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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

БНТ  багатошарові вуглецеві нанотрубки; 

ВТК  від’ємний температурний коефіцієнт; 

ДСК  диференціальна скануюча калориметрія; 

ЛТ  лапоніт; 

ММТ  монтморилоніт; 

НП  нанопластинки; 

НТ  нанотрубки; 

ОЛТ   органомодифікований лапоніт; 

ОММТ органомодифікований монтморилоніт; 

ПАР   поверхнево-активна речовина; 

ПЕГ/ПЕО поліетиленгліколь/поліетиленоксид; 

ППГ  поліпропіленгліколь; 

a  аспектне співвідношення; 

C  масова концентрація наповнювача; 

Cp  перколяційна концентрація; 

df  фрактальна вимірність; 

d  діаметр; 

dх  відстань між шарами в багатошарових нанотрубках; 

E  енергія активації; 

F(r)  функція розподілу за розміром кластерів; 

Hпл  ентальпія плавлення; 

k  критичний показник теплопровідності; 

L  розмір системи; 

l  довжина нанотрубки; 

Mw  молекулярна маса; 

N  кількість частинок у перколяційному кластері; 

n  показник Аврамі; 

рс  перколяційний перехід; 

R  ймовірність перколяції; 
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Rg  радіус гірації; 

r  ступінь агрегації; 

S  питома площа поверхні; 

T  температура; 

Tпл  температура плавлення; 

t  час; 

tc  критичний показник провідності; 

χ  ступінь кристалічності полімерних композитів; 

  об’ємна концентрація наповнювача; 

λ  теплопровідність; 

σ  електропровідність; 

θ  характеристичний час агрегації; 

η  в’язкість; 

τ  напруження зсуву; 

γ  швидкість зсуву. 
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ВСТУП 

Наукові дослідження за тематикою нанотехнологій, на сьогодні, 

набувають все більшого поширення та приваблюють велику кількість 

науковців з усього світу. Одним з головних експериментальних напрямків 

досліджень даної тематики є дослідження властивостей та практичне 

застосування так званих «нанорідин». Нанорідини – це рідини з 

інкорпорованими в них частинками «нано» розміру, тобто суспензії 

наповнені наночастинками [1,2]. Особливий інтерес викликає саме 

наповнення рідинних систем частинками анізотропної форми [3–6]. Такими 

анізотропними частинками можуть бути вуглецеві нанотрубки (НТ), 

нанопластинки (НП) (графен, монтморилоніт, каолініт, лапоніт) та інші 

типи наночастинок, що володіють анізотропією форми. Зокрема, вуглецеві 

нанотрубки мають ряд цікавих механічних, електричних, теплових та інших 

фізичних властивостей. Велика кількість теоретичних та експериментальних 

досліджень зосереджені на потенціальних сферах застосування вуглецевих 

нанотрубок, зокрема в мікроелектроніці, сенсорній техніці, 

матеріалознавстві, біотехнології та медицині [7]. Завдяки своїй високій 

теплопровідності нанорідини на основі вуглецевих нанотрубок є 

перспективними системами для медичної галузі. Вже проведено низку 

досліджень по використанню таких нанокомпозитів для цільової доставки 

та контрольованого вивільнення лікарських препаратів і локальної магнітної 

гіпертермії ракових пухлин [8]. Застосування нанотрубок в такому 

важливому напрямку досліджень, як біо-медицина, вимагає створення 

стабільних біосумісних і добре диспергованих рідинних систем на їх основі 

[9]. Однак, частинки проявляють надзвичайно велику схильність до 

агрегації в суспензіях з різною природою рідинних дисперсійних 

середовищ. Агрегація контролюється інтенсивним броунівським рухом та 

виникає переважно в результаті сильних далеко діючих ван-дер-

ваальсовських взаємодій між окремими НТ [10]. 
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Наразі проведено низку експериментальних досліджень рідинних 

систем наповнених нанотрубками на основі різних дисперсійних середовищ, 

зокрема воді [11], гліцерині та сумішах гліцерин-вода [12,13], [14], толуолі і 

хлороформі [15], рідких кристалах [5,6,16–26], поліетиленоксиді [27] та 

інших розчинниках [28]. Попередні дослідження показали, що 

диспергованість вуглецевих нанотрубок в гліцерині або в суміші гліцерин-

вода може бути поліпшена шляхом введення відповідних поверхнево-

активних речовин [12,13] або шляхом хімічного окислення вуглецевих 

нанотрубок [14]. Ефект кислотної обробки може мати відображення в появі 

карбоксильних і гідроксильних груп на поверхні вуглецевих нанотрубок 

[29], а також в процесі "кислотного" руйнування та укороченні довжини 

вуглецевих нанотрубок [30]. Властивостями окислених вуглецевих 

нанотрубок можна керувати за допомогою зміни умов обробки та 

використання високих температур або додаткової ультразвукової обробки 

при окисленні [29–32]. 

Виконані також інтенсивні дослідження нанорідин наповнених 

нанопластинками різної природи. Наприклад, нанорідини на основі води або 

органічних середовищ, наповнені НП лапоніту (ЛТ), проявляють цікаві 

реологічні властивості [33]. Показано, що характеристики ламінарної течії 

нанорідин визначаються переважно ступенем анізотропії форми частинок 

[34]. 

Наносуспензії на основі НП графену в дистильованій воді проявляють 

підсилену теплопровідність, електропровідність і реологічні характеристики 

привабливі для використання в теплообмінних системах [35]. 

Внесення НП монтморилоніту (ММТ) в полімерні середовища дозволяє 

ефективно модифікувати реологічні та механічні властивості поліетилену 

надвисокої молекулярної маси [36]. Було показано, що комбінація полімерів 

з нанопластинками покращує механічні, в’язкопружні і теплові [37–40] 

властивості полімерних плівок. 
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Зазвичай, суттєве поліпшення фізичних характеристик нанорідин, 

наповнених наночастинками з високим аспектним співвідношенням в 

інтервалі 100-1000 спостерігається при масовому наповненні від 0,1 % мас. 

Це дозволяє створювати новітні матеріали з “керованими” властивостями в 

великому об’ємі та за малих витрат наноматеріалів. 

Актуальність теми. В результаті експериментальних досліджень 

різноманітних нанорідин наповнених наночастинками анізотропної форми 

вже отримано ряд композиційних матеріалів з унікальними властивостями 

завдяки поєднанню позитивних характеристик їх структурних компонент. 

Наразі, отримані нанорідини вже впровадженні до виробничого процесу 

промислових галузей пов’язаних з терморегулюванням (паливна 

промисловість, електронні охолоджувальні системи, радіатори, тощо [41]). 

Однак, незважаючи на всебічне експериментальне дослідження нанорідин, 

досі залишаються недостатньо вивченими процеси структуроутворення та 

агрегації в цих системах, а також електрофізичні, механічні, теплові 

властивості ряду нанокомпозитів. На даний час взаємозв’язок просторового 

розподілу та орієнтаційного впорядкування нанонаповнювача з кінцевими 

прогнозованими властивостями нанорідин досліджено не досить детально. 

Крім того, залишається невирішеною проблема агрегаційної і 

седиментаційної стабільності утворених нанокомпозитів, вплив процесів 

реструктуризації на характеристики нанорідини в процесі її експлуатації. 

Також обмежено досліджено вплив поєднання різних нанонаповнювачів на 

загальні властивості композиту. Для прогнозування електрофізичних, 

реологічних і термофізичних характеристик нанорідин широко 

використовуються також методи комп’ютерного моделювання. У зв’язку з 

цим важливим аспектом досліджень є застосування сучасних комп’ютерних 

моделей для опису експериментальних даних та можливість передбачення 

властивостей композитів. 

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

робота виконана на фізичному факультеті Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка та є частиною досліджень у рамках 

комплексної наукової програми “Конденсований стан – фізичні основи 

новітніх технологій”. Зміст роботи був узгоджений з планами роботи за 

держбюджетними темами: “Фундаментальні дослідження молекулярних 

процесів в рідинних, полімерних, медико-біологічних і наносистемах, які 

визначають їх рівноважні та кінетичні властивості” (№ ДР 0106U006363); 

“Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і 

елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ 

новітніх технологій” (№ ДР 0111U004954) та “Конденсований стан (рідинні 

системи, наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – 

фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини” (№ 

ДР 0114U003475). 

Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи полягає у 

встановленні визначних факторів структуроутворення та головних чинників 

перколяційної поведінки фізичних властивостей рідинних нанокомпозитів 

на основі різних дисперсійних середовищ, наповнених наночастинками із 

високим ступенем анізотропії форми (багатошаровими нанотрубками (БНТ) 

та нанодисками лапоніту, а також функціоналізованими БНТ). 

Для досягнення мети роботи були поставлені такі завдання: 

1. Побудувати узагальнені комп’ютерні моделі для дослідження 

методом Монте Карло:  

а) впливу ступеня агрегації наночастинок r на перколяційну 

електрофізичну поведінку композиційних систем з видовженою геометрією 

(з параметром видовження a = Lx/Ly); залежності порогу перколяції від 

параметрів r і a; скейлінгових ефектів для скінченних систем і визначення 

можливості анізотропії електропровідності в залежності від напрямку 

вимірювання. 

б) перколяційної поведінки електропровідності системи, що наповнена 

частинками зі структурою “ядро-оболонка”; ефектів двоступінчатої 

поведінки електропровідності, що пов’язана з перколяцією по “оболонках” і 
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по “ядрах” частинок; впливу електропровідності “оболонок” і ступеня їх 

заповнення на ефективну перколяційну поведінку систем. 

2. Дослідити перколяційну поведінку, температурні і 

концентраційні залежності електропровідності, мікроструктури і реологічні 

характеристики рідинних нанокомпозитів, на основі низькомолекулярних 

рідин (декан, гліцерин), наповнених БНТ в залежності від умов 

приготування зразків (часу ультразвукової диспергації, витримки і т.д.). 

3. Дослідити перколяційну поведінку, характер агрегації і 

поведінку електропровідності у гібридних системах на основі гліцерину, що 

наповнені сумішами БНТ і нанопластинок лапоніту. 

4. Визначити залежність мікроструктури і електрофізичних 

властивостей суспензій модифікованих БНТ у гліцерині. Провести 

кластерний аналіз агрегатів і дослідити залежність фрактальної вимірності 

від концентрації нанотрубок і ступеня їх функціоналізації. 

5. Сконструювати фільтраційну кондуктометричну комірку для 

досліджень поведінки електропровідності суспензій БНТ в рідинних 

системах і складних перколяційних процесів у нанокомпозитах при зміні 

ступеня наповнення у широкому інтервалі концентрацій. 

6. Дослідити вплив ступеня кристалічності високомолекулярних 

матриць (поліетиленгліколі різних молекулярних мас) на мікроструктуру та 

електрофізичні властивості композитів на основі БНТ. 

Об’єкт дослідження – структура та фізичні властивості нанорідин, 

наповнених наночастинками анізотропної форми. 

Предмет дослідження – процеси структуроутворення та 

електрофізичні, реологічні, теплові перколяційні властивості рідинних 

нанокомпозитів на основі низькомолекулярних та високомолекулярних 

рідин, наповнених наночастинками із високим ступенем анізотропії 

(багатошарові вуглецеві нанотрубки, лапоніт та функціоналізовані 

нанотрубки). 



12 

Методи дослідження: комп’ютерне моделювання перколяційних явищ 

і поведінки електропровідності рідинних композитів, наповнених 

провідними частинками анізотропної форми; експериментальне 

вимірювання електропровідності двохконтактним методом у плоскій 

комірці під час циклічної зміни температури; вимірювання 

електропровідності у спеціально модифікованій комірці для дослідження 

широкого діапазону концентрацій; вимірювання динамічної в’язкості 

методом “конус-плита” у залежності від швидкості зсуву, напруження зсуву 

та температури; оптична мікроскопія зразків у залежності від ступеня 

наповнення, часу витримки під ультразвуком, температури; інфрачервона 

спектроскопія та термогравіметричний аналіз зразків із кислотною 

функціоналізацією поверхні вуглецевих нанотрубок; диференціальна 

скануюча калориметрія (ДСК). 

Наукова новизна отриманих результатів. Методом Монте-Карло 

вивчено вплив агрегації на перколяційну поведінку електропровідності 

нанокомпозиційних систем, наповнених наночастинками. Встановлено, що 

перколяційна поведінка нанокомпозиційних систем переважно визначається 

ступенем агрегації частинок і скейлінговими ефектами, пов’язаними зі 

скінченним розміром системи. Для систем із видовженою геометрією 

встановлено, що електропровідність сильно залежить від напрямку, в якому 

проводяться виміри. 

Встановлено взаємозв’язок між температурним гістерезисом 

електричної провідності у циклах “нагрів-охолодження” та процесами 

агрегації і седиментації у зразках рідинних нанокомпозитів на основі 

гліцерину, наповнених БНТ. Показано, що в таких системах зберігаються 

"первинні" агрегати БНТ, навіть при інтенсивній ультразвуковій 

гомогенізації суспензії. При високих концентраціях нанотрубок (C = 1 % 

мас.) спостерігається аномальна реологічна поведінка, яка відображає 

наявність руйнування сітки водневих зв'язків у гліцерині внаслідок 

присутності БНТ. Проведена оцінка залежності енергій активації 
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електропровідності та в'язкої течії від концентрації наповнювача. Показано, 

що кислотна обробка вуглецевих нанотрубок сумішшю концентрованих 

кислот призводить до значного зменшення провідності рідинного 

нанокомпозиту та збільшення його температурної залежності. Отримані 

дані свідчать про зменшення довжини БНТ внаслідок кислотної обробки. 

Методом ДСК та дослідженням електричної провідності вивчено вплив 

багатошарових вуглецевих нанотрубок на властивості поліетиленгліколей 

(ПЕГ) різних молекулярних мас. Проаналізовано вплив молекулярної маси 

ПЕГ на однорідність просторового розподілу БНТ та електричну 

провідність досліджуваних систем. 

Вперше досліджено концентраційну залежність електропровідності для 

рідинних нанокомпозитів, наповнених вуглецевими нанотрубками на основі 

різних дисперсійних середовищ у широкому інтервалі концентрацій. На 

прикладі системи “декан - БНТ” продемонстровано можливе існування 

подвійної перколяціїї електропровідності. Запропоновано модель для опису 

поведінки електропровідності систем, що наповнені частинками зі 

структурою “ядро-оболонка”. 

Практичне значення одержаних результатів визначається 

комплексним характером досліджень рідинних систем, наповнених 

наночастинками анізотропної форми. Отримані результати досліджень 

можуть бути використані у науково-дослідній практиці при вивченні систем 

з нановключеннями. У результаті експериментальних досліджень було 

створено ряд нанокомпозитів на основі органічних середовищ. Отримані 

знання про властивості та поведінку нанорідин на основі біологічно-

безпечних середовищ можуть бути використані при моделюванні 

цілеспрямованої доставки ліків, гіпертермії ракових пухлин чи екстракції 

високоякісних протеїнів із клітин. Створені композити на основі 

поліетиленгліколей у залежності від молекулярної маси можуть бути 

використані як середовища в різних акумуляторних джерелах живлення. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій наукові результати, положення та висновки, що виносяться 

на захист, отримані особисто. Вибір тематики, постановка мети та завдань 

дослідження здійснено дисертантом разом з науковим керівником д.ф.-м.н., 

проф. М.І. Лебовкою. Загальне обговорення основних завдань дисертаційної 

роботи проводилася спільно з акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф. 

Л.А. Булавіним. Планування та проведення комп’ютерного моделювання 

виконано спільно з науковим керівником та у співробітництві з к.ф.-м.н. 

В.І. Ковальчуком, К.Ф. Репніним. Експериментальні дослідження проведені 

за сприяння к.ф.-м.н. А.І. Гончарука в Інституті біоколоїдної хімії 

ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, а також у співпраці з д.ф.-м.н., проф. 

В.В. Клепком (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України) і 

к.ф.-м.н. Е.А. Лисенковим (Миколаївський національний університет 

ім. В.О. Сухомлинського). 

У роботах, виконаних у співавторстві, дисертантка брала безпосередню 

участь у постановці та реалізації задач досліджень, обговоренні й 

узагальненні результатів, та написанні всіх робіт. Здобувачем були 

проведені експериментальні виміри опору та напруги зсуву в залежності від 

температури та концентрації наповнювача в рідинній системі на основі 

гліцерину. Для дослідження впливу кислотної функціоналізації нанотрубок 

на загальні властивості рідинних систем дисертантка особисто обробляла 

БНТ сумішшю кислот та проводила їх підготовку до подальших 

експериментів. Утворені зразки функціоналізованих БНТ були досліджені 

ІЧ-спектроскопією у співпраці з д.ф.-м.н. Г.І. Довбешко (Інститут фізики 

НАН України) та термогравиметричним методом за сприяння к.т.н. 

В.А. Михайлика (Інститут технічної теплофізики НАН України). 

Дисертанткою були експериментально отримані залежності опору від 

температури та концентрації наповнювача для систем на основі гліцерину, 

допованого функціоналізованими БНТ. Методом оптичної мікроскопії 

здобувачем було досліджено вплив часу ультразвукової диспергації на 
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мікроструктуру зразків системи на основі поліетиленгліколю з БНТ; за 

допомогою диференціальної скануючої калориметрії досліджено вплив 

молекулярної маси поліетиленгліколю та концентрації БНТ на загальні 

теплофізичні властивості рідинних систем на їх основі; додатково була 

виміряна температурна залежність опору систем на основі 

поліетиленгліколей залежно від молекулярної маси основи та від 

концентрації вуглецевого наповнювача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи були оприлюднені та доповідались на конференціях та симпозіумах: 

5
th

 International Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems (Kyiv, 

Ukraine). – May 21-24, 2010; 6
th
 International Conference Physics of Liquid 

Matter: Modern Problems (Kyiv, Ukraine). – May 23-27 , 2014; 3
rd

 International 

research and practice conference Nanotechnology and Nanomaterials NANO-

2015 (Lviv, Ukraine). - August 26 - 29, 2015; Наукова конференція молодих 

вчених “Наука XXI сторіччя: сучасні проблеми фізики” (Київ, Україна). - 

травень 12-15, 2015; ХV Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Сучасні проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану 

речовини” (Миколаїв, Україна). - вересень 17-19, 2015; XXII International 

School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals”, - September 27 – 

October 4, 2015. 

Публікації. Основні матеріали та результати дисертації опубліковано у 

11 наукових працях, зокрема одна стаття є розділом монографії, 4 статті 

опубліковані в наукових фахових журналах. До опублікованих праць, що 

додатково відображають результати дисертаційної роботи, входять 6 тез 

доповідей на міжнародних наукових конференціях, школах та симпозіумах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

п’яти розділів, загальних висновків та списку використаних джерел, що 

містить 268 найменувань. Роботу викладено на 148 сторінках 

машинописного тексту, який містить 55 рисунків та 1 таблицю. 
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РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

РІДИННИХ НАНОКОМПОЗИТІВ, НАПОВНЕНИХ 

НАНОЧАСТИНКАМИ АНІЗОТРОПНОЇ ФОРМИ (ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ) 

Дослідження наноматеріалів, зокрема нанорідин, займає ключове місце 

в розвитку сучасних нанотехнологій. Даний підхід включає новітні 

досягнення в матеріальній метрології та синтезі, які були розроблені для 

досліджень мікроструктури. Рідинні матеріали наповнені наночастинками 

(нанорідини) з керованою структурою на нанорівні можуть проявляти 

унікальні електрофізичні, магнітні, теплофізичні, оптичні, електронні та 

механічні властивості [42]. 

1.1. Структура та властивості наночастинок різних типів, що 

використовуються як нанонаповнювачі 

Наночастинки становлять великий науковий інтерес, оскільки вони є 

своєрідним містком між об’ємними матеріалами та атомною чи 

молекулярною структурою. Дослідження наночастинок, в даний час, 

викликає інтенсивний науковий інтерес через широке коло потенційних 

застосувань в біомедичних, оптичних та електронних галузях [1,43–45]. 

Зазвичай, для створення нанокомпозитів використовують наночастинки 

металів, оксидів, алотропних модифікацій вуглецю та неорганічних 

речовин. 

1.1.1. Вуглецеві нанонаповнювачі 

На сьогоднішній день поряд з такими природними алотропними 

модифікаціями вуглецю як алмаз та графіт, відомо ще й такі синтетичні 

модифікації, як фулерени, або сферичні наночастинки, нанотрубки та 

нанопластинки. На рис. 1.1 представлено найпоширеніші модифікації 

вуглецю. 
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Рис. 1.1. Алотропні модифікації вуглецю [46] 

В більшості випадків, для створення нанокомпозитів, використовують 

фулерени та нанотрубки. 

Фулерени. Сферичні наночастинки, або так звані фулерени – 

багатогранник, зібраний з п’яти- і шестикутників [47]. У каталогах хімічних 

реактивів речовина С60 має назву бакмінстерфулерен, але існують і інші 

назви – футболен (через схожість з футбольним м’ячем), бакібол (гібрид 

обох назв). 

Незвичайною структурною особливістю фулерену є наявність 

внутрішньої порожнини, діаметр якої приблизно 0,5 нм. (рис. 1.1). 

Зовнішній діаметр самої молекули становить приблизно 0,71 нм [47]. 

Фулерен С60 є надзвичайно стійкою сполукою. У кристалічному стані не 

реагує з киснем, кислотами та лугами, не плавиться до температури 360 °С, 

не вступає в реакції характерні для ароматичних сполук. При відновленні 

лужними металами (цезієм, рубідієм) електрон від атома металу 

переноситься до фулерену, в наслідок чого утворюються сполуки з 

низькотемпературною надпровідністю (критична температура появи 

надпровідності 33 К). Для фулерена також властиве утворення сполук за 
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рахунок внутрішньої порожнини вуглецевої кулі, тому стає можливим 

одержання хімічних сполук, в яких атом механічно утримується усередині 

замкнутого середовища [47]. 

На даний час існує два метода отримання фулеренів: 

1) Випаровування графіту з подальшою десублімацією. 

2) Піроліз вуглеводнів (або інших вуглецевмісних речовин). 

Наразі інтерес до самих фулеренів та їх взаємодії з іншими речовинами 

невпинно зростає [48–50]. Особлива увага приділяється їх практичному 

застосуванні, в тому числі і в сонячних батареях [48,50]. Слід зазначити і 

про перспективні розробки в галузі медицини із застосуванням фулеренів. 

Обговорюється ідея створення протиракових препаратів на основі 

водорозчинних сполук фулеренів з вбудованими всередину радіоактивними 

ізотопами. Введення таких ліків в тканину дозволить вибірково впливати на 

уражені клітини, перешкоджаючи їх подальшому розмноженню [51,52]. 

Нанотрубки. Ще одним з яскравих представників вуглецевих 

наночастинок є вуглецеві нанотрубки. Вперше вуглецеві нанотрубки були 

відкриті вченим М. Ендо у 1976 році під час синтезу вуглецевих волокон 

методом осадження газової фази [53]. Перші публікації, пов'язані з синтезом 

самих вуглецевих нанотрубок було опубліковано в 1990 році [54]. Існують 

одношарові та багатошарові нанотрубки з зовнішніми діаметрами d ≤ 1,2 нм 

та 2-100 нм, відповідно. Довжина нанотрубок L може варіюватися в межах 

100 нм - 50 мкм. Індивідуальні не витягнуті нанотрубки згортаються в 

“клубки”, що утримуються силами Ван-дер-Ваальса. 

Хіральність. Вуглецеві нанотрубки можна описати як згорнуті листи 

графену (sp
2
) в циліндри. Згортання площини графену можна проводити в 

різних напрямках, для чого вводять поняття хіральності нанотрубок. Зміна 

хіральності призводить до значних змін в електричній провідності (визначає 

металевий чи напівпровідниковий тип провідності). БНТ зазвичай 

володіють високою механічною міцністю та мають металевий 

("балістичний") тип електропровідності. 
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Рис. 1.2. Схема згортання графенового листа та приклади структур 

нанотрубок з різними індексами хіральності [55] 

Загалом хіральність задається парою індексів (n,m), що визначають 

число одиничних векторів уздовж двох напрямків у стільниковій 

кристалічній решітці графену [56]. Якщо m = 0, структуру нанотрубки 

називають “zigzag”, і якщо n = m, дана структура носить назву “armchair” 

(див. рис. 1.2). В іншому випадку, нанотрубки просто називають 

хіральними. Діаметр ідеальної нанотрубки може бути визначений за її (n, m) 

індексами: 

,
3 022
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де d0 = 0,142 нм відстань між сусідніми атомами вуглецю у 

графеновому листі. 

Питома площа поверхні та густина НТ. Вага однієї багатошарової 

нанотрубки може бути обчислена за наступною формулою: 
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де dx=0,34 нм відстань між шарами нанотрубки, di=d - 2ndx внутрішній 

діаметр, а значення 1315 м
2
/г відповідає питомій площі поверхні [57,58]. 

Для багатошарових вуглецевих нанотрубок з великим аспектним 

відношенням (a = l/d >> 1) площа поверхні та об’єм однієї НТ можуть бути 
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розглянуті в залежності лише від зовнішнього діаметру d. В рамках такого 

припущення питома площа поверхні S та густина ρ БНТ рівні: 
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На рис. 1.3 представлено питому площу поверхні S та густину ρ БНТ як 

функції зовнішнього діаметра нанотрубки d за різних значень n [59]. 

 

Рис.1.3. Залежність питомої площі поверхні S (а) та густини ρ (b) від 

зовнішнього діаметра БНТ d при різній кількості стінок n [59] 

Величини S та ρ зменшуються зі зростанням значення зовнішнього 

діаметра d а також помітно залежать від кількості стінок БНТ n. 

В нанорідинах значення густини використовують для встановлення 

взаємозв’язку між об’ємною φ та масовою С концентрацією вуглецевих 

нанотрубок. Дане співвідношення має наступний вигляд: 
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 (1.5) 

де ρ та ρm густина НТ та дисперсійного середовища, відповідно. В багатьох 

випадках для композитів наповнених БНТ використовується 

співвідношення φ ≈ 0,5С [60]. 

Механічні властивості. Вуглецеві нанотрубки є напрочуд міцним та 

жорстким матеріалом, якщо говорити про межу міцності на розрив та 

модуль Юнга. Така міцність виникає завдяки ковалентним sp
2
 зв’язкам між 

атомами вуглецю. Попередні дослідження показали значення міцності БНТ 

в 63 ГПа [61]. В подальших експериментах було отримано значення ~ 100 

ГПа для окремих шарів НТ, що узгоджується з квантово/атомною моделлю 

[62]. Однак, незважаючи на те, що міцність окремих шарів НТ є досить 

вражаючою, слабкі взаємодії між шарами НТ призводять до значного 

зниження ефективної сили багатошарових нанотрубок до всього декількох 

ГПа [63]. Дане обмеження можна вирішити завдяки високоенергетичному 

електронному опроміненні, яке зшиває внутрішні оболонки нанотрубок та 

ефективно підвищує міцність до ~ 60 ГПа для багатошарових нанотрубок 

[62], та ~ 17 ГПа для пучків двошарових вуглецевих нанотрубок [63]. 

Під дією надмірної сили розтягу, нанотрубки піддаються пластичній 

деформації. При максимальному розтягу нанотрубки ламаються 

вивільняючи енергію деформації. Під час стиснення НТ не проявляють 

високої міцності. Через їх порожнисту структуру та анізотропію, вони 

схильні до втрати стійкості під час стиснення, кручення чи згину [64]. 

Електричні властивості. Завдяки симетрії та унікальній електронній 

структурі листів графену структура та хіральність нанотрубок значно 

впливає на їх електричні властивості. Як вже зазначалось раніше, за 

значеннями індексів хіральності визначається тип провідності нанотрубки. 

Встановлено, що зі збільшенням радіуса хіральності зменшується ширина 

забороненої зони нанотрубки. Для характеристики електронних 

властивостей НТ вводиться коефіцієнт kNT = m – 2n, (m > 2n), який залежить 

від радіуса хіральності [65]. Так, якщо n = m, kNT= 0 – НТ має металевий тип 
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провідності, при kNT = 3q + 3 ((n – m) кратне 3) НТ є напівпровідником з 

вузьким значенням забороненої зони, а при kNT = 3q + 1 та kNT = 3q + 2 з 

широким значенням забороненої зони [66]. 

Для одношарових НТ характерним є балістичний механізм 

електропровідності, для якого довжина розсіяння імпульсу є набагато 

більшою за довжину нанотрубки [67,68]. БНТ можуть проявляти як 

балістичний [68,69], так і небалістичний механізм провідності. Це 

пояснюється методикою проведення експериментів, коли створюється 

контакт електроду з зовнішнім шаром нанотрубки (балістична провідність) 

та одним з внутрішніх шарів (небалістична електропровідність) [70]. 

Виміряні значення провідності для одношарових НТ знаходяться в межах 

від 10
3
 См/см [71,72] до 10

6
 См/см [70]; для багатошарових НТ – від 0,2 

См/см до 10
5
 См/см [72,73]. 

Завдяки високій анізотропії напруженість електричного поля на кінцях 

вуглецевих нанотрубок може на декілька порядків перевищувати середнє 

значення напруженості в об’ємі системи. Така властивість нанотрубок 

передбачає створення аномально високих струмів емісії на катоді з 

нанесеним шаром нанотрубок. Для автоелектронної емісії катодів з 

нанотрубками, порогове значення напруженості поля в залежності від 

орієнтації трубок складає 2 В/см при паралельній орієнтації, 3,5 В/см з 

кутом 45° та 4 В/см при перпендикулярному впорядкуванні [74]. 

Оптичні властивості. Оптичні властивості вуглецевих нанотрубок 

визначаються поглинанням, фотолюмінесценцією (флуоресценцією), та 

спектроскопією комбінаційного розсіювання вуглецевих нанотрубок. 

Спектроскопічні методи дають можливість швидкої і неруйнівної 

характеристики відносно великих кількостей вуглецевих нанотрубок. Існує 

великий попит на такі характеристики з промислової точки зору: численні 

параметри нанотрубок можуть бути змінені під час синтезу, навмисно або 

ненавмисно, для впливу на якість нанотрубок. Оптичне поглинання, 

фотолюмінесценція і КР-спектроскопія дозволяють швидку та надійну 
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характеристику якості нанотрубок з точки зору вмісту аморфного вуглецю, 

структури (хіральності) вироблених нанотрубок, і структурних дефектів. Ці 

особливості визначають інші властивості, такі як оптичні, механічні та 

електричні. 

Вуглецеві нанотрубки потенційно корисні в оптиці та фотоніці. 

Зокрема, у світловипромінювальних діодах [75,76] і фото-детекторах [77] на 

основі індивідуальних нанотрубок, вироблених в лабораторії. Їх унікальною 

особливістю є вузька вибірковість в довжині хвилі випромінювання і 

виявлення світла, а також можливість регулювання цих властивостей через 

структуру нанотрубок. Крім того, на базі одношарових вуглецевих 

нанотрубок було запропоновано болометр [78] та оптоелектронні 

запам'ятовуючі пристрої [79]. 

Адсорбційна здатність. Завдяки своїй порожнистій структурі 

нанотрубки можуть бути використані в якості контейнера для різних типів 

речовин. При ефективній адсорбції речовини та за умови заповнення 

внутрішнього об’єму НТ, густина адсорбованої речовини може наближатись 

до густини конденсованого стану. Найпростішим випадком є заповнення НТ 

рідинами під впливом капілярних сил, однак речовини з поверхневим 

натягом більше 200 мН/м
2
 не здатні втягуватись всередину НТ [56]. Проте 

можна адсорбувати і такі речовини, використовуючи розчинники, що мають 

малий поверхневий натяг [80], або при високому зовнішньому тиску [81]. В 

останньому випадку крім сорбції речовини відбувається акумулювання 

механічної енергії. 

Заповнення нанотрубок частинками металу може мати відображення на 

загальній провідності зразка. У атома металу всередині НТ проявляється 

тенденція до переходу валентного електрона на зовнішню поверхню НТ, де 

є незаповнені електронні стани. В результаті виникає додатковий механізм 

провідності. Одним з перших досліджень в цьому напрямку було 

заповнення НТ розплавленим свинцем [82]. Отримані таким чином свинцеві 

дротики мали діаметр 1,5 нм, що можна розглянути як нанорозмірну 
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електронну схему. Також було показано, що заповнення НТ атомами калію 

чи брому призводить до збільшення електропровідності зразка в 20-30 разів 

[83]. Заповнювати нанотрубки можна і в процесі їх синтезу, металами [84–

86] або фулеренами [87,88], причому самі фулерени можуть містити 

всередині атоми металів (ендоедральні метало-фулерени) [89]. Також 

наповнювати НТ можна парами металів та атомарними газами, зокрема 

літієм [90–92]. 

Теплопровідність вуглецевих нанотрубок. Як нанорозмірна графітова 

структура, вуглецеві нанотрубки представляють великий практичний 

інтерес завдяки їх тепловим властивостям. Вимірювання показують, що 

одношарові вуглецеві нанотрубки проявляють теплопровідність, за 

кімнатної температури, близько 3500 Вт/(м·К) [93], і більше 3000 Вт/(м·К) 

для окремих багатошарових вуглецевих нанотрубок [94]. Додавання 

нанотрубок до епоксидної смоли може збільшити теплопровідність вдвічі 

вже при наповненні в 1% мас., що вказує на перспективи створення 

композиційних матеріалів з керованими тепловими властивостями. 

Теплопровідність в НТ контролюється переважно за рахунок фононів, а 

не електронів [95]. Було розраховано фононну теплопровідність ізольованих 

нанотрубок [96]. Значення k(T) досягає піку при температурі в 100 К, а 

потім починає зменшуватися. Значення k(T) на піку (37000 Вт/(м·К)) 

порівнянне з самою високою теплопровідністю зразка ізотопно чистого 

алмазу при 104 К (41000 Вт/(м·К)). 

Експериментально оцінені низькі значення теплопровідності [97] 

можуть вказувати на наявність значної кількості дефектів в досліджених 

нанотрубках [98]. Крім того, величина теплопровідності зростає при 

збільшенні довжини нанотрубок [98]. 

Хімічна активність та функціоналізація нанотрубок. Хімічна 

активність НТ є дещо вищою в порівнянні з чистим графеновим листом, що 

зумовлено викривленням поверхні нанотрубки. З цієї ж причини хімічна 

активність зростає зі зменшенням діаметру нанотрубки. При взаємодії НТ з 
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іншими речовинами головну роль відіграють водневі зв’язки та сили Ван-

дер-Ваальса. 

Для покращення диспергування та підсилення стійкості систем 

наповнених нанотрубками використовують різноманітні методи модифікації 

і оптимізації поверхні вуглецевого матеріалу. Широке застосування 

знайшла хімічна модифікація, яка полягає в приєднанні певних 

функціональних груп до поверхні НТ, що може призводити до покращення 

їх диспергування. В найпростішому способі хімічної модифікації НТ 

обробляють в сильних кислотах, наприклад в сірчаній H2SO4, азотній HNO3, 

або їх сумішах [29]. Показано, що окислювальна обробка може призводити 

до формування карбоксильних і гідроксильних груп на поверхні НТ [30]. 

Змінюючи умови обробки, використовуючи високу температуру під час 

окислення, або при додатковій ультразвуковій обробці, можна отримати 

різні результати та впливати на властивості оброблених вуглецевих 

нанотрубок [29–32,99–101]. Однак, не дивлячись на такий широкий діапазон 

досліджень, сам механізм окислення повністю незрозумілий і поясненний 

дуже обмежено. Однією з причин цього може бути наявність процесу 

«кислотного руйнування» і зменшення довжини НТ, а не нуклеофільна 

заміна, що зазвичай спостерігається в роботі з сумішшю даних кислот [30]. 

Токсичність. Через великомасштабне виробництво та широке 

застосування НТ не виключена можливість людині піддаватися впливу 

нанотрубок, що спонукає приділити значну увагу питанням здоров'я 

людини та безпеки пов'язаним з НТ. Хоча вже опубліковано значну 

кількість експериментальних даних, пов'язаних з токсичністю нанотрубок 

на молекулярному, клітинному рівнях тварин, результати часто суперечать 

один одному. Таким чином, систематичне розуміння токсичності НТ ще не 

сформоване. 

Можна виділити кілька важливих факторів, які пояснюють відмінності 

в експериментальних результатах досліджень токсичності НТ, такі як 

домішки, аморфний вуглець, поверхневий заряд, форма, довжина, 
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агломерації, і кількість шарів нанотрубок. Шляхи впливу, в тому числі 

інгаляція, внутрішньовенні ін'єкції, або пероральний вплив, також можуть 

мати відображення на поведінці НТ в живих організмах. Було показано, що 

за деяких умов нанотрубки можуть перетинати мембранні бар'єри і, 

досягаючи органів, вони можуть викликати шкідливі ефекти, такі як 

запальні та фіброзні процеси [102,103]. 

З іншого боку, високу електропровідність нанотрубок вже почали 

використовувати в тканинній інженерії, а також для створення систем 

доставки ліків. Так групою вчених [104] отримано гідрогелеві плівки на 

основі желатину та метакрилату з інкорпорованими НТ, які структурно 

схожі на серцевий м’яз з волокнами Пуркін’є. Електропровідний характер 

наповненої матриці сприяє поширенню електричних сигналів між 

серцевими клітинами, що дозволяє послабити їх сильне спонтанне биття 

навіть у присутності токсинів та кардіоінгібіторів. Крім того, у роботі [105] 

було продемонстровано використання електричних полів для ініціювання 

контрольованого імпульсного вивільнення лікарських препаратів з 

гідрогелевого нанокомпозиту, колапс якого відбувається при накладанні 

електричного поля. 

Методи синтезу НТ. Виділяють чотири основних методи синтезу 

вуглецевих нанотрубок у великих кількостях: дуговий розряд, лазерна 

абляція, плазмове випалювання та метод хімічного осадження з газової 

фази. 

Нанотрубки, виявлені в 1991 році в вуглецевій сажі графітових 

електродів, були отримані під час дугового розряду, за допомогою струму 

100 ампер, який був призначений для отримання фулеренів [54,106]. Під час 

цього процесу вуглець, що міститься на негативному електроді, сублімує 

через високу температуру розряду. Вихід для цього методу до 30% за мас., і 

він продукує як одно-, так і багатошарові нанотрубки з довжиною до 50 мкм 

з наявністю декількох структурних дефектів [107]. 
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В лазерній абляції, імпульсний лазер випаровує графітову мішень в 

реакторі за високої температури, в той час, як інертний газ охолоджує 

камеру. Нанотрубки осідають на холодних стінках реактора, як конденсат 

випаруваного вуглецю. Метод лазерної абляції дає вихід близько 70%, і в 

першу чергу продукує одношарові вуглецеві нанотрубки з регульованим 

діаметром. Тим не менш, такий метод коштує дорожче, ніж метод дугового 

розряду або хімічного осадження з парової фази [107]. 

Одношарові вуглецеві нанотрубки можна синтезувати за допомогою 

методу “термічної плазми”. Мета цього методу полягає в тому, щоб 

відтворити умови, що переважають у методі дугового розряду та лазерній 

абляції, але замість графіту, як джерело вуглецю використовують 

вуглецевмісний газ. Завдяки такому підходу, ріст НТ є більш ефективним 

(розкладання вуглецевмісного газу може бути в 10 разів менш енергоємним, 

ніж випаровування графіту). Метод індукції термічної плазми може 

продукувати до 2 грамів нанотрубок за хвилину, що вище ніж для дугового 

розряду або методу лазерної абляції. 

Метод хімічного осадження з газової фази є найбільш широко 

використовуваним методом для виробництва вуглецевих нанотрубок [108]. 

Проблемою цього синтезу є видалення каталізатора за допомогою кислотної 

обробки, яка іноді може зруйнувати первинну структуру вуглецевих 

нанотрубок. Тим не менш, альтернативи при виборі каталізатора 

(наприклад, які розчиняються у воді) виявилися ефективними для 

вирощування нанотрубок [109].  

За допомогою даного методу можна отримувати як одношарові, так і 

багатошарові вуглецеві нанотрубки, в залежності від використаного катоду 

[110–112]. 

Практичне застосування вуглецевих нанотрубок. Експериментально 

було показано, що електричні властивості нанотрубок залежать не лише від 

їх структури (хіральності), а й від їх діаметра та способу отримання. Це 

дозволяє ефективно використовувати НТ як компоненти наноелектронних 
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приладів [4] і як зонди в скануючій зондовій мікроскопії [7]. Однак більша 

частина практичних застосувань вуглецевих нанотрубок пов’язана саме зі 

створенням новітніх нанокомпозитів на їх основі. Такі нанокомпозити вже 

застосовуються в оптиці надкоротких імпульсів, датчиках і біосенсорних 

пристроях, іонних батареях, тканинній інженерії та нано-медицині [113–

116]. 

1.1.2. Неорганічні нанопластинки 

Неорганічні нанопластинки можна отримувати при ретельній очистці 

природних глинистих мінералів, а також використовуючи різноманітні 

методи синтезу. Розрізняють три основні типи глинистих мінералів за 

особливостями структури: шаруваті силікати з жорсткою коміркою 

(каолініт, гідрослюда, тальк); шаруваті силікати з коміркою, що 

розширюється (монтморилоніт, вермикуліт); шарувато-стрічкові силікати 

(сепіоліт) [117]. В загальному неорганічні НП складаються з октаедричних і 

тетраідальних шарів, однак їх взаємне розміщення та впорядкування 

визначає властивості різних видів глин [118]. Більшість природних 

глинистих НП відносяться саме до класу шаруватих силікатів або 

філосилікатів. Їх структура, зазвичай, має вигляд тактоїдів (“стопки” шарів), 

що складаються з силікатних або окисноалюмінієвих пластин з розмірами 

до 100-200 нм. Відстань між пластинами в тактоїді становить близько 1-2 

нм. 

Монтморилоніт - мінерал класу силікатів, напівкристалічний водний 

алюмосилікат шаруватої будови, білого кольору з сіруватим, червонуватим 

відтінками. Використовують у нафтовій, текстильній, гумовій, паперовій та 

інших галузях промисловості. Назва походить від назви родовища 

Монтморільйон у Франції. Спрощена хімічна формула: 

(Na,Ca)0,3(Al,Mg)2[Si4O10] (OH)2•nH2O. 

Розрізняють: 

- монтморилоніт водневий (різновид монтморилоніту, в якому обмінні 

основи заміщені воднем); 
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- монтморилоніт каліїстий (різновид монтморилоніту, який містить до 

4,6 % К2О); 

- монтморилоніт кальціїстий (різновид монтморилоніту, який містить 

до 3,5 % СаО); 

- монтморилоніт основний (загальна назва для монтморилонітів, які 

містять калій або натрій); 

- монтморилоніт магніїстий (різновид монтморилоніту, який містить до 

15,3 % MgO); 

- монтморилоніт натріїстий (різновид бейделіту або монтморилоніту, 

який містить 2-5 % Na2O); 

- монтморилоніт нікелистий (різновид монтморилоніту з родовища 

Нью-Майн у пров. Оїта (Японія) з незначним вмістом нікелю); 

- монтморилоніт-хлорит (змішано-шарувате упорядковане утворення, 

що складається з монтморилоніто- і хлорито-подібних пакетів); 

- монтморилоніт цинковистий (різновид монтморилоніту, який містить 

до 39,33 % ZnO). 

Найбільш поширеними та промислово важливими є кальцієва та 

натрієва форма монтморилоніту, або так звані бентоніти [119]. 

 

Рис. 1.4. Схема кристалічної будови монтморилоніту [120] 
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На рис. 1.4 представлено схему кристалічної будови монтморилоніту. 

Як бачимо, кожен з шарів тактоїда складається з сітки Al-Fe-Mg-октаедрів 

замкненої між двома сітками тетраедрів кисню та кремнію. Загальна 

товщина такого шару становить 0,94 нм, а базальна відстань (товщина шару 

+ міжшарова відстань) ≈ 1,5 нм. 

Лапоніт – синтетичний аналог монтморилоніту, що не містить 

домішок інших елементів властивих природним мінералам. На рис. 1.5 

представлено загальну будову лапоніту. Шари, з яких складається лапоніт, є 

дископодібними з товщиною шару ≈ 1нм та діаметром 25-30 нм. Відповідно 

монтморилоніту, кожен такий шар лапоніту складається з двох тетраедрів та 

одного октаедру. Частинки лапоніту мають негативний заряд на поверхні, 

який збалансований іонами Na
+
 в подвійному іонному шарі. Бічні грані є рН 

чутливими і можуть мати позитивний чи негативний заряд в залежності від 

рН середовища [121]. 

 

Рис. 1.5. Схема будови лапоніту [122] 

Кількість негативних зарядів, що визначається як катіон-обмінна 

ємність для лапоніту становить 0,75 мг-екв/г [123]. 

Лапоніт має широке застосування як пластифікатор та зміцнюючий 

агент в різних галузях промисловості, таких як видобуток нафти, 
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будівництво, фармацевтика, агрохімія, полімерні фарби і т.д. Як вже було 

сказано, через свою анізотропну форму, лапоніт вирізняється специфічним 

розподілом заряду, внаслідок чого його дисперсія у воді показує багату 

різноманітність фазової поведінки [121]. Завдяки такій особливості лапоніт 

є перспективною речовиною для створення на його основі новітніх 

водомістких препаратів [124]. 

1.2. Властивості деяких типів нанорідин  

Наразі, для створення нанокомпозитів використовуються різні типи 

дисперсних середовищ. Вибір матриці, зазвичай, залежить від багатьох 

факторів: мети дослідження, типу нанорозмірного наповнювача, 

експериментальних методів дослідження, прогнозованих властивостей 

композиту тощо. 

1.2.1. Нанорідини на основі нанотрубок 

До теперішнього часу виконано ряд досліджень поведінки суспензій 

нанотрубок і встановлено зв'язок між параметрами розчинності, 

дисперсійною здатністю та розмірами нанотрубок в різноманітних рідинних 

системах [2,11].  

Досить цікавими є дослідження поведінки системи рідкі кристали – 

нанотрубки. Досліджувалися оптичне пропускання, електропровідність, 

дисперсія, мікроструктура вуглецевих нанотрубок в рідких нематичних 

кристалах. В роботах [18,19,24] були отримані залежності фізичних 

властивостей нанокомпозитів від концентрації внесених вуглецевих 

нанотрубок. Було досліджено вплив нанотрубок на мікроструктуру, 

електрофізичні та оптичні властивості композитів. В роботі [16] 

досліджується взаємодія в системі бензофенол – нанотрубки. Дослідження 

проводились методом низькотемпературної фосфоресценції і 

диференціальної скануючої калориметрії. Поріг перколяції для такої 

системи був знайдений при концентраціях вуглецевих нанотрубок вище 
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0,1% мас. Також було виявлено значну гістерезисну поведінку електричної 

провідності системи. 

Хороша функціональність композиційних матеріалів та нанорідин, 

легованих вуглецевими нанотрубками в основному визначається їх часовою 

стабільністю і відтворюваністю їх властивостей [12–14]. Однак, в рідинних 

системах НТ проявляють надзвичайно велику схильність до агрегації, що 

зумовлено далеко діючими і досить сильними силами Ван-дер-Ваальса 

[28,125]. Покращення розчинності нанотрубок можна досягти шляхом 

модифікації поверхні нанотрубок, введення полімерних і поверхнево-

активних дисперсантів, стабілізаторів тощо [126,127]. Перспективним є 

застосування неіногенних поверхнево-активних речовин, які ефективно 

взаємодіють з поверхнею нанотрубок [11,128]. 

Створення та дослідження нових нанокомпозитів часто обумовлено 

тенденціями суспільних потреб. Так, досить великий об’єм 

експериментальних досліджень присвячено застосуванню нанокомпозитів в 

медицині, біології та фармакології. Для цього, відповідно, основою 

композиту обираються біологічно безпечні, біосумісні та нетоксичні 

речовини. Цікавим рідинним середовищем для майбутніх досліджень може 

бути гліцерин. Ця речовина є нетоксичною та біологічно безпечною, тому 

може бути використана для створення актуальних в медицині 

нанокомпозитів. Варто зазначити, що сам гліцерин широко 

використовується в біології і медицині. Він є інгредієнтом тинктур, 

еліксирів, анестетиків, а також середовищем для бактеріологічних культур 

[129]. Розчинники на основі гліцерину використовуються при вилученні 

високоякісних протеїнів з клітин в біосуспензіях. Для цього процесу є 

характерним формування стабільних асоціатів між звільненими протеїнами 

та гліцерином, що зумовлено присутністю гідроксильних груп в молекулі 

гліцерину [130]. 

Ще одна перспективна область застосування рідинних систем 

наповнених нанотрубками в медицині – явище електропорації. Попередні 
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дослідження показали, що введення НТ в біосуспензії може також 

призводити до значного підсилення електропораційного руйнування 

поблизу міжфазних границь [131–133]. Використання такого процесу 

підвищує ступінь екстракції корисних компонентів з клітин [134,135]. 

Завдяки своїй високій електропровідності вуглецеві нанотрубки підсилюють 

електропораційне руйнування шляхом збільшення напруженості 

електричного поля (в 10-100 разів) [131]. Оцінки показують, що присутність 

нанотрубок, навіть при невеликих значеннях напруженості поля, призводить 

до підсилення ефективності електропорації на ≈ 80 % [133]. Також, в ході 

експериментальних досліджень електропорації біоклітин, було відмічено 

значне концентрування біоклітин на поверхні НТ, що пояснювалося явищем 

діелектрофорезу [136]. Підсилена електропорація, що зумовлена 

присутністю НТ, дозволяє змінити стратегію електропораційної обробки 

[137]. Такий підхід має значний потенціал для створення систем 

локалізованої доставки лікарських препаратів і може бути практично 

реалізований шляхом стимуляції транспорту лікарських молекул по 

поверхні НТ всередину електропорованих клітин [138]. 

Бінарні суміші вода-гліцерин заповнені одношаровими вуглецевими 

нанотрубками демонструють перспективні оптичні властивості в широкому 

діапазоні температур та хорошу стійкість до оптичних ефектів [12,13]. Був 

розроблений новий метод, щоб відокремити суміш одношарових і 

багатошарових вуглецевих нанотрубок під дією відцентрової сили в суміші 

гліцерину та води [100]. Композити БНТ + гліцерин багатообіцяюча 

нанорідина з інтригуючими поліпшеними властивостями теплопередачі 

[14,139–141]. Однак детальних досліджень структури рідинних систем на 

основі гліцерину і НТ на даний час практично не проводилося. 

Диспергованість вуглецевих нанотрубок в гліцерині або в суміші гліцерин-

вода може бути поліпшена шляхом введення відповідних поверхнево-

активних речовин [12,13] або шляхом хімічного окислення вуглецевих 

нанотрубок [14]. 
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1.2.2. Нанорідини на основі нанопластинок 

Поліетиленгліколь в комбінації з нанопластинками (монтморилоніту 

та/або лапоніту) також інтенсивно досліджується. Було показано, що 

комбінація цих полімерів з монтморилонітом або органо-модифікованим 

ММТ (ОMMT) покращує механічні, в’язкопружні і теплові властивості 

полімерної матриці [37–40]. Суміші ОMMT + ПЕГ були використані як 

ефективні модифікатори реологічних і механічних властивостей 

поліетилену надвисокої молекулярної маси [36]. Крім того, ПЕГ може бути 

використаний як пластифікатор для приготування органоглин [142]. 

Високий інтерес викликають полігліколі доповані солями Li завдяки їх 

широкому практичному застосуванню як тверді полімерні електроліти в 

електрохімічних пристроях, таких як літієві акумуляторні батареї і паливні 

елементи, датчики, тощо [143,144]. Проте застосування таких полімерних 

електролітів обмежено їх низькою іонною провідністю. Включення 

нанонаповнювачів дозволяє поліпшити іонну провідність [145–147]. 

1.2.3. Гібридні нанорідини 

Композиційні матеріали на основі полігліколей, таких як 

поліетиленгліколь та поліпропіленгліколь (ППГ), легованих гібридними 

сумішами наночастинок анізотропної форми (наприклад, вуглецевими 

нанотрубками і нанопластинками), є привабливими в якості матеріалів з 

поліпшеною іонною і теплопровідністю, електричними, оптичними і 

механічними властивостями [148]. При використанні таких полімерних 

матриць вуглецеві нанотрубки демонструють досить гомогенну 

диспергацію [149]. Було досліджено дисперсію модифікованих нанотрубок 

в водорозчинних (ПЕГ) та нерозчинних у воді (ППГ) полімерах [150]. Також 

можливе поєднання ПЕГ з нанотрубками в цілях поліпшення стабільності 

дисперсії в звичайних розчинниках [151]. Було показано, що 

функціоналізація НТ за допомогою ПЕГ [152] збільшує їх розчинність у 

воді і водних розчинах [153]. ПЕГ-оброблені багатошарові вуглецеві НТ 

демонструють відмінну гідрофільність, хорошу біокаталітичну активність 
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та біосумісність [154]. На основі ПЕГ-функціоналізованих НТ вже 

запропоновані датчики для селекції хімічних парів та газів [155,156], біо-

наносенсори [157–159]. 

1.3. Методи досліджень нанокомпозитів 

Композити, доповані нанорозмірним наповнювачем, демонструють 

наявність властивостей окремих компонент системи, а також покращення 

вихідних властивостей основи композиту. Це відбувається внаслідок 

самоорганізації наночастинок, структурування та формування специфічних 

сіток. Властивості таких систем можуть суттєво залежати від способу 

приготування, розподілу наночастинок, наявності процесів агрегації та 

седиментації, тощо. Введення наночастинок покращує провідні електричні, 

теплові властивості, а також загальні механічні показники композиту, 

зберігаючи позитивні якості дисперсного середовища. 

1.3.1. Явище перколяції та електропровідність 

В дисперсійних середовищах наночастинки проявляють схильність до 

агрегації, в результаті утворюються кластери зв’язних частинок, що 

неперервно збільшуються при збільшені концентрації наповнювача. 

Критичне значення концентрації наповнювача, за якої утворюється 

тривимірний неперервний кластер, що пронизує всю систему, називається 

перколяційною концентрацією, або точкою перколяції рс. Як правило, цей 

структурний процес супроводжується різким збільшенням 

електропровідності [60], та механічної жорсткості [160] в безпосередній 

близькості від рс. Значення рс може бути кероване за допомогою різних 

факторів, таких як якісний розподіл електричних контактів або переходів 

між різними частками [161], наявність напівпровідних оболонок навколо 

частинок [162], кластеризація, агломерація [163] або сегрегація частинок 

[164], зміна форми та орієнтації агрегатів і локальної концентрації часток 

[165], залежність структури кластерів від концентрації частинок [166], а 

також орієнтаційного впорядкування НТ всередині матриці [167–170]. Що 
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стосується останнього фактора, вирівнювання НТ може істотно вплинути на 

перколяційні характеристики. Висока впорядкованість НТ руйнує 

перколяційні шляхи, створені перетином та накладанням нанотрубок, і, 

таким чином, зменшує електропровідність. Однак, моделювання таких 

систем методом Монте-Карло показало, що максимальна провідність може 

бути досягнута для часткового впорядкування НТ [171]. 

Теорія перколяції описує виникнення та поведінку зв’язаних кластерів 

у випадкових середовищах. Існуючі моделі перколяції враховують 

різноманітні особливості цього явища, які властиві реальним системам. 

Існують ґраткові (квадратна, трикутна, кубічна і т.д.) і неґраткові моделі, 

враховуються способи формування перколяційних структур, наявність 

кластеризації та реструктуризації [172]. За характером заповнення, 

перколяційні явища можуть бути випадковими та скорельованими. Для 

випадкової перколяції характерне незалежне заповнення, тобто відсутність 

кореляції між розташуванням частинок у просторі. Скорельована 

перколяція може виникати внаслідок далеко діючих взаємодій і посиленої 

агрегації частинок, і тому спостерігається в багатьох природних процесах 

[173–175]. 

На сьогодні вже запропоновано різні ґраткові моделі перколяції, в яких 

ймовірність зайняти комірку fz залежить від кількості зайнятих сусідніх 

комірок [176–180]. Наприклад, в моделі скорельованого росту на 

двовимірній (2D) квадратній решітці значення fz визначається як [176]: 

  ,1
4 z

z rf


  (1.6) 

де z ≤ 4 число зайнятих сусідніх комірок, а r ≥ 1 ступінь агрегації. Для цієї 

моделі fz = 1 при z = 4 і fz <1 при z <4. 

В іншій перколяційній моделі інтерактивної кластеризації [178–181] 

передбачається, що значення fz визначається тільки при наявності сусідніх 

комірок: 

fz = 1, при z ≠ 0 (1.7) 

fz = 1/r, при z = 0 (1.8) 
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Структура системи виникає в результаті комбінації нуклеації, росту і 

можливого злиття кластерів. Для перколяційної моделі інтерактивної 

кластеризації значення r = 1 відповідає звичайній випадковій перколяції. 

Поріг перколяції рс спочатку спадає, а потім зростає зі збільшенням ступеня 

агрегації r [181]. Для великих r (>>1) спостерігається ріст компактних 

кластерів Ідена. За перколяційного переходу ці кластери об'єднуються у 

великий кластер [180]. Передбачається, що в граничному випадку ідеальної 

агрегації r → ∞ перколяційний кластер має дископодібну форму з порогом 

перколяції рс ≈ π/4 ≈ 0,76 [176]. Це значення близьке до того, що було 

отримано для однорозмірних дисків рівномірно розподілених на плоскій 

підкладці, рс = 0,718 ± 0,003 [182]. 

Інші моделі скорельованої перколяції також були досліджені [183–186]. 

В 2D методі модельного відпалу сила притягання між найближчими 

зайнятими комірками призводить до утворення структури, що нагадує 

розрив металічної плівки [183]. В тепловій моделі кореляційного осадження 

займання вільних комірок залежало від наявності найближчих сусідів, а 

також від температури [184]. Для скорельованої перколяції в моделі росту 

поверхонь початкові «зерна» були осаджені на підкладці і подальший ріст 

поверхні відбувався навколо початкових зерен [185]. Також досліджувалась 

скорельована перколяція для осадження частинок на неоднорідну підкладку 

з двома типами комірок з різними енергіями активації [186]. 

Перколяційні процеси добре описуються скейлінговими законами з 

певним набором критичних індексів. Перколяційним системам властива 

явно виражена просторова неоднорідність і для її характеристики вводять 

поняття кореляційної довжини ζ. На малих просторових масштабах L< ζ ці 

системи проявляють самоподібність, або фрактальність, на великих 

просторових масштабах L > ζ, вони є просторово-однорідними. Поблизу 

точки перколяції величина ζ розбігається відповідно степеневому закону 

[187]: 
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 срр  (1.9) 

де ν це експонента довжини кореляції. Безпосередньо в точці перколяції 

кореляційна довжина рівна розміру системи L ≈ ζ. 

Подібними степеневими законами описується також поведінка 

ймовірності виникнення перколяційного кластеру: 
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  (1.10) 

де величина Р∞ - параметр порядку, а β, відповідно, експонента параметра 

порядку. 

Залежність кількості частинок у перколяційному кластері N від розміру 

системи L можна оцінити як: 

,fdddd LLLLРLN  




 (1.11) 

тобто вона також є степеневою, де df – розмірність системи. 

Степеневий характер залежності кількості частинок від розміру 

системи свідчить про те, що перколяційний кластер є фракталом, з 

вимірністю df. Зокрема для двовимірних систем df ≈ 1,896. 

Задача перколяції для анізотропної (видовженої) геометрії привертає 

багато уваги в останні роки. Дані моделювання через осадження суміші 

провідних та ізоляційних частинок на плоскі 2D підкладки свідчить, що 

висота перколяційного шару залежить від концентрації саме провідних 

частинок р [188]. Неодноразово досліджувався взаємозв’язок між 2D і 3D 

перколяцією на кубічній решітці з геометрією Lx × Ly × Lz (Lx = Ly) [189,190]. 

Для залежності перколяційного переходу від товщини рс(Lz) при Lz<0,1Lx 

спостерігалася поведінка, що відповідає: 

  ,1
zczc LpLp  

 (1.12) 

де ν ≈ 0,88 експонента довжини кореляції для задачі 3D перколяції. Тим 

не менш, при Lz ≥ 0,1Lx потрібно внести поправки до скейлінгового закону. 
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Даний скейлінговий закон відповідає отриманим експериментальним 

даним для залежності перколяційного переходу від товщини АІ-Ge плівок 

[191]. 

Було розглянуто моделювання неперервної перколяції в 3D 

прямокутних зразках наповнених сферичними частинками [192]. Отримані 

дані свідчать, що форма зразків, а також їх відносні розміри, впливають на 

перколяційну поведінку. Критична об’ємна частка рс в напрямку товщини 

була нижчою, ніж в класичному випадку ≈ 0,29 (для сфер в 3D матриці) і 

збільшувалася зі збільшенням товщини плівки. 

Досить інтенсивно досліджувалися 2D прямокутні Lx × Ly ґратки [193–

205]. Аспектне співвідношення визначали як а = Lx / Ly ≥ 1. Для звичайної 

випадкової перколяції ріст перколяційного кластеру спостерігався 

переважно в напрямку короткої осі Ly (легкий напрямок для перколяції), в 

той час як перколяція в напрямку осі Lx (складний напрямок для виникнення 

перколяції) спостерігалася досить рідко. В результаті були отримані різні 

скейлінгові функції кінцевого розміру для залежностей перколяційних 

переходів х

ср  і у

ср  [193–195,201,205]. 

Однак, перколяційний перехід в нанокомпозитних системах, як було 

показано, залежить не лише від анізотропії модельованих зразків, а й від 

частинок, якими вони наповнені. При переході від наповнювача з 

ізотропними частинками (квадрати, сфери) до наповнювача з анізотропними 

частинками (трубки, стрижні, пластини) критична перколяційна 

концентрація може зменшуватися і приймати досить низькі значення. 

Найпростішою моделлю анізотропної частинки може бути так званий 

лінійний k-мер, тобто частинка, яка послідовно займає k вузлів. Для 

перколяційної задачі k-мерів на квадратній ґратці показано, що величина рс 

спадає при збільшенні k по степеневому закону kрс 1  [206]. В роботі 

[207] для k-мерів отримано іншу апроксимаційну формулу для 

перколяційного переходу:  2)11(1 kаСрс  , де а ≈ 0,31. 



40 

Як було зазначено вище, перколяційний перехід в нанокомпозитних 

системах супроводжується різким збільшенням електропровідності. 

Поведінка електричної провідності системи в околі точки перколяції також 

описується степеневим скейлінговим законом: 

сt

срр )(   при срр  , (1.13) 

де tc – критичний індекс електропровідності. Критичний показник t 

залежить від розмірності системи і типу перколяції. Для задачі випадкової 

перколяції були отримані наступні значення tc ≈ 1,33 для 2D і tc ≈ 2 для 3D 

випадків [187]. Значення tc ≈ 2,5 було отримане для неперервної перколяції в 

моделі "швейцарський сир" з розподіленими сильними зв’язками або 

контактними опорами [187]. 

Також було досліджено вплив геометрії зразка на електричну 

провідність на прямокутних ґратках [191,203,204,208]. Експериментально 

було вивчено електропровідність як функцію товщини плівки Lz (АІ-Ge 

випадкових сумішей) [191]. Встановлено, що система поводить себе як 3D 

системи, коли товщина плівки Lz значно більше, ніж довжина кореляції. Для 

моделі осадження провідних частинок на 2D підкладку було отримано 

наступний скейлінговий закон залежності електропровідності від товщини 

σ(Lz) [208]: 

сtc

zz LL )(  , (1.14) 

де tc критичний показник провідності, а c

zL  критична товщина. 

Ще одна особливість перколяційної поведінки нанокомпозитних 

систем пов’язана з проявом багатоетапної перколяції. Досить чітко даний 

ефект продемонстровано в роботі [209] на прикладі кривих залежності 

електричної провідності від концентрації наповнювача та від геометрії 

комірки. Представлені графіки показують явне розходження в σ(Cn) кривих 

отриманих для різних товщин комірок. Було показано, що для меншої 

товщини зразків спостерігається одноступінчасте зростання, як і в ряді 

попередніх досліджень [6,17,18]. В свою чергу, крива концентраційної 

залежності електропровідності для комірки з більшою товщиною проявила 
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дві чіткі ділянки зростання та насичення. Такий двоетапний (ступінчатий) 

характер перколяції є спільною рисою рідинних композитів з низькою 

в'язкістю. Зокрема, така поведінка раніше спостерігалася для НТ дисперсій 

в полімерних матрицях [166,210,211]. Перший поріг перколяції можна 

віднести до динамічної (кінетичної) перколяції, що з'являється через рух і 

взаємодію НТ. Даний процес може бути описаний за допомогою динамічної 

теорії [60,165]. Низьке значення порогової концентрації, що притаманне 

даному процесу, було пояснено через низьку в'язкість рідиноподібної 

матриці, що сприяє інтенсивному руху нанотрубок і, як результат, їх 

флокуляції. Другий поріг перколяції в полімерних дисперсіях НТ [165] 

відноситься до статичної перколяції, що розвивається при більш високому 

вмісту наповнювача, коли броунівський рух є обмеженим. Цей процес може 

бути описаний за допомогою статистичної теорії, в припущенні 

випадкового розподілу частинок та відсутності їх руху і взаємодії. 

Як було показано, перколяційний перехід в реальних системах досить 

чутливий до різних факторів, від геометрії комірки до форми та кількості 

присутнього наповнювача. Наприклад, для системи одношарові вуглецеві 

нанотрубки – епоксидна смола було отримано значення порогу перколяції в 

діапазоні (0,1-0,2) % мас. або 0,04 % об. [212], в той час як для полі(р – 

фенілен вінілен – со – 2,5 – діоктоксі – m – фенілен вінілену) значення 

порогу перколяції становить 8,4 % мас. [213]. 

Досить часто поріг перколяції спостерігається при концентраціях 

значно нижчих 0,1 % мас. Для багатошарових нанотрубок отримане 

значення перколяційної концентрації в поліпропілені становить 0,05 % мас. 

[214], у полівініловому спирті – 0,055 % мас. [215], а в епоксидній смолі: 

(0,025-0,04) % мас. в роботі [216]; 0,039 % мас. в роботі [217]; (0,5-1) % мас. 

в роботі [218]. Подібні значні відмінності між значеннями перколяційних 

концентрацій можуть мати різну природу. На утворення перколяційного 

кластеру може впливати як метод приготування зразків, розміри комірок, 

так і якість самих матеріалів наповнювача та матриці. 
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1.3.2. Реологічні властивості та особливості структуроутворення 

Реологічні властивості рідинних систем наповнених наночастинками в 

більшій мірі залежать від утворення певних структур та розташування 

наночастинок в середині матриці. Реологічні дослідження водних суспензій 

багатошарових вуглецевих нанотрубок показали аномальну поведінку 

в’язкості в залежності від швидкості зсуву [11]. В даних дослідженнях водні 

суспензії стабілізувалися поверхнево-активною речовиною (ПАР), 

концентрація якої мала вагомий вплив на криві в’язкості. При малих 

швидкостях зсуву та низьких концентраціях ПАР (в порівнянні з 

концентрацією НТ) спостерігалася поява від’ємної в’язкості. З іншого боку, 

дослідження системи на основі полікарбонату допованого багатошаровими 

вуглецевими нанотрубками показали, що зі збільшенням концентрації 

останніх, в’язкість композиту зростає і, як наслідок, збільшується модуль 

пружності [219].  

Отримані дані експериментальних досліджень реологічних 

властивостей нанокомпозитів наповнених НТ вказують на реологічний 

перколяційний перехід в околі концентрації НТ (1÷2) % мас. [17,219]. При 

подальшому збільшенні концентрації композити проявляють 

неньютонівську поведінку і криві в’язкості більше спадають зі збільшенням 

частоти. 

У випадку наповнення композитів нанопластинками має місце 

покращення бар’єрних властивостей полімерних матриць [37] та 

покращення механічних показників [37–40]. Комбінації полімерних матриць 

з монтморилонітом або його модифікаціями були використані як ефективні 

модифікатори реологічних і механічних властивостей поліетилену високої 

молекулярної маси [36]. Інтеркаляція в ММТ спостерігалася тільки з 

оксіетиленовими ланками, що містять полігліколі [220]. Було показано, що 

послідовності від 5 до 6 ланок оксиетилену достатньо для інтеркаляції. 

ММТ переважно поглинається частками високомолекулярного ПЕГ [221]. 

Ланцюги ПЕГ можуть проникати всередину ММТ і ОMMT [221–223]. Крім 
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того, такі композити можуть бути використані як модифікатор для 

приготування органоглин [142]. Дослідження систем на основі 

поліпропіленгліколей також демонструють поліпшення реологічних і 

механічних властивостей полімерної матриці при внесенні шаруватих 

силікатів [142,224,225]. 

Варто зазначити, що присутність нанонаповнювача значно впливає на 

структуру полімерної матриці з точки зору її кристалічності. Було показано, 

що значення кристалічності, отримані методом диференціальної скануючої 

калориметрії, для системи ПЕГ-БНТ, монотонно зростає, досягаючи 

максимуму при концентрації нанотрубок С = 0,5 % мас., а потім спадає до 

мінімуму при С = 0,6 % мас., і знову починає зростати [226]. На рис. 1.6 

представлено дану залежність ступеня кристалічності ПЕГ-10000 від 

концентрації НТ. 

 

Рис. 1.6. Ступінь кристалічності ПЕГ-10000 χДСК в залежності від 

концентрації нанотрубок Сn [226] 

Збільшення кристалічності ПЕГ в діапазоні концентрацій Сn = (0-0,5)% 

мас. було пояснено тим, що нанотрубки можуть служити центрами 

гетерогенної нуклеації кристалічної фази. Зі збільшенням концентрації цих 

центрів швидкість кристалізації і ступінь кристалічності полімерної матриці 
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також зростають. В результаті реалізується більш досконала структура 

полімеру з вищим ступенем кристалічності. Різкий спад кристалічності в 

діапазоні концентрацій (0,5-0,6) % мас. (рис. 1.6, область визначена 

пунктирами) може бути пояснений ефектом впливу поверхні нанотрубок на 

досліджувані характеристики. При концентрації Сn ≈ 0,6 % мас. процеси 

теплового руху ланцюгів макромолекул обмежений через наявність добре 

розвиненої поверхні нанотрубок. Наявність стеричних перешкод для 

макромолекул ПЕГ в результаті має відображення у втраті їх рухливості і, 

як наслідок, в здатності утворювати кристалічну структуру. Тим не менш, 

при більш високих концентраціях (Сn > 0,6 % мас.) спостерігалась сильна 

агрегація вуглецевих нанотрубок всередині матриці ПЕГ. Це призвело до 

зменшення поверхні нанотрубок, вільної для взаємодії з матрицею ПЕГ. 

Варто зазначити, що показник Аврамі (який визначає механізм 

кристалізації) також проходить через мінімум в діапазоні концентрацій Сn = 

(0,5-0,6) % мас., як і ступінь кристалічності (рис. 1.7) [227]. 

 

Рис. 1.7. Залежність показника Аврамі n від концентрації БНТ Сn при 

різних швидкостях охолодження Vc [227] 

Для визначення кінетичних параметрів неізотермічної кристалізації 

використовують модифіковане рівняння Аврамі [228]: 
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ДСКДСК Ktt   (1.15) 

де К стала швидкості, а n (1-4) показник Аврамі. 

Показник Аврамі також може бути пов'язаний з фрактальною 

вимірністю зростаючих кристалітів df  [229]: 

1 nd f  (1.16) 

Для НТ-наповнених композитів параметр df є визначальним в 

дослідженнях структури. Фрактальна вимірність визначає морфологію 

агрегатів і її значення лежить між 1 (відповідає лінійній структурі) та 2 

(відповідає компактним тривимірним агрегатам) [27]. 

1.3.3. Теплопровідність в рідинних системах наповнених 

наночастинками анізотропної форми 

Теплові властивості рідинних систем, наповнених наночастинками 

анізотропної форми, також проявляють перколяційну поведінку. 

Теплопровідність в значній мірі залежить від взаємодії між наповнювачем 

та дисперсійним середовищем, а також від однорідності розподілу 

нанотрубок [226]. Наприклад, на рис. 1.8 представлено залежність 

теплопровідності λ від концентрації БНТ Cn для ПЕГ-10000. 

 

Рис. 1.8. Концентраційна залежність теплопровідності λ для ПЕГ-10000. 

На вставках показані мікрофотографії композитів за відповідної 

концентрації НТ. Т=313 К [226] 
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Як можемо бачити, залежність теплопровідності від концентрації НТ, 

для тієї ж системи, в повній відповідності з отриманими даними ступеня 

кристалічності та показника Аврамі. Початкове збільшення λ (область I) 

може бути пояснене впливом нанотрубок на збільшення ступеня 

кристалічності. В області II ( c

nCС  ) збільшення λ може бути пояснено 

внеском утвореної сітки БНТ до теплової провідності. Внутрішня 

теплопровідність окремих БНТ може бути досить високою, λ ≈ (2000-3000) 

Вт/(м К) [94,230], у порівнянні з чистим ПЕГ-10000, λ ≈ 0,4 Вт / (м К). Тим 

не менш, в безпосередній близькості до перколяційного переходу стрибок 

електропровідності виявився більш помітним, ніж зміна теплопровідності. 

Цей ефект пов'язаний з тепловим опором контактів між окремими БНТ і 

наявністю добре розвинених зв’язків ПЕГ-БНТ. 

Для теоретичного опису поведінки теплопровідності в 

нанокомпозитних системах використовують різні моделі, такі як моделі 

Максвелла-Ойкена [231], Бруггемана [232], Льюіс-Нільсена [233], Мередіт і 

Тобіаса [234]. Теорія перколяції, що використовує скейлінгові залежності, 

найкраще описує поведінку теплопровідності в таких системах [226]: 

,,)( p

nn

kp

nn CCприCС   (1.17) 

де k критичний показник теплопровідності. 

1.4. Висновки до розділу та обґрунтування актуальних проблем 

На сьогодні вже проведено численні дослідження нанокомпозитних 

систем в залежності від типу матриці, наповнювачів, методу приготування 

зразків, наявності різних типів домішок, функціоналізації та модифікації 

поверхні наповнювача тощо. На основі отриманих даних вже запропоновано 

різні типи датчиків, біосенсорів, дисплеїв, акумуляторів, сонячних батарей і 

т. д. Створені новітні матеріали та пов’язані з ними явища активно 

застосовують в біології та медицині. Аномально великий інтерес 

привертають до себе вуглецеві наповнювачі. Можна виділити декілька 
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ключових аспектів впливу наночастинок на властивості композиційних 

нанорідин на їх основі: 

1) Покращення механічних властивостей композитів допованих 

НТ: 

- НТ надають композитам жорсткості, що пов’язано з високим 

значенням модуля пружності при розтягу. 

- Наявність високої пружної деформації (до 5%) дозволяє збільшити 

межу міцності при розтягу на порядок в порівнянні з базовим матеріалом. 

2) Покращення електричних та теплових характеристик композитів 

допованих НТ: 

- Можливість отримання електропровідних композитів при малих 

концентраціях струмопровідної компоненти. 

- Наявність високих показників електромагнітного екранування. 

- Розширення діапазону робочих температур завдяки підвищенню 

діапазону температури переходу в склоподібний стан. 

- Невеликі кількості вуглецевого наповнювача в полімерній матриці 

дозволяють знімати електростатичні заряди і збільшують теплостійкість 

термічно нестійких матеріалів. 

3) Покращення механічних, в’язкопружних і теплових 

властивостей полімерних матриць допованих нанопластинками: 

- Монтморилоніт є ефективним модифікатором реологічних і 

механічних властивостей поліетилену надвисокої молекулярної маси; 

- Нанопластинки дозволяють поліпшити іонну провідність полімерних 

електролітів; 

- Нанопластинки широко використовують в цілях поліпшення 

стабільності дисперсії НТ в розчинниках. 

Однак, незважаючи на великий обсяг проведених досліджень, картина 

фізичних властивостей нанокомпозитних систем досі залишається 

неповною. Зокрема, поведінка нанотрубок (електричні, теплові властивості 

та прояви утворення структури) в рідинних системах різної природи 
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вивчена досить обмежено. Незрозуміло, як залежить часова стабільність 

таких систем від природи рідкої фази та наявності різних типів 

стабілізаторів. Досить цікавим напрямком досліджень є вплив водневих 

зв’язків на формування первинних структур всередині матриці. Раніше було 

показано, що при синтезі НТ за присутності гліцерину утворюються 

упорядковані масиви НТ. Природа цього явища не з’ясована, але очевидно 

що це відображає особливий механізм взаємодії НТ і рідинних систем з 

водневими зв’язками. Крім того, досі залишається невирішеною проблема 

стабільності утворених нанокомпозитів, вплив процесів реструктуризації на 

характеристики нанорідини в процесі її експлуатації. Варто звернути увагу і 

на теоретичний опис поведінки нанокомпозитних систем. Існуючі теорії та 

моделі досить поверхнево пояснюють явища агрегації та перколяції при 

врахуванні ступеня впорядкування частинок, концентрації, ступеня 

анізотропії як системи, так і наповнювача, тощо. Зокрема, теорія перколяції 

обмежена найпростішими моделями, більшість з яких не враховує 

агломерацію та часткове впорядкування частинок. 

Ще одна особливість, яка потребує детального розгляду, проведених 

експериментальних досліджень – обмеженість діапазону концентрацій. В 

рамках одного дослідження проводиться аналіз даних для зміни 

концентрації лише на декілька відсотків. Даний факт впливає на 

узагальнення отриманих експериментальних даних та побудову теоретичної 

моделі. 

З огляду на проаналізовані експериментальні дані за останні роки, та 

виявлені недоліки, ціль подальших досліджень полягала у встановленні 

визначних факторів структуроутворення та головних чинників 

перколяційної поведінки фізичних властивостей рідинних нанокомпозитів, 

на основі різних дисперсійних середовищ, наповнених наночастинками з 

високим ступенем анізотропії форми (багатошаровими вуглецевими 

нанотрубками та лапонітом, а також функціоналізованими БНТ). 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Матеріали 

2.1.1. Наночастинки анізотропної форми 

Багатошарові вуглецеві нанотрубки. В дослідженнях 

використовувалися БНТ отримані методом хімічного осадження графіту в 

газовій фазі з каталізатором FeAlMo0,07 (Спецмаш, Україна). Для відділення 

нанотрубок від каталізатора та мінеральних добавок одержаний продукт 

обробляли розчином лугу NaOH і соляною кислотою. Після цього зразки 

фільтрували для видалення надлишків кислоти і багаторазово промивали 

дистильованою водою до значення pH дистильованої води. Залишкова 

масова концентрація мінеральних домішок не перевищувала 1%. Знімки 

багатошарових вуглецевих НТ отримані просвічуючим електронним 

мікроскопом (ПEM, JEM 100 СХІІ, Токіо, Японія) при напрузі 100 кВ, 

зображені на рис 2.1. 

 

Рис. 2.1. Знімок зразку не модифікованих вуглецевих НТ, знятих 

електронним мікроскопом [235] 
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Багатошарові НТ можна розглядати, як коаксіально вкладені графітові 

циліндри з відстанню між шарами 0,34 нм. Представлений знімок 

нанотрубок показує досить явно різницю в діаметрах та їх заплутаність. 

Зазвичай отримані НТ мають зовнішній діаметр d ≈ 20 – 40 нм., в той 

час як їх довжина l змінюється від 5 до 10 мкм. За рахунок великих 

діаметрів БНТ мають металічний тип провідності. 

Лапоніт. Лапоніт RD (Rockwood Additives Ltd., Великобританія) є 

синтетичною глиною та має наступну хімічну формулу: 

Na+ 0.7[(Si8Mg5.5Li0.3)O20(OH)4]-0.7  

Згідно з літературними даними, його питома площа поверхні, 

встановлена шляхом вимірювання адсорбції азоту, становить 370 м
2
/г [236], 

і його щільність ≈ 2,53 г/см
3
 [237]. Лапоніт складається з заряджених 

дископодібних шарів з товщиною близько 1 нм і середнім діаметром 25-30 

нм [238]. Лапоніт можна розглядати як лист з іонів магнію затиснутий між 

двома шарами атомів кремнію. Частинки лапоніту мають негативний 

поверхневий заряд, який збалансований іонами Na
+
 у подвійному йонному 

шарі. Бічні грані можуть мати як позитивний, так і негативний заряд в 

залежності від значення рН оточуючого середовища. Заряди на бокових 

гранях є рН залежними внаслідок присутності атмосферних груп MgOH, 

LiOH та SiOH. Відповідно до специфікації виробника, грані частинок 

лапоніту позитивно заряджені при значенні рН нижче 11. Кількість 

негативних зарядів, що визначається як катіон-обмінна ємність для лапоніту 

становить 0,75 мг-екв/г. 

2.1.2. Рідинні дисперсійні середовища для створення 

нанокомпозитів 

Гліцерин. Однією з базових рідин для створення нанокомпозитів було 

обрано гліцерин (ГОСТ 6259-75, ООО "Новохім", Харків, Україна) – 

сиропоподібна безбарвна рідина без запаху та солодка на смак. Хімічна 

формула: С3Н8О3. Структурна формула НОСН2-СН(ОН)-СН2ОН. 
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Рис. 2.2. Конформаційна модель молекули гліцерину 

Вперше гліцерин був отриманий К. Шеєлем в 1779р. Він обробляв 

жири лугом в присутності оксиду свинцю [239]. На сьогоднішній день лише 

мала частина гліцерину отримується з жирів, а більшість – синтетично з 

аллілхлориду або аллілового спирту.  

В умовах достатньо сильного охолодження впродовж тривалого часу 

висококонцентрований гліцерин кристалізується, утворюючи кристали 

ромбічного вигляду. Оптимальна температура кристалізації становить ≈ -7 

°С [239]. Температура плавлення таких кристалів гліцерину знаходиться в 

межах від 17 °С до 20 °С. Температура кипіння гліцерину рівна 290 °С, але 

при такій температурі він поступово починає розкладатися [239]. Тому 

гліцерин переганяють у вакуумі [240]. 

Гліцерин взаємодіє з водою в будь-яких співвідношеннях, при цьому 

виділяється тепло і відбувається контракція. Найкраще зменшення об’єму 

помітно якщо змішувати гліцерин з водою у пропорції 57 до 43, відповідно 

[239,240]. 

Гліцерину, як і іншим спиртам, властиве випаровування, яке для даної 

речовини відбувається при температурі (150 – 160) °С [240], але при 

кімнатній температурі гліцерин не випаровується. Якщо ж гліцерин 

нагрівати до високих температур в присутності каталізатора, то утворюється 

ненасичений альдегід (шляхом відокремлення двох молекул води) акролеїн 
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[239–241]. Ця утворена речовина має, на відміну від гліцерину, різкий 

неприємний запах. 

Гліцерин – горюча речовина, якщо його запалити, то він згорає у 

полум’ї без диму. У відкритій посудині температура спалаху становить 174 

°С, температура займання – 187 °С, самозаймається гліцерин при 

температурі 393 °С [241]. 

Досліджуваний гліцерин має молекулярну масу 92,09 г/моль, 

температуру плавлення 291,3 К, і густину 1,261 г/см
3
 (293 K). Перед 

використанням гліцерину з нього видалялися домішки води шляхом 

витримування під вакуумом при температурі 363 К протягом 10 годин. 

Поліетиленгліколь. Для дослідження зразків в залежності від 

молекулярної маси полімерної матриці було обрано поліетиленгліколь 

різних молекулярних мас (ПЕГ-400, ПЕГ-1000, ПЕГ-10000) виробництва 

компанії Aldrich. Термін “гліколь” притаманний низькомолекулярним 

полімерам, тоді як термін “оксид” застосовують до полімерів з високою 

молекулярною масою (> 20000). На рис. 2.3 представлено структуру 

поліетиленгліколю. 

 

Рис. 2.3. Хімічна структура поліетиленгліколю / поліетиленоксиду 

За кімнатної температури ПЕГ з молекулярною масою Мω до 600 

знаходиться в рідкому стані, ПЕГ з молекулярною масою від 800 до 2000 – 

пастоподібний, і з молекулярною масою вище 3000 ПЕГ є кристалічною 

речовиною. При температурі вище за 333-340 К всі досліджені ПЕГ 

знаходяться в рідинному стані. Ступінь кристалічності χ поліетиленгліколю 

зростає зі зростанням молекулярної маси. ПЕГ є гідрофільним неіонним 

полімером та проявляє високу розчинність в воді [242]. 
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Декан. Для дослідження зразків в широкому спектрі концентрацій НТ 

за основу композитів було обрано декан. Декан яскравий представник 

алканів з хімічною формулою C10H22 та зі 75 структурними ізомерами [243]. 

Ці ізомери є легкозаймистими рідинами. Декан входить до складу паливних 

речовин (бензин). Як і інші алкани, це неполярна рідина і вона не 

розчиняється в полярних рідинах, таких як вода. Він має поверхневий натяг 

0,0238 Н/м. 

Для даного дослідження декан був обраний завдяки його невисокій 

в’язкості, що було важливим через специфіку експерименту. Для 

порівняння отриманих даних також використовувалися нанокомпозити на 

основі повітря, дистильованої води, етиленгліколю, ПЕГ-400 та рідкого 

кристалу 5ЦБ. 

2.2. Методи отримання нанорідин 

2.2.1. Приготування зразків 

Для дослідження електрофізичних та реологічних властивостей 

нанокомпозитних систем на основі гліцерину було виготовлено декілька 

зразків суспензії різної концентрації нанотрубок. Вихідний зразок мав 

концентрацію 1% мас. НТ. За допомогою механічних ваг була зважена 

частка чистого гліцерину, виходячи з якої було підраховано необхідну масу 

вуглецевих нанотрубок, для отримання 1%-го розчину. Відповідно була 

відрахована й маса порожньої пробірки. Отриману суспензію змішували за 

допомогою ультразвукового диспергатора УЗДН-2Т (СРСР, 1986р.) на 

частоті 22 кГц протягом 5-10хв, з подальшим швидким (5-10с) 

охолодженням до температури кристалізації. Наступні концентрації були 

отримані методом послідовного розбавлення. До вже отриманого 1%-го 

розчину добавлялась необхідна кількість чистого гліцерину, щоб отримати 

0,3%-ий розчин і так далі. 

Для вивчення впливу нанопластинок лапоніту на властивості 

нанорідин, попередньо було приготовлено суміш вуглецевих нанотрубок та 

лапоніту у масовому співвідношенні 2:1. Суміш готувалась у водному 
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розчині при рН = 10 з використанням ультразвукової ванни. Далі суміш 

центрифугували до утворення осаду, після чого застосовувалася ліофільна 

сушка зразків в замороженому стані під вакуумом на протязі 24 год. для 

отримання добре розшарованих зразків. Отримана суха суміш вуглецевих 

нанотрубок з лапонітом додавалась до дисперсійної основи у необхідній 

кількості для подальших досліджень. 

При роботі з полімерними матрицями композитні зразки готували 

шляхом додавання відповідних наважок вуглецевих нанотрубок до 

полімерів (ПЕГ різної молекулярної маси) в рідкому стані з подальшою 

10хв. ультразвуковою обробкою суміші з використанням диспергатора 

УЗДН-2T. Для даної серії зразків також додатково було проведено 

дослідження впливу часу ультразвукової обробки на структуру утворених 

зразків. Після обробки ультразвуком, композити охолоджувалися до 

твердого стану перед подальшими експериментами. 

2.2.2. Функціоналізація поверхні вуглецевих нанотрубок 

Для дослідження впливу модифікації поверхні нанотрубок на їх 

поведінку в композитах вихідний зразок вуглецевих нанотрубок попередньо 

був оброблений сумішшю кислот. Загальна схема кислотної 

функціоналізації НТ представлена на рис. 2.4. 

Використовувалася суміш азотної (HNO3) та сірчаної (H2SO4) кислот з 

об’ємним відношення 1:3. Вихідний зразок нанотрубок НT0 масою 0,3 г. 

змішувався з 13,5 мл. суміші кислот при температурі T=343 K. Для 

підсилення диспергування колба з сумішшю під час кислотної обробки 

знаходилася в ультразвуковій бані. Час кислотної обробки складав 5, 30 і 60 

хвилин, а відповідні зразки надалі позначалися як НT5, НT30 і НT60. Після 

обробки зразки промивали дистильованою водою, центрифугували і ця 

процедура проводилась до тих пір, поки pH супернатанту не досягало 

значення  7. Після цього засовувалась ліофільна сушка зразків в 

замороженому стані під вакуумом на протязі 24 год. для отримання добре 

розшарованих зразків. 
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Рис. 2.4. Загальна схема функціоналізації НТ: I – кислотна обробка 

нанотробок сумішшю кислот в ультразвуковій бані, II – промивання - 

центрифугування, III – ліофільна сушка 

2.3. Експериментальні методи дослідження нанокомпозитних 

систем 

Для досягнення поставленої мети в дослідженнях були використані 

різні експериментальні методи, що спрямовані на дослідження таких 

характеристик як електропровідність, структуроутворення та теплові 

властивості. 

2.3.1. Електрофізичні дослідження 

Вимірювання електропровідності в залежності від температури 

проводилося за допомогою містка змінного струму АМ 3003 (DATA.COM, 

Росія, 2008р.) та приладу для вимірювання індуктивності, ємності та опору 

LCR-meter 819 (Instek, Тайвань). Температура в процесі вимірювання 

стабілізувалась за допомогою рідинного термостату THERMOSTAT 100/45 

(Mechanick Prufgerate-Werk Medingen, Дрезден, Германія). Точність 

термостату становить ± 0,2 К. Під час досліду запис температури 

здійснювався за допомогою термометра Centrе-309 (JDC Electronic SA, 
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Швейцарія). Похибка виміру без врахування похибки термопари ± 0,2%. 

Для контролю температури використовувалась термопара К-типу. Матеріал 

позитивного термоелектроду нікель-хром (90,5% Ni + 9,5% Cr), негативного 

- нікель-алюміній (94,5% Ni + 5,5% Al, Si, Mn, Co). Точність виміру складає 

±0,1К. 

Загальна схема установки представлена на рис 2.5. Для дослідів було 

виготовлено комірку (4), яка складається з двох дискових платинових 

електродів (2) діаметру 14 мм та відстанню між ними 0,5мм, поміщених в 

термоізоляційне середовище (5). До одного з електродів припаяна мідна 

трубка (6, 1), через яку пропускають потік води із термостату для 

стабілізації температури. До другого електроду через електроізоляційний 

шар приєднано термопару цифрового термометра (7). Для запису даних 

експеримента термометр SE309 і міст AM 3003 приєднуються до 

комп’ютера кабелем 10-pin, інтерфейсу RS232. Керування пристроями і 

запис проводиться програмним забезпеченням, наданим виробниками в 

комплектах приладів. 

 

Рис. 2.5. Схема установки та комірки для вимірювання температурних 

залежностей електропровідності. Цифрами на малюнку позначено: 1 – 

канали підведення (відведення) потоку води до комірки; 2 – платинові 

електроди; 3 – зразок; 4 – комірка; 5 – термоізоляційне середовище; 6 – 

мідна трубка;7 – термопара 
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Дослідження електропровідності дисперсій нанотрубок, при 

неперервній зміні їх концентрації в різних розчинниках проводили в 

спеціально розробленій комірці (рис. 2.6). Досліджувана суспензія (1) 

знаходилася в каліброваному циліндрі з полімерного матеріалу (4) між 

нижнім (2) та верхнім (3) електродами. Поверхні електродів, що межують з 

досліджуваним зразком, покриті пластинками з пористого нікелю (6), що 

дозволяє не тільки фільтрувати дисперсійне середовище, але й істотно 

зменшує поляризаційний опір електродів. Металева обойма (5) запобігає 

неконтрольованій зміні міжелектродного простору комірки при накладенні 

на зразок тиску, а полімерні кільця (7) - витіканню суспензії. Контрольоване 

за допомогою катетометра переміщення верхнього електрода здійснюється 

за допомогою гвинтового преса (9). Відфільтрована рідина надходить у 

порожнину ізолюючої підставки (8). 

 

Рис. 2.6. Схема будови комірки для вимірювання електропровідності 

суспензій зі зміною концентрації дисперсної фази 

В порядку роботи на нижній електрод (2) насаджували циліндр (4) з 

обоймою (5) і доверху заповнювали його розбавленою суспензією 

нанотрубок в досліджуваному розчиннику з відомою об'ємною часткою 

твердої фази φ0. Верхній електрод (3) вводили в циліндр (4) до контакту 
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компресійного кільця електрода з верхнім обрізом циліндра і злегка 

підганяли його гвинтовим пресом (9). З цього моменту положення 

верхнього електрода щодо нижнього електрода (і, відповідно, відстань між 

електродами) контролювали за допомогою катетометра КМ-600 (Росія) за 

кільцевими мітками (10), нанесеними на електроди. Концентрацію 

дисперсної фази φ визначали за формулою: φ=φ0*L0/L, де φ0 - вихідна 

концентрація суспензії, L0 - вихідна відстань між електродами, L - поточна 

відстань між електродами. 

До початку вимірювань електропровідності досліджуваної суспензії і 

до завантаження досліджуваної системи, в повністю зібраній комірці при 

зведених з деяким зусиллям електродах, катетометром визначали 

положення кільцевих реперних міток на нижньому (hн) і верхньому (hв) 

електродах. Значення різниці h0 = (hв – hн) використовували при визначенні 

відстані між електродами. 

Питому електропровідність суспензії визначали за формулою: 

,RK  (2.1) 

де К - поточна константа комірки, R - виміряний опір між електродами 

з поправкою на опір електродного ланцюга за відсутності зразка при 

зведених електродах R0. Константу комірки К визначали як К=L/S, де L - 

поточна відстань між електродами, S - внутрішній переріз циліндра комірки. 

2.3.2. Мікроструктура 

Для зняття мікрофотографій рідинних систем використовувався 

оптичний мікроскоп Biolar (03-808 Варшава, Польща), обладнаний 

цифровою фотокамерою. Створені зразки сумішей поміщали в плоскі 

комірки з товщиною шару зразка рівною 70 мкм. Мікроструктура 

композитів характеризувалася шляхом аналізу бінарних (чорно-білих) 

двовимірних зображень за допомогою програми ImageJ v1.41. Функція 

розподілу кластерів за розмірами F(r) і середній розмір кластерів rm 

визначалися методом аналізу бінарних зображень. Аналіз був виконаний 

при використанні алгоритму Хошена – Копельмана [244] для ідентифікації 
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різних кластерів. Фрактальна розмірність df була розрахована шляхом 

підрахунку числа комірок, необхідних для покриття периметру агрегатів N 

від розміру комірки L [172]: 

fd
LN  . 

(2.2) 

Значення df відображало морфологію двовимірних проекцій агрегатів. 

2.3.3. Дослідження реологічних властивостей 

Реологічні дослідження проводилися також за допомогою термостату: 

THERMOSTAT 100/45 (Mechanick Prufgerate-Werk Medingen, Дрезден, 

Германія). Вимірювання в’язкості проводилися на приборі Rheotest2. 

Пристрій Rheotest 2 являє собою структурний ротаційний віскозиметр, 

який підходить як для визначення динамічної в’язкості ньютонівських 

рідин, так і для проведення глибоких реологічних досліджень 

неньютонівських рідин. Приладом Rheotest 2 можна виміряти наступні 

аномалії текучості: структурну в’язкість, пластичність (границю текучості), 

тиксотропію, реопексію. Він є двосистемним приладом, який має співвісні 

циліндричні пристрої для вимірювання, а також пристрій конус-плита. 

Геометрія коаксіальних циліндрів забезпечує їх застосування для тих 

задач, де обов’язково потрібно знати швидкість зсуву та напруження зсуву. 

Геометрія конус-плита дозволяє виміряти з високою точністю 

абсолютну в’язкість при певних значеннях швидкості зсуву та напруженні 

зсуву. Дана геометрія ідеально підходить для вивчення реологічних 

властивостей неньютонівських рідин. 

Для проведених реологічних досліджень суспензії багатошарових 

вуглецевих нанотрубок в гліцерині використовувався саме пристрій конус-

плита так як об’єм зразка був обмежений, а такий пристрій дозволяє 

вимірювати при великих значеннях напруги зсуву саме ті залежності, які 

ставилися за мету в даній роботі. 
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2.3.4. Аналіз впливу кислотної обробки на вуглецеві нанотрубки 

Для оцінки ступеня функціоналізації поверхні вуглецевих нанотрубок 

внаслідок кислотної обробки використовувався метод диференційного 

термічного аналізу та інфрачервона спектроскопія. 

Диференційний термічний аналіз функціоналізованих вуглецевих 

нанотрубок проводили на дериватографі Q-1000 (MOM, Угорщина), 

оснащеному комп’ютерною програмою збору та обробки інформації. 

Дослідження здійснювали в динамічному режимі в атмосфері повітря в 

діапазоні температур (293–1273) K при швидкості нагрівання 7,4 К/хв. 

Наважку нанотрубок масою ≈ 40 мг. розміщували в конічний платиновий 

тигель. 

Приведені масові втрати m* розраховувались як 

fi

i

mm

mm
m




*

 
(2.3) 

де mi і mf відповідають початковій і кінцевій масам зразка. 

ІЧ спектри зразків багатошарових вуглецевих нанотрубок «до» та 

«після» кислотної обробки реєструвалися за допомогою приладу «Spectrum 

BX FT-IR» (Perkin Elmer, США) в спектральному діапазоні 4000 – 400 см
-1 

з 

роздільною здатністю ≈ 0,8 см
-1

. Досліджувались таблетки броміду калію 

(КBr) з додаванням 0,03 % мас НТ. Необхідність використання такої досить 

малої концентрації зумовлена високою поглинальною здатністю НТ [30]. 

2.3.5. Диференціальна скануюча калориметрія 

Кінетика ізотермічної кристалізації вивчалася за допомогою 

кристалізаційних ізотерм. Ці ізотерми були отримані з використанням 

диференціального скануючого калориметра DSC-2 (Perkin Elmer, Waltham, 

США), модернізованого і оснащеного програмним забезпеченням обробки 

сигналів. Перед кожним вимірюванням зразок нагрівали до 375 К, 

витримували протягом 3 хв, а потім охолоджували до 263 К зі швидкістю 

охолодження Vc ≈ (1 - 20) К/хв. [227]. 
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Температура плавлення Tпл та ентальпія плавлення ΔHпл були виміряні 

за допомогою приладу ТА Q2000 (ТА Instruments Ltd. Західний Суссекс, 

Англія) в режимі нагріву від 273 К до 333 К зі швидкістю нагріву Vh = 

2К/хв. Зразки (20-30) мг були поміщені в алюмінієві контейнери. 

Ступінь кристалічності полімерних композитів χДСК розраховувався як: 

,
0

пл

пл
ДСК

Н

Н




  

(2.4) 

де ΔHпл ентальпія плавлення композиту, що досліджується, і ΔH
0
пл 

ентальпія плавлення 100% кристалічного полімеру (= 165,5 Дж/г для ПЕГ 

[245,246]). 

Хоча оцінка ступеня кристалічності через ентальпію плавлення, є 

спірним методом [247], він широко використовується для визначення 

ступеня кристалічності ПЕГ [248], і є перспективним при малому вмісті 

наповнювача. 

2.4. Статистична обробка результатів 

Всі експерименти та вимірювання характеристик проводились 

щонайменше 3-5 разів для обчислення середнього значення і похибки 

вимірювань. 

Середнє арифметичне значення вимірювальної величини 

розраховували як: 

,1

n

x

Х

n

i

i
  

(2.5) 

де х1, х2, х3,…,хn відповідають виміряним n значенням. 

Дисперсію, що характеризує розсіяння результатів відносно середнього 

можна знайти за формулою: 
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Для характеристики розсіяння результату спостережень у вибірковій 

сукупності використовували стандартне відхилення (середньоквадратичну 

похибку): 

1

)(
1

2
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i

i

x , 
(2.7) 

і відносне відхилення: 

X

S x  (2.8) 

Випадкову складову похибки результату вимірювань для вибраної 

довірчої імовірності α визначали як:  

,, xn StX    (2.9) 

де tα,n – коефіцієнт Стьюдента для довірчої імовірності α і кількості 

спостережень n. При обчисленнях використовувалось значення α ≈ 0,95. 
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РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АГРЕГАЦІЇ НА 

ПЕРКОЛЯЦІЙНУ ПОВЕДІНКУ НАНОКОМПОЗИТНИХ СИСТЕМ 

МЕТОДМ МОНТЕ-КАРЛО 

Дане дослідження було спрямоване на вивчення впливу агрегації на 

анізотропію перколяції на квадратній решітці видовженої геометрії Lx × Ly. 

Було використано інтерактивну модель кластерного росту, в якій 

ймовірність зайняти комірку на решітці fz залежить від кількості зайнятих 

сусідніх комірок z [180]. Досліджено вплив анізометрії форми решітки 

(аспектне співвідношення для решітки а = Lx/Ly (Lx > Ly)) на скейлінг та 

поведінку електропровідності. Було проаналізовано залежність 

електропровідності від напрямку вимірювання х та у при різних значеннях 

ступеня агрегації r та аспектного відношення а. 

3.1. Опис моделі 

Для даних досліджень, ріст перколяційного кластера базувався на 

моделі кластерного росту [180]. Комірки на 2D квадратній решітці 

послідовно заповнювалися з урахуванням наступних правил: 

1. Нова порожня комірка обиралася випадковим чином з наявних 

комірок; 

2. Кількість «найближчих сусідів» (найближчих заповнених комірок) z 

була задана; 

3. Комірки заповнювалися з ймовірністю fz, що визначалась як: 

fz = 1, при z ≠ 0 (3.1) 

fz = 1/r, при z = 0 (3.2) 

Частка зайнятих комірок р визначалася як відношення числа 

заповнених комірок до добутку LxLy. Решітка заповнювалась до певного 

заданого значення концентрації р а потім перевірялась на наявність 

перколяційного кластера. 
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На рис. 3.1 наведено приклади моделей росту поблизу порогу 

перколяції при різних значеннях ступеня агрегації r для квадратної системи 

Lx = Ly = 256. 

 

 

Рис. 3.1. Приклади моделей росту поблизу порогу перколяції у 

випадку р = 0,52 та r = 100 (а) та р = 0,55; r = 1000 (б). Дані представлені 

для квадратної системи Lx = Ly = 256. Чорний колір відповідає 

незаповненим коміркам [249] 
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Візуальний аналіз даних показує, що збільшення r призводить до 

збільшення середнього розміру кластера. Для якісної характеристики було 

обчислено радіус гірації індивідуального кластера Rs [250]: 
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де вектор ir
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На рис. 3.2 представлено середній радіус гірації Rg в залежності від 

частки зайнятих комірок р для квадратної системи Lx = Ly = 256 за різних 

значень ступеня агрегації r. Слід зазначити, що розмір кластера помітно 

зростає зі збільшенням r при фіксованому значені p. 

 

Рис. 3.2. Середній радіус гірації Rg в залежності від частки зайнятих 

комірок р для квадратної системи Lx = Ly = 256 за різних значень ступеня 

агрегації r [249] 



66 

Дослідження були проведені на видовженій квадратній решітці з 

різними розмірами в горизонтальному х і вертикальному у напрямках: Lx ≥ 

Ly. Періодичні граничні умови були використані в обох напрямках х та у. 

Для визначення різних кластерів було використано алгоритм Хошена -

Копельмана [244]. Значення порогу перколяції pc відповідає мінімальній 

частці зайнятих комірок, при якій формується нескінченний кластер, що 

пронизує всю систему. Для оцінки pc було розраховано ймовірність 

перколяції R в залежності від частки зайнятих комірок р. Значення 

видовженої сторони решітки були обрані в інтервалі Lx = 64 – 2048, а 

кількість ітерацій була рівною 1000. 

Електропровідність системи була обчислена за допомогою алгоритму 

Франка-Лобба [251]. Цей алгоритм полягає у використанні серії 

перетворень (послідовне, паралельне та перетворення зірка-трикутник) 

зв'язків решітки. В результаті цієї послідовності перетворень вся сітка може 

бути згорнута та замінена одним резистором, провідність якого еквівалента 

провідності всієї сітки. В даному досліджені було використано схему з 

чотирьох еквівалентних резисторів (див. [252]) з високою σf = 10
6
 та 

низькою σі = 1 провідністю для зайнятих і порожніх комірок, відповідно. 

3.2. Основні результати 

На рис. 3.3 представлено залежність ймовірності перколяції R від 

частки зайнятих комірок р для різних напрямків х та у при змінних 

значеннях Ly. Для системи кінцевих розмірів криві ймовірності R(р) для 

фіксованих значеннях Lz вказують на те, що ріст перколяційного кластера 

спочатку відбувається в короткому напрямку у (легкий напрямок для 

перколяції), а вже потім в напрямку осі х (важкий напрямок для виникнення 

перколяції). Даний факт повністю відповідає поведінці, що спостерігалася 

для звичайної задачі випадкової перколяції [193–205]. Всі криві R(р) для 

різних значень Lz перетиналися в одній точці **

yx RR   при  cc pp . 
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Рис. 3.3. Залежність ймовірності перколяції R від частки зайнятих 

комірок р для різних напрямків х та у при змінних значеннях Ly. Аспектне 

співвідношення було рівне а = Lx / Ly = 2, а ступінь агрегації r=1000 [249] 

Перколяційний перехід рс для заданих розмірів решітки Lx × Ly був 

виявлений в обох напрямках х та у. Було використано умову R(р) = 0,5 

(тобто в 50% випадків реалізується перколяція) [253]. Для отримання 

перколяційного переходу в термодинамічному наближені при Lx → ∞ та 

Ly→∞ застосовувався скейлінговий аналіз. Перколяційний перехід на 

нескінченній ґратці може бути знайдений шляхом моделювання отриманих 

даних для решіток різних розмірів за допомогою скейлінгових 

співвідношень: 
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де )1()( 1   aca , с = 0,92 ± 0,04, ν = 4/3 показник довжини кореляції 

для 2D систем. Приклад такого моделювання представлено на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Розрахований поріг перколяції рс в залежності від 1

yL . 

Аспектне співвідношення становить а = Lx / Ly = 4, ступінь агрегації r=10. 

Значення 


ср  відповідає перколяційному переходу на нескінченній решітці 

Варто зазначити, що при відносно великих значеннях r > 100 на 

досліджуваному інтервалі Lx = 64 – 2048 спостерігалося відхилення від 

скейлінгових законів (рівн. 3.5) і знайдені значення рс значно відрізнялися 

від прогнозованих величин в термодинамічному наближенні. На рис. 3.5 

представлено залежність порогу перколяції 


ср  від ступеня агрегації r. Як 

ми можемо бачити, значення 


ср  спочатку спадає, проходить через мінімум 

при r ≈ 10
2
, а потім зростає зі збільшенням r [249]. 
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Рис. 3.5. Залежність порогу перколяції 


ср  від ступеня агрегації r. На 

рисунку символи 1 відповідають даним дослідженням, символи 2 даним 

роботи [181] і символи 3 роботі [180] 

Для систем кінцевих розмірів анізотропія перколяції 
y

c

x

c pp   

збільшується зі збільшенням r. 

На рис. 3.6 наведено залежність електропровідності σ від частки 

зайнятих комірок р в різних напрямках х та у у випадку різних значень а при 

r = 100 (а) та випадку різних значень r при а = 32 (б). Як видно з рис. 3.6, 

електропровідність σ має стрибок в безпосередній близькості від 

перколяційного переходу рс. Крім того, спостерігається сильна анізотропія 

електропровідності і значення σу перевищує значення σх. 
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Рис. 3.6. Залежність електропровідності σ від частки зайнятих комірок 

р в різних напрямках х та у у випадку різних значень а при r = 100 (а) та 

випадку різних значень r при а = 32 (б). Розмір видовженої сторони 

решітки Lx = 1024 [249] 

Анізотропія електропровідності збільшується зі збільшенням обох 

величин і r (рис. 3.6а), і а (рис. 3.6б). Розрахований поріг перколяції в 
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коротшому напрямку )(ар у

с  може бути набагато меншим ніж у 

видовженому напрямку )(ар х

с , при чому )(ар у

с < )1( ар у

с < )(ар х

с , де 

)1( ар у

с  поріг перколяції для ізотропної решітки. 

3.3. Висновки до третього розділу 

1) З використанням методу Монте-Карло було вивчено вплив 

агрегації на анізотропію перколяції на квадратній решітці видовженої 

геометрії Lx × Ly. Агрегація була змодельована з використанням 

інтерактивної моделі кластерного росту, в якій ступінь агрегації 

контролювався за допомогою параметра r ≥ 1. Було встановлено, що перехід 

від r = 1 до r → ∞ відповідає переходу від звичайної випадкової перколяції 

до перколяції компактних кластерів Ідена. 

2) При збільшенні ступеня агрегації r поріг перколяції рс 

проходить через мінімум і вплив кінцевих розмірів системи тісно пов'язаний 

зі збільшенням r. 

3) Для систем з видовженою геометрією Lx  Ly встановлено, що 

електропровідність сильно залежить від напрямку, в якому проводяться 

виміри, а знайдений поріг перколяції в коротшому напрямку )(ар у

с  значно 

менший ніж в напрямку видовження )(ар х

с . 

4) Отримані дані можуть бути корисні для детального розуміння 

електрофізичної поведінки нанокомпозитів з геометрією плівок, які мають 

схильність до агломерації та агрегації. Подальші дослідження скейлінгу 

анізотропії електропровідності таких систем дозволить оптимізувати їх 

практичне застосування в оптоелектроніці та сенсорних пристроях. 
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РОЗДІЛ 4. МІКРОСТРУКТУРА ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ 

РІДИН 

4.1. Особливості структури та перколяційні властивості гліцерину 

допованого наночастинками анізотропної форми 

Рідинні системи на основі гліцерину і НТ є перспективними 

середовищами для майбутніх біофізичних застосувань в електропораційних 

технологіях [131–133]. Відзначимо також, що водні розчини гліцерину 

успішно застосовуються для сепарації НТ різного типу за допомогою 

центрифугування [100]. Однак детальних досліджень структури рідинних 

систем на основі гліцерину і НТ на даний час практично не проводилося. 

Застосування нанотрубок в такому важливому напрямку досліджень, як біо-

медицина, вимагає створення стабільних біосумісних і добре диспергованих 

рідинних систем на їх основі [9]. Однак частинки проявляють надзвичайно 

велику схильність до агрегації в суспензіях з різною природою рідинних 

дисперсійних середовищ. Агрегація контролюється інтенсивним 

броунівським рухом та виникає переважно в результаті сильних далеко 

діючих ван-дер-ваальсовських взаємодій між окремими НТ [10]. Для 

стабілізації таких систем широко застосовують нанопластинки шаруватих 

силікатів, серед яких ММТ, ОММТ, ЛТ, ОЛТ тощо [11,36,38,142], чи 

функціоналізацію поверхні наповнювача [29–32]. 

В цій частині дисертаційної роботи наведено результати 

експериментальних досліджень системи гліцерин – багатошарові вуглецеві 

нанотрубки, методами оптичної мікроскопії, дослідженням 

електропровідності і реологічних властивостей (метод конус-плита). 

Додатково було проведено дослідження впливу лапоніту на фізичні 

властивості рідинної системи на основі гліцерину. Проаналізовано часову 

стабільність зразків. Додатково досліджено вплив попередньої кислотної 

обробки нанотрубок на загальні властивості створених композитів. 
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4.1.1. Нанокомпозитні системи на основі гліцерину та 

багатошарових вуглецевих нанотрубок 

На рис. 4.1 представлено мікроскопічні фотографії композитів із 

різними концентраціями багатошарових вуглецевих нанотрубок у межах 

(0,05 – 0,3) % мас. за T = 303 K при збільшенні в 50 разів. При малих 

концентраціях нанотрубок (C = 0,05% мас.) спостерігаються окремі 

агрегати, проте при концентрації C = (0,1÷0,2) % мас. агрегати стають 

з’єднаними в один нескінченний перколяційний кластер. Це свідчить про 

присутність порогу перколяції в околі концентрації C ≈ 0,1 % мас. Такий 

малий поріг концентрації є досить типовим для композитів наповнених 

нанотрубками. 

 

Рис. 4.1. Мікрофотографії рідинної системи гліцерин – БНТ за різних 

концентрацій останніх при збільшенні 50 

При подальшому збільшенні концентрації до 0,2% мас. добре видно 

утворення нових контактів і збільшення перколяційного кластеру, а при 

концентрації 0,3% мас. кластер розростається майже до розміру всієї 

системи. 
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Для візуального уявлення структури кластерів в системі, порівняння і 

визначення ступеня реструктуризації було зроблена додаткова серія знімків 

мікроструктури досліджених зразків. На рис. 4.2а представлено знімки 

рідинної системи гліцерин – багатошарові нанотрубки за концентрації 

0,2%мас. при різних збільшеннях. На представлених зображеннях 

спостерігається деяка інваріантність, що вказує на фрактальну структуру 

утворень. Також варто звернути увагу на те, що за даної концентрації на 

мікрофотографіях спостерігається об’єднаний перколяційний кластер 

одразу після приготування зразків. 

 

Рис. 4.2. Мікроструктура рідинної системи гліцерин – БНТ за 

концентрації 0,2% мас.: а) фотографії початкової системи при різному 

збільшенні; б) вплив температури та довготривалої витримки на процес 

реструктуризації 

Для аналізу процесів реструктуризації було зроблено мікрофотографії 

системи за довготривалої (24 години) витримки зразків, та знімки при 

високій температурі (рис. 4.2б). Зразки під час довготривалої витримки 

знаходились в кімнатних умовах (температура 298К, тиск 1 ат.) і не 

зазнавали жодного, окрім гравітаційного впливу. Для аналізу 

температурного впливу на процеси реструктуризації в композиті, зразки 
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нагрівали до 363 К і витримували їх при цій температурі у сушильній шафі 

протягом 2,5 годин.  

За даними попередніх досліджень нанокомпозитні системи з 

вуглецевими наповнювачами проявляють схильність до седиментації. Для 

рідинної системи наповненої нанотрубками час θ, за який концентрація 

первинних частинок зменшується вдвічі, можна оцінити за допомогою 

співвідношення [22]: 

,
)ln(

8

3 3

а

а

kTC

d



  (4.1) 

де d – діаметр БНТ, η – в'язкість гліцерину, kT – теплова енергія, C – масова 

концентрація БНТ в суспензії, а=l/d (а>>1) – аспектне відношення, l – 

довжина БНТ. Враховуючи всі параметри дослідженої системи гліцерин – 

багатошарові нанотрубки, розрахований час агрегації ≈ 1,5 години [254]. 

При підвищенні температури в'язкість гліцерину зменшується, що 

спричиняє підвищення інтенсивності броунівського руху і зменшення 

величини θ. В результаті реструктуризації агрегати, що утворені БНТ, 

стають більш компактними і візуально спостерігається збільшення площі 

простору, вільного від нанотрубок. Додаткова витримка протягом 1 години 

при температурі 355 К істотного результату не дає, і тому можна 

припустити, що ми досягли гіпотетичного виходу агрегації на нульову 

відмітку. Для кожної концентрації в кожній із серій було зроблено 5 

фотознімків, з яких потім вибрали найбільш характерні. 

Перколяційна поведінка мікроструктури та наявність певної 

реструктуризації була підтверджена залежностями питомої 

електропровідності від температури. Для кожного зразка композиту було 

проведено вимірювання залежності опору від температури. Зразок тричі 

нагрівали до температури Т ≈ 350 К, а потім охолоджували. Швидкість 

зміни температури становила близько 2 K/хв. Виміри проводились на 

змінному струмі частотою 1 кГц та при напрузі 0,25 В. Напругу прилад не 

дозволяє вибирати, а частоту в 1000 Гц вибрали тому, що при високих 

частотах проявляється вплив ємнісної частини опору, а при наближенні до 
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низьких частот може відбуватись міграція структурних частинок в 

електричному полі та виникати явище приелектродної поляризації. 

На рис 4.3 зображено характерну залежність питомої електричної 

провідності композиту (на прикладі зразка із концентрацією нанотрубок 

0,2% мас.) від температури на циклі нагрів-охолодження, протягом трьох 

циклів. 

 

Рис. 4.3. Залежність електропровідності від температури для 

композиту з концентрацією вуглецевих нанотрубок 0,2 % мас. Цифрами на 

рисунку позначено різні цикли нагрів-охолодження. Стрілками показано 

напрямки зміни температури 

Цей графік показує збільшення електропровідності із збільшенням 

температури (на ділянці нагріву), що пояснюється збільшенням носіїв 

заряду. На ділянці охолодження провідність падає із зменшенням 

температури. Але виміряна протягом охолодження електропровідність 

вища, ніж для нагріву – так зване явище гістерезису електричної 

провідності, що є характерним для інших рідинних систем наповнених БНТ 

[6,18]. Це пояснюється тим, що протягом експерименту зразок не є 

стабільним і в ньому протікають процеси агрегації та седиментації. 
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Добре видно, що з кожним виміром електропровідність не приходить 

до початкового значення, а підвищується. Ця особливість може бути 

ознакою протікання явища реструктуризації в системі, про що свідчить 

попередні дані часової стабільності зразків. Пояснюється така 

реструктуризація тим, що із збільшенням температури в’язкість розчинника 

зменшується, а інтенсивність броунівського руху зростає. Тому 

нанотрубкам легше переміщуватись по об’єму зразка, утворювати агрегати і 

контактувати, але енергія взаємодії між окремими нанотрубками більша за 

енергію теплового руху, тому під час охолодження агрегати не 

розпадаються, а електропровідність росте. Слід відзначити, що помітний 

гістерезис спостерігався тільки при досить невеликих концентраціях 

нанотрубок (С < 0,3 % мас.), а при більших концентраціях (С ≈ 1 % мас.) 

цей гістерезис помітно пригнічувався (рис. 4.4). Це пояснюється тим, що 

при високих концентраціях нанотрубок, останні утворюють багатозв’язну 

структурну сітку в якій міграція структурних елементів майже неможлива. 

Єдиним результатом реструктуризації в таких зразках, мабуть, є зменшення 

тонкої структури. На жаль, побачити зміни під мікроскопом неможливо – 

зразки є чорними і не пропускають світло. Для електрооптики концентрація 

0,35 % мас. вже не придатна для досліджень, а оптимальною є концентрація 

0,05 % мас. З рис. 4.3 видно, що зі збільшенням кількості циклів величина 

гістерезису зменшується, тому для подальшого обговорення 

використовувалися данні останнього циклу нагрів–охолодження. Для 

чистого гліцерину гілка нагрівання та охолодження майже співпадають. 

Таку залежність було знято для всіх досліджуваних концентрацій 

вуглецевих нанотрубок в гліцерині. На рис. 4.4 показано порівняльну 

характеристику електрофізичних властивостей нанокомпозиту різної 

концентрації. 

При збільшенні температури електропровідність гліцерину і рідинної 

системи на його основі з добавками БНТ істотно зростала, що свідчить про 

підвищення іонного механізму провідності в даних системах. Добре видно, 
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що за любої концентрації добавлення нанотрубок призводить до 

підвищення електропровідності системи в порівнянні з чистим гліцерином. 

Однак, якщо для низьких концентрацій (< 0,1 % мас.) це підвищення не є 

суттєвим, то для наповнення (0,1 - 0,2) % мас. зміна провідності, у 

порівнянні з чистим гліцерином, складає 3-4 порядки, що прийнято вважати 

порогом перколяції. 

 

Рис. 4.4. Температурна залежність електропровідності σ рідинної 

системи гліцерин – багатошарові нанотрубки при різних концентраціях 

наповнювача. Стрілками показано напрямки зміни температури [254] 

За отриманими даними було побудовано залежність електропровідності 

від концентрації багатошарових вуглецевих нанотрубок у гліцерині (рис. 

4.5). Порівняння кривих при різних температурах ніяких аномальностей не 

виявляє і криві, в межах похибки, подібні, тому на рисунку представлені 

криві за температури 303 К. 

Як бачимо, електропровідність монотонно зростає із збільшенням 

концентрації вуглецевих нанотрубок, але починаючи з концентрацій (0,1-

0,2) % мас., величина зміни електропровідності збільшується. Це ще раз 

доводить той факт, що для даної рідинної системи перколяційний перехід 
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відбувається в області концентрацій (0,1 - 0,2) % мас. Даний перехід досить 

добре продемонстровано на кривій концентраційної залежності 

електропровідності в подвійному логарифмічному масштабі (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Концентраційна залежність електропровідності рідинної 

системи гліцерин – БНТ при температурі 303 К. Пунктиром показана 

залежність в подвійному логарифмічному масштабі 

Виходячи з отриманих даних електричної провідності була розрахована 

енергія активації для кожного зразку суспензії. Як відомо, вперше енергія 

активація була згадана в роботах Я. Вант-Гоффа та С. Арреніуса, які 

вивчали вплив температури на швидкість хімічної реакції. Було введене так 

зване рівняння Арреніуса : 

),(exp0
RT

E
kk a  (4.2) 

де k – швидкість реакції, R – універсальна газова стала, T – абсолютна 

температура в К, k0 - множник константи швидкості. 
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Це рівняння основане на молекулярно-кінетичній теорії пізніше було 

отримане в статистичній фізиці з урахуванням ряду спрощень, серед яких – 

незалежність енергії активації від температури. 

Якщо застосувати дане рівняння до вимірів електропровідності, то воно 

може бути представлене у вигляді [15]: 

),(exp0
RT

E
   

RTE /lnln 0    

(4.3) 

Складність полягає в тому, що температурна залежність 

електропровідності гліцерину σ не була ареніусівською і в даному випадку 

величина енергії активації E обчислювалась шляхом усереднення по 

температурному інтервалу T = (283÷333) K ефективної енергії активації 

),/1(/ln RTddЕе   (4.4) 

де R = 8,314 Дж/(моль·К) універсальна газова стала. 

Відзначимо, що неареніусівська поведінка електропровідності є 

типовою для скло-утворючих рідинних систем. В цих випадках для 

апроксимації температурної залежності зазвичай застосовується більш 

складне рівняння Вогеля-Таммана-Фулчера (див., наприклад, [255]). 

На рис. 4.6 представлено залежність обчисленої енергії активації від 

концентрації вуглецевих нанотрубок в гліцерині. На вставці до рисунка 

зображено температурні залежності ефективної енергії активації Ее для 

електропровідності за різних концентрацій наповнювача [254]. 

Як видно з графіку, енергія активації зменшується із збільшенням 

концентрації експоненційно, що є зрозумілим, оскільки енергія активації – 

це енергія необхідна для того, щоб заряджена частинка «проскочила» шар 

діелектрику між нанотрубками, а із збільшенням концентрації проміжки 

між нанотрубками стають меншими. Поблизу концентрації (0,1 – 0,05)%мас. 

вуглецевих нанотрубок в гліцерині енергія активації майже однакова, що 

може свідчити про реструктуризацію системи саме при таких значеннях 

концентрації. При великих концентраціях утворюється міцно зв’язана 
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багатоконтактна сітка нанотрубок і вплив концентрації на енергію активації 

зменшується, оскільки заряджені частинки майже весь шлях проходять по 

нанотрубкам. 

 

Рис. 4.6. Концентраційна залежність енергії активації Е обчислена по 

температурним залежностям електропровідності системи гліцерин – БНТ. 

На вставці показані температурні залежності ефективної енергії активації 

Ее для електропровідності за різних концентрацій наповнювача [254] 

Вплив концентрації С на реологічні властивості суспензій 

продемонстровано на рис. 4.7. Як бачимо, чистий гліцерин є ньютонівською 

рідиною, для якої в'язкість η = τ/γ майже не залежить від швидкості зсуву γ 

[256]. Проаналізувавши рис. 4.7, бачимо аномальну поведінку в’язкості 

системи за концентрацій вищих 0,1 % мас., що вказує на певний 

структурний перехід в системі за даної концентрації. Така поведінка 

в’язкості може вказувати на те, що зі збільшенням кількості вуглецевих 

нанотрубок в системі утворюється складна структура з багатьма зв’язками. 

Взаємодія такої структури з поверхнями віскозиметра зменшується, а тому 

відповідно і на графіку зменшується в’язкість. 
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Рис. 4.7. Залежність η від швидкості зсуву γ для рідинної системи 

гліцерин – БНТ при різних концентраціях і температурі Т=303 К 

Аномальна поведінка системи гліцерин – БНТ за якої її в’язкість була 

суттєво нижчою за в'язкість гліцерину (рис. 4.7) може бути пояснена 

руйнуванням сітки водневих зв'язків в гліцерині. Відомо, що в'язкість 

гліцерину визначається переважно водневими зв'язками, а їх руйнування 

може призводити до суттєвого зменшення в'язкості [257–259]. Також варто 

звернути увагу на зменшення в’язкості для всіх концентраційних зразків 

при високій швидкості зсуву. Можна припустити, що при високих 

швидкостях зсуву γ, як і при високих концентраціях БНТ, відбувається 

найбільш ефективне руйнування сітки водневих зв'язків в гліцерині, що і 

спричиняє даний аномальний ефект. 

На рис. 4.8 представлені характерні концентраційні залежності 

в’язкості системи гліцерин – багатошарові нанотрубки при різних 

швидкостях зсуву. 
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Рис. 4.8. Залежності в'язкості η від концентрації багатошарових 

нанотрубок в гліцерині при температурі Т=303 К за різних швидкостей 

зсуву 

Поблизу концентрації 0,1 % мас. (точка перколяції) спостерігається 

суттєве збільшення (приблизно в 5 разів) в'язкості η, виміряної при 

невеликих швидкостях зсуву (при γ = 10 с
-1

 на рис. 4.8). Однак, при 

збільшенні швидкості зсуву в'язкість η, в околі перколяційної точки C ≈ Cp, 

проходить через максимум. Така аномальна поведінка в’язкості підтверджує 

зроблене припущення про руйнування водневих зв’язків за високих 

концентрацій та великих швидкостей зсуву. 

Як і для електропровідності, за отриманими температурними та 

концентраційними залежностями в’язкості рідинної системи було 

обчислено значення “реологічної” енергії активації. Застосовуючи наведене 

вище рівняння (4.3), для енергії активації у випадку дослідження в’язкості 

можемо записати: 

RTE

RT

E

/lnln

),(exp

0

0









 (4.5) 
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З експериментальної залежності ŋ(Т), будуємо залежність lnŋ від T
-1

 і, 

апроксимувавши прямою y = a + bx, отримуємо значення енергії активації. 

Графік залежності енергії активації від концентрації нанотрубок в рідинній 

системі представлено на рис. 4.9. 

 

Рис. 4.9. Концентраційна залежність енергій активації Е обчислена по 

температурним залежностям в’язкості системи гліцерин – багатошарові 

нанотрубки при швидкості зсуву γ = 200 с
-1

 [254] 

Судячи з графіку на рис. 4.9, енергія активації рідинної системи при 

концентраціях нижчих за перколяційну (0,1 - 0,2) % мас. в межах похибки 

залишається незмінною. Однак, при високих концентрація вуглецевого 

наповнювача, енергія активації різко спадає, що пояснюється аномальною 

поведінкою в’язкості за високих концентрацій та швидкостей зсуву 

внаслідок руйнування водневих зв’язків. 

При порівнянні результатів досліджень електрофізичних та 

реологічних властивостей створеної суспензії багатошарових вуглецевих 

нанотрубок в гліцерині можна впевнено сказати, що при концентрації 

вуглецевих нанотрубок (0,1÷0,2) % мас. відбувається повна 
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реструктуризація системи. Таким чином було отримано, що саме така 

концентрація нанотрубок в гліцерині – є порогом перколяції для даної 

системи. 

4.1.2. Вплив нанопластинок на основні характеристики рідинного 

нанокомпозиту 

За даними попередніх досліджень, присутність органоглин в 

нанокомпозитах проявляє стабілізуючу дію [11,36,38,142]. Для даних 

досліджень була виготовлена суміш вуглецевих нанотрубок з лапонітом у 

масовому співвідношенні 2:1. Як і для попередніх зразків композиту, для 

дослідження мікроструктури було зроблено серію знімків структури в 

залежності від концентрації наповнювача. 

 

Рис. 4.10. Мікрофотографії системи гліцерин – (БНТ + лапоніт) при 

різних концентрація нанотрубок, С (% мас.). Масове співвідношення 

БНТ:лапоніт складає 2:1 

На рис. 4.10 показано мікрофотографії рідинної системи на основі 

гліцерину, наповненої сумішшю БНТ/лапоніт. Помітно, якщо до вже 

утвореної системи додати лапоніт на мікрофотографіях якісно змінюється 

картина: розподіл кластерів навіть при малих концентраціях (С = 0,05 % 
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мас.) стає більш рівномірним, кластери збільшуються в розмірах – 

спостерігається хороша взаємодія між нанотрубками та пластинками глини. 

При збільшенні концентрації БНТ, а отже і збільшенні концентрації ЛТ, 

агрегати стають розрихленими і займають майже все поле зору (С = (0,2 – 

0,3) % мас.). Як і для попередніх зразків на мікрофотографіях 

спостерігається утворення перколяційного кластеру поблизу концентрації 

НТ (0,1-0,2) % мас. (рис. 4.1, 4.9). 

 

Рис. 4.11. Залежність електропровідності від температури для 

композиту на основі гліцерину з концентрацією вуглецевих нанотрубок 

0,2% мас. та лапоніту 0,1 % мас. Стрілками показано напрямки зміни 

температури 

Помітний вплив нанопластинок шаруватого силікату спостерігався і 

для температурних залежностей електропровідності. Якщо для системи 

гліцерин – БНТ спостерігалась значна петля гістерезису на циклі нагрів 

охолодження (рис. 4.3), то внесення лапоніту призводить до значного 

пригнічення цього явища і, в рамках похибки, електропровідність на всіх 

трьох циклах нагрів-охолодження є подібною (рис. 4.11). 
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Дана залежність була знята для всіх досліджуваних зразків системи. На 

рис. 4.12 представлено температурну залежність питомої 

електропровідності σ для гліцерину наповненого сумішшю БНТ/лапоніт. 

При збільшенні температури електропровідність зразків зростала, як і для 

попередніх досліджень, однак температурний вплив для даної системи є 

більш істотним. Даний факт свідчить про те, що для даної рідинної системи 

притаманний іонний механізм провідності. 

 

Рис. 4.12. Залежності питомої електропровідності σ від температури T 

для рідинної системи гліцерин – (БНТ + ЛТ) при різних концентраціях 

нанотрубок C. Масове співвідношення БНТ:ЛТ становить 2:1 

Добре видно, що при любій концентрації, добавлення суміші 

нанотрубок з лапонітом призводить до підвищення електропровідності 

системи в порівнянні з чистим гліцерином. Для детального аналізу було 

проведено порівняння кривих електропровідності для рідинних систем на 

основі гліцерину з різним наповненням (рис.4.13) 
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Рис. 4.13. Порівняння кривих температурної залежності 

електропровідності σ для рідинних систем на основі гліцерину з різним 

наповненням 

З рис. 4.13 видно, що внесення до композиту нанопластинок лапоніту 

призводить до зменшення електропровідності в порівнянні зі зразком 

композиту такої ж концентрації НТ без додавання органоглини. Однак, 

якщо для малих концентрацій до порогу перколяції (С≤ 0,1 % мас.) це 

зменшення незначне, то для вищих концентрацій (С = 0,3 % мас.) падіння 

електропровідності є досить великим. Даний факт можна пояснити впливом 

пластинок лапоніту на розташування окремих нанотрубок у зразку. Для 

нанокомпозитних систем наповнених нанотрубками та нанопластинками 

властиве явище підсилення диспергації. Завдяки цьому нанотрубки у зразку 

розподіляються більш рівномірно, про що свідчать знімки мікроскопії. При 

високому вмісті наповнювача, завдяки присутності нанопластинок, 

перколяційний кластер не ущільнюється, що спостерігалось для системи без 

лапоніту, а просто розширюється та розгалужується, що й призводить до 

руйнування провідних містків між нанотрубками і, відповідно, до 

зменшення електропровідності. 
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4.1.3. Функціоналізація поверхні нанотрубок 

Метою даної роботи будо дослідження впливу кислотної обробки 

багатошарових вуглецевих нанотрубок на властивості їх суспензії в 

гліцерині. Були досліджені електрофізичні властивості, мікроструктура, а 

також проведений порівняльний аналіз створених зразків нанотрубок в 

залежності від часу кислотної обробки. Попередні дослідження показали, 

що час кислотної обробки може суттєво впливати на структуру ІЧ спектрів і 

термічну стійкість НТ. На рис. 4.14 показані ІЧ спектри для зразків НТ0, 

НТ5, НТ30 та НТ60. Отримані дані повністю відповідають раніше проведеним 

дослідженням впливу кислотної обробки на ІЧ спектри нанотрубок [30,260–

262]. 

 

Рис. 4.14. ІЧ спектри для різних зразків вуглецевих нанотрубок. 

T=293K [263] 

Спектри всіх зразків показали ряд коливальних смуг в області 700- 

4000 см
-1

. Дані смуги можуть бути віднесені [30,32,260,264,265]: 

1) валентні коливання ОН груп в області 3200-3600 см
-1

 з максимумом 

поблизу 3420 і 3460 см
-1

 

2) деформаційні коливання ОН поблизу 1635 см
-1
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3) валентних коливань СН2 поблизу 2850 і 2920 см
-1

, СООН в 1680-1780 

см
-1

 області 

4) деформаційні коливання СН2 поблизу 1460 см
-1

 

5) С-О, С=С в області 1000-1300 см
-1

 

Порівняльний кількісний аналіз піків за максимумом при 3400 cм
−1

 та 

1634 см
-1

 показав, що площі цих смуг S значно зростають при кислотній 

обробці. Так, зокрема відношення площ відповідних піків для необроблених 

вуглецевих нанотрубок та нанотрубок з 60 хвилинною кислотною обробкою 

складає ≈ 2, що свідчить про значне зростання концентрації C=О і OH груп 

внаслідок кислотної обробки. 

На рис. 4.15 показані температурні залежності приведеної маси m
*
 (a) і 

похідних -dm
*
/dT (б) для зразків НТ0, НТ5, НТ30 і НТ60. Добре видно, що 

кислотна обробка сильно впливає на термічну стійкість зразків. 

 

Рис. 4.15. Залежність масових втрат від температури для різних зразків 

вуглецевих нанотрубок. На вставці до рисунку б приведені напівширини 

піків -dm
*
/dT [263] 

Зменшення маси зразку НТ0 починається при температурах порядку 

800 К і це відбувається помітно раніше для оксидованих зразків НТ5, НТ30 і 
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НТ60. Для цих зразків початок термічної деградації спостерігався в інтервалі 

від 450 K до 600 K, що може бути пов’язано з декарбоксилуванням поверхні 

НТ [32]. 

Зменшення термічної стійкості при кислотній обробці очевидно 

відображає присутність розупорядкованого або аморфного вуглецю, що 

виникає внаслідок руйнації НТ [266]. Для всіх зразків НT0, НT5, НT30 і НT60 

похідні -dm
*
/dT проходили через максимум при температурі рівній 

приблизно 960 K, що відповідало інтенсивній оксидації нанотрубок. При 

збільшенні часу кислотної обробки інтенсивність піків -dm
*
/dT 

зменшувалась, а їх півширина T збільшувалась (рис. 4.15б). Це свідчить 

про збільшення ступеня руйнації нанотрубок. Отримані дані знаходяться в 

повній відповідності з результатами попередніх досліджень впливу 

кислотної обробки на термічну стійкість НТ[32]. 

 

Рис. 4.16. Мікрофотографії суспензії нанотрубок у гліцерині при їх 

концентрації С=0,05 % мас. Різні кольори відповідають різним незв’язаним 

кластерам нанотрубок. Для ідентифікації різних кластерів був 

використаний алгоритм Хошена – Копельмана [244]. T=293 K 
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На рис. 4.16 показано знімки мікроструктури рідинної системи 

гліцерин - БНТ при концентрації наповнювача С=0,05 % мас. Видно, що при 

збільшенні ступеня кислотної обробки спостерігаються значні візуальні 

зміни в структурі і розмірі кластерів НТ. 

На рис. 4.17 представлено результати кластерного аналізу виконаного 

для цих же зразків [263]. З рис. 4.17a видно, що максимальний розмір 

кластерів для зразку НT0 може сягати 200 мкм, а для зразку НT60  цей розмір 

зменшується (70 мкм) (Рис. 4.17а). Середній радіус гірації Rg також 

зменшується при збільшенні часу кислотної обробки (Рис. 4.17б). 

 

Рис. 4.17. Функція розподілу розміру кластерів F(r) і залежність 

середнього радіусу гірації кластеру Rg від часу кислотної обробки t для 

суспензії нанотрубок у гліцерині при концентрації С=0,05 % мас. T=293 K 

Додатковий аналіз при більш високих концентраціях НТ показав, що 

кислотна обробка може також суттєво впливати на мікроструктуру 

кластерів. Ці кластери мають чітко виражену фрактальну структуру і при 

збільшенні концентрації НТ вони поступово об’єднуються і утворюють 

більш великі агрегати [254]. Агрегати добре візуально фіксуються на 

мікрофотографіях, але при цьому досить значна частина нанотрубок може 
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залишатися непоміченою на зображеннях оптичного мікроскопу. Відмітимо, 

що відношення кількості НТ в агрегованому і не агрегованому стані може 

суттєво залежати від концентрації нанотрубок. При певній концентрації C ≈ 

(0,1 - 0,2) % мас. агрегати починають об’єднуватись в нескінченний 

перколяційний кластер, що пронизує всю систему і при більших 

концентраціях спостерігається ущільнення структури цього кластеру. 

На рис. 4.18 - 4.19 показано знімки мікроструктури суспензії 

багатошарових вуглецевих нанотрубок в гліцерині залежно від типу 

доданих нанотрубок та їх концентрації. 

  

Рис. 4.18. Знімки мікроструктури 

різних зразків суспензії при 

концентрації БНТ С=0,05% мас. 

Рис. 4.19. Знімки мікроструктури 

різних зразків суспензії при 

концентрації БНТ С=0,5% мас 

Як і для попередніх досліджень, на мікрофотографіях при малих 

концентраціях нанотрубок (C = 0,05% мас.) спостерігаються окремі агрегати 

проте при певній концентрації вони поєднуються в один нескінченний 

перколяційний кластер, початок формування якого вже можна бачити при С 

≈ (0,1 - 0,2) % мас. Кислотна обробка дещо змінює мікроструктуру зразків 

системи. Якщо для необроблених нанотрубок спостерігається чітка 

агрегація після приготування суспензії, про що свідчить утворення щільних 

кластерів, то після обробки кластери стають більш розрихленими та 

розгалуженими, що вказує на кращу дисперсію таких нанотрубок [263]. 
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Вплив кислотної обробки на мікроструктуру зразків чітко помітно при 

високих концентраціях наповнення С ≈ 0,5 % мас.: коли для необроблених 

нанотрубок кластер розростається до розмірів всієї системи, для 

функціоналізованих вуглецевих нанотрубок можемо бачити окремі 

агрегати, які утворюють кластер. 

На рис. 4.20 представлена залежність зміни фрактальної вимірності df 

кластерів НТ від концентрації C для зразків НT0 і НT5. Величина df  

характеризує двовимірні проекції агрегатів НТ. Вона може змінюватись від 

1, для лінійних агрегатів, до 2, для компактних структур. З отриманих даних 

можна оцінити фрактальну вимірність трьохвимірних агрегатів 

13  ff dd [172]. При збільшенні C спостерігається зростання df , що 

відображає поступове ущільнення структури агрегатів. 

 

Рис. 4.20. Залежність фрактальної вимірності df від концентрації C для 

зразків НT0 і НT5 у гліцерині. На вставці показано приклад процедури 

обчислення df шляхом підрахунку числа комірок, необхідних для покриття 

периметру агрегатів N від розміру комірки L [172] для зразку НT0 і двох 

концентрацій С=0,05 % мас. і С=0,5 % мас. T=293 K [263] 



95 

Для кислотно-оброблених зразків НT5 спостерігалася також більш 

ущільнена структура ніж для необроблених зразків НT0 при тому ж значені 

С (рис. 4.20). 

На рис. 4.21a наведено приклади температурних залежностей 

електропровідності (T) рідинної системи гліцерин – БНТ (зразок НT0) при 

різних концентраціях C. Як вже було показано, додавання НТ до гліцерину і 

підвищення температури призводить до підвищення електропровідності. На 

рис. 4.21б дано порівняння залежностей електропровідності (T) для різних 

зразків НT0, НT5, НT30 і НT60 при сталій концентрації НТ С=0,05 % мас. 

 

Рис. 4.21. Приклади температурних залежностей електропровідності 

(T) рідинної системи на основі гліцерину наповнених нанотрубками: a): 

зразок НT0 при різних концентраціях C; (б) зразки НT0, НT5, НT30 і НT60 

при сталій концентрації С=0,05 % мас. [263] 

Видно, що кислотна обробка призводить до значного падіння 

електропровідності суспензій і зміни характеру температурних залежностей 

(T). Особливо цікавим є факт значного підсилення температурних 

залежностей (T) при С=0,05 % мас. для кислотно-оброблених зразків НТ, 

тоді як для НТ0 ці залежності є відносно низькими. Це підсилення особливо 
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чітко спостерігається для зразків НT5, НT30, T=290-340 K, але для зразка 

НT60 дане явище спостерігається тільки при відносно високих температурах, 

T>310 (рис. 4.21б). Відзначимо, що температурні залежності 

електропровідності (T) для досліджуваних систем також проявляли 

поведінку згідно закону Ареніуса для енергії активації тільки при 

підвищених температурах T>310 K, що спостерігалось і для випадку 

необроблених НТ. Тому енергія активації E аналогічно розраховувалась 

шляхом усереднення ефективної енергії активації )/1(/ln RTddEe   по 

температурному інтервалу 310-340 К. 

Залежності енергій активації E від концентрації нанотрубок С (зразки 

НT0, НT5, НT30 і НT60) представлені на рис. 4.22. Це є характеристика 

іонного механізму провідності. Значення Е зменшувалось при збільшенні 

ступеня наповнення С і для вихідних НТ (зразок НT0) величина E була 

суттєво меншою, ніж для кислотно-оброблених НТ (зразки НT5, НT30 і 

НT60). Крім того для вихідного зразка НT0 величина E досягала дуже малих 

значень вище точки перколяції (>10
-2

 % мас.) і падала майже до значень E  

0 кДж/моль при C  0,5 % мас. Це відображає формування багатозв’язної 

сітки нанотрубок з прямими контактами між нанотрубками. 

Завдяки прямим контактам переважає електронний механізм 

провідності і йонний механізм втрачає свою домінуючу роль. Така 

поведінка E(C) є досить типовою для нанокомпозитів, наповнених 

вуглецевими нанотрубками [6,15]. Для кислотно-оброблених НТ (зразків 

НT5, НT30 і НT60) величина E залишалася відносно великою (на рівні 

 20 кДж/моль) навіть при досить високих концентраціях (1 % мас.), 

значно вище перколяційного переходу. При таких концентраціях на 

мікрофотографіях спостерігалось формування зв’язаної сітки НТ. 
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Рис. 4.22. Залежність енергії активації для електропровідності Е від 

концентрації БНТ для рідинної системи на основі гліцерину наповненої 

нанотрубками різних типів (НT0, НT5, НT30 і НT60) 

Таким чином, можна припустити, що при наявності поверхневої 

модифікації НТ COOH та OH групами значно зменшується кількість прямих 

контактів між нанотрубками, що відповідають за електронний механізм 

електропровідності. Якість електричних контактів також може 

понижуватися внаслідок наявності дефектів на поверхні НТ, руйнування 

ідеальної структури графену та збільшення частки аморфного вуглецю 

внаслідок функціоналізації. 

На рис. 4.23 приведено концентраційні залежності електропровідності 

 суспензій гліцерин - БНТ. Аналіз показав, що вище концентрації 

перколяційного переходу Cp ці залежності добре описуються перколяційним 

співвідношенням [187]: 

ct

pCC )(   
(4.6) 

з критичною експонентою tc=1,900,30, що є приблизно однаковою для 

всіх досліджуваних зразків (НT0, НT5, НT30 і НT60). Тут pC це перколяційна 

концентрація. 



98 

Отримане значення критичної експоненти, tc, дуже добре узгоджується 

з величиною tc2, що прогнозується для трьохвимірних систем з 

випадковою перколяцією. Однак, треба зауважити, що перехід від 

уповільненого до степеневого росту провідності спостерігався при 

CCp=0,2% мас. для кислотно-оброблених зразків НT5, НT30 і НT60, тоді як 

такий же перехід для вихідного зразку НT0 відбувається при меншій 

концентрації (1 порядок величини). 

Відзначимо, що перколяційний ефект і формування неперервної сітки в 

кислотно-оброблених зразках НT5, НT30 і НT60 при C0,2% мас. візуально 

спостерігався на мікрофотографіях. Перколяційна поведінка 

електропровідності може залежати від присутності добре диспергованих 

НТ, що можуть формувати провідні містки між великими агрегатами. 

 

Рис.4.23. Концентраційні залежності електропровідності  суспензій 

гліцерину наповнених НT0,НT5, НT30 і НT60 [263] 

Ефект кислотної обробки НТ на перколяційну поведінку рідинної 

системи може відображати зменшення аспектного відношення а НТ 

внаслідок їх руйнування. Це може спричиняти збільшення перколяційної 

концентрації для кислотно-оброблених НТ і, зважаючи на залежність [26]: 
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аC p /1  (4.7) 

і отримані дані можна зробити висновок, що кислотна обробка для всіх 

досліджених зразків НT5, НT30 і НT60 призводить до зменшення аспектного 

відношення, або довжини нанотрубок приблизно на 1 порядок. 

4.2. Транспортні властивості рідинних систем наповнених 

вуглецевими нанотрубками досліджені в широкому інтервалі 

концентрацій 

4.2.1. Експериментальні дослідження явища перколяції 

Для дослідження концентраційної залежності електропровідності 

нанокомпозитних систем в широкому інтервалі концентрацій 

використовувалась спеціально розроблена комірка (рис. 2.6). Вимірювання 

опору в комірці проводились за допомогою приладу LCR meter 819 (Instek) 

на частоті 10 кГц. Дані знімались від моменту «підкручування» 

(переведення гвинтового пресу в нове положення) до повної релаксації. 

 

Рис. 4.24. Часова релаксація електропровідності в фіксованій точці 

на прикладі рідинної системи на основі декану наповненого БНТ при 

об’ємних долях НТ Сν: 0,0014 (крива 1), 0,0042 (крива 3) та 0,017 (крива 2) 
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На рис. 4.24 представлено часову залежність приведеної 

електропровідності, знятої для зразка композиту на основі декану в одному 

фіксованому положенні гвинта. З рис. 4.24 помітно, що для невисоких 

ступенів наповнення зміна електропровідності протягом часової релаксації є 

найбільшою. Даний факт може свідчити про наявність процесів 

седиментації та реструктуризації в зразку за рахунок броунівського руху. 

Відповідно зі збільшенням концентрації зміна електропровідності 

зменшується, так як ускладнюється рух великих сформованих агрегатів. 

Для ряду речовин наповнених багатошаровими вуглецевими 

нанотрубками було проведено вимірювання електропровідності при 

неперервній зміні концентрації наповнювача та при зміні геометрії комірки 

(див. рис. 2.6). На рис. 4.25 представлено залежність електричної 

провідності σ від об’ємної концентрації вуглецевого наповнювача для 

різних речовин. 

 

Рис. 4.25. Залежність електропровідності σ від об’ємної концентрації 

багатошарових вуглецевих нанотрубок в різних дисперсійних середовищах 

Згідно з експериментальними даними представленими на рис. 4.25 для 

всіх досліджених систем на кривій залежності електропровідності від 
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концентрації наповнювача спостерігаються дві чіткі ділянки: 1) ділянка 

різкого зростання електропровідності; 2) ділянка насичення (коли значення 

електропровідності фіксується на певному рівні). Дана концентраційна 

залежність вказує на присутність явища перколяції (тобто переходу від 

низькопровідного стану до високопровідного) у всіх досліджуваних 

системах. Такий перехід відбувається завдяки утворенню перколяційного 

кластера вуглецевими нанотрубками, що є характерним для 

нанокомпозитних систем. 

Для нанокомпозитної системи на основі декану було проведено 

додаткове дослідження концентраційної залежності електропровідності для 

більш широкого діапазону зміни концентрації. На рис. 4.26 наведено дані 

залежності електропровідності такої системи від об’ємної частки 

вуглецевих нанотрубок. 

 

Рис. 4.26. Залежність електропровідності σ від об’ємної концентрації 

багатошарових вуглецевих нанотрубок для рідинної системи на основі 

декану 

Як можна побачити з рис. 4.26, зняту криву електропровідності 

нанокомпозитної системи на основі декану можна умовно розділити на дві 
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подібні частини, тобто спочатку спостерігається різке зростання 

електропровідності до певного значення, яке майже не змінюється при зміні 

концентрації (перша частина), а потім знову починається різке зростання 

електропровідності і за ним, відповідна ділянка насичення (друга частина, 

повторює криву зображену на рис. 4.25). Така поведінка вказує на 

двоетапний характер протікання явища перколяції в такому діапазоні 

концентрацій системи. 

4.2.2. Моделювання явища подвійної перколяції методом Монте-

Карло 

Явище подвійної перколяції можна пояснити з точки зору припущення, 

що нановключення в системі мають структуру типу “ядро-оболонка”. Якщо 

припустити, що високопровідні нанотрубки в системі оточені своєрідною 

оболонкою, з меншою провідністю (але більшою за провідність 

дисперсійного середовища), то, відповідно, перший перколяційний перехід 

відбувається через “оболонки”, а другий – через самі вуглецеві нанотрубки. 

Схематично даний процес представлено на рис. 4.27. 

 

Рис. 4.27. Схема структурних переходів в нанокомпозитних системах 

з включеннями з будовою “ядро-оболонка” 
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Як було показано раніше, додавання вуглецевих нанотрубок до 

дисперсійного середовища призводить до підвищення електропровідності, 

при чому за певної концентрації наповнення відбувається утворення 

перколяційного кластеру. В даному випадку (рис. 4.26) вимірювання 

починались за досить низьких концентрацій вуглецевих нанотрубок і по 

мірі стиснення системи і, відповідно, при збільшенні концентрацій, 

перколяційний кластер утворюється з урахуванням “оболонок” навколо 

нанотрубок (перше зростання електропровідності). При подальшому 

стисненні системи відбувається ущільнення кластера, оболонки 

руйнуються, що призводить до контакту між самими вуглецевими 

нанотрубками (друге різке зростання електропровідності). 

Така двоетапна перколяційна поведінка добре узгоджується з 

попередніми дослідженнями [209–211]. Нещодавно явище подвійної 

перколяції спостерігалося при дослідженні перколяції БНТ в рідкому 

кристалі [209]. Для пояснення цього явища була використана 

середньопольова теорія, що базується на припущенні існування структури 

“ядро-оболонка” для БНТ в рідкому кристалі. 

В даній частині дисертаційної роботи представлено комп’ютерну 

модель для вивчення поведінки електропровідності системи, що наповнена 

частинками зі структурою “ядро-оболонка”. 

Опис моделі. Комірки на 2D квадратній решітці послідовно 

заповнювалися випадковим чином до певного заданого значення 

концентрації р провідними частинками (“ядра”) з високою 

електропровідністю σc = 10
6
. Електропровідність порожніх комірок 

(дисперсного середовища) була низькою σі = 1. Однак, 8 комірок, які були 

сусідніми з провідними частинками (“оболонка”) з вірогідністю f, мали 

проміжну електропровідність σs = 10
1
-10

5
. В даній задачі перетин частинок 

(“ядер”) був заборонений, а “оболонки” могли перетинатися. 

Електропровідність системи була обчислена за допомогою алгоритму 

Франка-Лобба [251]. В даному досліджені було використано схему з 
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чотирьох еквівалентних резисторів, що детально описана в роботі [252]. 

Дослідження були проведені на квадратній решітці з розмірами Lx = Ly=512. 

Періодичні граничні умови були використані в обох напрямках х та у. 

 

Рис. 4.28. Приклади заповнень комірок в “оболонках” при різних 

значеннях f. Тут показано електропровідності суцільного середовища i, 

провідних частинок c, і “оболонок” s 

На рис. 4.28 показані приклади заповнень комірок в “оболонках” при 

різних значеннях f. При f=0 “оболонки” не заповнювались і це відповідало 

звичайній задачі перколяції. При f=1 “оболонки” були повністю заповнені і 

це відповідало задачі перколяції квадратів розміром 3х3. 

 

Рис. 4.29. Приклади картин заповнення при f =1 (квадрати розміром 

3х3) і двох різних значень p 
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На рис 4.29 показані приклади картин заповнення при f =1 і двох різних 

значень p. При збільшенні p спочатку візуально спостерігалося об’єднання 

“оболонок”, а потім і частинок в перколяційні кластери. 

Основні результати. На рис. 4.30 наведено залежності 

електропровідності σ від частки зайнятих комірок р у випадку різних 

значень s при фіксованому значенні f =3/8. Як видно електропровідність σ 

проявляє два стрибки, що відповідають перколяції по “оболонкам” pc
s
 та 

звичайній випадковій перколяції по провідним частинкам pc
c
 

 

Рис. 4.30. Залежності електропровідності σ від частки зайнятих 

комірок р у випадку різних значень s при фіксованому значенні f =3/8.  

Розмір решітки складав 512х512 

Цікаво відзначити, що інтенсивність першого перколяційного стрибка в 

околі pc
s
 була залежна від електропровідності “оболонок”. Так, при малих 

значеннях s (наприклад, при s =10) перколяційний перехід по 

“оболонкам” практично не проявлявся. Однак при великих s інтенсивність 

переходу в околі pc
s
 зростала, а в околі pc

c
 вона падала. Таким чином, явище 

подвійної перколяції спостерігалося тільки при великому контрасті між 
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електропровідностями суцільного середовища i, провідних частинок c, і 

“оболонок” s. 

  

 

Рис. 4.31. Залежності 

електропровідності σ від частки 

зайнятих комірок р у випадку різних 

значень f при фіксованих значеннях 

s. Розмір решітки складав 512х512. 

 

На рис. 4.31 показано обчислені залежності електропровідності σ від 

частки зайнятих комірок р у випадку різних значень f при фіксованих 

значеннях s. Цікаво відзначити, що при збільшенні заповнення “оболонок” 

f спостерігалося істотне зменшення перколяційного порогу по “оболонкам”, 

pc
s
. Залежності pc

s
 від f наведені на рис. 4.32. 

Величина pc
s
 істотно зменшувалась (приблизно в 6 разів) при збільшені 

ступеня заповнення “оболонок” f. Таким чином для вивченої моделі в 

інтервалі значень pc
s
 < p <pc

c 
спостерігалась певна сходинка, інтервал 

протяжності якої залежить від “контрасту” електропровідностей і ступеня 

заповнення оболонки. 
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Рис. 4.32. Залежності перколяційного порогу по “оболонкам” pc
s
 від  

ступеня заповнення “оболонок” f. Розмір решітки складав 512х512 

4.3. Висновки до розділу 

Дані експериментальних досліджень показали, що багатошарові 

вуглецеві нанотрубки в рідинних системах проявляють високу схильність 

до агрегації, яка зумовлена сильними ван-дер-ваальсовими взаємодіями. 

Введення БНТ призводить до різкого збільшення електропровідності для 

всіх досліджуваних систем. 

1. Для систем на основі гліцерину допованих НТ спостерігається 

різке зростання електропровідності та прояв тиксотропної поведінки 

в’язкості, яка відображала процеси руйнування агрегатів при зсувові. При 

високому вмісті вуглецевих нанотрубок, спостережувана в'язкість такої 

системи була суттєво нижчою за в'язкість гліцерину, що свідчить про 

руйнування сітки водневих зв'язків в гліцерині внаслідок присутності БНТ. 

Внесення до такої рідинної системи нанопластинок лапоніту призвело до 

змін в мікроструктурі композиту. Агрегати нанотрубок ставали візуально 

меншими, а їх розподіл по об’єму зразка більш гомогенним. Однак, таке 

руйнування зв’язків між окремими кластерами нанотрубок відобразилось у 
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зменшенні електропровідності зразків у порівнянні з попередньою серією 

(без лапоніту). 

2. Функціоналізація поверхні нанотрубок внаслідок кислотної 

обробки також призводила до значних візуальних змін в структурі і розмірі 

кластерів НТ в гліцерині. Зокрема, спостерігається ущільнення кластерів і 

збільшення їх фрактальної вимірності. В усіх випадках, як для 

необроблених і кислотно-оброблених НТ, спостерігалася явно виражена 

перколяційна поведінка електропровідності. Однак кислотна обробка 

призводила до значного зниження електропровідності систем і значного 

підсилення температурних залежностей . Спостережувані ефекти для 

кислотно-оброблених зразків можуть бути наслідком декількох факторів: 

поверхневої функціоналізації НТ; руйнування нанотрубок; внесення 

дефектів в структуру НТ. 

3. Дослідження електропровідності рідинних нанокомпозитних 

систем в широкому інтервалі концентрацій вуглецевих нанотрубок показали 

можливість наявності подвійної перколяції. Така поведінка систем вказує на 

існування навколо нанотрубок деякої “оболонки” з дещо меншою 

провідністю, і при низькому наповненні системи підвищення 

електропровідності відбувається саме за рахунок контактів між цими 

“оболонками”. На основі розрахунків проведених методом Монте-Карло для 

моделі структури частинок типу “ядро-оболонка” показано наявність двох 

перколяційних переходів по “оболонкам” (при концентрації частинок p =pc
s
) 

і по провідним “ядрам” (при p = pc
c
). В інтервалі значень pc

s
 <p<pc

c
 

спостерігалась певна сходинка, інтервал протяжності якої залежить від 

контрасту електропровідностей і ступеня заповнення “оболонок”. 
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РОЗДІЛ 5. МІКРОСТРУКТУРА ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ 

РІДИН 

5.1. Вплив молекулярної маси полімерної матриці на властивості 

нанокомпозиту 

Для даного дослідження основою композиту було обрано 

поліетиленгліколь різної молекулярної маси (ПЕГ-400, ПЕГ-1000, ПЕГ-

10000). Додатково було проведено аналіз впливу часу диспергації на 

мікроструктуру отриманих зразків. 

5.1.1. Процеси структуроутворення в нанокомпозитах 

Для дослідження мікроструктури нанокомпозиту було виготовлено 

декілька зразків з різними полімерними матрицями (ПЕГ-400, ПЕГ-1000, 

ПЕГ-10000) та концентрацією вуглецевих нанотрубок 0,1 % мас. Для 

диспергації нанотрубок до полімерної матриці зразки піддавали 

ультразвуковій обробці, при чому частину зразків диспергували на протязі 2 

хвилин, іншу – на протязі 10 хв. для аналізу впливу часу диспергації. Для 

утворених композитів було зроблено серію знімків за допомогою оптичного 

мікроскопу. В процесі вимірювання зразки суспензій були поміщені в 

плоскі комірки з товщиною шару зразка рівною 130 мкм, вимірювання 

проводилися при температурі 338 К. Така температура була обрана для 

оптимізації отриманих мікрофотографій, так як температура кристалізації 

ПЕГ-10000 становить ≈ 333 К., а знімки краще робити для рідкого стану 

речовини. 

На рис. 5.1 наведені приклади мікрофотографій зразків для ПЕГ-400, 

ПЕГ-1000, ПЕГ-10000 за фіксованої концентрації НТ (0,1 % мас.) і різних 

часів ультразвукової диспергації. 



110 

 

Рис. 5.1. Мікроструктура зразків ПЕГ-400 (а), ПЕГ-1000 (б), ПЕГ-

10000 (в) допованих НТ (0,1% мас.) за умови двох часів диспергації: ліва 

колонка – 2 хв., права колонка – 10 хв. диспергації. Температура зразків 

складала 338 К [267] 

Дослідження показали, що підвищення часу диспергації сприяло 

розпушуванню агрегатів НТ і покращенню однорідності їх просторового 

розподілу. Крім того, найбільш щільні агрегати спостерігалися для ПЕГ-

400, в той час як для ПЕГ-10000 фіксувався більш однорідний розподіл НТ 

по об’єму зразка. На таку диспергацію в ПЕГ-10000 може мати вплив той 

факт, що фотографії були зроблені при температурі близькій до 

температури кристалізації полімеру. Збільшення часу диспергації понад 

t=10 хв. не призвело до істотної зміни просторового розподілу НТ, тому 

приготування зразків для подальших досліджень відбувалось шляхом 10-и 

хвилинної ультразвукової диспергації. 
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5.1.2. Теплофізичні характеристики рідинної системи 

Дані по дослідженню теплофізичних властивостей ПЕГ різних 

молекулярних мас допованих НТ приведені в табл. 1. Як бачимо, введення 

НТ спричиняє зміни температур плавлення, які залежать від молекулярної 

маси ПЕГ Mw. Зауважимо, що ступінь кристалічності для недопованих 

зразків ПЕГ істотно збільшується при збільшенні Mw [268]. 

Таблиця 5.1. Температура Tпл і теплота Hпл плавлення та ступінь 

кристалічності χ ПЕГ допованих НТ 

 
Tпл, K Hпл, Дж/г χ, % 

ПЕГ 400 

0 % мас. НТ 248,7±0,1 44,21±2,2 23,4±1,1 

0,2 % мас. НТ 245,8±0,1 38,3 ±1,9 20,3±1,0 

1,5 % мас. НТ 249,6±0,1 52,03 ±2,6 27,6±1,5 

 ПЕГ 1000 

0 % мас. НТ 310,5±0,1 135,1 ±4,1 71,7±2,1 

0,2 % мас. НТ 308,8±0,1 122,9 ±3,6 65,2±1,9 

1,5 % мас. НТ 308,9±0,1 133,9 ±4,1 71±2,1 

 ПЕГ 10000 

0 % мас. НТ 335,7±0,1 170 ±3,4 90,2±1,8 

0,2 % мас. НТ 336,4±0,1 161,3 ±3,2 85,6±1,6 

1,5 % мас. НТ 335,9±0,1 158,1 ±3,1 83,92±1,6 

При допуванні ПЕГ- 400 ступінь кристалічності спочатку зменшувався 

(0,2 % мас.), а потім істотно зростав (1,5 % мас.). Для ПЕГ-400 при відносно 

малих концентраціях НТ їх просторовий розподіл є досить неоднорідним 

(див. рис. 5.1а). Агрегати НТ локалізуються переважно в аморфних областях 

і при кристалізації перешкоджають злиттю кристалічних областей, тим 
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самим зменшуючи кристалічність зразка. Однак, за високих концентрацій 

НТ (1,5 % мас.), їх розподіл стає більш однорідним і кристалічність ПЕГ-

400 зростає шляхом збільшення спонтанної кристалізації за рахунок 

агрегатів НТ. Подібна поведінка спостерігається також для ПЕГ-1000. 

Однак для високо-кристалічного ПЕГ-10000 збільшення концентрації НТ 

призводить до зменшення ступеня кристалічності. В даному випадку 

просторовий розподіл НТ є більш однорідним (див. рис. 5.1а), слід 

припустити, що НТ локалізуються переважно в аморфних областях, і їх 

ефект на спонтанну кристалізацію є незначним. Зазначимо, що збільшення 

ступеня кристалічності системи сприяє більш рівномірному просторовому 

розподілу НТ (див. рис. 5.1). 

5.1.3. Електропровідні характеристики утворених композитів 

На рис. 5.2 приведено характерні температурні залежності електричної 

провідності для зразків на основі ПЕГ різної молекулярної маси, 

недопованих і допованих НТ. При нагріванні ПЕГ-400 спостерігається 

плавне підвищення електропровідності, при цьому внаслідок охолодження 

зразка суттєвого гістерезису електропровідності не спостерігалося. 

Внесення 0,1 % мас. НТ підвищує електропровідність зразка ~ на 2 порядки. 

Таке аномальне збільшення електропровідності можна пояснити 

утворенням зв’язних кластерів НТ (див. рис. 5.1а), тобто перколяційним 

ефектом. 

Як бачимо з рис. 5.2, при нагріванні ПЕГ-1000 в околі температури 

плавлення наявне різке збільшення електропровідності, і при більш високих 

температурах спостерігається плавне підвищення електропровідності 

зразка. В режимі охолодження, в околі температури плавлення існує значна 

«петля» гістерезису. Зауважимо, що додавання нанотрубок до зразка 

підвищує електропровідність, при цьому гістерезис спостерігається на 

всьому досліджуваному інтервалі температур. 

При нагріванні ПЕГ-10000 в околі температур (290-325) К 

спостерігається зниження електропровідності, тобто явище від’ємного 
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температурного коефіцієнту (ВТК) електропровідності. Таку поведінку 

електропровідності можна пояснити існуванням сильно неоднорідної 

структури ПЕГ 10000, в якій слабко провідні полімерні кристаліти покриті 

високо-провідними аморфними плівками. 

 

Рис. 5.2. Температурна залежність електричної провідності (Т) для 

недопованих та допованих нанотрубками поліетиленгліколів різних 

молекулярних мас. Пунктири відповідають недопованим полімерам, а 

суцільні лінії – наповненим полімерам з додаванням 0,1 % мас. НТ 

[267,268] 

Поблизу точки плавлення внаслідок температурного розширення 

кристалітів відбувається руйнуванням провідних аморфних каналів на 

поверхні кристалітів, що і спричиняє зменшення електропровідності. Саме 

тому, при зростанні температури електропровідність проходить через 

мінімум, а за більш високих температур спостерігається плавне підвищення 

електропровідності (див. рис. 5.2). В режимі зниження температури 

гістерезисна поведінка електропровідності спостерігається в усьому 

інтервалі температур і підсилюється в околі температури плавлення. При 

допуванні ПЕГ-10000 0,1% мас. НТ ефект ВТК значно послаблюється. Це 
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може бути пояснено впливом НТ, що мають високу електричну провідність 

та локалізуються переважно в аморфних областях на поверхні кристалітів. 

На рис. 5.3 наведено концентраційну залежність приведеної 

електропровідності /0 (0 =  (C=0)) для трьох зразків. Аналіз рис. 5.3 

показує, що відносний внесок нанотрубок в електропровідність композитів 

для полімерів різних молекулярних мас є подібним, тобто для обраної 

системи координат усі три залежності вкладаються на єдину універсальну 

криву. Як відомо, в теорії перколяції залежність електропровідності σ від 

концентрації С може бути описана за допомогою скейлінгового закону [26]: 

ct

pCC )(  , С > Ср (5.1) 

де tc – критичний індекс електропровідності, Ср перколяційна концентрація. 

 

Рис. 5.3. Залежність відносної електричної провідності /0 (0 =  

(C=0)) від концентрації НТ для ПЕГ різних молекулярних мас при 

температурі T=363К. Суцільна лінія відповідає апроксимації за допомогою 

перколяційного рівняння (5.1). На вставці показана залежність  від 

молекулярної маси Mw при С=1 % мас. [267] 

Аналіз експериментальних даних наведених на рис. 5.3 дозволяє 

отримати значення критичного індексу електропровідності tc = 1,5 ± 0,15. 
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Зауважимо, що знайдена таким чином величина tc дещо менша за класичне 

значення tc  2, що відповідає випадковій перколяції в трьохвимірних 

системах [26]. На нашу думку, це може свідчити про певний, а саме 

планарний, характер упорядкування НТ в досліджених ПЕГ системах. При 

підвищенні молекулярної маси полімеру і збільшенні ступеня його 

кристалічності спостерігається значне зменшення електропровідності 

зразків навіть при концентрації НТ значно вище точки перколяції (див. 

вставку до рис. 5.3). 

5.2. Висновки до п’ятого розділу 

Як і для попередніх досліджених систем, внесення вуглецевих 

нанотрубок до полімерної матриці призводить до покращення електричних 

та теплових властивостей системи. 

1. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що при зростанні 

молекулярної маси поліетиленгліколю просторовий розподіл нанотрубок 

стає більш однорідним. Для висококристалічного ПЕГ-10000 спостерігався 

майже гомогенний розподіл частинок в системі. 

2. В залежності від кількості внесеного наповнювача, можна 

впливати на теплові характеристики нанокомпозиту, такі як температура 

плавлення, ентальпія плавлення та ступінь кристалічності. Згідно 

отриманих результатів невеликий вміст НТ (С = 0,2 % мас.) призводить до 

зменшення цих величин. Збільшення концентрації наповнювача, відповідно, 

призводить до зростання значень основних теплових характеристик. 

3. Залежно від розподілу нанотрубок у зразках, утворені агрегати НТ 

можуть локалізуватись в аморфних областях і при кристалізації 

перешкоджати злиттю кристалічних областей, тим самим зменшуючи 

кристалічність зразка. При більш однорідному розподілі кристалічність 

зростає шляхом збільшення спонтанної кристалізації. 
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4. Внесення 0,1% мас. НТ до полімерної матриці підвищує 

електропровідність зразка ~ на 2 порядки, що вказує на утворення зв’язних 

кластерів НТ, тобто перколяційний ефект. 

5. Температурна залежність електропровідності ПЕГ-10000 проявляє 

ВТК-ефект, що значно послаблюється при внесенні НТ до системи. 

6. За отриманими даними концентраційної залежності 

електропровідності утворених зразків можна зробити висновок про певний, 

а саме планарний, характер упорядкування НТ в досліджених ПЕГ-

системах. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У результаті проведених досліджень факторів структуроутворення та 

чинників перколяційної поведінки фізичних властивостей рідинних 

нанокомпозитів на основі різних дисперсійних середовищ, наповнених 

наночастинками із високим ступенем анізотропії форми (багатошаровими 

нанотрубками та нанодисками лапоніту, а також функціоналізованими БНТ) 

методами комп’ютерного моделювання і експериментальних досліджень 

можемо зробити такі висновки. 

1. За допомогою розробленої комп’ютерної моделі для 

дослідження впливу ступеня агрегації наночастинок на перколяційні 

електрофізичні властивості систем із видовженою геометрією методом 

Монте-Карло було продемонстровано, що для скінченних систем 

перколяція з меншою вірогідністю відбувається у напрямку видовження. 

При збільшенні ступеня агрегації поріг перколяції проходить через мінімум. 

Крім того, в околі перколяційного переходу спостерігається сильна 

анізотропія електропровідності σу > σх. 

2. Експериментальні дослідження мікроструктури та 

електрофізичних властивостей суспензій багатошарових вуглецевих 

нанотрубок у гліцерині виявили трьох-ступінчатий механізм формування 

конгломератів нанотрубок при збільшенні їх концентрації: при C ≤ 0,05% 

мас. спостерігаються окремі агрегати, при C = (0,1÷0,2) % мас. агрегати 

поєднуються у нескінченний перколяційний кластер (електрична 

перколяція) і при C > 0,2% мас. спостерігається ущільнення нескінченного 

кластера із утворенням чисельних контактів. 

3. Виявлені аномальні реологічні властивості суспензій 

нанотрубок у гліцерині. При швидкостях зсуву γ ≈ 10 с
-1

 із підвищенням 

концентрації нанотрубок значення в’язкості системи зростає і набуває 

сталого значення за високих концентрацій. Разом із тим при швидкостях 

зсуву γ = 50-200 с
-1

 величина  проходить через максимум при C = 0,1÷0,2 % 

мас (точка електричної перколяції). При цьому енергія активації в’язкої 
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течії Е також суттєво зменшується. На основі отриманих даних 

запропонована модель для пояснення аномальних властивостей в’язкості, 

що ґрунтується на ефекті руйнування сітки водневих зв'язків у гліцерині 

внаслідок вміщення нанотрубок. 

4. Експериментальні дослідження перколяційної поведінки 

рідинних систем гліцерину, наповнених сумішами багатошарових 

нанотрубок і нанопластинок лапоніту, показали зміни у характері агрегації 

нанотрубок, температурних та концентраційних залежностях 

електропровідності. У присутності лапоніту спостерігалося підсилення 

гомогенізації наповнювача у системі. 

5. Функціоналізація поверхні нанотрубок, що проводилася шляхом 

кислотної обробки, призвела до значних змін у структурі та розмірах 

кластерів нанотрубок. Проведений кластерний аналіз дозволив виявити 

фрактальну структуру кластерів. При збільшенні концентрації нанотрубок 

та ступеня їх функціоналізації фрактальна вимірність df зростає, що 

відображає поступове ущільнення структури агрегатів. При збільшенні 

хімічної модифікації спостерігалося значне падіння електропровідності 

системи σ та збільшення її температурної залежності. 

6. За допомогою спеціально сконструйованої фільтраційної 

кондуктометричної комірки експериментальні дослідження поведінки 

електропровідності суспензій багатошарових нанотрубок у декані в 

широкому інтервалі об’ємних концентрацій (Cv = 0,001-0,3) виявили 

існування двоступінчатого характеру протікання явища перколяції. Для 

пояснення такої поведінки зроблено припущення, що нановключення у 

даній системі мають структуру типу “ядро-оболонка”. За допомогою 

розробленої комп’ютерної моделі показано, що двоетапний характер 

електропровідності пов’язаний із перколяційними переходами по 

“оболонках” і по “ядрам” таких частинок. Характер даних перколяційних 

переходів може суттєво визначатися значенням величини 

електропровідності “оболонок”. 
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7. Експериментальні дослідження властивостей композитів на 

основі багатошарових нанотрубок у поліетиленгліколях різної молекулярної 

маси показали, що збільшення концентрації нановключень призводить до 

зміни температури та ентальпії плавлення, а також ступеня кристалічності 

досліджених нанокомпозитів. Підвищення часу диспергації сприяло 

«розпушуванню» агрегатів нанотрубок і покращенню однорідності їхнього 

просторового розподілу. У температурній поведінці електропровідності 

спостерігалися явища гістерезису та від’ємного температурного коефіцієнту 

(ВТК), що зумовлене руйнуванням провідних аморфних каналів на поверхні 

кристалітів. 
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