кількості добавки нікелю для двох Тп.
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частинками SiO2 темплату. При цьому, більші кількості добавки Нікелю, або

поєднання його використання з високою Tп (1400 ˚С), призводили до значних змін і

деградації правильної форми пор.

Таким чином, РФА разом з газо-адсорбційними дослідженнями поруватості

дозволяють зробити висновок, що поруватий SiC, отриманий при 1200 або 1300 ˚С

із композитів навіть із найменшою добавкою Ni(ІІ) (1,5% Ni/PCS) являє собою

репліку використаного кремнеземного темплату і при цьому має покращену

кристалічну будову.

4.3 Хімічна природа поверхні

4.3.1 Дослідження методом РФЕС

проводились на зразку, отриманому з ксерогелю SiC1400-0,6К до та після

(SiC1400_500O2_HF) температурно-програмованого окислення киснем за 500˚С з

послідуючим видаленням оксидного шару. Окрім встановлення природи поверхні

такого мезопоруватого SiC експеримент ставив за мету дослідження його стійкості

до термоокислення. Деконволюція РФЕС піків на компоненти, що дає більш

конкретне уявлення про склад поверхневого шару, представлені на  Рис. 4.24. У

спектрі свіжоодержаного зразку SiC_1400_0,6 присутні піки C 1s при 282,5 (SiC),

283,8 (суб-стехіометричний карбід кремнію та вуглець), 285,8 та 287,5 еВ

(фрагменти C–O та C–F відповідно). Пік Si 2p цього ж зразку можна розкласти на

компоненти при 100,5 (SiC) та 102,1 еВ (оксокарбід кремнію (фрагменти C2SiO2)

та/або фрагменти C3Si–F). Пік O 1s розкладається на основний компонент при 531,7

еВ, що відповідає Si–O угрупованням (Si–O–Si або Si–OH групи в оксокарбіді

кремнію) та мало інтенсивний компонент при 533,5 еВ (фрагменти C–O). Основний

компонент піку F 1s при 686,0 еВ відповідає групам Si–F, а малоінтенсивний

компонент при 688.4 еВ – зв’язкам C–F. Пік Si 2p розкладається на компоненти при

100,6 (SiC), 101,9 (C2SiO2 та/або C3SiF) та 102.5 еВ (CSiO3 та/або C2SiF2 групи).
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Рис. 4.24. Деконволюція піків C 1s, Si 2p O 1s та F 1s у спектрах РФЕС
зразків SiC_1400_0,6 та SiC_1400_500O2_HF. Інтенсивності нормалізовані.
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Аналогічно до C 1s піку, термічне окислення та послідуюча промивка HF

призводять до суттєвого зменшення інтенсивності компонентів, що не

відповідають SiC. Пік O 1s розкладається на два інтенсивні компоненти при 529,5

та 530,9 еВ, що не можуть бути віднесені до жодного можливого у зразку на основі

SiC угруповання, тому відповідають оксиду Au на поверхні золотої фольги. Пік при

531,9 еВ відповідає зв’язкам Si–O, а маленький пік при 534 еВ – зв’язкам C–O.

Єдиний пік при 686,6 еВ у спектрі F 1s відноситься до груп Si–F, а групи C–F після

термічного окислення та видалення SiO2 зникають.

Варто зазначити, що за умов останнього експерименту, окислення зразків,

одержаних за нижчих пікових температур (1200 та 1300 ˚С) та на основі

бутоксильованих часточок, призводило до майже повного згоряння матеріалу –

після видалення утвореного SiO2 відбувається колапс стінок пор і зразки не тільки

втрачають початкову правильну порувату будову, а фактично повністю

руйнуються.

Експеримент є ще одним підтвердженням важливості параметру ступеня

кристалічності у питанні хімічної стійкості до окислення такого носія каталізаторів

і взагалі нанорозмірного неоксидного матеріалу. Тут, хочеться ще раз звернути

увагу на НЧ SiC із попереднього розділу на предмет більшої стійкості до O2 при

значно більших температурах обпалювання (див. 3.2). Їх окислення відбувається

важче як раз за рахунок висококристалічного ядра SiC.

4.3.2 Дослідження кислотних груп на поверхні мезопоруватого T-SiC

У процесі синтезу мезопоруватий SiC окрім високорозвиненої поверхні

може набувати й властивостей носія кислотних функціональних груп, природа та

сила яких представляють інтерес для прогнозування реакцій на його поверхні при

подальшому використанні. З метою встановлення сили кислотних центрів було

проведено ряд досліджень із залученням pH-потенцометричного титрування (рис.

4.25)
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Рис. 4.25 (А) Криві pH-потенціометричного титрування ряду зразків T-SiC та
контрольного зразку – аеросилу-175; (Б) функції розподілу F(pK) кислотних

центрів зразку SiC_1300_1,0, скориговані на буферний вплив H2O,

Низьке початкове значення рН рівноважних суспензій зразків, а також

окремо встановлений факт наявності у зразках мезопоруватого SiC залишкового

фториду8 (wF = (2,0±0,2) % мас.), підштовхнули до проведення аналогічного

експерименту після додаткового м’якого очищення поверхні – розчином 0,05М

NaCl (проба 1), або з додаванням NaOH у кількості, еквівалентній на момент кінця

титрування (проба 2). Після вилучення фториду (з іонометричним контролем за F-),

переведені назад у кислотну форму і ретельно відмиті деіонізованою H2O до

нейтральності, були знову відтитровані, а криві та їх аналіз наведено на рис. 4.26.
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Рис. 4.26 - (А) Криві рН-потенціометричного титрування зразку T-SiC до (-♦-) та
після (-○-, -●-) відмивання поверхні (проби 1 та 2); (Б) Функції депротонування –

Q(pH) та розподілу констант F(pK) проби 1.

8 підтверджений РФЕС, але на рівні межі чутливості ІЧ-спектроскопічного контролю (в режимі
вимірювання пропускання, Т%) при виготовленні зразків
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Як видно з кривих титрування 1 і 2 (рис. 4.26 А), відмивання нативних зразків

T-SiC призводить до фактично повного вилучення “кислотних центрів” високої та

середньої сили, а функція розподілу (Б) не має характерних максимумів, що за

величиною б перевищували похибку. Криві титрування та відповідні функції

протонування стають подібними до таких у непоруватої поверхні НЧ SiC (див. 3.4).

Отже, джерело значних кількостей H+ у рівноважному розчині є тимчасовим, а

спочатку знайдені значення pKa (3,6; 6,4 та 10,2) скоріше відносяться до H2SiO3 та

Si(OH)4-nFnта залишків H2SiF6 , як досить сильної кислоти, адсорбованих поверхнею

SiC на етапі вилучення SiO2-темплату. Переходячи у рівноважний розчин в умовах

аналізу, їх внесок і створює уявні значення pKa високої сили як груп поверхні SiC.

Реальні значення вмісту та сили суто поверхневих груп SiC, оцінені за методом

Грана, наведено у Табл. 4.6.

Таблиця 4.6.

Результати дослідження кислотних поверхневих груп (nH) зразку мезопоруватого
SiC_1300_1,0 після очищення поверхні за даними потенціометричного титрування
розчином NaOH

Проба mнав.,
мг Умови nH,

ммоль/г
pKa

(за Граном)
1 52,4 NaCl 0,05M, 24˚С,

τ =24 год
0,05 6,28

2 50,2 0,042 6,06

Кількості кислотних груп чистої поверхні мезопоруватих SiC виявились досить

малі, враховуючи високі питомі площі поверхні зразків. Оціночні результати їх

сили говорять про найімовірнішу приналежність їх до Si–OH , що є у відповідності

з результатами дослідження поверхні НЧ SiC (див. 3.4).

Короткі висновки

1. Показано, що підхід нанокастингу із застосуванням полікарбометилсилану, як

прекерамічного полімеру, та твердих темплатів на основі наночастинок SiO2 є

ефективним для одержання мезопоруватого SiC із високими площею поверхні і

об’ємом пор та вузьким розподілом пор за розмірами.
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2. Коагуляція водного золю наночастинок SiO2 за допомогою катіонної ПАР та

подальше заміщення поверхневих силанольних груп SiO2 на бутоксильні дозволяє

отримати стійкий висококонцентрований золь наночастинок SiO2 в органічному

розчиннику. Цей золь є ефективним темплатом для синтезу поруватого SiC.

3. Показано, що при використанні обох досліджених варіантів темплату (ксерогель

та органічний золь SiO2) отриманий поруватий SiC являє собою їх зворотну репліку

за умови достатнього вмісту полікарбосилану (PCS:SiO2 ≥ 0,5) у вихідному

композиті.

4. Встановлено, що поруватий SiC, отриманий з темплату-ксерогелю, має

невпорядковану відкриту губчасту будову, а стінки його пор складаються як із

порівняно великих, так і дрібних нанокристалітів SiC. Поруватий SiC, отриманий з

органічного золю SiO2 має сферичні пори, діаметр яких відповідає розміру

частинок використаного темплату, з’єднані між собою "вікнами" значно меншого

розміру. Стінки пор цього матеріалу побудовані лише із дрібних нанокристалітів,

що виявляється у аморфності та ще меншій стійкості до термоокиснення.

5. Знайдено, що як збільшення температури прожарювання, так і введення

комплексу Ni(II) у композити PCS:SiO2 приводять до підвищення кристалічності та

стійкості до окиснення результуючого поруватого SiC, і в той же час до зменшення

його питомої поверхні та збільшення розміру пор за рахунок руйнування

впорядкованої мезопоруватої структура матеріалу. Отже, знайдено такі умови

оптимуму: темплат – ксерогель, PCS:SiO2 = 0,6-0,7, Тп = 1300 оС (або Тп = 1200 оС

при додаванні Ni(Acac)2, Ni/PCS = 1,5% мас.); вони дозволяють отримати

мезопоруватий SiC з тривимірною сіткою квазісферичних пор, розмір яких

відповідає розмірам наночастинок темплату, широкими входами у пори, стінки

яких складаються із порівняно великих (4-5 нм) кристалітів.

6. Зразки T-SiC після синтезу містять невеликі (біля 2% мас.) кількості залишкового

Фтору у складі груп Si–F поверхневого шару, вірогідніше, в адсорбованому стані.

Хімічний склад очищеної поверхні не відрізняється від такої у НЧ SiC_HF, також

за низьким вмістом кислотних груп (Si–OH).
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РОЗДІЛ 5
НАНОЧАСТИНКИ ВУГЛЕЦЮ ФТОРООКСИДУ (CFO) З

ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО 3C-SIC

Як показано в огляді літератури (Розділ 1, п. 1.3), електрохімічне травлення

кристалічного SiC з метою отримання наночастинок проводилось дослідниками і

раніше. Однак, при уважному самостійному дослідженні продукту анодування

[111] було помічено, що він не є однорідним і складається з розчинної та

нерозчинної фракцій. Далі буде показано, що тільки нерозчинна фракція дійсно

являє собою поруватий SiC. Щодо розчинної фракції, яку нерідко раніше вважали

“наночастинками SiC” чи “квантовими точками SiC”, більш ретельні дослідження

не виявили у її складі жодних помітних кількостей SiC. Останній факт підштовхнув

детальніше дослідити природу «загадкової» речовини, яка спочатку зацікавила

виявленою у неї фотолюмінесценцією.

Для наглядності процес анодування та отримання зразків представлено на

Рис. 5.1.

Рис. 5.1 – Схематична ілюстрація експерименту з електрохімічного травлення SiC
(п. 2.2.3) і формування матеріалів подальшого дослідження – por-SiC та CFO.

Елементний склад розчинної сполуки (п. 5.4) дозволив нам назвати її

"вуглецю фторооксид", ("carbon fluoro-oxide", тут і надалі - CFO). Докладне

дослідження хімічної природи та фізико-хімічних властивостей CFO і складають

основну частину даного розділу.
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5.1. Вплив умов травлення на реакцію електрохімічного розчинення SiC та
співвідношення продуктів

Вихід продуктів процесу електрохімічного травлення контролюється такими

параметрами, як електричний опір R вихідної пластини полікристалічного SiC і

застосована густина струму j з одного боку,  та склад електроліту з другого,  що

відображено на Рис. 5.2. В той час як при анодуванні у водному розчині HF

збільшення R пластини підвищувало загальний вихід, застосування в якості

електроліту HF/EtOH збільшувало частку поруватого SiC при фактично сталому

загальному виході твердих продуктів травлення. Збільшення j призводило до

суттєвого падіння виходу лише за рахунок CFO [112].

А Б

Рис. 5.2 (A) Залежність загального виходу порошку por-SiC (при j = 50
мА/см2) від опору пластини; (B) Вплив густини струму на вихід SiC та

CFO (суміш HF-EtOH, пластина SiC 0,7 мОм·см).

Щоб зрозуміти природу анодної реакції, що викликає травлення SiC, такий

параметр, як кількість електронів від розчинення однієї "молекули" SiC (γ) була

розрахована зі значень маси зразку SiC_precip та загальної втрати маси SiC

пластини після травлення і промивання, а також факту відсутності кремнію у

кінцевому продукті (CFO) (передбачається, що увесь Кремній перетворюється на

H2SiF6). В результаті, розрахована для ряду зразків із Табл. А.3 (Додаток А)

величина γ = 6,1 – 7,2 добре корелює з літературними даними ([83], 1.3) і дає нам

величину формального ступеня окиснення Вуглецю у продукті реакції близько

"+2". При цьому, ймовірність хемосорбції CFO на поверхні por-SiC та природньої

втрати матеріалу в процесі травлення призводять до розкиду значень γ, а
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можливість утворення СО2 відповідно до реакції (1.12) та участь етанолу у

анодному процесі ускладнює інтерпретацію значення цієї величини.

Результати, представлені далі, ясно показують, що окисне розчинення SiC в HF

може протікати у набагато більш складний спосіб, ніж це описано реакціями (1.10)

– (1.12) у літературному огляді. Якщо формування поруватого SiC і наночастинок

(або нанокристалів) SiC наразі добре вивчене, то питання перетворення Вуглецю

під час розчинення SiC залишалось відкритим. Дійсно, формування "збагачених

вуглецем шарів" на витравленій за допомогою HF поверхні SiC спостерігалося і

раніше [43, 113] та нещодавно було ретельно вивчено [114, 55], тим не менш,

точний склад і структура розчинного забарвленого продукту, наскільки нам відомо,

залишався на момент написання роботи не охарактеризованим і фактично вперше

вивчені в цій роботі.

5.2. Дослідження фазового складу та морфології продуктів електрохімічного
травлення SiC

5.2.1. Електронно-мікроскопічні дослідження

На Рис. 5.3 показано ПЕМ-мікрофотографії зразків por-SiC і CFO. Осад por-

SiC являє собою листкоподібі частинки SiC з розгалудженою дендритоподібною

морфологією, що складаються з подовжених нанокристалів SiC (нанометрової

товщини і десятки нанометрів довжиною) та великих мезопор (Рис. Б.3). Механічне

подрібнення таких поруватих часточок призводить до НЧ SiC, описаних у [27].

На ПЕМ-зображенні CFO можна побачити різні вуглецеві нанооб'єкти з розмірами

від кількох до десятків нанометрів, які можуть бути описані як багатошарові

графенові частинки, багатошарові вуглецеві нанотрубки, і так звані "вуглецеві

цибулини". Міжплощинні відстані у таких частинок добре корелюють з такими для

графіту. Спочатку, формування таких частинок під час SiC травлення, здавалося,

абсолютно несподівано. Тим не менш, дані елементного аналізу разом зі

спектральними даними, наведеними нижче, дозволяють стверджувати, що

частинки, показані на Рис. 5.3 (Б) не являють собою основну частину зразка CFO.
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Крім того, при розділенні продуктів травлення збільшення часу центрифугування

до 30 хв і обережне відбирання тільки верхньої половини центрифугату дозволили

одержати зразок, ідентичний за всіма фізико-хімічними властивостями до

"стандартного" розчину CFO, але без жодних "вуглецевих цибулин" чи інших

частинок, видимих на ПЕМ-знімку. Цей факт разом із високою розчинністю зразків

CFO дозволяє зробити висновок, що основну їх частину складають скоріше

низькомолекулярні або полімеро-подібні органічні сполуки, аніж наночастинки з

кристалічним ядром. Наявність "вуглецевих цибулин" у зразку може пояснюватись

присутністю вуглецевих наноструктур у пластинах вихідного SiC, що отримують

шляхом спікання часточок SiC. Дійсно, відомо, що поверхня SiC промислового

виробництва часто вкрита шаром вуглецю [31], утвореного з SiC чи зв’язуючого

агенту при високотемпературному процесі спікання.

5.2.2 Рентгенофазовий аналіз

показав, що осад por-SiC відповідає кристалічному 3C-SiC, без будь-яких інших

істотних домішок, за винятком 6H-SiC політипу відповідно до порошкової

рентгенівської дифрактограми (Рис. 5.4). Такий висновок підтверджують і 29Si-

ЯМР- ОМК-спектри (Рис. 4.19), що надає й деяку додаткову інформацію щодо

кристалічної структури por-SiC.

А Б
Рис. 5.3. ПЕМ-зображення зразків por-SiC (А) і CFO (Б).
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У той же час, дифрактограма зразку

CFO не містить жодних піків

кристалічних фаз, тобто, CFO є

рентгеноаморфною речовиною, яка

за даними елементного аналізу (%

мас): С: 48,2; Н: 4,18; F: 14,9; Si <

0,5%, O: 37,7(залишок) практично

не містить кремнію у своєму

складі. Отже, з даних елементного

аналізу і РФА порошку можна

зробити висновок, що зразки CFO складаються з аморфної речовини, що містить

тільки "легкі" елементи. Відомо, що стандартне ПЕМ дослідження подібних зразків

є не надто ефективним. Тому для отримання інформації про розміри частинок, що

можливо складають чи входять у склад CFO, були застосовані методи АСМ і ДСР.

5.2.3. Розмірні параметри CFO

Характеризація методом АСМ (Рис. 5.5) дозволяює побачити безліч НЧ з

формою тонкого диску (0,3 - 2 нм, тобто від одного до кількох атомних шарів) з

радіусом в діапазоні від 2 до 15 нм. Товщина диску планомірно зростає з розміром.
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Рис. 5.5 – АСМ-зображення зразку CFO на поверхні слюди (А), бічна шкала
висот, h = 0,0…2,0 нм) та АСМ-розподіли CFO за радіусом r(n) і висотою h(r).

Цей результат вказує на наявність у розчині CFO або дископодібних наночастинок,

або ж дендримерів чи вільних полімерних глобул, що набувають пласкої форми

Рис.5.4 – Рентгенівські дифрактограми
поруватого SiC (por-SiC) та НЧ CFO.
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лише після висушування. Наявність у CFO цих частинок/глобул підтверджується і

даними ДСР (dсер ≈ 4,5 нм).

Характеризація CFO методом ДСР, проведена на типовому зразку CFO (Рис. 5.6

А) показує, що максимум розподілу наночастинок за розмірами припадає на 4,5 нм.

Це добре корелює з даними АСМ, описаними вище. У той же час, значення у 44 нм

для CFO_hydr (CFO після лужного гідролізу, 2.2.3.2), диспергованого у воді, може

бути пов'язано з агрегацією частинок, подібного до міцелоутворення для молекул

поверхнево активних речовин. Дійсно, спінюваність водного розчину CFO_hydr

при струшуванні говорить на користь цього припущення. Від’ємне значення дзета-

потенціалу (-41 мВ) для обох зразків - CFO і CFO_hydr - пояснюється

карбоксильними групами, дисоційованими у водному середовищі (Б).

А Б

Рис. 5.6 – ДСР-дослідження розподілу частинок за розмірами (A) для CFO
(розчин в етанолі), CFO_hydr у H2O; (Б) дзета-потенціали частинок зразків CFO

за рН = 10 та CFO_hydr у H2O.

Звичайно, варто зазначити, що обидва методи - АСМ та ДСР - не зовсім придатні

для характеризації низькомолекулярних сполук, ймовірно наявних у зразку CFO.

Для того, щоб встановити структуру речовини CFO, зробити вибір між двома

можливими морфологіями та зрештою побудувати структурну модель НЧ CFO,

мають бути додатково розглянуті результати детального хімічного аналізу та

спектроскопічних досліджень, наведеними далі.
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5.3. Дослідження хімічної будови CFO

Для ІЧ-спектру типового зразка CFO (Рис. 5.7 А) характерні смугами

валентних коливань аліфатичних -CHx середньої інтенсивності при 2988, 2945 та

2910 см-1 (ν(CHx)), а також 1469, 1448 та 1375 см-1 δ(CHx). Широка смуга з центром

при 3500 см-1 відповідає валентним коливанням ν(О-Н) груп, а плече при 1650 см-1 -

деформаційним коливанням сорбованої води. Інтенсивна смуга при 1743 см-1

належить коливанням ν(C=O) а найінтенсивніша широка смуга з центром при 1213

см-1, імовірно, з’являється при комбінації сигналів коливань ν(C−O) та ν(C−F).
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Рис. 5.7 – ІЧ-спектри зразків у нативному стані (А), (Б) CFO (1), CFO+NH3 (2),
CFO+NH3+HCl (3) зі схеми на Рис. 5.5

Для більш детального дослідження хімічної природи карбонільних груп, було

проведено послідовні хімічні перетворення з ІЧ-спектроскопічним контролем: при

обробці CFO послідовно парами аміаку та хлороводневої кислоти передбачаються

перетворення, схематично зображені на Рис. 5.8
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Рис. 5.8 – Схема перетворень CFO за участю NH3 для диференціації –COOH від
інших карбонільних груп.
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Обробка CFO парами NH3 приводить, по-перше, до появи інтенсивних смуг при

1600 та 1450 см-1 (νas(-CO2
-)  та νs(-CO2

-) коливання карбоксилат-аніону) та, по-

друге, до виникнення смуг NH4
+ катіону (ν(NHx) при 3200 та δ(NHx) при 1400 см-1).

Обробка HCl знижує інтенсивність сигналу -CO2
- та повертає інтенсивність смузі –

CO2H групи, тоді як сигнали NH4
+ катіону залишаються в зв'язку з утворенням

NH4Cl. Оскільки ν(C=O) при 1743 см-1 зникає не повністю після обробки NH3,

можна прийти до висновку, що у CFO присутні ще якісь С=О - вмісні групи, але не

-СО2Н. Відносно великі значення ν(C=O) (зазвичай, ν(C=O) кетонів та карбоксильні

групи, лежать у діапазоні 1700 - 1725 см-1) відображають той факт, що ці смуги

можуть бути віднесені до естерних груп (-(С=О)-О-С-).

ТПД-МС – дослідження дозволяють реєструвати леткі низькомолекулярні

продукти термодесорбції і термодеградації зразків та реконструювати відповідні

хімічні функціональні групи [115] за температурними залежностями появи піків

конкретних іонів на мас-спектрах таких продуктів. На Рис. 5.9 наведено ТПД-МС-

профілі зразку CFO.

Основними продуктами розкладу CFO

є: СО і СО2 (два окремі процеси їх

вивільнення з максимумами при Т =

500-600 К і 700-750 К); також серед

продуктів виявлені HF (поступово з

390 К з максимумом при T = 550-600

K),  С2-вуглеводні (Т = 510 К), етанол

(Т = 420 К, за фрагментним іоном

CH2OH+ (m/z = 31) та деякі фторвмісні

сполуки - фторетан і/або COF2 - при Т

= 490-500 К за іоном з m/z = 47.

Низькотемпературне вивільнення СО2 може відбуватись завдяки розкладу естерних

(при 400 К паралельно з етанолом) та вільних карбоксильних груп, тоді як процес

при 700-750 К відповідає остаточному обвугленню залишкових кисневмісних

Рис. 5.9 – ТПД-МС-профілі CFO за іонами
із m/z 20 (HF+), 27 (C2H3

+), 28 (CO+ та/або
C2H4

+), 31 (CH2OH+), 44 (CO2
+) та 47

(COF+/C2H4F+).
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угрупувань, як то лактонні, ангідридні чи етерні [116]. Десорбція С2-вуглеводнів,

C2H5OH та C2H5F свідчить про присутність у CFO угрупувань -ОС2Н5, в тому числі

у формі -СО2С2Н5 груп, що утворилися з -СООН груп та етанолу як електроліту на

стадії синтезу. В той же час, жодних слідів інших вільних вуглеводневих

фрагментів у CFO не було знайдено, адже на ТПД-МС профілі інтенсивності

відповідних іонів (m/z = 42 (C3H6
+) та 91 (C6H5CH2

+) мали мізерні інтенсивності

порівняно з С2 - іонами.

ЯМР-спектроскопічні дослідження CFO.
1Н ЯМР –спектр CFO зображено на Рис. 5.10 А. Вузькі сигнали на спектрі

можуть бути віднесені до розчинника та домішок етанолу [117]. Широкі сигнали

саме від CFO (при 1,28 та 4,28 м.ч.) відповідають протонам етоксильних груп;

інтерпретувати плече при 3,6 м.ч. важко. Уширення сигналів свідчить про значну

ускладненість руху відповідних груп у CD3OD. А отже, вони приєднані до відносно

великих частинок чи полімерних молекул, які обертаються повільніше, ніж

розчинені "низькомолекулярні" сполуки. Тому припускається, що CFO складається

в основному з нанорозмірних об’єктів, здатних залишатись у розчині навіть після

центрифугування з високою частотою та значно уширювати сигнал ЯМР. Це

спостереження повністю підкріплюється вищеописаними результатами АСМ і

ДСР-досліджень та результатами експерименту з нанофільтрації.

Твердотільний 1Н-ЯМР (Рис. 5.10 Б) показав три погано розділені сигнали

при 1,2, 4,4 та 6,5 м.ч. Перші два відносяться до протонів етоксигруп, тоді як

останній -СО2Н групам разом з деякими ароматичними протонами.

13С-ЯМР (Рис. 5.11 А) демонструє аналогічні тенденції: вузькі сигнали

розчинника та етанолу (позначені *) не приймались до уваги, тоді як широкі

сигнали відносяться до функціональних груп самого CFO. Сигнал при 58-65 м.ч.

відповідає С-атомам метиленових –CH2– , а два сигнали при 14,2 та 15,3 м.ч.

свідчить про наявність двох типів метильних груп.



126

А

δ, м.ч.

Б

Рис. 5.10 – 1Н ЯМР спектри CFO: (А) розчин у CD3OD і (Б) 1Н ЯМР-ОМК

Широкий сигнал при 160-170 м.ч. належить карбонільним атомам Вуглецю -

СО2Н та -СО2Et груп так само, як і деяким фторовуглецевим фрагментам. Дуже

широкий сигнал при 95-130 м.ч. найімовірніше є суперпозицією різних сигналів

ароматичних і фторованих sp2-С-атомів. Інтерпретація сигналів при 53 та 39,4 м.ч. є

неоднозначною. Останні два сигнали, як і розщеплення сигналу метильних С-

атомів, не спостерігається на 13С-ЯМР-ОМК спектрі твердого зразку (Рис. 5.11 Б).
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Рис. 5.11 - 13С ЯМР спектр CFO з розв’язкою за протонами (розчин у CD3OD).
(Б) твердотільний 13С-ЯМР-спектр CFO.

У Табл. 5.1 – 5.2 наведено інтегральниі інтенсивності сигналів різних типів

атомів вуглецю у CFO. Частка sp2-гібридних атомів С зв’язків С=С ароматичної

природи, що визначається як міра ароматичності (у %), складає за ЯМР розчину і

ОМК-ЯМР відповідно 23,8% та 19,2%.
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Таблиця 5.1

Дані 13С-ЯМР спектру розчину CFO у CD3OD з Рис. 5.8 А

Діапазон
хімічних зсувів

d, м.ч.

Передбачувана група і тип
гібридизації ат. С

Інтегральні
інтенсивності

діапазонів
ΔI, 106, ум. од.

Площа,
%

12…15 sp3 -С(О)-О-СН2-СН3 та
інший CAlk (два піки) 6,8 32,4

37,5…38,9 sp3 CAlk 0,4 1,9
50,0…53,6 sp3 - 1,0 4,8

58,2…65,1 sp3 -С(О)-О-СН2-СН3
-R2C-X 4,2 20,0

93…133 sp2 >С=С< 5,0 23,8

158,5…170,7 sp2 -СООH, -COOR
та CAr-F

3,6 17,1

Отримані значення непогано корелюють з величиною ароматичності,

розрахованою за емпіричною формулою наведеною Chin et al. [93] для ГК і ФК, що

базується на питомому оптичному поглинанні за 280 нм (21,6%, п. 5.5).

Таблиця 5.2
Дані 13С-ОМК-ЯМР спектру твердого зразка CFO, Рис. 5.8Б.

d, м.ч.
Хімічне оточення/група і

гібридизація атому С Площа сигналу, %

9 - 20 sp3 СAlk 33,5

55 - 70 sp3 C3C–O 23,4

95 - 125 sp2 СAr 19,2

155 - 173 –C(=O)O та sp2 C–F 23,9

Таким чином, незважаючи на деякі відмінності у підрахунках інтегральних

інтенсивностей сигналів 13С-ЯМР між різними техніками і даними різних авторів

(див. 1.3), можна підсумувати, що CFO за часткою ароматичного Вуглецю

знаходиться між ФК та ГК і на рівні з ПМК, але помітно менший ніж у останньої за

часткою карбоксильного Вуглецю.
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Твердотільний 19F-ЯМР-ОМК спектр CFO виявився інформативнішим за

рахунок експерименту з гідролізом. Спектри вихідного (CFO) та гідролізованого

лугом (CFO_hydr) зразків показано на Рис. 5.12. Інтерпретація хімічних зсувів 19F є

ускладненою у зв’язку зі впливом не тільки найближчого оточення, але й дальніх

замісників і конформації молекули. Тим не менш, сигнали при -59, -75 та -115 м.ч.

присутні на спектрах обох зразків можуть бути приписані відповідно -CF3 групам, -

CF2- фрагментам та атомам Фтору, зв’язаним з ароматичними атомами Вуглецю.

Вузький сигнал при -150 м.ч. присутній лише на спектрі вихідного зразка CFO.

Послідовна дія лугу та HCl призводить до повного його зникнення та появи іншого

при -123 м.ч. на спектрі CFO_hydr (атоми F, з’єднані з ненасиченими С=С

зв’язками). Сигнал F-атомів у

сильному полі може відповідати

Фтору, зв’язаному з третинним

аліфатичним Вуглецем, можливо,

сусіднім з ароматичною системою чи

іншим електроноакцепторним

замісником.

Гідроліз CFO розчином NaOH

окрім омилення естерних груп веде

до видалення частини зв’язаного

Фтору. Останній процес реалізується

у ході реакції елімінування HF під дією основи HO:- (за механізмом E2 чи E1cB) з

утворенням кратних зв’язків C=C (Рис. 5.13).
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Рис. 5.13 – Схема реакції відщеплення фториду з CFO під дією розчинів лугів

δ, м.ч.
Рис. 5.12 - Твердотільний 19F-ЯМР-ОМК
спектр CFO до (↓) та після (↑) лужного

гідролізу, CFO_hydr (13 кГц, з розв’язкою
по протонах).
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Не виключеним є і паралельне нуклеофільне заміщення окремих CAr–F на групу–

OH за механізмом SN2.

РФЕС-аналіз CFO.

В межах РФЕС аналізу (враховуючи стандартні коефіцієнти чутливості елементів)

було отримано наступний елементний склад зразків (у ваг.%): C - 49,5; O - 37,7; F -

12,8 для зразку CFO та C - 51,5; O - 36,3; F – 12,2 для зразку CFO_hydr. Жодних

спектральних ліній від Si не було виявлено на спектрах РФС. Зазначений

елементний склад зразку CFO дуже близький до результатів хімічного елементного

аналізу, наведеного у Табл. 5.5. Деконволюція піків С 1s та O 1s представлено на

Рис. 5.14. Спектральні положення, відповідні хімічні фрагменти та відносні площі

компонентів представлені у Табл. 5.3. Пік F 1s, що відповідає атомам Фтору,

зв’язаним з Вуглецем, можуть бути представлені у вигляді одного компоненту з

центром при 687,2 еВ для зразку CFO та 687,5 для CFO_hydr.
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Рис. 5.14  – Деконволюція спектрів РФЕС зразків CFO та CFO_hydr за рівнями C 1s,
O 1s та F 1s

Результати деконволюції піку С 1s чітко вказують на присутність значної фракції

функціональних груп з Вуглецем у складі карбоксильних та естерних груп разом із

фторо-заміщеним C) вихідного зразку CFO. Це добре узгоджується з

вищенаведеними результатами ІЧ-, ЯМР та ТПД-МС досліджень. Перетворення
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CFO при гідролізі призводять до зростання інтенсивності C 1s компонентів, що

відповідають CHxCy та перфторованих фрагментів одночасно зі зниженням частки

С-О і (-CO2 + C-F). Такі зміни можуть бути віднесені до гідролізу естерних груп і

трансформації ≡C-F на подвійні зв’язки чи на ≡С-ОН групи. Незважаючи на

практичну відсутність груп -СО2С2Н5 у гідролізованому зразку CFO_hydr за ІЧ-

спектоскопічними даними, інтенсивність C 1s C-O компоненту залишається

високою. Оскільки фрагменти -CF2- та -CF3 стійкі до лужного гідролізу, їхня частка

у зразку CFO_hydr закономірно зростає.

Таблиця 5.3
Результати деконволюції спектрів РФЕС за піками C 1s та O 1s.

Пік Енергія
зв’язування, еВ

Зв’зки Площа компоненту, %
CFO CFO_hydr

C 1s

284,6 CHxCy 33,3 42,2
286,2 C-O 32,8 26,2
288,5 -CO2 + C-F 31,0 26,1
291,8 CF2 + CF3 3,0 5,3

O 1s
532,0 >C=O 52,5 48,8
533,4 C-O 43,8 48,5
535 H2O 3,7 2,7

5.4 Структурна модель CFO

Усе вищезгадане дозволяє стверджувати, що "ядра" CFO містять наступні

структурні елементи: (I) відносно невеликі (кілька кілець) ароматичні домени, що

викликають УФ-вид. поглинання і ФЛ, зазначені вище; (II) схильні до

гідролітичного відщеплення атоми Фтору, що дають сигнал при -150 м.ч. на 19F

ЯМР спектрі (Рис. 5.12); (III) гидролітично стабільні -CF3, -CF2-, і ≡C-F групи; (IV)

деякі атоми Вуглецю, зв'язані з Киснем, найімовірніше С-ОН, -OC2H5 (сигнали 13С-

ЯМР від естерних і етоксильних груп, Рис. 5.11 і Табл. 5.2), або інші види -O-

вмісних груп; (V) алкільний кістяк з карбоксилатними групами й іншими

замісниками. Наявність таких алкільних хребтів виходить із загального хімічного
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складу CFO та ступеня ненасиченості ядра CFO, що складає 0,312. Поєднуючи "всі

шматочки мозаїки" в одній формулі дістаємо показову структурну модель CFO

[111], зображену на Рис. 5.15.

Присутність ароматичних фрагментів у CFO дозволяє зробити припущення щодо

подібності між утворенням CFO та "класичним" синтезом графену на гранях SiC

при високотемпературному прожарюванні останнього у вакуумі. Тому шестикутні

вуглецеві мотиви й намічаються у структурі CFO при його формуванні. Сигнал при

-150 м.ч. у 19F ЯМР спектрі найімовірніше відповідає аліфатичним третинним C-F

фрагментам. Дія відносно слабких основ, таких як розбавлений водний розчин

NaOH  або C18H37NH2 у о-ксилолі призводить до заміщення Фтору та/або

елімінування HF з цих фрагментів паралельно зі зростанням ступеня коньюгації у

системі, а азначені =CH-F фрагменти можуть розміщатись, утворюючи графанову

площину шестикутних вуглецевих мотивів, як показано на Рис. 5.15.
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Рис. 5.15 – Структурна модель НЧ CFO.

Схожість ІЧ-спектрів CFO і полімалеїнової кислоти [90] дозволило представити

згадані алкільні кістяки як короткі ланцюги полімалеїнової кислоти з третинними

Н-атомами, частково заміщеними на -ОН та -ОС2Н5. Присутність таких ланцюгів

може надавати речовині деяких поверхнево активних властивостей, як у випадку
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зразку CFO_hydr у водних розчинах. Структура з Рис 5.15 знаходиться у

відповідності з ЯМР-спектральними даними і є деяким усередненням моделей

"пласкої дископодібної частинки" та "висушеної глобули", запропонованих на

основі досліджень методом АСМ. У випадку відносно великих і товстих частинок

(r = 15 нм, h = 2,5 нм), що спостерігаються за АСМ, може бути запропонована

об’ємна структура з кількох частинок, з’єднаних аліфатичними ланцюгами.

Слід також зазначити, що описані НЧ CFO з’являються не через окислення етанолу

при травленні SiC, а виключно через перетворення самого SiC. У підтвердження

було проведено ряд контрольних дослідів - електрохімічне травлення у

безетанольних сумішах на основі водних розчинів HF (зразок CFO_H2O_electro) та

хімічне травлення SiC за допомогою суміші HF - HNO3 (Додаток А). В результаті

утворилися продукти травлення, що за ІЧ-, УФ-вид та ФЛ-спектрами і величинами

ζ-потенціалу аналогічні CFO, описаному у роботі.

Так,  у випадку CFO_H2O_electro на рис. 5.16 можна спостерігати монотонний

спектр оптичного поглинання (А), ідентичний до CFO (тут позначено як

CFO_EtOH_electro); також вони не відрізняються за характером ІЧ-спектрів (Б).

 Розглядаючи побічний продукт рідиннофазного окисного хімічного травлення SiC

(зразок CFO_chem), який утворюється паралельно з SiC_HF/HNO3 (див. розділ 3,

3.3.2), можна помітити високу схожість його спектрів до CFO. Основна різниця між

А Б

Рис. 5.16 - УФ-вид. спектри поглинання розчинів (А) та ІЧ-спектри (Б) (диски з
KBr) зразків CFO, одержаних різними шляхами
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цими речовинами полягає у тому, що CFO_chem має менше різноманітних груп C-

C, C-O, C-F у каркасі структури, що помітно по області «відбитків пальців» ІЧ-

спектрів (Рис. 5.12-Б) та більшу частку вільних –COOH, що підтверджується

експериментом з обробки парою NH3 і HCl (Рис. 5.17), аналогічним для CFO

електрохімічного травлення, обговореному раніше у 5.2.5.

Звісно, наведена вище структурна

модель CFO не постулюється як

остаточна і не обговорювана. Будь-хто

може побачити, що, наприклад, для

графен оксиду - цій практично важливій

і активно досліджуваній речовині, за два

останні десятиліття було запропоновано

щонайменше три структурні моделі, які

хоч і різняться, але й доповнюють одна

одну [125, 119, 120, 118]. Та при цьому

хочеться ще раз наголосити на

відмінності структури CFO від усіх

інших вуглецевих наноматеріалів, описаних у літературі.

5.5 Хімічні властивості CFO

Хімічний склад CFO

Дані елементного аналізу CFO до та після гідролізу наведено у Табл. 5.5. Оскільки

жодні інші елементи не повинні бути присутні у зразку, а кількості Si та N

нехтовно малі, решту (тобто 32,76%) було приписано Кисню.

Рис. 5.17 - ІЧ-спектри зразка CFO_chem
(1) в досліді з послідовною обробкою

парами NH3 (2) та HCl (3). Тонкі плівки
на поверхні KBr-скельця.
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Таблиця 5.5

Результати елементного аналізу (ІЗП-МС) зразку наночастинок до (CFO) та після
(CFO_hydr, див. 2.2.4) гідролізу (5 моль/л KOH, Ткімн., 3 год.)

Елемент CFO, % мас. CFO_hydr, % мас.

C 48,20 48,83
H 4,18 3,31
F 14,86 9,15
N < 0.1 0,11
Si < 0,5 <0,5

(О) (32,8) (38,7)

Властивості CFO та похідних

Речовина CFO легко розчинна в етанолі (0,1 г/мл і більше), розчини стабільні,

принаймні протягом 1 року (без будь-яких візуальних змін). Етилацетат, CH3CN,

ДМФА, CH2Cl2, кетони також ефективно вилучають CFO з SiC_etched і розчиняють

висушений CFO. Навпаки, екстракція H2O ледь помітна, а вуглеводнями не

відбувається зовсім.

Зразок CFO_hydr легко розчинний у спиртах, кетонах і H2O.  До того ж,  водні

розчини CFO_hydr проявляють поверхнево-активні властивості (спінюються). CFO

не утворює срібного дзеркала в реакції з реактивом Толленса, не знебарвлює

розбавлених водних розчинів KMnO4 і Br2. Отже, у CFO немає істотних кількостей

сильно відновлюючих органічних фрагментів (альдегіди, феноли з вільними орто-

і пара-положеннями) або фрагментів алкенів. Крім того, ані утворення I2  в реакції з

КІ, ані поглиблення кольору при дії NaBH4 не було виявлено для зразків CFO. За

даними елементного аналізу, лужний гідроліз CFO не призводить до

дезоксигенації, характерної для графеноксиду, а наявність власних кислотних груп

у формі –CO2H достеменно відома з ряду незалежних досліджень. Всі зазначені

факти вказують на те, що, незважаючи на візуальну схожість, хімічна природа CFO

значно відрізняється від графеноксиду, оксиду графіту та фториду графіту [119,

120].
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5.5.1 Встановлення сили кислотних груп CFO

Класичний спосіб обробки кривих рН-метричного титрування необроблених

зразків CFO не дає можливості коректно інтерпретувати концентрацію саме -CO2H

через дуже повільне встановлення рівноваги в лужних середовищах та паралельний

гідроліз F-вмісних груп з вивільненням фторид-іонів (5.5.2).  Також за

малоінформативним розмитим стрибком кривої (Рис. 5.14-А) неможливо помітити

жодних явних ознак присутності дискретних кислотних груп. Натомість форма

кривої рН-метричного титрування зразка після лужного гідролізу CFO_hydr (Рис.

5.14-Б) є типовою для однієї з багатоосновних кислот, таких як полімалеїнова

кислота [121]. Оцінка концентрації кислотних груп останніх є досить ускладненою

через вплив іонізації молекули кислоти на константи дисоціації решти -CO2H груп.

Концентрація карбоксильних груп у пробі зразку CFO_hydr склала 5,28 ммоль/г за

максимумом на похідній і 6,17 ммоль/г за методом Грана (від концентрації вільних

ОН іонів) . Ці значення (тобто, один кислотний центр на приблизно сім атомів

Вуглецю) передбачає повний гідроліз -СО2С2Н5 груп при отриманні зразка

CFO_hydr.
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Рис. 5.18 – Криві титрування зразків CFO до (А) та після гідролізу (CFO_hydr) (Б)

та перші похідні згладжених кривих.

Застосування підходу безперервного розподілу констант кислотності до

обробки даних рН-метричного титрування, описаної у попередніх розділах (див. 3.4

і 4.3.2), прояснює картину. На Рис. 5.19 наведено перетворення кривих
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депротонування (після маскування випадкових викидів та апроксимації) на

функцію розподілу F(pK). На кривій розподілу констант кислотності груп вихідних

НЧ (CFO_init) можна спостерігати чітко виражені максимуми при наступних

значеннях (у дужках наведено табличні дані найвірогідніших структурних аналогів

із відомих низькомолекулярних сполук [122] рК: 4,9 (“середні” аліфатичні та

аліциклічні карбонові кислоти С4-С5 ); 7,9-8,3 (8,05 - п-оксиацетофенон; також інші

феноли з електроноакцепторними замісниками ewg-CAr-OH) та 10 (9,95-9,98 фенол,

о-метоксифенол, п-фторфенол; 10,08 м-крезол). Але останній інтенсивний

максимум розподілу, що відповідає pK ≈ 10 найімовірніше походить не від

статичних кислотних груп, а відповідає процесу гідролізу фторвмісних груп, адже

фенольні групи CAr–OH мають залишатися неушкодженими при лужного гідролізі в

ході отримання CFO_hydr.

У зразку CFO_hydr частка кислотних груп з pK 4–5 помітно вища, ніж у вихідному

CFO (за рахунок вивільнених –COOH після лужного гідролізу –COOEt) Останній

факт додатково підтверджує модель естерифікованих карбоксильних груп, що

паралельно зазнають лужного гідролізу в ході обробки по видаленню Фтору. Інші

два максимуми на “рK-спектрі”, аналогічно

до CFO, можуть бути віднесені до

фенольних груп різного типу. Отже,

наночастинки вуглець фтороксиду CFO

містять -COOH групи, що за силою близькі

до середніх карбонових кислот C4-C5; їх

кількість очікувано зростає після гідролізу

складноефірних груп –COOC2H5 у

CFO_hydr; також CFO містить фенольні –

OH групи, конденсовані у структурі

макромолекулярного скелету з аліфатичними замісниками, в тому числі O- та F-

вмісними.
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Рис. 5.19. Функції розподілу

констант депротонування зразків
CFO
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5.5.2 Дослідження гідролітичного відщеплення фториду з CFO

Фтор міститься у складі наночастинок CFO у різних формах: зв’язаному стані

(у складі функціональних груп, зв’язків C-F вуглецевого скелету), а також,

можливо, у вільному стані (домішки адсорбованої HF, F-). На процес вивільнення

фториду впливають склад середовища (рН, концентрація лугу), температура та час

контакту НЧ з цим середовищем. Було помічено суттєву різницю у концентрації F-

між нейтральними та лужними розчинами НЧ CFO, що підштовхнуло до

проведення дослідження. Регулюючи лужність середовища і час контакту з ним

НЧ, можна умовно розрізнити Фтор у складі CFO на “вільний + легко

вивільнюваний” (FH2O), “відщеплюваний у водному розчині лугу” (FNaOH aq)  та на

“міцно зв’язаний” (Fзв’яз).  Так,  один із типових зразків CFO  має такі результати

аналізу фракційного вмісту форм Фтору: w(FH2O)  –  0,52%  мас.  (3,5%  груп),

w(FNaOH aq) – 9,5% мас. (64% груп), Fзв’яз – 4,8% мас. (≈32% груп).

Результати дослідження вивільнення F--іонів у графічному вигляді (Рис. 5.20)

вказують на його поступовий характер, що майже припиняється (самостійне

закінчення гідролітичних процесів та/або стан рівноваги) за кімнатної температури

лише через 18 годин. У середовищі близькому до нейтрального (криві рН 5,16 та

рН 7) повний гідроліз за кімнатної температури не досягається і за цей час.
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Як видно зі зсуву кривих, одержаних за умов лужного гідролізу (0,1M, 1M та 2M

NaOH), збільшення концентрації OH- збільшує початкову швидкість накопичення

F- та сприяє більшій повноті проходження гідролізу (Рис. 5.20). Більш розгорнуті

результати дослідження за інтегральним вмістом форм Фтору, здатного до

гідролізу, представлено у Табл. 5.6. Якщо у нейтральному та слабо кислому

середовищі вивільняється трохи більше половини всього здатного до гідролізу

Фтору, то додавання розчину NaOH, планомірно збільшенню концентрації, сприяє

гідролізу, що за 96 годин проходить на 98%.

Варто зазначити, що хоча процес гідролізу є досить тривалим, його прискорення

шляхом нагрівання може спричинити побічні реакції (декарбоксилювання та ін.),

які можуть призвести до більш суттєвих змін у будові, тому подальші

експерименти з модифікування CFO – отримання гідролізованих зразків

(CFO_hydr) – проводились у середовищі більш концентрованих розчинів лугу (5

моль/л) але без додаткового нагрівання (яке було використано лише з метою

аналізу).

Процес гідролізу F-вмісних груп CFO було розглянуто як реакцію псевдо-1-го

порядку (адже компоненти середовища знаходяться у великому надлишку

порівняно з CFO). Дані кінетичного дослідження було обраховано за класичними

рівняннями формальної кінетики необоротніх процесів [123]:

[ ] = ∙ [ ] ∙ = ′ ∙ ([ ] − [ ]), та

([ ] − [ ]) = [ ] − ′ ∙

де [F-]  та [F-]max – поточна та кінцева концентрація фторид-іонів у розчині, CC-F –

молярна “концентрація” (nC-F/V) залишкових груп C-F, здатних до гідролізу, k та k’

– відповідно істинна та уявна константи швидкості гідролітичного відщеплення F-,

t – час з моменту початку реакції.
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Графічна оцінка приналежності реакції гідролітичного відщеплення F- з CFO до 1-

го порядку за продуктом на прикладі трьох залежностей наведено на Рис. 5.21. У

випадку рН 5,16 та навіть 1 М NaOH (криві 1 та 2 відповідно) залежності “lnCC-F –

t” не лінійні на початковій

ділянці кривої, імовірно, у

зв’язку з різним темпом

гідролізу різних типів груп

C-F та його сильною

залежністю від

концентрації [OH-]. Лише

при застосуванні більш

концентрованого, 2M

NaOH фторвмісні групи

перестають

диференціюватись і реакція

гідролізу

підпорядковується лінійній

залежності.

Величина уявної константи швидкості

(k´) гідролізу , як тангенс кута нахилу

кривої (3), обрахованої за МНК,

складає 5,35·10-3 хв-1, а з урахуванням

реальної концентрації [OH-]  у

реакційній суміші, k = 3,3·10-3

л·моль-1·хв-1.

Таблиця 5.6
Інтегральний вміст форм фтору у CFO, здатних до
гідролізу в розчинах із різною лужністю на момент
τ = 18 год, Т = 23˚С

Умови*
Знайдена

масова частка
w(F), %

H2O, τ = 1 хв 0,52
Буфер pH 5,16 (І=2,0), τ = 46 год; 1) 5,36

Буфер pH 7,0 (І=1,0) 5,47
0,1 M NaOH 6,78
1 M NaOH 8,38
2 M NaOH 9,87

2 M NaOH, rQ (кип.); τ ≈ 5 хв ; 2) 10,06
*реакційні суміші містять 20  %  (об/об)  EtOH, 1) 5% EtOH,

2)~30% EtOH
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Рис. 5.21 Деякі з кінетичних кривих
реакції гідролізу CFO у

напівлогарифмічних координатах 1-го
порядку.
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5.6. Оптичні властивості наночастинок CFO.

5.6.1 Оптичні властивості наночастинок CFO у нативному та хімічно

модифікованому стані.

Оптичні спектри поглинання як CFO, так і їх похідних, не мають конкретних

максимумів поглинання: оптична густина збільшується зі зменшенням довжини

хвилі (Рис. 5.22 -А).

Розчини CFO мають яскраву жовто-зелену фотолюмінесценцію (ФЛ) при УФ-

опроміненні. Зокрема, спектри ФЛ CFO характеризуються широкою смугою з

центром при 510 нм, що нагадує типові спектри ФЛ природних ГК і ФК [124]

(1.3.3). Збільшення концентрації CFO у розчині понад 0,25 мг/мл призводить до

поступового гасіння ФЛ за рахунок ефекту самопоглинання або т.зв.

«внутрішнього фільтру»  і, як результат, червоного зсуву максимуму ФЛ.

А
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Рис. 5.22 - (А) Оптичні спектри поглинання 0,05 мг/мл розчинів: CFO в етанолі,
CFO при рН 10, CFO_hydr у воді, і CFO_C18 в гексані; (Б) Спектри ФЛ (λех = 400
нм) спиртових розчинів CFO ряду концентрацій.

Загалом, спектри поглинання такого вигляду є типовими для органічних

речовин, з широким розподілом груп різної природи, здатні поглинати світло,

зокрема, оксид графену [125], природні гумати і фульвати [92], а також

синтетичний полімер полімалеїнова кислота [90] розглянуті в 1.3.  Саме тому було

розраховано і проаналізовано наступні емпіричні параметри: Е4/E6 (відношення

поглинання світла при 465 і 665 нм) і ε280 (коефіцієнт екстинції за 280 нм на 1 моль

атомів вуглецю), які використовуються для опису оптичних спектрів гумінових

речовин. Зазначені величини наведено у Табл. 5.7
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Таблиця 5.7
Величини, розраховані з оптичних спектрів поглинання розчинів зразків CFO.

Зразок Е4/Е6 ε280, л·моль(C)-1·см-1

CFO 10,6 298
CFO_pH 10 9,3 555
CFO_hydr 9,0 515
CFO_C18 5,6 178

Відносно високі значення параметра Е4/E6 (який є зазвичай близьким до 5

для гумінових і 10 для фульвокислот) показує, що ароматичні кільця в

досліджуваних зразках CFO формують відносно невеликі з’єднані домени (1-5

кілець) [126], тобто, вони не містять великих вуглецевих чи графеноподібних

ароматичних ядер. Значне зниження параметра Е4/E6 для CFO_C18 у порівнянні з

CFO показує, що реакція з C18H37NH2 який може виступати нуклеофільним агентом

і приводити до зростання ступеня супряження і конденсації, ймовірно, у зв'язку з

утворенням ненасичених C=C зв’язків, в результаті елімінування HF.

Значення ε280 виражають собою загальний вміст ароматичного вуглецю у

зразках гумінових і фульвокислот. Розраховані для зразків CFO значення  близькі

до таких у ГК і ФК (Табл. 1.4). Більше того, розрахована величина ароматичності (у

%) для CFO за емпіричною формулою, запропонованою авторами [93]

(Ароматичність = 0,05·e280 + 6,74; r2 = 0,90) складає 21,6%, що добре корелює з

результатами 23,8% та 19,2% за даними 13С-ЯМР CFO.

У порівнянні з CFO, значення ε280 нижче для CFO_C18 і вище для CFO_hydr.

Навідміну від усіх інших, спектр CFO при рН = 10 демонструє чітке плече при 280

нм, характерне для спектрів гумінових і фульвокислот (Рис. 1.27 А), в той час як

підкислення розчину призводить до відновлення початкового спектру поглинання

CFO. Поява цього плеча зазвичай пояснюється депротонуванням гідроксильних

груп (фенольних та інших O-H кислот), з’єднані з ароматичним хромофором.

Варто зазначити, що аналогічний характер спектру оптичного поглинання можна

спостерігати і у графеноксиду (1.3.1) з тією різницею, що плече у ГО
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спостерігається при 310 нм і короткохвильовий УФ-максимум при 240 нм, тобто

увесь спектр зміщений у червону область ~ на 30 нм. Це вказує на загалом вищий

ступінь кон’югації у системі зв’язків та більші розміри ароматичних кластерів ГО.

Ще одна відмінність CFO від ГО полягає у присутності згаданого плеча у ГО як у

лужному, так і у кислому середовищі, тоді як спектри CFO та CFO_hydr у кислому

середовищі втрачають вказаний перегин і є невиразними.

За іншою емпіричною формулою авторів [93], що пов’язує між собою

величину ε280 з молекулярною масою природних ГР (Mw = 3,99·e280 + 490; r2 = 0,97),

розраховано Mw для CFO, яка складає 1675 Да.  Результат добре корелює з даними

ексклюзійної хроматографії: 1700 та 1630 Да (Додаток А, рис. А.2-А.3). Таким

чином, CFO за Mw справді ближче до типових ФК аніж більш висококоньюгованих

ГК (Табл. 1.4).

Отже, незважаючи на різницю у джерелі походження і відмінності елементного

складу,  зв'язок ε280 зі ступенем ароматичності та середньоваговою Mw та загалом

близькість оптичних властивостей говорить на користь правомірності порівняння

молекулярного скелету CFO з такими ж складними і нерегулярними за будовою

природними гуміновими речовинами навіть у більшій мірі, ніж з ГО.

5.6.2. Квантовий вихід фотолюмінесценції

Дослідження проводилм за 2.2.3.8. Визначення довжини хвилі збудження

фотолюмінесценції було зареєстровано спектри поглинання розчинів зразків та

еталону (флуоресцеїн) (Рис. 5.3.2)
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Рис. 5.23 – Спектри поглинання (А) та ФЛ (λEx = 400 нм) (Б) розчину

флуоресцеїну (1), CFO-DEA (2) та ряду розчинів зразків CFO (3-8) у етилацетаті,
l = 1,0 см;



143

Таблиця 5.8.
Результати розрахунків відносного квантового виходу фотолюмінесценції
зразків CFO

Досліджений зразок
(номер)

Φ , , %

Спосіб 1 Спосіб 2
CFO (7) 0,40 0,45
CFO (5) 0,42 0,40
CFO (6) 0,54 0,44
CFO (8) 0,23 0,24
CFO (4) 0,48 0,40
CFO (3) 0,41 0,37

CFO_DEA (2) 3,27 3,35

5.6.3. Фракціювання CFO

Метод нанофільтрації (НФ). Експеримент з НФ було проведено з метою

встановлення різниці у оптичних властивостях наночастинок-макромолекул CFO в

залежності від їх ефективного розміру. Оптичне поглинання розчинів CFO

дозволяє кількісно оцінити вміст фракцій НЧ в діапазоні 0,01-0,5 мг/мл

використовуючи значення оптичної густини за різних довжин хвиль. Відповідні

калібрувальні графіки є лінійними. Цей факт разом з подібністю оптичних спектрів

поглинання різних фракцій CFO, отримані в експерименті з нанофільтрації

(2.2.4.2), може бути використаний для знаходження фракційного розподілу CFO

(Рис. 5.25). Значення, представлені тут, були розраховані з використанням

оптичного поглинання при 400 нм, але й інші довжини хвиль дали дуже близькі

результати. Частка НЧ, що затримала 100 кДа мембрана виявилася мізерно малою,

а значна частина НЧ пройшла через мембрану з найдрібнішими порами у 3 кДа.

Отримані дані дозволяють представити НЧ CFO як макромолекули або

наночастинки, розмір яких менше 10 нм (номінальний розмір пор мембрани 100

кДа), що узгоджується з оцінкою їх розміру методами ДСР та АСМ, описаними

вище.
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А Б

Рис. 5.24 – (А), Спектри оптичного поглинання, (Б)спектри ФЛ різних фракцій
CFO, λex = 400 нм.

Спектри ФЛ всіх фракцій, окрім SiC >100 K за характером практично не

відрізняються від спектру вихідного розчину. Важливо відмітити синій зсув ФЛ (з

523 нм для фракцій 30-100 кДа до 506 нм для фракцій < 3 кДа, Рис. 5.24 (Б)) та

помітне зростання інтенсивності ФЛ при зменшенні розміру НЧ CFO,

найпомітніше теж на фракцій < 3 кДа.

Зміна λex з 350 нм до 400 нм призводить до

зростання ФЛ у 6,7 рази. При цьому спектри ФЛ

«легших» фракцій за λex = 350 нм мають плече

близько 425нм і виявляються аналогічними за

виглядом до ГК грунтів (Soil HA9) із літературних

даних (Рис. X3 (Б), але зовсім не схожі на

сорбційно розділені поліфенольну (NOM-PP) та

вуглеводну (NOM-CH) фракції ФК природних вод.

Оскільки інтенсивність ФЛ зростає з концентрацією, а вона відрізняється у різних

фракціях, коректним є порівняння значень інтенсивності ФЛ, віднесених до

світлопоглинання за довжини хвилі збудження ФЛ (400 нм). З наведених у Табл.

9 Високомолекулярний компонент природних ГР грунтів, багатий на ароматичні функціональні групи. Міжнародне
Товариство Гумінових Речовин (IHSS) [92].

Рис. 5.25 Фракційний склад
CFO, обчислений з А400
спиртових розчинів.
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5.9 даних видно, що приведена інтенсивність ФЛ сильно залежить від розміру

частинок. Так, для найменших частинок (<3 кДа) Imax/A400, наприклад, у шість разів

вища, ніж для частинок фракції 30-100 кДа, що коректніше описує результат, адже

за однакової емісії двох середніх фракцій, фракція 30-100 кДа просто має більшу

концентрацію.

Таблиця 5.9
Оптичні властивості НФ-фракцій CFO для оцінки кореляції з розміром
НЧ/макромолекул. l = 1,0(´1,0) см, розчин порівняння – 70% етанол.

Фракція,
кДа E4/E6 A400 λmax

ФЛ **  Imax
ФЛ Imax/A400 Ф, %

< 3 14,8 0,396 509 79,2 200 0,66

3 – 10 11,3 0,253 511 38,5 152 0,50

10 – 30 10,8 0,256 519 17,8 69 0,23

30 – 100 12,0 0,551 522 17,9 33 0,11

> 100 (~1)* - - - - -

суміш
(CFO_init)

0,4

*надто низьке оптичне поглинання розчину зразка; ** -дані зі спектрів ФЛ (λзб =
400нм)

З метою оцінки зв’язку параметрів оптичних спектрів поглинання з будовою

макромолекул нерегулярної структури (типу природних ГР з 1.3.3, Табл 1.3), було

також проаналізовано знайдені зі спектрів поглинання значення E4/E6 фракцій.

Незважаючи на те, що значення параметра для трьох основних (середніх) фракцій є

досить близьким (E4/E6 » 11) і ніякої тенденції не прослідковується, відносно

низькомолекулярна фракція (<3кДа) має помітно більше значення E4/E6 » 15, що

говорить про більшу долю аліфатичних фрагментів та/або менший ступінь

конденсації ароматичних фрагментів у структурі. Остання, найважча фракція > 100

кДа має дуже низьке значення E4/E6 що є у повній відповідності з правилом (але

через дуже низьку концентрацію похибка її визначення надто висока). Аналогічно,

як зазначається у [127] з посиланням на Lévesque10, при дослідженні

10 Levesque, M.: Fluorescence and gel filtration of compounds. Soil Sci. 113, 346 (1972)
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фотолюмінесцентних властивостей ФК після розділення на сефадексі,

високомолекулярні фракції проявляли низьку ФЛ або не мали її зовсім; натомість

низькомолекулярні флуоресціювали інтенсивніше з максимумом при 520 нм / 468

нм (λем./λзб.). Подібний зв'язок говорить на користь зазначеної раніше подібності

будови CFO і природних ГР, що також додатково підтверджує запропоновану

модель структури CFO.

Фракціювання методом ультрацентрифугування (УЦ). Експеримент з УЦ

ставив за мету дізнатися більше про різницю у ФЛ-властивостях НЧ CFO в

залежності від їх маси11. Спектри поглинання розчинів фракцій, отриманих в ході

експерименту з УЦ (Додаток А) наведено на Рис. 5.26. Монотонний характер їх не

відрізняється від НФ-фракцій чи самого CFO як вихідної суміші, CFO_init.

Зі спектрів поглинання фракцій УЦ розраховано величини E4/E6, які

наведено у Табл. 5.10 (коректно

розрахувати E4/E6 для «легкої»

фракції (2) не вдалося через майже

нульове оптичне поглинання розчину

при 665 нм).

Порівнюючи початковий

розчин та отриманий розчин

«важкої» фракції (3), спостерігаємо

двократне зростання величини E4/E6

до майже 25 (важливо відмітити, що,

за отриманими раніше результатами

НФ (Табл. 5.9), жодна фракція не

характеризується таким значенням).

Більш вірогідним поясненням цього є зростання величини E4/E6 за рахунок

загального зростання концентрації у важкій фракції (3) при УЦ, адже при l = const

11 Перерозподіл частинок CFO в умовах УЦ фактично відбувається за густиною; говорячи про
розподіл за масою припускається схожість сольватного оточення фрагментів НЧ CFO як
макромолекул близької хімічної природи, хоч і різних розмірів.
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Рис. 5.26. (А) Оптичні спектри поглинання
УЦ-фракцій CFO : 1 – початкова, 2 – легка,
3 – важка. Щілина 2 нм (5 нм для фракції
3), l=1,0 см. СCFO (1) = 0,1 мг/мл (EtOH),

3’х0,2 – 3 розбавлена у 5 разів.
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(1,0 см), A465 різко змінюється від зміни концентрації, тоді як загалом дуже низьке

значення A665 є (у випадку CFO) не дуже чутливим до зміни C (загалом при

зростанні λ, Рис. 9.1). Припущення узгоджується з розрахунками С400 (Табл. 5.10) за

градуювальними залежностями, використаними раніше при розрахунку складу

фракцій НФ. Тобто, розподіл на фракції за розміром, промарковані масою у кДа,

може не мати відповідності з поточним.

Таблиця 5.10.
Розраховані величини з оптичних спектрів поглинання (Рис. 5.24) УЦ-

фракцій CFO. Розчини в EtOH.

Фракція E4/E6 A465 А400 С400, з ГГ*, мг/мл
1, вихідний зразок 11,9 0,156 0,358 0,110

2, легка - 0,084 0,215 0,067
3, важка 24,9 0,330 0,841 0,258

3’, важка´0,2 - 0,063 0,167 0,052

* А1см, 400нм = 3,268*Смг/мл – 0,0028; 70% EtOH

Результати синхронної ФЛ-спектроскопії (СФЛ) продемонстровано на Рис.

5.27 А, Б. СФЛ-спектри являють собою спектри збудження ФЛ, з тією різницею,

що інтенсивність емісії Iem якої при зміні λex реєструють не за фіксованого значення

λem, а при певному її зсуві (Δλ): λem = λex + Δλ.
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Рис. 5.27 - СФЛ-спектри УЦ-фракцій CFO (1 – початкова, 2 – легка, 3 – важка) у
класичних (А) координатах та віднесених до поглинання (Б). Оптична щілина 2 нм.
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За характером спектрів у координатах Iem –  λex, легка фракція (2) CFO практично

аналогічна до вихідного матеріалу (1), тоді як вужчий максимум спектру важкої

фракції (3) за положенням і формою дуже нагадує природні гумінові речовини

грунтів (Soil HA, 1.27 Б) з роботи Chen et al. [92]. Спектри 1 і 2 мають виразне

плече близько 410 нм. Воно може відображати присутність у структурі легких УЦ-

фракцій CFO фрагментів аліфатичного та поліфенольного характеру (аналогічно

вуглеводним (NOM-CH) та поліфенольним (NOM-PP) фракціям).

Інтенсивності максимумів СФЛ знаходяться у відповідності з оптичними

густинами відповідних фракцій, які в свою чергу напряму залежать від

концентрації поглинаючих світло груп. Тобто, здається цілком нормальним той

факт,  що Iem(3) > Iem(1) ≈ Iem(2) при A(3) >> A(1) > A(2). Проте, у зв’язку з

невизначеністю концентрацій отриманих УЦ-фракцій, неможливою є кількісна

оцінка їх люмінесценції. Отже, було побудовано СФЛ-спектри у координатах

(Iem/Aλex)  –  λex. Значення інтенсивності ФЛ, віднесені до оптичної густини цих

розчинів за λ збудження ФЛ, дозволяють коректніше оцінити інтенсивності ФЛ

отриманих фракцій. Так, зі спектрів на Рис. 5.29 вже добре видно, що I(2) >> I(1) >

I(3), тобто ФЛ легкої фракції (2) значно вище важкої (3); вихідний розчин (1) має

проміжне значення, адже являє суміш (1) і (3). Цей результат є черговим

підтвердженням відомого факту інтенсивнішої ФЛ низькомолекулярних фракцій у

порівнянні з високомолекулярними для цілої низки штучних і природних (ФК і ГК)

речовин-аналогів CFO.



149

Для скринінгу ФЛ речовин у широкому спектральному діапазону було

проведено дослідження за допомогою

більш потужного автоматизованого

прийому – запису тримірних спектрів

ФЛ.

На Рис. 5.28 представлено двомірні

мапи 3D-спектрів ФЛ CFO та Рис 5.29 –

для фракцій, одержаних

ультрацентрифугуванням (умови:

Додаток А).  Навідміну від звичних

спектрів ФЛ, 3D-спектри ФЛ дають

значно більше інформації про об’єкт, на

них легше помітити артефакти12,

викликані самими умовами запису, а, що

важливіше, завдяки охопленню усього діапазону довжин хвиль збудження ФЛ,

можна спостерігати явище двофотонної ФЛ. У лівому стовпчику мап на Рис.5.29

(а), (в), видно лише один основний сигнал ФЛ. Він досить широкий та трохи

асиметричний з максимумом близько 500 нм / 400 нм (λем./λзб.). При переході від

легшої до важчої фракції CFO положення цього максимуму дещо зсувається у

червону область спектру і для важчої фракції складає вже близько 525 нм / 440 нм

(λем./λзб.). Цей факт начебто має свідчити про те, що наночастинки / макромолекули

CFO з більшою масою найвірогідніше мають у своїй структурі більші за розмірами

ароматичні домени та/або конденсовані системи кратних зв’язків, а не просто

більші кількості (таких самих за розмірами) доменів, кон’югованих sp3-

гібридизованими С-містками. Проте, як було показано вище на спектрах ФЛ CFO

ряду концентрацій, помічений ефект внутрішнього фільтру робить таке пояснення

дещо спекулятивним.

12 дискретні максимуми на спектрах збудження ФЛ,  що повторюються з кроком сканування
утворюючи горизонтальні смуги, походять від атомних ліній емісії ксенонової лампи джерела
випромінювання приладу (див. Рис. Б.4)

Рис. 5.28 Мапа ФЛ CFO (розчин 0,10 мг/мл в
EtOH), логарифмічна шкала інтенсивності (І)
емісії.
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Рис. 5.29. Мапи 3D-спектрів ФЛ спиртових розчинів CFO після
ультрацентрифугування: (а, б) - «легка» (верхня) фракція 2; (в, г) - «важка» (нижня)

фракція 3. Мапи (б), (г) – 10-кратному збільшенні.

Важливим результатом досліду стало те, що на тих самих мапах при 10-

кратному збільшенні (Рис. 5.29 (б), (г)) було помічено другий сигнал початково

низької інтенсивності, що відповідає двофотонній ФЛ. Максимум його емісії

припадає на 475 нм, а λзб. = 650 нм (сигнал також має плече при 700-750 нм на

вертикальному «розрізі», який відповідає спектру збудження). Аналогічно до

основної моди, сигнал двофотонної ФЛ дещо змінює своє положення та

інтенсивність від легкої до важкої фракції CFO, що явно помітно лише на останній:

при зростанні інтенсивності основного максимуму, майже зникає і слабкий сигнал

2-х фотонної ФЛ. Такий ефект з одного боку підтверджує певну сепарацію методом

УЦ, а з іншого, дозволяє припустити, що даний ефект притаманний саме
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низькомолекулярним фракціям CFO, близьким за структурою до «класичних»

молекулярних люмінесцентних зондів.

Явище двофотонної ФЛ має значні перспективи застосування не тільки у

дослідницьких, але й у медичних цілях, а люмінесцентні матеріали (барвники, НЧ,

квантові точки) активно розробляються. Ефект, помічений для НЧ CFO вже

випробувано на реальних об’єктах in vitro і розглянуто детальніше у 5.7.1.

5.7 Хімічне модифікування та функціоналізація CFO

Серед функціональних груп CFO, здатних до нескладного модифікування,

належить карбоксильна у вільному та етильованому стані. Звісно, найпростіший

випадок включатиме нейтралізація і гідроліз –COO(H,R), широко представлених у

структурі CFO. При цьому в реакцію паралельно вступатимуть також фторвмісні

угрупування, здатні до лужного гідролізу (тобто C-F, окрім >CF2 і -CF3). Окрім

гідролізу, з метою надання НЧ CFO специфічних властивостей у роботі

пропонується хімічне модифікування через амідний зв'язок з різноманітними, у

першу чергу, аліфатичними амінами. Властивості модифікатора визначатимуть

нові фізико-хімічні властивості похідних. Такий підхід можна віднести до

ефективних та простих способів зміни кислотно-основних, електрокінетичних

властивостей – зміни заряду поверхні всієї наночастинки аж до протилежного,

ліофільності НЧ, дозволить прищепити групи, здатні до подальших реакцій

кон’югації, через місткові групи з біомолекулами чи функціональними групами на

поверхні частинок, твердих матриць тощо. Метод є поширеним у препаративній

хімії та може бути розповсюджений до нанорозмірних об’єктів.

Зразки CFO було хімічно модифіковано через амідний зв'язок з 1-

октадециламіном, диетаноламіном та етилендіаміном методом зсуву рівноваги за

вільними групами -COOH та паралельним амідуванням естерних груп (умови у

2.2.4) за наступною схемою:
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CFO
COOEt

CO2H
CFO C

HNR1R2

-EtOH
-H2O

To
CFO_C18

N

O

R1

R1= H, R2 = n-C18H37

R1= H, R2= CH2CH2NH2

R1= R2 = CH2CH2OH CFO_DEA

CFO_NH2

R2

Проходження реакцій підтверджено методом ІЧ-спектроскопії (Рис. 5.30) і даними

C, H, N-елементного аналізу).

Реакція CFO  з C18H37NH2 призводить до перетворення –CO2(H,R)  на амідні,  що

підтверджується присутністю відповідних смуг поглинання на ІЧ-спектрі (Рис.

5.30). Гідрофобні наночастинки CFO_C18 легкорозчинні у вуглеводнях і CH2Cl2 та

нерозчинні у EtOH.

За результатами електрокінетичних досліджень (Рис. 5.31), дзета-потенціали

CFO складає -30 мВ, тоді як похідне з первинними крайовими аміногрупами у

вільній (CFO_NH2) та протонованій формі (CFO_NH3
+)  складає +4 мВ та +100 мВ

відповідно.

Рис. 5.30 – ІЧ-спектри зразків CFO_C18 та CFO_hydr, та CFO_NH2 у
протонованій формі.
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Такі гідрофільні НЧ нейонного

характеру як похідне CFO_DEA

проявляє ФЛ з відносним квантовим

виходом φ1 = 3,3 , що у 8 разів вище

за вихідний CFO (Табл. 5.8). Отже,

нескладне ковалентне прищеплення

замісників відкриває можливості

контрольованої зміни колоїдних

властивостей CFO, що важливо у

сфері біологічних досліджень,

наприклад, з метою подальшої взаємодії з цільовою молекулою, антитілом,

рецептором чи іншим активним центром біологічних об’єктів чи сенсорних

елементів.

Короткі висновки

1. При електрохімічному розчиненні компактного карбіду кремнію в

розчинах HF окрім поруватого SiC утворюється типово органічна фторвмісна

речовина складної будови – вуглецю фторооксид (CFO), а окисне хімічне

розчинення SiC у сумішах HNO3 – HF призводить до формування аналогічних CFO

за будовою та властивостями речовин.

2. CFO являє собою суміш низько- та макромолекулярних сполук з

ароматичними фрагментами та іншими супряженими системами π-зв’язків і

різноманітними функціональними групами, що має значні аналогії у будові та

фізико-хімічних властивостей з природними (гуміновими) та синтетичними

макромолекулярними органічними речовинами. Наявність груп кислотного

характеру (-COO(H,Et), CAlk, Ar-(OH,F) тощо) дає можливість нескладного хімічного

модифікування і функціоналізації CFO через реакції естерифікації та амідний

зв'язок.

3. Наночастинкові розміри, люмінесцентні властивості та наявність Вуглецю

у проміжному ступені окислення CFO відкривають можливості для практичного

Рис. 5.31 Дзета-потенціали водних золів
зразків CFO (1) та CFO_NH2 у нейтральній
(2) та протонованій формі  CFO_NH3

+ (3).
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застосування цієї речовини як медіатора електрохімічних реакцій та в якості

люмінесцентних міток / зондів у медико-діагностичних і біологічних дослідженнях.

5.8 Значення результатів досліджень CFO та приклади їх практичного
застосування

Утворення CFO, що супроводжує процес травлення SiC, ставить під сумнів

цілу низку раніше опублікованих даних, які стосуються досліджень НЧ SiC. Серед

них є результати, отримані як нашою дослідницькою групою [27, 41, 128, 129], так і

іншими дослідниками [26, 38, 130]. Оскільки використовувані там протоколи

експерименту не забезпечують повного розділення дрібних НЧ SiC від CFO-

подібних речовин, ефекти, що спостерігались при подальших експериментах,

можуть походити щонайменше від їх суміші. Зокрема, це стосується великої

кількості даних щодо біофункціональних властивостей НЧ, одержаних

електрохімічним травленням SiC-матеріалів у сумішах HF-EtOH і раніше хибно

приписані виключно SiC [128, 129].

5.8.1 Люмінесцентне маркування органел клітин НЧ CFO

Результати, отримані у 5.6 є важливими з точки зору практичного

застосування НЧ CFO та його похідних у біологічних дослідженнях в якості

флуоресцентної мітки. Як було зазначено у працях [128, 129, 131, 132], НЧ CFO

виразно проявляють свою здатність з легкістю проникати у ядра живих клітин;

локалізуватись у органелах клітин в залежності від хімічної функціоналізації.Так,

живі клітини можуть бути міченими цими НЧ завдяки переважно електростатичній

взаємодії з певними органелами, де і концентруються НЧ, що детектується методом

флуоресцентної мікроскопії (Рис. 5.32). Варто відмітити, що ефект червоного зсуву

ФЛ при збільшенні концентрації НЧ спостерігається також на реальних об’єктах

(фото (b) та (c)).
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Рис. 5.32 - Фотографії флуоресцентної та оптичної (у вставках) мікроскопії
фібробластів мишей 3Т3-L1, мічених НЧ CFO у концентрації 0,4 мг/мл (b) та 1,0

мг/мл (с) та CFO_NH2 0,1 мг/мл (d) проти контрольного досліду (a) [128]

На даному прикладі гарно демонструється поєднання хімічних та оптичних

властивостей НЧ CFO. Від’ємний «поверхневий» заряд (від’ємні дзета-потенціали)

не модифікованих НЧ CFO (або гідролізованих) за рахунок карбоксильних груп

визначає їх концентрування у ядрах клітин, багатих на додатньо-заряджені білкові

молекулярні комплекси. Протилежним чином поводять себе модифіковані НЧ

SiC_NH2 – вони локалізуються

у цитозолі завдяки своєму

додатньому заряду.

Явище двофотонної ФЛ

дозволяє опромінювати

досліджуваний об’єкт

електромагнітним

випромінюванням низьких

енергій, найчастіше ІЧ- та

ближнього ІЧ-діапазону, у

якому мало поглинають біомолекули тканин, та фіксувати ФЛ у видимій області,

що є зручно для безпосереднього мікроскопічного спостереження (Рис. 5.33).

Більші перспективи вбачаються у застосуванні НЧ, здатних до 2-фотоннної ФЛ для

А Б
Рис. 5.33 (А) Однофотонна ФЛ (λex = 490 нм, λem =

525 нм) та (Б) двофотонна ФЛ CFO (λex = 790
nm, детекція за λem = 480-490 nm (зелений), λem

= 500-550 nm (жовтий), λem = 610-630 nm
(червоний). Об’єкт: фібробласти мишей 3Т3-

L1. [Взято з 133]
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терапевтичних цілей шляхом селективного знищення ракових клітин

випромінюваним світлом більш високої енергії НЧ, попередньо локалізованих у

них за допомогою хімічного модифікування НЧ і підвищення вибірковості

концентрування у мішені.

5.8.2. Вуглецю фторооксид (CFO) у створенні чутливих елементів
електрохімічних сенсорів.

Наявність у структурі CFO атомів С у проміжних ступенях окислення є

передумовою появи редокс-активності CFO, а отже – можливості його

застосування у чутливих елементах вольтамперометричних сенсорів [134].

Основним підходом до одержання останніх із застосуванням наночастинок

вуглецю фтороксиду (в якості електрокаталітичного модифікатора) була

іммобілізація CFO у складі плівки на поверхні планарного вугільного електроду

(ПВЕ) за низькотемпературною золь-гель технологією (Рис. 5.34), описаною у 2.2.4.

Рис. 5.34. Низькотемпературна золь-гель технологія отримання закріпленого
композитного шару SiO2-CFO на поверхні ПВЕ.

Одержані таким чином модифіковані ПВЕ мали рівномірно розподілені кластери

CFO по поверхні (середній радіус кластерів (3,0 ± 0,5) мкм), що можна побачити на

Рис. 5.35. Електрокаталітичну активність модифікованих електродів ПВЕ-SiO2-CFO

було випробувано на прикладі класичної електрохімічної реакції окиснення-

відновлення пероксиду водню. Циклічні вольтамперограми H2O2 на ПВЕ-SiO2-CFO

не мають вираженого максимуму у області, що відповідає окисненню H2O2

(близько +0,25 В) (Рис.5.36). До того ж сигнал струму окиснення недостатньо

високий (низька чутливість).



157

Отже, для визначення H2O2 було обрано

струм відновлення за реакцією:

H2O2 + 2e-  = 2OH-

Доказом того, що ПВЕ-SiO2-CFO дійсно

реагує на зміну концентрації H2O2 можна

представити співставленням циклічних

вольтамперограм (ЦВА) робочих та холостого

розчинів (Рис. 5.36-Б). Порівняння ЦВА на ПВЕ-

SiO2-CFO та ПВЕ без плівки модифікатора говорить на користь справедливості

припущення електрокаталітичних властивостей CFO у складі плівки модифікатора

(Рис.5.3 6-А)

А Б

Рис. 5.36. ЦВА H2O2 на ПВЕ (А) та ПВЕ-SiO2-CFO (Б).  C(H2O2), мМ: 0,0
(1);1,0·10-3 (2); 0,50 (3), 1,0 (4), фон: 10 мМ фосфатний буфер (рН 6,0); розгортка
потенціалу 100 мВ/с

У фоновому (буферному) розчині за відсутності H2O2 відбувається відновлення
розчиненого кисню за рівнянням:

O2 (р)+ 2H2O + 4e-  = 4OH-

Цей процес і є джерелом ненульвого сигналу фонового розчину (1) на Рис. 5.36. Б.

В результаті роботи було отримано планарні вольтамперометричні електроди
– сенсори на перекис водню, що мають широкий лінійний діапазон визначуваних

Рис. 5.35. СЕМ-зображення
поверхні ПВЕ-SiO2-CFO.



158

концентрацій та низьку межу визначення аналіту (високу чутливість) [134]
наведені у Таблиці 5.11.

Таблиця 5.11
Параметри градуювальних залежностей при визначенні Н2О2 на ПВЕ-SiO2-CFO (Sr

при визначенні 0.5 мМ Н2О2 (n=5; P=0.95))

Електрод
коеф.
a ± Δa

коеф.
b±Δb

Лінійний
діапазон, мМ

МВ (3s),
мМ R

2 E, В
Sr,
%

ПВЕ-SiO2-CFO 4,59 ±
0,01

33,33 ±
0,08 5,0·10

-3
… 5,0 1,0·10

-3 0,995 -0,2 1,8

ПВЕ 4,8 ±
0,1

5,0 ±
0,5 5,0·10

-1
… 5,0 8,0·10

-2 0,970 1,0 1,4

При порівнянні отриманих ПВЕ-SiO2-CFO з рядом аналогів (Додаток А, Табл.

А.2) можна помітити досить широкий лінійний діапазон визначуваних

концентрацій (три порядки) та низьку межу визначення (1 мкмоль/л). Розроблені

сенсори на H2O2 виявляють підвищену вибірковість до аналіту у присутності такого

заважаючого компоненту, як аскорбінова кислота, незважаючи на дещо занижені

значення визначень за рахунок побічних реакцій між пероксидом та речовинами -

відновниками.

Короткі висновки

1. Вуглець фтороксид (CFO) у складі композитної плівки SiO2-CFO є редокс-

активною системою на основі атомів вуглецю в проміжному ступені окислення.

2. модифікування ПВЕ композитною плівкою SiO2-CFO дозволяє детектувати Н2О2

за струмом відновлення.
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ВИСНОВКИ

1. Вперше проведено комплексне дослідження впливу умов синтезу і

послідуючої обробки на морфологічні параметри, фізико-хімічні властивості та

хімічну природу нанорозмірних матеріалів різних типів, виготовлених на основі

карбіду кремнію. Показано, що регулюючи ці умови можна отримати наночастинки

і мезопоруватий SiC з наперед заданими властивостями. Вперше детально

досліджено функціональні групи і розроблено прості методики модифікування

фізико-хімічних властивостей наночастинок, виготовлених на основі SiC.

2. Показано, що термічне окиснення наночастинок SiC (одержаних

плазмохімічним методом) на повітрі дозволяє позбутися домішок (вуглець,

аморфізований SiC1+x, тощо) та приводить до утворення поверхневого шару SiO2,

наступне розчинення якого в HF або KOH дозволяє провести контрольоване

зменшення розмірів частинок (з 17 до 9 нм) в залежності від обраної температури

окиснення.

3. Встановлено, що поверхня SiC після видалення оксидного шару розчином HF

або KOH  містить переважно ≡Si-OH,  ≡C-OH,  CHx та C3Si-H групи та напружені

поверхневі C-C зв’язки. Останні активні у реакції приєднання алкенів із

фотохімічною або термоактивацією. Обробка окиснених частинок SiC сумішшю

HF-HNO3 веде до утворення тонкого (близько 1 нм) збагаченого на Вуглець шару,

який містить карбоксилатні групи, придатні для подальшої функціоналізації

поверхні через амідний зв’язок. Це дозволяє, зокрема, регулювати властивості

частинок у колоїдних розчинах: їх дзета-потенціал змінюється з -37 мВ до +49 мВ

при функціоналізації етилендіаміном.

4. Показано, що площа поверхні, розмірні параметри пор мезопоруватого SiC,

одержаного методом нанокастингу (T-SiC), визначаються такими чинниками, як

розмір частинок темплату SiO2, співвідношенням PCS/SiO2 та способом отримання

вихідного композиту:

- Кристалічність T-SiC та його стійкість до термічного окиснення

визначаються температурою прожарювання та способом отримання

композиту PCS/SiO2: наявність вільного об’єму пор у композитах,
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приготованих методом імпрегнації ксерогелю SiO2, зумовлює вищу

кристалічність T-SiC у порівнянні з композитами на основі органозолю SiO2.

Також кристалічність стінок пор T-SiC можна підвищити за рахунок добавки

у композит PCS/SiO2 комплексу Ni(Acac)2

- Знайдено умови (темплат – ксерогель, PCS:SiO2 = 0,6-0,7, Т = 1300 оС

(або 1200 оС при додаванні Ni(Acac)2,  Ni/PCS  =  1,5%  мас.),  які дозволяють

отримати мезопоруватий SiC з тривимірною сіткою сферичних пор (розміри

яких відповідають наночастинкам темплату), широкими входами у пори,

стінки яких складаються із порівняно великих (5-6 нм) кристалітів. Такі

параметри є оптимальними для нанесення наночастинок металів-

каталізаторів.

5. Виявлено, що при анодуванні полікристалічного SiC в розчинах HF

утворюється суміш порошку висококристалічного поруватого SiC у вигляді

мікрочастинок з розгалуженою дендритною морфологією та розчинної у полярних

розчинниках речовини складу CxHyFzOq – вуглець фторооксиду (CFO). Останній

продукт містить порівняно невеликі лінзоподібні (товщина 0,3 – 2 нм, радіус 3 – 11

нм) аморфні наночастинки/макромолекули, які містять спряжені π-системи зв’язків

(1-5 ароматичних кілець), гідроксильні та карбоксилатні групи, фторовуглецеві

фрагменти, здатні до часткового гідролізу, що пришвидшується у лужних

середовищах.

6. Наявність у складі CFO карбоксилатних груп зумовлює його легку

функціоналізацію за реакціями естерифікації та амідування. Фотолюмінесценція та

малий розмір частинок CFO дозволяє використовувати його для маркування живих

клітин. Завдяки електрокаталітичній активності у реакції відновлення H2O2,

введення CFO у чутливу плівку вольтамперометричного електроду дозволила

суттєво підвищити його селективність та чутливість при визначенні Н2О2.
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Додаток А

ДОПОМІЖНІ ДАНІ, МЕТОДИКИ ТА ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Приготування контрольного зразку CFO без використання етанолу у складі
електроліту.

Анодування пластини SiC проводилось у нерозбавленій 48% HF за тих самих

умов, що описані в основному тексті для суміші HF (48%) - етанол (1:1, об./об.).

Після травлення пластину було одноразово обережно промито дейонізованою H2O

та висушено на повітрі до видалення HF. Коричневий аморфний осад було

відділено з пластини та дисперговано у H2O. Осад поруватого SiC було

відцентрифуговано, а прозорий розчин висушено на повітрі при 85 ˚С до сталої

ваги (зразок CFO_H2O_electro)

Варто підкреслити легку розчинність CFO_H2O_electro у воді (повторювані

промивання після травлення призводили до повної втрати продукту). Травлення

пластини SiC у більш розбавленій водній HF (5 – 25%) так само давало темно-

коричневий продукт (імовірно, CFO). Тим не менш, значна частина його

переходила у фазу розчину, а пластина залишалась вкритою поруватим SiC.

Окисне хімічне травлення SiC

Аналогічно до 2.2.1, 100 мг НЧ SiC промислового виробництва (SiC_Init),

попередньо окислені на повітрі за 600 ˚С для видалення вуглецю з поверхні, було

оброблено 2 мл суміші HF (40 %) - HNO3 (65 %) (3:1, об./об.) у закритому

тефлоновому контейнері протягом 1 год за 100˚С. Після охолодження отриману

пасту було розділено центрифугуванням на коричневий осад (SiC NPs) та жовту

рідину. Останню було випарувано у тефлоновій ємкості досуха під вакуумом

водострумного насосу. Воскоподібну тверду масу, що при цьому утворилася, було

повторно дисперговано у безводному етанолі і знову відцентрифуговано на

коричнюватий осад (за ІЧ-спектром суміш (NH4)2SiF6 та SiC) та жовтий розчин
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(позначено як CFO_chem). Зазначена рідина далі досліджувалась методами ІЧ- та

УФ-вид. спектроскопії (див. Розділ 5).

Фракціювання CFO методом нанофільтрації (НФ)

1 мл розчину CFO 1,0 мг/мл у 70% EtOH, попередньо від двічі центрифугований

для видалення por-SiC, послідовно пропускали через набір мембран з poly(ether

sulfone) Omega зі зростаючою щільністю, розрахованою на утримування часточок

із граничною масою (MWCO) 100, 30, 10 та 3 кДа шляхом центрифугування у

системі Nanosep (Pall Corporation). Після цього усі фракції CFO (<3 kDa, 3−10 kDa,

10−30 kDa, 30−100 kDa, >100 kDa) було редисперговано у 70% етанолі та

розбавлено до 2 мл тим самим розчинником.

Фракціювання CFO методом ультрацентрифугування (УЦ)

Для УЦ готували розчин CFO 3,3 мг/мл у EtOH: 16,15 мг зразку

(еквівалентний 15 мг CFO) диспергували у 1,50 мл етанолу (“для хроматографії”)

та центрифугували при 13000 об/хв. чотирикратно по 20+20+5+5 хв з метою

максимально позбутися осаду por-SiC. Після цього 1,00 мл (10 мг CFO)

центрифугату розбавляли до 3,0 мл тим самим розчинником та проводили УЦ за

250000g (RCF). Ефективним виявилося УЦ протягом 4 год. Із центрифугату (об’єм

зменшився до 2,5 мл у вакуумі ультрацентрифуги), розшарованого на три умовні

фракції за насиченістю кольору, було обережно відібрано по 0,10 мл порції

«важчої» фракції (нижній шар темно-коричневого кольору) та «легшої» фракції

(верхній шар темно-коричневого кольору) та розбавляли до 3,5 мл тим самим

розчинником (щоб отримати номінально розчин 0,1 мг/мл за вихідними

кількостями CFO).
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Таблиця А.1
Морфологічні параметри зразків мезопоруватого Т-SiC (SiC_T_XNi , де Т= 1200,
1300 чи 1400 ˚С, X = Ni/PCS, % мас.) на основі ксерогелю SiO2 Æ22 нм, та PCS з Mw

= 2000 при PCS:SiO2 = 0,7.
Зразок SБET, м2/г Vпор, см3/г Dадс, нм Dдес, нм DБЕТ, нм d, нм

SiC1200 438 0.97 22 13 9 4,6

SiC1200-1.5Ni 396 0.96 25 18 10 7,0

SiC1200-2.5Ni 313 0.97 31 22 12 9,4

SiC1200-3.5Ni 288 0.98 41 24 14 10,7

SiC1200-4.5Ni 270 0.92 51 30 14 15,3

SiC1400 351 0.72 22 13 8 6,6

SiC1400-1.5Ni 245 0.76 32 24 12 11,8

SiC1400-2.5Ni 198 0.75 43 30 15 13,1

SiC1400-3.5Ni 180 0.66 58 35 15 14,8

SiC1400-4.5Ni 155 0.66 60 35 17 15,8

SiC1300 426 0.89 22 11 8 -

SiC1300-1.5Ni 338 0.93 22 15 11 -

SiC1300-2.5Ni 300 0.91 29 20 12 -
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Рис. А.1. ІЧ-спектр чистого темплату ксерогелю Ludox HS-30 (прожар. 550 ˚С).
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Таблиця А.2

Хімічні зсуви атомів Si у різному оточенні.

Політип Зсув (d, м.ч.) Тип Джерело

3C (кристали) - 16,1 A [108]

3C (порошок) - 18,4 A [108]

3C (мікрокристалічне

волокно) Nicalon
- 14,5 A [109]

6-H

- 14,5 A [110]

- 25,1 B [110]

- 20,6 C [110]

15-R

- 14,6 A [108]

- 24,1 B [108]

- 20,5 C [108]

Рис. А.2 – Ексклюзійна хроматограма розчину CFO у ТГФ; крива елюювання у
координатах утримуваний об’єм (VR, мл) – показник заломлення (nD, сигнал у
мВ) та відповідна калібрувальна крива для визначення середньовагової
молекулярної маси. Пік при VR = 24,54 мл відповідає Mw 1700 Да.
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Рис. А.3 – Ексклюзійна хроматограма розчину CFO у ДМСО; максимум розподілу
відповідає Mw 1630 Да.

Рис. Б.3 - Ізотерми адсорбції азоту та розподіл пор за розмірами мезопоруватого
por-SiC, одержаного електрохімічним травленням SiC
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Таблиця А.3
Умови електрохімічного травлення SiC та матеріальний баланс процесу за

отриманими фракціями. Кількість електрики (Q) для всіх зразків 0,1 А·год·см-2.
Зразок

№
Склад

електроліту
j, мA·cм-2 Y, % W (SiC), %

Вихідна пластина SiC з R = 0,7 мОм×см
1

*HF:EtOH (1:1)

25 45 6
2 50 33 6
3 100 13 18
4 200 5 71
5

HF:EtOH (3:1)
50 38 16

6 100 37 25
7 HF (5%) 50 15 100
8

HF (13%)
25 19 100

9 50 20 100
10 100 14 100
11

HF (26%)
 25 13 86

12 100 14 77
13

HF (48%)
25 24 19

14 50 45 15
15 100 6 6

Вихідна пластина SiC з R =  1,6 мОм×см
16 HF (13%) 50 39 100
17 HF:EtOH (1:1) 50 32 26

Вихідна пластина SiC з R =  4,0 мОм×см
18 HF (13%) 50 45 100
19 HF:EtOH (1:1) 50 32 52

*- об’ємні співвідношення
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Таблиця А.4

Порівняння хіміко-аналітичних характеристик ПВЕ-SiO2-CFO з вугільними
та золотими електродами та іншими модифікаторами [134].

Електрод Модифікатор
Лінійний
діапазон,

мкM
МВ, мкM

Речовини, що заважають
визначенню

Скло-
вуглецевий

polyXa/ФАД/
МУНТ 100 - 2900  100

не заважають аскорбінова
та сечова кислоти

Co3O4/МУНТ/
желатин/HRP/
нафіон

0.74 - 19 0.74

заважають еквімолярні
кількості глюкози,
допаміну, аскорбінової та
сечової кислот

Вугільно-
пастовий

УНТ/PB 0.05 - 5 4.74·10-3 заважають аскорбінова та
сечова кислоти

Au
EDTMP/FeIII-
DETPA/PAH-
МУНТ

0.0125 -
4750 6.3·10-3

не заважають глюкоза
аскорбінова та сечова
кислоти

ПВЕ

нафіон-PB-
МУНТ 5 - 1645 0.35

заважають еквімолярні
кількості аскорбінової та
сечової кислот

Au-SiO2-МУНТ  10 - 1000  7.0

заважають 10-кратний
надлишок глюкози,
аскорбінової кислоти, L-
цистеїн

SiO2-CFO 5 - 5000 1.0
заважають 10-кратний
надлишок аскорбінової
кислоти, L-цистеїн
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