






 

 

РЕФЕРАТ 

На магістерську дисертацію освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” 

на тему: „Будова та механізм утворення неорганічної складової гібридних 

полімерів на основі сполук алюмінію та поліфеніленів”: 79  сторінок 

друкованого тексту, 26 рисунків, 4 таблиці, 64 джерел. 

Об’єкт дослідження: гібридні органо-неорганічні полімери - їх 

властивості та будова. 

Мета роботи: дослідження міцності поліфенолятів алюмінію, будови їх 

неорганічних фрагментів та можливого механізму їх утворення. 

В результаті виконання роботи було отримано такі науково-практичні 

результати: 

Визначено, що використання поліфенолятів алюмінію дозволяє 

збільшити міцність виробів з нього на 25 % в порівнянні з використанням 

композицій на основі поліфенілену з додаванням оксиду алюмінію. 

Показано, що неорганічні фрагменти поліфенолятів алюмінію мають 

будову подібну до фрактальної. Алюміній в складі неорганічних фрагментів 

знаходиться у різному кристалічному стані та має різні ступені окислення, 

частина атомів алюмінію входить  до складу кластерів та ядер комплексних 

сполук, з'єднаних ковалентними і координаційними зв'язками з органічними 

фрагментами. 

Вивчено механізм формування неорганічних фрагментів поліфеноляту 

алюмінію по принципу знизу-вгору та показано загальну структуру 

металополімеру.  

На основі отриманих даних, може бути створений новий клас 

металополімерних композитів призначений для виготовлення абразивних 

інструментів із надтвердих матеріалів з високими експлуатаційними 

характеристиками.  

 

ГІБРИДНІ ЗВ’ЯЗУЮЧІ, МЕТАЛОПОЛІМЕР, ПОЛІФЕНІЛЕН, 

АЛЮМІНІЙ, ФРАКТАЛ, КЛАСТЕР, АБРАЗИВНІ КОМПОЗИТИ. 



 

 

ABSTRACT 

 

The graduate work: 79 pages of printed text, 26 figures, 4 tables, 64 sources. 

Object of research: hybrid organo-inorganic polymers - their properties and 

structure. 

The goal of this work was the study of the strength of aluminum 

polyphenolates, the structure of their inorganic fragments and the possible 

mechanism of their formation. 

As a result of the work, the following scientific and practical results were 

obtained: 

It has been determined that the use of polyphenolates of aluminum can 

increase the strength of its products by 25 % compared with the use of 

compositions based on polyphenylene with the addition of aluminum oxide. 

It is shown that inorganic fragments of polyphenolates of aluminum have a 

structure similar to fractal. Aluminum in the composition of inorganic fragments is 

in a different crystalline state and has different degrees of oxidation, part of the 

aluminum atoms is part of the clusters and nuclei of complex compounds 

connected by covalent and coordination bonds with organic fragments. 

The mechanism of formation of inorganic fragments of aluminum 

polyphenolate on the principle of bottom-up is studied, and the general structure of 

the metal-polymer is shown. 

On the basis of the obtained data, a new class of metal-polymer composites 

can be created for the production of abrasive tools from super-hard materials with 

high performance characteristics. 

 

HYBRID COMPOUNDS, METAL POLYMER, POLYPHENYLENE, 

ALUMINUM, FRACTAL, CLUSTER, ABRASIVE COMPOSITES. 
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ВСТУП 

 

Гібридні органо-неорганічні композиційні матеріали є перспективними 

компонентами в широкому спектрі сучасних технологій. Вони можуть бути 

використані як зв’язуючі для отримання конструкційних і функціональних 

матеріалів, теплостійких адгезивів, покриттів різного призначення, 

іонообмінних матеріалів та мембран. Їх високі фізико-механічні, 

антифрикційні, та оптичні  властивості пов'язані з присутністю в їх структурі 

нанорозмірних неоднорідностей органічної і неорганічної природи. 

Попередній досвід говорить про перспективність отримання і 

використання згаданих матеріалів для виготовлення абразивних композитів з 

алмазу і кубічного нітриду бору (КНБ). Ці інструментальні матеріали 

становлять інтерес для шліфування твердих сплавів, загартованих сталей, 

титанових сплавів, монокристалічного сапфіру, полікристалічної оксидної і 

неоксидної кераміки, магнітних матеріалів, скла, природного алмазу. Іншим 

напрямком використання розроблених гібридних полімерів є отримання 

теплостійких клейових композицій, а також антифрикційних покриттів, в 

тому числі для високонапруженого деформування сталей і титанових сплавів. 

Гібридні зв'язуючі є перспективними для одержання конструкційних 

матеріалів, армованих скляними, вуглецевими або термостійкими 

полімерними волокнами для авіаційної, автомобільної промисловості та 

суднобудування. 

Перспектива їх використання в якості барвників, нелінійних оптичних 

середовищ, молекул, здатних до «включення і виключення» при зміні 

зовнішніх умов, систем доставки лікарських засобів - це невелика частина 

того, до чого можна прийти при подальших дослідженнях в цій галузі. 

Результати досліджень, спрямовані на використання гібридних систем в 

якості зв’язуючих для отримання нового покоління абразивних композитів, 

відсутні у відкритому доступі. Наявні короткі публікації носять рекламний 

характер. Вони свідчать про великий інтерес до даної тематики, але не 
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містять інформації про склад, структуру і фізико-хімічні прийоми отримання 

композитів. 

Неорганічні фрагменти є невід’ємною  частиною гібридних полімерів. 

Зазвичай, вони мають більш вагомий вплив на механічні властивості 

композиційного матеріалу на основі таких полімерів у порівнянні з впливом 

органічних фрагментів. Однак, немає чіткої картини того, як саме неорганічні 

фрагменти змінюють властивості матеріалу. Це пов’язано з відсутністю 

конкретних даних про формування самих фрагментів та їх структури в об’ємі 

органічної складової. Вирішення цих питань надасть можливість більш певно 

говорити про можливість направленого формування будови гібридного 

матеріалу та прогнозувати його властивості.  

У зв'язку з цим, в умовах високого і стабільно зростаючого споживання 

інструменту очевидною є доцільність і потенційно висока ефективність 

досліджень, спрямованих на отримання та дослідження впливу неорганічної 

складової подібних композитів. 
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1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

1.1 Загальна характеристика композиційних матеріалів 

 

Композиційні матеріали, або композити - це матеріали, що складаються 

з двох або більше компонентів і мають властивості, відмінні від сумарних 

властивостей компонентів. При цьому передбачається, що компоненти, що 

входять до складу композиту, повинні бути добре сумісними і не 

розчинятися чи іншим способом поглинати один одного.У широкому сенсі 

композиційний матеріал - це будь-який матеріал з гетерогенною структурою, 

тобто, зі структурою, що складається мінімум з двох фаз. 

Таке визначення дозволяє віднести до композиційних матеріалів 

абсолютну більшість металевих матеріалів, оскільки вони або навмисно 

створюються багатофазними, або вважаються однофазними, але в них є 

неметалеві включення. Полімерні матеріали також можна віднести до 

композитів, оскільки крім основного компонента (полімеру) в них присутні 

різні наповнювачі, барвники та ін. Матеріали природного походження (кістки 

людини і тварин, деревина) також можна віднести до композиційним. 

Наприклад, деревина є композицією з пучків целюлозних волокон трубчастої 

будови, скріплених матрицею з органічної речовини - лігніну. 

Для того щоб виділити композиційні матеріали (КМ) штучного 

походження, підкреслити їх характерні особливості найбільш повним 

вважається визначення, згідно з яким до композитів відносяться матеріали, 

що володіють рядом ознак [2]: 

- склад, форма і розподіл компонентів матеріалу «запроектовані 

заздалегідь»; 

-   матеріал не зустрічається в природі, а створений людиною; 

- матеріал складається з двох або більше компонентів, що розрізняються 

за хімічним складом і розділених вираженою межею; 
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-   властивості матеріалу визначаються кожним з його компонентів, які 

повинні бути присутніми в матеріалі в досить великих кількостях (більше 

деякого критичного вмісту); 

- матеріал володіє такими властивостями, яких не мають його 

компоненти, взяті окремо; 

- матеріал неоднорідний в мікромасштабі і однорідний в макромасштабі. 

Першими прикладами наукового підходу до створення штучних 

композиційних матеріалів вважають появу залізобетону і склопластиків. 

Залізобетон складається зі сталевої арматури і бетону, відмінно сприймає 

стискаючі навантаження і дуже погано чинить опір розтягують напруженням. 

При поєднанні бетону і металу у вигляді сталевих прутків, певним чином 

розташованих у виробі і добре сприймають навантаження, що розтягують, 

виходить залізобетон, що поєднує якості обох компонентів. 

Перший патент на полімерний композиційний матеріал, що містить 

армовану природними волокнами синтетичну смолу, виданий в 1909 р 

 

1.2 Основні характеристики наповнювачів для композиційних матеріалів 

 

Наповнювачі полімерів - тверді, рідкі та газоподібні органічні і 

неорганічні речовини, які розподіляються в безперервній фазі полімеру 

(матриці) з утворенням гетерофазної системи з вираженою межею поділу 

фаз. Наповнювачі вводять в полімери з метою створення нових полімерних 

матеріалів з комплексом цінних експлуатаційних властивостей; поліпшення 

технологічних властивостей і нафтових наповнених полімерів; здешевлення 

матеріалів; утилізації відходів і вирішення екологічних завдань; отримання 

декоративних ефектів[3]. Основні види наповнювачів: дисперсні (крейда, 

азбест, гідроксид алюмінію, тальк і ін), волокнисті (металеві, скляні, 

вуглецеві, борні, органічні, керамічні, ниткоподібні кристали - вуса), листові 

(тканини, папір, деревний шпон, стрічки, полотна , сітки, неткані матеріали), 

об'ємні (об'ємні тканини, каркасні системи).  
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1.2.1 Дисперсні наповнювачі 

 

 Для оцінки властивостей дисперсних наповнювачів відомі понад 40 

різних показників, що включають фізико-механічні, електро-технічні, 

теплофізичні, оптичні характеристики. Формули і значення густини найбільш 

важливих дисперсних наповнювачів для полімерів наведені в табл. 1.1.  

 

Таблиця 1.1 – Формули і значення густин дисперсних наповнювачів 

Наповнювач Формула Густина, кг/м3 

Каолін Al4[Si205]2(0H)8 2600 

Тальк Mg3[Si4O10](OH)2 2788 

Слюда (мусковіт) KAl2[AlSi3OI0](OH;F)2 2834 

Крейда CaCO3 2600-2900 

Кварц (скло) SiO2 2248 

Барит BaSO4 4480 

Аеросил SiO2 2350 

Асбест Mg6[Si4O10](OH)8 2100-2800 

Біла сажа SiO2 * H2O 2100-2200 

Технічний вуглець С 1820 

Літопон ZnS(30 %)+BaSO4 (70 %) 2500-3500 

Гідроксид алюмінію A1(OH)3 2400 

Рутил TiO2 4200-4300 

Гіпс CaSO4 * 2H2O 2317 

Корунд A12O3 3900-4000 

 

При розробці заданої структури дисперсно-наповненого матеріалу 

необхідно мати дані про основні характеристики наповнювача [4]: форму 

частинок; розміри і розподіл часток за розмірами; питому поверхню; 

пористість частинок; насипну і істинну густину; максимальну об'ємну 
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частку; рН поверхні частинок. Коефіцієнт форми частинок Ке (коефіцієнт 

Ейнштейна) впливає на в'язкість композиції і розподіл напружень в 

наповнених пелюстках. Значення Ке визначається реологічним методом і 

змінюється від 2,5 для кулястих до 5,9 для еліпсоїдних частинок зі 

ставленням довжин півосей, рівним 10. Зі збільшенням Ке зростають 

в'язкість і концентрація напружень в наповнених полімерах. Більшість 

наповнювачів мають неправильну форму частинок. Наповнювачі з кулястою 

формою частинок (склосфери, кварцовий пісок) характеризуються Ке рівним 

2,5; з кубічною формою (кальцит, польовий шпат) - 3; лускатою (каолін, 

тальк, слюда, графіт - 5. Розміри частинок наповнювачів змінюються від 7 нм 

до 50 мм. Дисперсні наповнювачі за розміром частинок діляться на 

крупнодисперсні (діаметр>40 мкм), середньодисперсні (10<d<40), 

високодисперсні (1 <d <10) і ультрадисперсні (d <1 мкм). Вибір оптимальних 

розмірів частинок наповнювача визначається метою його запровадження, 

рівнем властивостей матеріалу, швидкістю седиментації і схильністю до 

алгомераціі частинок, конструкцією виробу (товщиною стінки) і методом 

формування. 

Швидкість осідання наповнювача (розшарування композиції) зростає зі 

зменшенням в'язкості полімеру, збільшенням густини і розміру часток. 

Агломерація (злипання) частинок спостерігається в низьков'язких 

композиціях при розмірах частинок <10 мкм. Практично всі наповнювачі є 

поліфракційними з широким або вузьким розподілом частинок за розмірами. 

Відмінності в гранулометричному складі наповнювачів проявляються в 

упаковці частинок, в реологічних фізико-механічних та інших властивостях 

матеріалів. 



14 

 

 

Рисунок 1.1 - Основні види наповнювачів і наповнених полімерних 

матеріалів 

 

Загальна питома поверхня Sзаг (м2/г) є мірою площі поверхні 1 г 

дисперсного наповнювача. Величина питомої поверхні наповнювача в 

композиційному матеріалі вказує на протяжність межі поділу фаз і частку 

граничного шару. для наповнення полімерів використовуються з'єднання з S 

від 0,01 до 300 м2/г. 

Загальна питома поверхня частинок наповнювача характеризує розмір 

часток, залежить від їх пористості і дорівнює сумі внутрішньої (Sвн) і 

геометричної (Sг) поверхні наповнювачів. 

Загальну питому поверхню Sзаг наповнювача визначають методами 

сорбції газів, органічних речовин і т.д. Найбільшого поширення набув метод 

низькотемпературної сорбції азоту (метод БЕТ) [5]. Питому геометричну 

поверхню наповнювача Sг будь-якого гранулометричного складу можна 

розрахувати за формулою: 

                                                 (1.1) 
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де dw - масова частка даної фракції наповнювача; х - середній діаметр 

частинок відповідної фракції;  k - коефіцієнт, що враховує форму частинок 

(для сфери - 6, для призми - 12, для пластини - 18, для лусочки - 20-30). 

Внутрішню поверхню пористого наповнювача розраховують як різниця 

Sзаг і Sг. Значення Sвн для пористих наповнювачів може в 10-100 раз 

перевищувати Sг. 

Пористі наповнювачі бувають з відкритими і закритими порами. Про 

внутрішній об’єм пор судять по різниці між справжньою і удаваною 

густиною, за кількістю поглиненої низькомолекулярної рідини. При введенні 

пористого наповнювача в полімер останній може повністю або частково 

заповнювати пори, або зовсім в них не проникати. Ступенем просочення 

можна регулювати міцності, тепло- і звукоізоляційні характеристики 

наповнених пластмас, наприклад деревопластів. Особливе місце займають 

легкі порожнисті дисперсні наповнювачі у вигляді частинок кулястої форми - 

порожнисті мікросфери, які отримують промисловими методами. 

Введення порожнистих мікросфер в полімери дозволяє отримувати легкі 

міцні газомісткі матеріали зі строго заданими параметрами структури, що 

отримали назву сферопластів або синтактичнх пін. 

До основних параметрів наповнювача відносять його справжню ρіст і 

насипну ρнас густини. Для пористих і агрегуючих наповнювачів насипна 

густина завжди нижче, ніж для непористих частинок. Значення ρнас, ρіст 

наповнювачів прес-порошків використовуються для розрахунку наважок 

матеріалу і визначення максимальної об'ємної частки наповнювача ρmах. 

Для отримання щільної упаковки використовують наповнювачі 

спеціального гранулометричного складу (так звані щільні склади), 

підібраного по переривчастій і безперервній гранулометрії, що дозволяють 

збільшити ρmах: 

для двохфракційного наповнювача - до 0,7-0,75; 

для трьохфракційного - до 0,8-0,85; 

для чотирьохфракційного - до 0,9. 
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На практиці рідко застосовують щільні склади, що містять більше трьох 

фракцій наповнювача. При пресуванні дисперсні наповнювачі можуть 

ущільнюватися і значення ρmах може змінюватися від ρнас / ρіст приблизно до 

одиниці [6]. Це дозволяє створювати двофазні ПКМ з максимальним вмістом 

дисперсної фази до 95 % (об.). Хімічний склад і природу поверхні 

наповнювача визначити досить складно. Часто природу поверхні 

наповнювача оцінюють за значенням рН водної витяжки з наповнювача. 

Природа поверхні наповнювача впливає на змочування, кінетику і повноту 

затвердіння полімеру, а також на комплекс експлуатаційних властивостей 

наповнених пластмас. 

 

1.2.2 Волокнисті наповнювачі 

 

Наповнювачі у вигляді волокон, ниток, джгутів, ровінгів і рубаних 

джгутів використовують для створення конструкційних, високоміцних, 

високомодульних армованих полімерних матеріалів. Ефективність волокон в 

пластиці зростає зі збільшенням їх довжини [7]. 

Існує поняття критичної довжини волокна lкр. Це довжина (l) волокна, до 

якої напруга, сприймається власне волокном в пластиці, зростає і при l рівній 

lкр стає рівним міцності волокна. 

При руйнуванні пластика, наповненого волокном з l <lкр, спостерігається 

висмикування коротких волокон з полімерної матриці, тобто пластик 

руйнується по межі волокно - полімер. Волокна з l> lкр самі руйнуються і 

повністю реалізують свою міцність в полімерній матриці. Критична довжина 

волокон в залежності від їх природи змінюється від 100 мкм (вуглецеві 

волокна) до 400 мкм (скляні волокна). 

Значення lкр (мм) скляних волокон (діаметр волокна d ~ 10 мкм) для 

різних полімерних матриць різні: для ПЕ - 1,8; ПП - 0,6; ПС - 0,36; ПА - 0,26; 

отвердженої ЕС - 0,15. чим менше значення lкр волокна, тим ефективніше 

волокно з l> lкр зміцнює полімерну матрицю. 
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Волокна довжиною 0,2-14 мм (короткі волокна) використовують для 

отримання конструкційних ливарних і екструзійних термопластичних 

матеріалів; довжиною не більше 1-2 мм - для заливальних отверджуваних 

компаундів з малою усадкою; довжиною від 15 до 70 мм (довгі волокна) - для 

отримання прес-матеріалів (волокнітів і преміксів на основі 

фенолформальдегідних і поліефірних смол); безперервні волокна (l→∞) - для 

створення високоміцних, високомодульних армованих ПКМ. 

Основні види волокон (вуглецеві, скляні) випускаються круглого 

перетину діаметром 8-20 мкм, а також трикутної, ромбічної та інших форм. 

Оптимальне значення діаметра волокна doпт залежить від його природи і 

полімерної матриці, а також від методу формування та розмірів виробу. 

Значення параметра φmах для безперервних волокон можна збільшити, 

використовуючи волокна різних діаметрів (щільні склади) і перетинів 

(трикутні, квадратні, ромбічні). Полімерні та металеві волокна ущільнюються 

під тиском, перепрофілюються, іȁ значення φmах може досягати 1. 

Волокнисті наповнювачі отримують з металу, кераміки, полімерів. 

Найбільшого поширення для створення ПКМ отримали скляні, вуглецеві, 

борні і органічні волокна. Способи отримання і характеристики волокон 

різної природи, що застосовуються для отримання армованих пластиків, 

будуть розглянуті далі. 

 

1.2.3 Листові наповнювачі 

 

Волокнистим наповнювачам можна надати і зафіксувати різну структуру 

плетінням, склеюванням та іншими методами. Листові (плівкові) 

наповнювачі із заданою структурою у вигляді тканин різного плетіння 

(сатинове, саржеве, полотняне), паперу, деревного шпону, стрічок, полотен, 

тканих ровінгів, сіток і нетканих матеріалів використовують для отримання 

шаруватих пластиків. 

З шаруватих пластиків найбільшого поширення набули текстоліти. Для 

виготовлення текстолітів застосовують легкі (маса 1 м2 - до 150 г), середні (до 
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300 г) і важкі (понад 300 г) тканини різного плетіння і неткані волокнисті 

матеріали масою до 820 г. Широко використовуються бавовняні (бязь, 

міткаль, бельтинг, шифон) і синтетичні тканини (віскозні, ацетатні, 

поліамідні, поліефірні). Найпоширенішими наповнювачами є скло і вуглецеві 

тканини і матеріали на їх основі - склотекстоліти і карботекстоліти. У 

порівнянні зі склотекстолітом (густина 1600-2100 кг/м3) органотекстоліти 

мають меншу густину (1300-1400 кг/м3) і теплопровідність, краще 

піддаються механічній обробці, але поступаються їм по міцності, тепло- і 

хімічній стійкості. 

Природу волокна, вид плетіння, масу 1 м2, пористість листових 

наповнювачів вибирають в залежності від вимог, пред'явлених до виробів. 

Наповнювачі у вигляді сіток використовують для армування полімерних 

матеріалів в двох напрямках, а також отримання антифрикційних стрічкових 

матеріалів. Матеріалом для виготовлення сіток найчастіше служать металеві, 

скляні, вуглецеві і полімерні волокна. 

 

1.2.4 Об'ємні наповнювачі  

 

До об'ємних наповнювачів пластмас відносяться об'ємні тканини, 

відкритопористі каркасні системи, структура яких неперервна в трьох 

напрямках. Відкритопориста об'ємна структура наповнювача формується в 

процесі ткацтва або шляхом спінювання або спікання порошків металів, 

керамік і полімерів. Природна деревина також може бути використана в 

якості об'ємного наповнювача. До основних характеристик таких 

наповнювачів відносяться об'ємна маса, загальна, закрита і відкрита 

пористість і розмір пор. При заповненні пор каркасного наповнювача 

полімерним звязуючим формується взаємнопроникна структура матеріалу. 

Властивості таких систем в залежності від концентрації наповнювача в 

різних напрямках можуть бути ізотропним або анізотропними і визначаються 

властивостями вихідних компонентів, їх співвідношенням і ступенем 

просочення. 
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1.3 Вплив фазової структури полімерного композиційного матеріалу на 

його властивості 

 

Три основних параметри визначають фазову структуру композитів з 

дисперсними наповнювачами: вміст наповнювача в ПКМ; розмір і форма 

частинок наповнювача; міжфазна взаємодія (властивості МФШ). 

 

1.3.1 Вміст наповнювача в ПКМ 

 

Розглянемо в загальному вигляді зміну трьох основних показників 

властивостей: модуля пружності, в'язкості і міцності ПКМ. 

Модуль пружності ПКМ 

При введенні деформованого наповнювача в деформовану матрицю 

виходить ПКМ типу суміші полімерів, в якій кожен полімер здатний до 

помітної деформації [8]. Зміна відносного модуля пружності ПКМ при 

різному вмісті наповнювача показано на рис.1.2, крива 1. При φ дорівнює 100 

% модуль ПКМ дорівнює модулю другого полімеру (дисперсного 

наповнювача). При малому значенні φ модуль ПКМ визначається 

властивостями першого полімеру (матриці) і помірно зростає з ростом φ. При 

φ дорівнює 20-30 %, коли відстані між частинками стають менше діаметра і 

збільшується ймовірність їх безпосереднього контакту, модуль композиту 

починає швидко зростати. 

 

Рисунок 1.2 - Залежність відносного модуля пружності G/GM від вмісту 

наповнювача φ: 
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1 - розрахункова крива, яка не враховує граничної упаковки частинок; 

2 - крива з урахуванням наявності граничної (щільної) упаковки 

частинок φmах 

 

При змішуванні полімерів в інтервалі 30-70 % відбувається звернення 

фаз, і другий полімер утворює другу безперервну фазу, а при φ більше 70-80 

% структура полімеру відповідає зверненої дисперсії: частки першого 

полімеру в матриці другого. 

Прогнозувати значення модуля пружності суміші полімерів шляхом 

розрахунку можна лише орієнтовно, найкраще збіг експериментальних даних 

з розрахунком спостерігається в інтервалі концентрацією наповнювача до 20 

і вище 80 % (об.); розрахунки малопридатні для середньої області, де 

відбувається звернення фаз. 

Крива 2 на рис.1.2 показує ріст модуля G зі зростанням вмісту 

недеформованих сферичних часток наповнювача в інтервалі від 0 до φmах. 

При φmах модуль системи прагне до величини модуля самого наповнювача. 

Інший тип ПКМ - це тверда полімерна матриця з відносно м'яким, 

податливим наповнювачем. Такі тверді полімери, в яких дисперговані 

частинки еластомеру (міцні пластмаси) або бульбашки газу (пінопласти, 

поропласти). У цьому випадку модуль пружності композиту падає з ростом 

вмісту наповнювача. 

В'язкість ПКМ залежить від вмісту наповнювача часто аналогічно 

модулю пружності [9]. Якщо деформована матриця ПКМ наповнена 

твердими частинками, то G/GM = η/ηм, тобто зміну в'язкості можна 

розраховувати за тими ж формулами, що і зміну модуля. 

Міцність ПКМ гірше, ніж в'язкість корелює зі зміною модуля пружності 

при збільшенні вмісту полімерного або мінерального наповнювача. Іноді 

кореляції повністю відсутні. Причина в тому, що міцність визначається 

умовами розростання мікродефектів при руйнуванні, тоді як модуль – 

характеристика властивостей незруйнованої структури. Виникнення 
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термозбіжних внутрішніх напружень або концентрація напруги на частинках 

наповнювача при деформації істотно впливає на міцність і мало вплив на 

модуль. 

При наявності досить міцного зв'язку на межі поділу матриця-

наповнювач, коли матриця не є крихкою, межа текучості ПКМ збільшується 

з ростом φ (рис.1.3, крива 1). 

При збільшенні відносної міри наповнення до 0,2-0,3 перенапружені 

області навколо частинок починають перекриватися, що полегшує ріст 

тріщин, і міцність різко знижується. 

Міцність при стисканні, яка для твердих ненаповнених полімерів 

приблизно в 2 рази більше міцності при розтягуванні, менш чутлива до 

наявності мікродефектів. Міцність при стисненні високонаповнених 

термореактивних смол помітно зменшується лише при φ →φmах, коли 

звязуючого недостатньо для заповнення простору між частинками, і в ПКМ 

зростає пористість. 

 

Рисунок 1.3 - Залежність відношення меж текучості ПКМ (σт) і 

матричного полімеру (σт)м від φ/φmах: 

1 - частково кристалічний полімер при Т> Тс; 

2 - те ж, але з великим розміром частинок наповнювача; 

3 - склоподібний полімер (T <Тс); 

4 - те ж, але з великим розміром частинок 
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Міцність при розтягуванні і стисненні знижується зі зменшенням 

міцності зв'язку на межі полімер-наповнювач і зі збільшенням розміру часток 

при постійній φ. 

 

1.3.2 Розмір і форма дисперсних частинок в ПКМ 

 

Розмір частинок дисперсної фази в ПКМ коливається в широких межах. 

Так, найбільш високодисперсний наповнювач - аеросил (колоїдний 

кремнезем SiO2) має розмір часток близько 0,01 мкм, а найбільш крупний - 

такий, як органічні порожнисті мікросфери, - 20-130 мкм. 

Форма частинок змінюється від ідеально сферичної з гладкою 

(наприклад, порожнисті мікросфери) або пористою (технічний вуглець) 

поверхнею до анізометрічної (лусочки слюди, волокна азбесту) або гранично 

анізометрічної (армуючі безперервні волокна). 

Зі зменшенням розміру частинок різко зростає їх загальна питома 

поверхня, різко зростає число частинок при тому ж об'ємному вмісті, а 

значить, зменшується відстань між частинками наповнювача в ПКМ і зростає 

їх здатність до утворення агломератів [10]. 

Збільшення питомої поверхні наповнювача означає збільшення 

міжфазної поверхні в ПКМ і навіть при незмінній товщині МФШ призводить 

до зростання об’єму  полімеру, що утворює МФШ, тобто збільшення частки 

модифікованого полімеру-матриці. У аеросилі питома поверхня досягає 300 

м2 / г, і наповнювач має високу адсорбційну здатність. 

Відстань між частинками наповнювача в ПКМ зменшується зі 

зменшенням розміру частинок, оскільки зростає число частинок в одиниці 

об'єму при даному ступені наповнення (рис. 4.), причому відсутня 

пропорційна залежність між розміром частинок і відстанню між ними. 

При розмірі часток менше 10 мкм відбувається різке зменшення відстані 

між частинками в певному діапазоні φ. Чим менше розмір часток, тим менше 
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φ, при якому досягається задане значення a, наприклад рівне діаметру 

частинок. Коли a досягає величини, при якій стикаються МФШ сусідніх 

частинок, досягається найбільший підсилюючий ефект. 

Збільшення здатності до агломерації зі зменшенням розміру частинок і 

потім зростання розміру агломератів є наслідком адсорбційної здатності. Чим 

більша схильність до агломерації, тим менша величина граничного 

заповнення об’єму φmах, тим інтенсивніше змінюються властивості ПКМ з 

ростом адсорбційної здатності. Чим більше схильність до агломерації, тим 

менше величина граничного заповнення об’єму φmах, тим інтенсивніше 

змінюються властивості ПКМ з ростом φ (рис. 1.4). 

 

Рисунок 1.4 - Залежність середньої відстані між частинками (а) від 

об'ємної частки наповнювача (φ) і від розміру часток (числа на кривих, мкм) 

 

Суттєвою негативною особливістю при цьому є небажане «загущення» 

розплавів полімерів. При введенні наповнювача, схильного до агломерації, 

вже при малому його вмісті різко зростає в'язкість розплаву і погіршується 

засвоюваність внаслідок зростання енерговитрат, а також збільшення 

пружності розплаву (розбухання екструдата на виході з головки, тиксотропні 

ефекти, зростання залишкових напруг і т.п.). 

При сильному зменшенні розміру частинок істотно збільшується частка 

граничного шару в самій частці в порівнянні з її об’ємом. Граничний шар 

виникає під впливом поверхневих сил або в процесі дроблення мінералу, 



24 

 

полімеру, кераміки при отриманні дисперсного наповнювача. Це - наслідок 

множинних мікроруйнувань, що накопичуються в граничному шарі. Частки 

розміром менше 1 мкм, як правило, отримують не в результаті дроблення 

(подрібнення), а, навпаки, в результаті синтезу (укрупнення) з газової або 

рідкої фази або розчину в процесі фазового поділу і т.п. Типовий приклад - 

технічний вуглець, частинки якого виникають в результаті зростання 

елементарних частинок, що утворюються при конденсації пари вуглецю. 

Таким чином, збільшується питома поверхня частинок наповнювача 

впливає як на властивості матричного полімеру, так і на властивості самих 

частинок. 

 

1.3.3 Міжфазна взаємодія (властивості МФШ) 

 

Інтенсивність міжфазної взаємодії грає важливу роль у формуванні 

властивостей ПКМ. 

Поняття «міжфазовий шар» вперше запропоновано Гібсом, який вважав 

його неоднорідною «поверхнею розриву» з кінцевою товщиною. В даний час 

міжфазним шаром прийнято називати певний об’єм полімеру-матриці, що 

прилягає безпосередньо до межі поділу полімер-наповнювач і має структуру 

і властивості, що відрізняються від таких в об’ємі (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 - Модель міжфазного шару в системі полімер - наповнювач 
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Міжфазний шар, як правило, істотно відрізняється від матричної фази за 

складом, оскільки він вбирає в себе апрет, замаслювач і інші 

низькомолекулярні включення звязуючого і поверхні наповнювачів 

(армуючих волокон). Межа поділу фаз дуже часто є найбільш слабким 

місцем матеріалу, і саме тут починається руйнування, як при механічних 

навантаженнях, так і при інших впливах, наприклад, під впливом зовнішньої 

атмосфери, води та інших. Межа поділу фаз визначає інтенсивність взаємодії 

полімер-наповнювач за допомогою двох структурних параметрів: прямої 

адгезійної взаємодії контактуючих фаз і модифікації структури матричного 

полімеру в області контакту. 

Очевидно, що структура і властивості МФШ для даного ПКМ цілком 

визначаються величиною адгезійної взаємодії, але в той же час зміна 

структури і властивостей полімеру в об’ємі МФШ змінює адгезивну 

взаємодію на поверхні контакту. 

Складна структура МФШ з наявністю в ній дефектів призводить до того, 

що при руйнуванні ПКМ тріщина, як правило, проходить не точно по межі 

поділу фаз, а по МФШ або по матриці поблизу частки. Лише при дуже 

слабкій адгезивній взаємодії відбувається відшарування матриці від частки 

точно по межі контакту. Відхилення шляху тріщини від геометричної межі 

особливо характерно для пористих наповнювачів або наповнювачів з 

шорсткою поверхнею. 

Інтенсивність міжфазної взаємодії залежить від часу контакту фаз: через 

певний час контакту опір відшаровування досягає граничного значення. 

Наступні процеси супроводжують зростання зусилля розшаровування. 

Затікання. Полімерна матриця під притискним зусиллям деформується, 

розвиваються реологічні процеси перенесення полімеру в поглиблення і пори 

на поверхні наповнювача, що призводить до зростання фактичної площі 

контакту полімеру з наповнювачем і сприяє встановленню адгезійної 

взаємодії (змочування). 
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Адсорбція. Це процес, що супроводжується зміною надмолекулярної 

структури прилеглого шару матриці, а також адсорбцією (накопиченням на 

поверхні поділу) низькомолекулярних фракцій полімеру, домішок або 

спеціально вводяться добавки типу затверджувачів, стабілізаторів і т.п. Все 

це призводить до формування МФШ. 

Взаємодивузія. Найбільш характерна для сумішей полімерів, коли 

відбувається взаєморозчинення сегментів несумісних полімерів і 

утворюється шар сегментальної сумісності як частина МФШ. Відбувається 

також часткова взаємодифузія макромолекул, так як навіть несумісні 

полімери частково розчинність. 

Релаксація. Цей процес призводить до зниження локальних 

перенапружень поблизу поверхні поділу і до обмеженої повзучості. Зазвичай 

перенапруги навколо частки (в тому числі термоусадочні) не релаксують 

повністю, проте, процеси релаксації проходять в достатній мірі, приводячи 

до зростання опору відшарування. 

Для збільшення міжфазної взаємодії в ПКМ вводять спеціальні добавки 

- апрети (для систем полімер-мінеральний наповнювач) і поєднують добавки, 

або компатибілізатори (для сумішей полімерів). 

Систематичні дослідження межі поділу фаз в композиційних матеріалах 

почалися в США з 1963 р, проте повної ясності немає до сих пір, хоча робіт з 

цього питання з'явилося досить багато. 

Відомо, що більшість волокнистих і зміцнюючих дисперсних 

наповнювачів піддаються перед їх безпосереднім використанням поверхневій 

обробці. Найбільш поширеною обробкою є нанесення аппретів на поверхню 

наповнювача для створення перехідного шару між ним і полімерною 

матрицею. 

Апрет - це звичайне органічна сполука з одним типом функціональних 

груп, здатних реагувати з полімерної матрицею в процесі її затвердіння, і 

іншим типом груп, здатних реагувати з активними групами на поверхні 

наповнювача. 
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Найбільш поширені силанові апрети типу RSiX3. Органічний радикал R 

забезпечує взаємодію з полімерної матрицею, a SiX3 утворює зв'язки з 

групами -OSi- поверхні наповнювача. Застосовують також алкоксититанати і 

фосфатотитанати, які відіграють ту ж роль агента поєднання двох 

різнорідних фаз, і інші речовини для збільшення, а іноді і для деякого 

зниження міцності зв'язку фаз, в залежності від хімічної природи 

компонентів ПКМ. 

Регулювання міцності зв'язку полімер-полімер в ПКМ типу сумішей і 

сплавів полімерів досягається введенням на межу поділу блоксополімерів 

(які суміщають добавки), у яких кожен блок макромолекули сумісний з 

одним з компонентів ПКМ. Таким чином, блок-сополімер, кожен блок якого 

знаходиться в одній з контактуючих фаз, забезпечує хорошу міжфазну 

взаємодію [11]. 

Збільшення міжфазної взаємодії відбувається і за рахунок хімічної 

реакції, наприклад при нагріванні, між компонентами ПКМ, якщо в них є 

реакційно здатні функціональні групи. 

Навіть невелика кількість апрету, близько 0,1-0,5 %, нанесена на 

поверхню наповнювача, різко покращує технологічні властивості матеріалів. 

Багато апретів, наприклад кремнійорганічні, ефективні практично для всіх 

звязуючих склопластиків, проте, слід враховувати, що ступінь поліпшення 

властивостей сильно змінюється в залежності від типу зв’язуючого. 

 

  



28 

 

1.4 Кластери 

 

1.4.1 Загальна характеристика кластерних структур 

 

Близькі до сферичних наночастинки з розмірами менше 10 нм, як 

правило, називають кластерами. Кластери – агрегати з атомів або молекул 

(або інших частинок), число яких може змінюватися в широких границях: від 

4 – 5 і 100 – 200 (малі кластери) до декількох десятків тисяч (великі кластери) 

або сотень тисяч і більше, наприклад 106 (гігантські кластери) [12]. 

Число атомів (або молекул) у кластері визначає його стан, форму і 

властивості. Склад і структура кластерів регламентовані не так строго, як у 

випадку молекул. Однак вони виявляються більш впорядкованими, ніж 

агломерати. 

Число атомів, які складають кластер, швидко зростає зі збільшенням 

його діаметра, як показано на рис. 1.6 для кластерів натрію. При діаметрі в 1 

нм кластер складається лише з 13 атомів, а при 100 нм – уже близько 107 

атомів. Як правило, кластери мають симетричну структуру, але їх симетрія 

суттєво відрізняється від тієї, якою користуються при описі кристалічних 

форм об’ємної речовини. Зі зростанням кількості атомів кластер змінює свою 

форму, а після деякого критичного числа атомів (тобто розміру) у ньому, 

починають енергетично переважати ті закономірності, які характерні для 

об’ємного (блокового) стану сукупності атомів даної речовини (рис. 1.7). 

 

 

Рисунок 1.6 - Число атомів натрію у сферичному кластері діаметром d 
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Рисунок 1.7 - Схема перетворення одиночного атома у блоки 

 

Кластери являють собою атомні агрегати або молекулярні ансамблі, 

здатні до самоорганізації: висока реакційна здатність змушує їх брати участь 

у процесах самоскладання. Утворення, яке формується, має пухку гіллясту 

будову, характеризується фрактальною (дробовою) розмірністю. 

Утворення таких структур спостерігається, наприклад, у тонкоплівкових 

нанокомпозитах. Фрактальні структури є важливими об’єктами для розвитку 

уявлень про перколяційні структури, що виникають у тих випадках, коли 

ізольовані маленькі та середні кластери поєднуються у великий кластер. 

Властивості нового класу об’єктів – скла, кераміки і низки сполук на 

основі перехідних металів – значною мірою залежать від симетрії та 

взаємного поєднання угруповань атомів (кластерів), які формують їх каркаси 

[13]. 

Енергія утворення кластера залежно від числа атомів змінюється 

немонотонно і має добре виражені максимуми, які зі зростанням тиску або 

при зниженні температури відповідають меншому числу частинок у кластері. 
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Матеріали кластерного типу можуть бути отримані у вигляді масивних 

виробів складної форми, ниток, стрічок, різного роду покриттів, підкладинок, 

оптичних елементів, фільтрів, мембран і т. п. 

Залежно від способу одержання кластери можна розділити на шість 

груп: молекулярні, газофазні, колоїдні, твердотільні, матричні та плівкові. 

Ізольовані нанокластери одержують у результаті хімічних реакцій 

(молекулярні кластери) шляхом лазерного випаровування (газофазні 

кластери) або шляхом матричної ізоляції (при твердотільному і колоїдному 

синтезах). Наносистеми утворюються в основному в результаті 

твердотільного і колоїдного синтезів [14]. 

 

1.4.2 Зародження та ріст кластерів 

 

Зародження і ріст кластера – це найчастіше процес агрегатування, 

обмеженого дифузією (так звана дифузійна сегрегація). При цьому хаос у 

кластері – наслідок випадкової статистики («шуму») агрегатування, 

частинок, які дифундують на спочатку гладку поверхню підкладинки [17]. Не 

відзначаючись строго визначеною геометричною структурою, кластер на 

початку зростання може поводитися як рідина. Перехід до кластерного 

кристалу (фазовий перехід) регламентується числом атомів у кластері, що 

виходить за границі деякого значення, обумовленого сортом кластера. 

При цьому наступає різка зміна способу агрегатування атомів. У процесі 

агрегатування визначається значна питома вага поверхневих атомів 

(молекул) у кластері, частка яких може становити половину і більше від 

загального числа залежно від сорту кластера. Це означає, що густина 

кластера зменшується від поверхні усередину, а також зі збільшенням 

радіуса і розмірності. 

Розмірами кластерів можна управляти у процесі їх синтезу, наприклад, 

за рахунок змінювання температури або часу зростання. 
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Наявність певної періодичності у залежності характеристик кластерів від 

числа утворюючих їх атомів є підставою для спроб створення електронної та 

геометричної таблиці кластерів за аналогією з періодичною системою 

елементів Д. І. Менделєєва. 

Поведінка кластерів описується квантово-механічними процесами в 

термінах квантових ям, глибина і крутість яких співвідноситься з твердим 

або рідким станом кластера – з його мірою жорсткості. Глибокі стани з 

високими значеннями енергії відповідають твердим кластерам. Дрібні 

енергетичні стани типові для рідких кластерів, що не мають певної 

геометричної форми, внаслідок чого вони легко перебудовуються [18]. 

На рис. 1.8 показаний взаємозв’язок вільної енергії кластерів з їх мірою 

жорсткості для різних температур. При низьких температурах T1 мінімум 

вільної енергії мають лише тверді кластери, при високих Т2 – лише рідкі. Для 

проміжних температур Т3 мінімум вільної енергії може відповідати як 

твердому, так і рідкому стану. Якщо обидва стани кластера розділені 

порівняно високим енергетичним бар’єром, то обидві фази в певному 

температурному діапазоні можуть існувати одночасно. Тому температури 

плавлення та кристалізації кластерного матеріалу в принципі різні. 

 

 

Рисунок 1.8 - Можливі зміни вільної енергії кластера залежно від 

температури і міри жорсткості 
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Інтервал температур ∆Т, у границях якого існують обидві фази, для 

кластерів, які складаються з 10 – 20 атомів, дорівнює декільком градусам. 

У гігантських кластерів із числом атомів порядку 106 інтервал 

температур ∆Т = 10–3 К. Малі кластери вже при температурах 20 – 30 К 

поводяться як рідини, більші – як тверді тіла. У кластерів проміжних розмірів 

у цьому інтервалі температур співіснують обидві фази: тверда і рідка. 

Кластери можуть мати кілька стабільних форм, що характеризуються різною 

стійкістю, аналогічно поліморфізму, наприклад, у вигляді 55-атомного 

ікосаедра або у вигляді 60-атомного фулерену (бакіболу). Як наслідок такого 

«кластерного поліморфізму», при конденсації кластерів утворюються тверді 

тіла, що відрізняються від усіх інших відомих матеріалів [18]. 

Кластери характеризуються квантово-розмірними ефектами. Це 

проявляється в тому, що для кластерів, особливо в області низьких 

температур, питома теплота, магнітна сприйнятливість, провідність та інші 

фундаментальні характеристики масивного металу зникають. Для кластерів 

спостерігається немонотонна залежність таких властивостей, як температура 

плавлення, тиск, необхідний для перебудови атомної структури, іонізаційні 

потенціали, енергії зв’язку, віднесені до одного атому металу, змінювання 

міжатомних відстаней, оптичних і магнітних властивостей, електронної 

провідності, електрон-фононних взаємодій від розміру частинок, а, отже, і від 

числа атомів у них. 

При переході від кластерів до нанорозмірної частинки така 

немонотонність стає не настільки помітною. Внаслідок некомпенсованості 

зв’язків у атомів, що перебувають у приповерхневих шарах нанорозмірних 

частинок (які мають сусідів переважно з одного боку), порушується симетрія 

в розподілі сил, що діють на них. Властивості поверхневих атомів деякою 

мірою подібні атомним поверхневим властивостям кристалів, обумовленим 

особливостями розташування на границі розподілу фаз, взаємодії та руху 

атомів поблизу їх граней: порушенням трансляційної симетрії, меншим 

числом сусідніх атомів, більш сильними анізотропією та ангармонізмом 
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коливань і т. п. З одного боку, результатом цього є зростаюча здатність до 

адсорбції, іонного та атомного обміну, контактних взаємодій структурних 

елементів і т. п., а з іншого – ускладнюється інтерпретація поведінки таких 

частинок унаслідок неможливості розділення їх об’ємних і поверхневих 

властивостей. Важливо, що поверхневі атоми вносять суттєвий вклад у 

термодинамічні характеристики твердих тіл і значною мірою визначають 

структурні переходи та фізико-механічні властивості. 

 

1.4.3 Структурні особливості нанокластерного стану матеріалу 

 

Зі зменшенням розмірів кристалічної наночастинки деякі елементи її 

кристалографічної симетрії втрачаються. Нарешті, при певному критичному 

розмірі (для металів – близько 1 нм) атомну структуру наночастинки не 

можна буде віднести до жодної традиційної кристалічної решітки, не 

зважаючи на те, що при більших розмірах наночастинки вона для даної 

речовини існує. 

Дискретність особливо яскраво проявляється в частинках 

(нанокластерах), які містять скінченну кількість атомів або молекул. До цих 

систем вже не застосовуються підходи, що розвиваються в континуальних 

наближеннях (наприклад, у теорії пружності або електродинаміці суцільних 

середовищ). Разом з тим, малі відстані між атомами і взаємодія між ними 

сильно (найчастіше кардинально) викривляє їх електронні спектри і 

позбавляє можливості аналізу ситуації через добре відомі властивості 

ізольованих атомів. 

Однією з найбільш цікавих властивостей металевих кластерів є 

наявність магнітних властивостей у наночастинок, які містять немагнітні 

атоми. 

Аналогічно металевим, напівпровідникові кластери демонструють 

властивості, відмінні від об’ємних речовин, які містять ті ж атоми. 

Наприклад, це проявляється відносно оптичних властивостей: при зменшенні 
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розмірів частинок їх спектри поглинання зміщуються убік зменшення 

довжин хвиль [19]. 

Крім кластерів, які складаються з атомів металів, напівпровідників, 

можливі також кластерні структури, які складаються з атомів інертних газів, 

наприклад, аргону, криптону, ксенону. 

Поверхневі атоми утворюють оболонку кластера. При певному їх числі 

та розмірі кластера створюється його завершена геометрична форма. Це 

число атомів називається «магічним». Його конкретне значення 

співвідноситься з розміром і сортом кластера.Кластер з магічним числом 

атомів характеризується високою резистивністю (несприйнятливістю до 

зовнішніх впливів) і найвищою стабільністю. 

Як вище було зазначено, стабільність кластерів може бути обумовлена 

наявністю певного («магічного числа») атомів. Поява такого «магічного 

числа» пов’язана з двома факторами: утворенням щільнішого упакування 

атомів при складанні (геометричний фактор) та з оптимізацією заповнення 

електронних оболонок атомів (електронний фактор). 

«Магічні числа» атомів, що відповідають стабільним кластерам, 

називаються геометричними (структурними), оскільки їх одержують при 

мінімізації об’єму і максимізації щільності кластера із формою, близькою до 

сферичної, та щільноупакованої структури. Фактором, який визначає 

енергетичні «магічні числа» кластера, є взаємодія валентних електронів, що 

складають кластер атомів з усередненим молекулярним потенціалом так, що 

електрони перебувають на орбітальних рівнях, обумовлених саме цим 

потенціалом [19]. Таким чином, конфігурації атомних кластерів, у яких такі 

електрони утворюють заповнені оболонки, є найбільш стійкими, що й 

визначає походження електронних «магічних чисел». У загальному випадку 

відповідні до цих факторів ряди «магічних чисел» не збігаються. 

Для пояснення факту найбільшої стійкості кластерів лужних металів з 

«магічними числами» атомів використовується модель «желе». Суть моделі 

полягає у тому, що кластер, який містить N атомів, розглядається як дві 
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квазінезалежні підсистеми: система валентних електронів і система 

позитивних іонів кістяка (усуспільнені валентні електрони рухаються в 

середньому полі, яке створюється всіма іонами кластера). Розрахунки 

показали, що магічні числа N = 8, 18, 20, 34, 40, 58, 68, 90 та інші 

відповідають числам атомів у кластерах, при яких енергія зв’язку кластера 

зростає в результаті заповнення електронних оболонок: 1s2, 1p6, 1d10, 2s2, 1f 

14, 2p6, 1g18, 2d 10, 1h22… 

Первісне дослідження кластерів полягало у вимірюванні розподілу 

кластерів за розмірами (масами).  Зазвичай такий розподіл характеризується 

гострими піками, що вказують на підвищену стабільність кластерів, які 

містять те або інше число атомів або молекул. Числа, які відповідають пікам 

у розподілі кластерів за розмірами, відповідають «магічним числам». Набір 

«магічних чисел», що характеризує даний розподіл, дозволяє зробити 

висновок про структуру кластерів, які характеризуються найбільшою 

стабільністю, і тим самим простежити за переходом від молекулярного до 

конденсованого стану речовини. 

Існують різні способи визначення магічних чисел. Одні з них засновані 

на мас-спекрометричному аналізі заряджених кластерів, які утворюються у 

потоці газу, що виривається із сопла. При цьому заряджені кластери 

виникають у результаті бомбардування нейтральних кластерів електронним 

ударом. Інші способи використовують бомбардування поверхні іонами 

кілоелектронвольтних енергій [19]. Ще один спосіб одержання заряджених 

кластерів заснований на лазерному опроміненні поверхні твердих тіл. 

Кожний з зазначених способів виявляється зручним для певних сортів атомів 

або молекул у кластері. Перший з них в основному використовується для 

аналізу кластерів, що містять газові атоми або молекули, у другому випадку 

основу кластерів становлять іонні агломерати, у третьому – атоми металів. 

Рівняння, що пов’язує «магічне число» Nn із числом заповнених 

оболонок, має вигляд 

Nn = (10n3 + 15n2 + 11n + 3)/3,         (1.2) 
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де Nn – повне число атомів поліедра; n – число координаційних 

оболонок (n = 1, 2, 3…). Число атомів на поверхні Ns,n можна визначити за 

формулою: 

Ns,n =10(n – 1)2 + 20(n – 1) + 12.        (1.3) 

Для кожного значення n кластера із ГЦК структурою в табл. 1.3 

наведена кількість атомів на поверхні, їх відсоток від усіх атомів у кластері, а 

також діаметр такого кластера, які визначаються за формулою (2n + 1)dс, 

де dс – міжцентрова відстань найближчих сусідів (у кубічному кристалі 

dс = a/2, де a – постійна решітки). 

 

Таблиця 1.2 - Кількість атомів (геометричні магічні числа) для кластерів 

із гранецентрованою кубічною структурою 

 

 

Мінімальне за розміром і щільно упаковане ядро складається з 13 атомів, 

один з яких є центральним, а інші належать першому зовнішньому шару. 

Стабільність таких нанокластерів пов’язана, насамперед, з високою 

стабільністю таких некристалічних структурних одиниць, як пентагональна 

біпіраміда, ікосаедр, і кристалічних – октаедра та тригональної призми з 

добудованими гранями. У результаті маємо набір «магічних чисел» Nn = 13, 
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55, 147, 309, 561, 923, 1415, 2057, 2869 ..., які відповідають найстабільнішим 

ядрам кластерів. Аналіз відносної стабільності різних структурних 

модифікацій показав, що ікосаедричні форми повинні бути 

найстабільнішими для кластерів, які складаються з меншого числа ніж 150 – 

300 атомів. 

Існуванням енергетично вигідних «магічних чисел» можна пояснити 

немонотонну залежність властивостей нанокластерів від їх розмірів. У 

випадку переходу від кластерів до наночастинок така немонотонність стає 

непомітною [20]. 

При досягненні в ГЦК кластері «магічного числа» 13 атоми в оболонці 

організуються у формі ікосаедра, п’ятигранника. Ікосаедр, імовірно, – одна з 

фундаментальних форм кластерних структур, що збільшує ступінь вільності 

при зростанні кристала. 

У випадку класичного кристалічного упакування атомів гранична 

густина (при координації 12) наведена на рис. 1.9. При щільному упакуванні 

центральний атом (позначений чорним кольором) оточений шістьма атомами 

в одній площині з ним (світло-сірий колір), трьома атомами зверху (темно-

сірий колір) і трьома атомами знизу (окружності). Таким чином 3 – зверху, 3 

– знизу, 6 – збоку. 

 

Рисунок 1.9 - Граничне кристалічне упакування атомів із твердих сфер  
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Як відомо, у ГЦК-cтруктурі 12 найближчих атомів утворюють 

координаційний поліедр, який зветься кубооктаедром (рис. 1.10 а). У цій 

геометричній фігурі не всі відстані рівноцінні. Деформація кубооктаедра в 

ікосаедр супроводжується порівняно невеликими переміщеннями атомів: 

зменшенням відстаней від центру до вершин в 1,052 рази і зламом квадратів 

граней по діагоналях. Лінія зламу, стаючи ребром ікосаедра (рис. 1.10 б), у 

свою чергу, скорочується в 1,052 рази. Після деформації у кожній вершині 

утвореного ікосаедра сходяться по п’ять правильних трикутників. Ікосаедр– 

один з п’яти правильних багатогранників, що існують у природі. Атоми у 

його вершинах розташовані більш рівномірно, ніж у вершинах кубооктаедра. 

Густина упакування в ікосаедрі – 89 %. Тому за геометричними 

характеристиками структура ікосаедра вигідніша для наноматеріалів. 

 

 

 

                                     а                                                    б 

Рисунок 1.10 - Координаційні поліедри: а – кубооктаедр; б – ікосаедр 

 

За розрахунками, частинки, які складаються з 150 – 300 атомів, повинні 

мати будову ікосаедра. І тільки більші утворення змінюють структуру на 

кубічну. Дійсно, у частинках розміром близько 5 нм експериментально 

виявлена симетрія п’ятого порядку. Дослідження проведені з 

наноматеріалами таких сполук як: Al-Cu, Au-Cu, Al-Mn, Mg-Zn, Pd-U-Si і 

низки інших подвійних і потрійних сплавів. Змінювання симетрії може 
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пояснити зменшення періоду решітки в наносередовищах, оскільки 

міжатомні відстані в ікосаедрі менші, ніж у ГЦК-структурі в 1,052 рази. Але 

в переважній більшості випадків досліджувані нанорозмірні матеріали мають 

традиційну для масивного стану кристалічну структуру [21]. 

Наведені вище уявлення одержали розвиток у роботах з математичного 

моделювання структури. Так, при аналізі ікосаедричного мікрокластера, як 

можливої структурної одиниці в металевому склі, встановлено, що більш 

стабільними є 13-атомні ікосаедри. Як теоретично, так і експериментально 

доведено, що ікосаедричні сукупності з 13, 55, 147, 309 і 561 атомів стійкі в 

структурах із ГЦК-решіткою (рис. 1.11). Зазвичай це проявляється у 

випадках, коли взаємодія на малих відстанях відіграє важливішу роль, ніж 

упорядкування на більших відстанях. 

 

 

Рисунок 1.11 - Зменшення вільної енергії зі збільшенням числа атомів у 

кластері відповідно до «магічних чисел» і зменшення відношення площі до 

об’єму (S/V) 
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1.5 Технології отримання графену.  

 

Методи отримання графену можна розділити на дві групи за механізмом 

формування: механічні методи відщеплення або відлущування шарів графена 

від високоорієнтованого піролітичного графіту (ВОПГ) і методи хімічного 

осадження з газової фази. Вперше окремі графітові площини були виділені за 

допомогою клейкої стрічки в 2004 р 

Метод отримання графена механічним відлущуванням ВОПГ, 

розроблений А.К. Гейм і К.С. Новоселовим [22], досить простий: за 

допомогою клейкої стрічки-посередника відшаровують шар графіту, який 

переносять на підкладку, після чого, використовуючи оптичний мікроскоп, 

аналізують всі перенесені на підкладку шари графіту і вибирають з них 

найбільш прозорий. Потім проводять вимірювання кількості шарів за 

допомогою спектроскопії комбінаційного розсіювання світла (КРС) [23]. Цей 

метод добре зарекомендував себе для отримання одношарового графена з 

метою вивчення його фізико-механічних властивостей, але використовувати 

його для отримання дослідних зразків з повторюваними характеристиками і з 

заданою топологією, наприклад транзисторних структур, не представляється 

можливим, не кажучи вже про промислові технології. 

Хімічне осадження з газової фази (CVD) часто використовується в 

напівпровідниковій промисловості для виробництва тонких плівок високої 

чистоти з високою продуктивністю [23]. Будь-яке хімічне осадження має на 

увазі або каталіз в класичній його формі, або автокаталіз або ж ініціацію 

реакції зовнішнім нехімічних впливом. 

У разі формування графену упор робиться на метод атомношарового 

хімічного осадження (ALCVD). Це високотемпературний процес, 

безпосередньо залежить від діаграми стану речовини, що використовується в 

якості каталізатора (найчастіше, це такі метали, як Cu, Rh, Ni, Co). Також в 

якості каталізаторів знаходять застосування діелектричні матеріали: Si3N4, 

ZrO2, MgO, SiC і сапфір. 
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Принципово метод ALCVD являє собою епітаксію вуглецю на поверхні 

каталізатора. Модель формування графенового шару на нікелевому 

каталізаторі представлена на рис. 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 - Вид зверху і збоку одного з можливих механізмів 

формування графену на решітці Ni (111) 

 

Процес формування графенового шару характеризується зростанням по 

товщині і полягає в наступному. Атоми вуглецю, що утворилися в результаті 

термічного розкладання вуглеводнів, з'єднуються з атомами каталізатора. 

Виникають зародки, які починають розростатися на поверхні до тих пір, поки 

не зіткнуться з межею росту іншого зародка, після чого починається 

«наповзання» одного шару на інший. Місце, де почалося розростання 

графенового шару, називається центром росту. 

 

 

Рисунок 1.13 - Схема установки для осадження вуглецевих плівок 
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На рис. 1.13 приведена схема експериментальної установки для синтезу 

sp2-гібридизованого вуглецю. Підкладки з каталізатором поміщають в 

камеру, яка являлє собою кварцову трубу, після чого здійснюють 

вирощування тонких графенових плівок на нікелевому каталізаторі згідно 

маршруту, наведеним нижче: 

1) в робочому об’ємі досягається тиск 10-4 Па; 

2) температура робочої зони доводиться до температури синтезу графена 

(850 ... 1000 °C); 

3) в робочу зону (контейнер) напускається ацетилен до тиску 2 Па; 

4) проводиться синтез графена від 5 с до 5 хв; 

5) відновлюється тиск в контейнері 10-4 Па; 

6) проводиться охолодження контейнера. 

Найбільш важливими параметрами для проведення синтезу графена є 

чистота вакууму в робочій камері, термостабільність проведення процесу, 

швидкість охолодження контейнера по завершенню процесу і чистота 

вуглеводню. 

 

Отримання структурованих плівок графена.  

Одною з основних завдань при використанні графена в мікро- і 

наноелектронній і мікро- і наносистемній техніці є здійснення можливості 

розміщення функціональних шарів графену в необхідної області [24]. 

Ідеальним варіантом було б безпосереднє формування графена в необхідної 

зоні, наприклад, відповідно до розташування каталізатора. Однак на даному 

етапі розвитку технології отримання графена це не представляється 

можливим, особливо в разі використання неметалічних підкладок у зв'язку з 

високотемпературним процесом синтезу графена. Тому були запропоновані і 

реалізовані методи щодо вдосконалення отримання мікро-і 

наноструктурованих графенових плівок. 

 



43 

 

 

Рисунок 1.14 - Виготовлення структурованих плівок графена 

 

Розглянемо більш докладно маршрут виготовлення тестових зразків 

графену (рис. 1.14). На ескізах операцій представлено наступне: 

а) підготовка кремнієвої підкладки; 

б) нанесення металевої тонкої плівки - каталізатора - Ni- методом 

лазерної абляції з можливістю модуляції лазерного випромінювання для 

підтравлення поверхні формованої тонкої плівки. 

У загальному випадку вибір методу розпилення залежить від обраного 

матеріалу каталізатора. Важливо забезпечити рівномірну тонку плівку без 

кластерних включень розпорошуваного матеріалу [25]; 

в) синтез графена (SLG) на Ni-каталізаторі методом CVD, способом 

одноразового напуску ацетилену згідно маршруту, описаного в табл. 1; 

г) нанесення методом центрифугування електронного резисту 

поліметилметаакритилату (ПММА); 

д) рідинне травлення Ni-каталізатора в розчині хлорного заліза. На 

цьому етапі відбувається відділення графенового шару, прикріпленого до 

ПММА, від кремнієвої підкладки. Після цього отримана структура 

промивається в деіонізованій воді і переноситься на нову кремнієву 

підкладку; 
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е) відділення певних чітко структурованих областей графена методом 

літографії сфокусованим іонним пучком (FIB) розміром 9 × 9 мкм; 

ж) експонування сфокусованим електронним пучком ПММА поза 

відокремлених сфокусованим іонним пучком областей; 

з) плазмохімічне підбурювання або реактивне іонне травлення 

експонованої електронним пучком області разом із шаром графена. 

В результаті виходять чітко структуровані області графена, що 

знаходяться під неекспонованим електронним пучком резистом, 

відокремлені від усього листа графена сфокусованим іонним пучком. Після 

цього необхідно провести аналіз отриманих структурованих областей для 

дослідження їх топології: кількості шарів графена, впровадження хімічних 

домішок, дефектів структури і поверхневих напружень в графені, оскільки 

всі ці параметри визначають функціональні властивості графена [26]. 
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1.6 Фрактальні структури 

 

Поняття фрактала введено в науковий обіг Бенуа Мандельброт [27,28]. 

Фрактал - від латинського слова fractus, зламаний камінь, розколотий, 

нерегулярна середу. Це по суті неевклідової геометрія - негладких, 

шорсткуватих, зазубрених, поїдених ходами і отворами, шорстких ітому 

подібних об'єктів. Фрактальними об'єктами називаються ті об'єкти, які мають 

властивості самоподібності, або масштабної інваріантності. Самоподібними 

можуть бути деякі фрагменти системи, структури яких повторюються при 

різних масштабах. Виявилося, що фрактали володіють незвичними 

властивостями. Наприклад, «сніжинка Коха» володіє периметром 

нескінченної довжини, хоча обмежує кінцеву площу. Крім того, вона така 

«колюча», що ні в одній точці контуру до неї не можна провести дотичну 

(рис.1.15). 

 

 

   

Рисунок 1.15 - Сніжинка Коха 
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Прийнято розрізняти регулярні і нерегулярні фрактали, з яких перші є 

плодом уяви, подібним кривої Коха, а другі - продуктом природи або 

діяльності людини. Нерегулярні фрактали на відміну від регулярних 

зберігають здатність до самоподібності в обмежених межах, визначених 

реальними розмірами системи. 

Фрактальна структура характеризується фрактальною дробовою 

розмірністю. Фрактальна розмірність (D) є характеристикою нестійкого, 

хаотичної поведінки систем. Остання показує ступінь заповнювання 

простору об'єктом або структурою. Така розмірність була введена Ф. 

Хаусдорфом. На відміну від звичайних геометричних образів - точка, лінія, 

квадрат, куб, що мають цілочисельну розмірність (0, 1, 2 і 3 відповідно), 

фрактальні структури мають нецілочисельну розмірність. Так, для кривої 

Коха D = lg 4 / lg 3 = 1,2618. Фрактальна розмірність сніжинки дорівнює 1,71, 

тобто, як і крива Коха, вона займає проміжне положення між одно- і 

двовимірними об'єктами. 

До появи терміна «фрактали» в мінералогії, а потім і в хімії вживали 

термін «дендрит» і «дендритні форми». Дендрит це розгалужені в сторони 

утворення, що виникають при прискореній або обмеженій кристалізації в 

нерівноважних умовах, коли кристал розщеплюється за певними законами 

[29]. Вони розгалужуються і розростаються в різні боки, подібно дереву. 

Процес утворення дендрита прийнято називати дендритним ростом. У 

процесі дендритного розвитку об'єкта кристалографічна закономірність 

початкового кристала втрачається в міру його зростання. Дендрити можуть 

бути тривимірними об'ємними (у відкритих порожнинах) або плоскими 

двовимірними (якщо ростуть в тонких тріщинах гірських порід). Як приклад 

дендритів можна привести крижані візерунки на шибці, сніжинки мальовничі 

оксиди марганцю, що мають вид дерев в пейзажних халцедон і в тонких 

тріщинах рожевого родоніту. У зонах окислення рудних родовищ самородна 

мідь, срібло і золото мають гіллясті дендритні форми, а самородний вісмут і 

ряд сульфідів утворюють гратчасті дендрити. Для бариту, малахіту та 
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багатьох інших мінералів, наприклад, «печерні квіти» арагониуа і кальциту в 

карстових печерах відомі ниркоподібні або коралоподібні дендрити. 

Дендрити як специфічний продукт кристалізації з розчинів, безсумнівно, 

мають фрактальні властивості, хоча цими властивостями володіють 

практично будь-які складні продукти природи і людської діяльності. Так, в 

роботі [30] показано, що фрактальна самоподібність характерна також для 

об'єктів нафтових родовищ, що вміщають колекторів і самої нафти. При 

закачуванні води під тиском в нафтоносний пласт спостерігаються в'язкі 

пальці, які мають фрактальну структуру. При заводненні асфальтени 

агрегуються в великі кластери з яскраво вираженою фрактальною 

структурою. Так, при концентрації асфальтенів від 0,1 г/л до 0,15 г/л з 

мономерів асфальтенів утворюються олігомери. При концентрації 1-3 г/л з 

олігомерів виходять стекінг-структурні наноколоїди з розміром 2-10 нм, які 

складаються з 4-6 мономерів. Наноколоїди в концентраційному інтервалі 7-

10 г/л переходять в частинки з розміром більше 10 нм. Нарешті, при 

концентрації 25-30 г/л утворюються пухкі фрактальні структури.Намі також 

показані особливості фрактальних структур біополімерів, таких як 

полісахариди - глікоген і хітозан, білки, ДНК і лігніну [31].  

В роботі [32] показано, що при кристалізації сплавів бромистого срібла з 

бромистим калієм утворюються дендроподібні кристали. Плоскі дендриди 

цинку з фрактальної розмірністю-1,7 отримані при електролізі розчину 

ZnSO4 на межі поділу з n-бутилацетатом. При твердофазном електролізі AgBr 

отримані дендритні структури срібла. Введення в розчин хлористого амонію 

пектину призводить до утворення гігантських дендритів, а невелика домішка 

сечовини сприяє утворенню кристалів із закругленими гранями, які отримали 

назву «собачого зуба» [33]. Овчинниковим  запропонований спосіб 

отримання водної системи розгалужених фрактальних кластерів на основі L-

цистеїну і нітрату срібла, що включає змішування розчину L-цистеїну і 

розчину нітрату срібла так, щоб початкова концентрація L-цистеїну в 

вихідної суміші перебувала в діапазоні від 1,14 · 10-4 M до 1,17 · 10-2 М, а 
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концентрація нітрату срібла була в 1,2 ÷ 2 рази більше концентрації L-

цистеїну, витримку отриманої суміші в захищеному від світла термостаті при 

температурі 10 ÷ 60 ° С протягом 0,3-48 год [34, 35]. При введенні в розчин 

невеликих кількостей розведеної соляної кислоти відбувається спонтанна 

самоорганізація розчину з утворенням гелевої структури [34, 35]. 

В рамках моделі "нафта-вода" в роботі [36] вивчена кінетика реакції 

водорозчинного N- [три (гідроксиметил) метил] акриламіду з жиророзчинним 

дециламіном в двофазній системі вода-гептан за відсутності присутності 

поверхнево активних речовин. Показано, що продукт реакції має фрактальну 

структуру. 

У хімії є багато цікавих дослідів отримання дендридів металів, таких як 

«дерево Сатурна», «дерево Меркурія» і «дерево Дорфман» [37]. 

В роботі [38] отримані значення індексу фрактальності окремих ділянок 

штучних кристалів кухонної солі. Виявлено ефекти анізотропії фрактальних 

характеристик. Для досліджених поверхонь характерні невисокі значення 

фрактальної розмірності (2,0-2,2), відповідні слабкому ступені зрізаності. 

розглянуте питання про кореляцію між фрактальними параметрами і 

механічними характеристиками. 
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1.7 Висновки та постановка задачі дослідження 

 

В цілому аналіз літературних джерел показує актуальність досліджень 

гібридних матеріалів. Більшість робіт в цьому напрямку присвячено синтезу 

металополімерів на основі полієнів, поліолів і похідних органічних кислот, як 

органічних фрагментів і сполук на основі кремнію і алюмінію, як 

неорганічних. В основі отримання таких матеріалів лежить реакція 

алкоголізу або розриву подвійного зв'язку. Отримані полімерні матеріали 

можуть володіти високою пропускною здатністю по відношенню до 

світлових хвиль, електропровідністю і біологічної інертністю. Тому, в 

основному вони знаходять застосування в оптичних, обчислювальних 

пристроях і медичній техніці. 

Згадки про використання інших класів сполук для синтезу 

металополімерних гібридних матеріалів, наприклад тих, що володіють 

високою термостійкістю, таких як поліфенілени [39] практично відсутні. При 

цьому отримання металополімерів на основі реакційноздатних комплексних 

сполук не вивчений. Властивості і структура таких матеріалів також не 

досліджені. Однак відомі інструментальні композити на основі 

металополімерів. Висока комерційна актуальність розробки [40, 41] таких 

полімерів є однією з причин відсутності інформації про них. 

Розуміння особливостей структури, закономірностей її формування, а 

також зв'язку між нею і споживчими характеристиками композитів, може 

служити основою для цілеспрямованої розробки інструментальних 

композиційних матеріалів на основі металополімерних зв’язуючих. Ці 

завдання можуть бути вирішені за рахунок отримання металополімерів на 

основі реакційноздатних комплексних сполук олігофенілену з  алюмінієм, які 

знаходять застосування в інструментальних композитах. Очікується, що 

розробка таких металополімерів, а також композиційних матеріалів на їх 

основі може дати можливість не тільки впливати на споживчі характеристики 
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інструментальних композиційних матеріалів, а й на експлуатаційну 

поведінку оброблених виробів. 

Метою даної роботи було дослідити будову та механізм утворення 

неорганічної складової гібридних полімерів на основі сполук алюмінію та 

поліфеніленів 

Відповідно для досягнення поставленої мети вирішувалися такі 

завдання: 

- синтезувати металополімери на основі поліфенолятів алюмінію; 

- дослідити механічні властивості отриманих матеріалів та порівняти з 

існуючими аналогами; 

- дослідити структуру, кристалічну будову та склад поліфенолятів 

алюмінію; 

- вивчити механізм формування неорганічних фрагментів; 

- визначити загальну структуру поліфенолятів алюмінію. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТІВ І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Характеристика об'єктів дослідження 

 

При виготовленні зразків металополімерних матеріалів і композитів з 

них як вихідні компоненти були використані сполуки алюмінію та 

олігофенілен. Дані речовини широко використовуються в різних галузях 

промисловості, зокрема, у виробництві полімерів і композитів з них 

(наприклад, абразивний інструмент). Їх характеристики загальнодоступні в 

будь-який довідковій літературі з хімії полімерів і матеріалознавства. 

В попередніх роботах [58-59] нами було доведено, що присутність  

графена і графеноподібних матеріалів в полімері покращує механічні 

властивості матеріалів. Також відомо, що перебування в основному ланцюгу 

органічних полімерів спряжених бензольних циклів, покращує міцність і 

теплостійкі властивості матеріалу [42, 43]. Парні фрагменти можуть бути або 

синтезовані окремо, після чого сополімеризуватись з іншим полімером, що 

призводить до утворення полімерів, в головному ланцюгу яких знаходяться 

спряжені цикли, або можуть бути створені в процесі полімеризації одного 

полімеру, як би «виростаючи» з його основного ланцюга. Їх утворенню 

можуть сприяти метали, що володіють каталітичною активністю щодо 

процесів дегідрування органічних речовин [44-49].  

Загальновідомо, що каталітичні властивості металів грунтуються на 

зниженні ними енергії активації хімічних процесів (в нашому випадку, 

процесів гідрування-дегідрування), чим нижче ця величина, тим ефективніше 

протікає хімічний процес. 

Використання алюмінію як каталізатору для отримання графена і 

графеноподібних матеріалів, а також низькі енергії активації процесів 

гідрування-дегідрування, що досягаються при його використанні, дають 

можливість припустити, що введення його до складу металоолігомерів, як 
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неорганічних фрагментів, призведе до конденсації і перетворення циклів 

олігофенілена в графеноподібні структури. 

Ще одна причина вибору алюмінію як основи для неорганічного 

фрагменту металополімерів,  пов'язана з можливістю утворення ним 

комплексів з органічними речовинами в тому числі фрагментами ланцюгів 

полімерів, які виступають в ролі лігандів [50].  

 

 

2.2. Характеристики методів дослідження 

  

Проведені дослідження були сплановані таким чином, щоб максимально 

використовувати потенціал стандартних доступних методів дослідження, і як 

можна більш повно виявити залежності, що зв'язують структуру, особливості 

будови матеріалу і його фізичні, хімічні, технологічні і експлуатаційні 

властивості матеріалу. 

Досліджувався комплекс як фізико-хімічних, так і механічних 

показників матеріалу, істотних для розуміння його можливостей для 

застосування в якості інструментального композиту. 

- ІЧ-спектри реєструвалися на Фур'є-спектрометрі Nіcolet іs10 в області 

400-4000 см-1. Зразки матеріалу пресувалися в таблетки з оптично чистим 

бромідом калію в співвідношенні 1:3. Обробка отриманого сигналу з 

емісійного елемента спектрометра за допомогою Фур'є-перетворення істотно 

прискорила проведення аналізів і дозволила отримати великий ряд даних. 

- Кількість іонів металу, що увійшла до складу олігомеру, у вигляді 

кластерів і ядер комплексних сполук визначали шляхом спалювання 

отриманого олігомера і визначення маси отриманого оксиду металу, з 

наступним перерахунком на масу металу, що вступив у реакцію. 

- Якісний склад кластерів металу визначали за допомогою 

рентгенофотоелектронної спектроскопії виконаної на установці VG 

ESCALAB MK II HP, з використанням магнієвого випромінювання. 
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Результати були оброблені за допомогою програмного забезпечення XPS-

AES (Ver.5.0), режим експлуатації гармати 10 кВ і 20 мА, напруга 

електронного помножувача була встановлено на 2,9 кВ. Проведено 20 

досліджень (проходів) для кожного зразка. 

- Структурний аналіз з використанням ширококутового рентгенівського 

розсіювання проводився на установці ДРОН-1.5 з використанням 

фільтрованого випромінювання CuKα з довжиною хвилі 0,154 нм. 

Інструментальна кутова ширина колімації 2 хв. 

- Мікрофотографії зразків металополімерів були отримані за допомогою 

скануючої електронної мікроскопії на мікроскопі Carl Zeiss EVO 50. 
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3 ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ФРАГМЕНТІВ 

ПОЛІФЕНОЛЯТІВ АЛЮМІНІЮ 

 

В бакалаврській роботі нами було досліджено процеси утворення 

олігомерних систем, що містять кластери металів[53-56]. Показано, що 

структура металоолігомера складається з органічних і неорганічних 

фрагментів, які утворюють її єдність. Органічні фрагменти мають 

металоценову структуру, з'єднану метиленовими містками з малоспряженими 

циклами бензольних кілець.  При дослідженні процесів утворення 

тривимірних сітчастих полімерів гібридної природи, виявлено, що отримані 

просторово зшиті полімери мають шарувату будову, яка поєднує плоскі 

фрагменти конденсованих ароматичних ядер і ділянки графен-графанових 

структур. 

Метою цієї роботи є довести, що неорганічні фрагменти представлені 

іонами і кластерами металу, з'єднаними ковалентними і координаційними 

зв'язками з органічними фрагментами та дослідити механізм утворення 

неорганічної складово гібридних металополімерів. 

За основу створення металополімерів, був обраний олігофенілен і 

сполуки алюмінію. Причина такого вибору полягає в тому, що на основі 

олігофенілену розроблені полімери, що володіють чудовими механічними 

властивостями, поліфенілени: поліфеніленоксиди (ПФО), 

поліефірефіркетони (ПЕЕК), поліфеніленсульфіди (ПФС) (табл. 3.1) [42]. 

Високі механічні показники властивостей полімерних матеріалів на 

основі поліфеніленів,  дають можливість припустити отримання матеріалів 

на його основі,  що мають такі ж високі показники властивостей, проте 

будуть мати низьку ціну і доступну технологічність отримання. Проведений 

літературний огляд показав, що композити, які містять поліфенілен з 

оксидом алюмінію володіють підвищеними механічними властивостями. Це 

спонукало нас дослідити механізм формування неорганічної складової саме 
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на прикладі металополімерів в склад яких входять поліфенілен та  частинки 

алюмінію. 

 

3.1 Механічні випробування 

 

Існує широкий інтерес споживачів обробного інструменту на основі 

полімерних зв'язок до того, щоб прискорити процес обробки деталей зі 

збереженням заданої якості обробки поверхні. 

Однак, при цьому потрібно, щоб знос інструменту на основі полімерного 

композиту залишався як мінімум колишнім. Завдання інтенсифікації обробки 

і збереження стійкості інструменту можна вирішувати різними шляхами. 

Наприклад, за рахунок підвищення механічної і термічної стійкості 

полімерного сполучного для інструменту. Один із способів підвищення цих 

характеристик є використання органокомплексних з'єднань металу. 

Потенціал використання таких з'єднань великий - від каталітичних 

систем для полімеризації  до добавок здатних істотно змінювати властивості і 

мабуть структуру полімерного матеріалу. 

Саме тому першою стадією нашої роботи було дослідження механічних 

властивостей одержаних матеріалів. 

Механічні випробування проводилися на універсальній випробувальній 

машині TIRAtest-2151 відповідно до ГОСТ 4648-71. Тип випробувань: 

статичний вигин. Випробуваний зразок, вільно лежить на опорах, піддавався 

вигину з постійною швидкістю в середині між опорами до його руйнування. 

Під час випробування вимірювали навантаження, прикладене до зразка, і 

відповідні значення прогину посередині між опорами [57]. 

Швидкість випробування становила 2 мм/хв, з допустимим відхиленням 

20 %,  радіус навантажувального накінечника 5,0 ± 0,2 мм. Відстань між 

опорами 60 ± 0,2 мм. 

Зразки представляли собою бруски прямокутного перетину і були 

отримані методом термічного пресування. Розміри зразка ДхШхВ: 70х10х7,5.  
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В результаті випробувань були отримані значення навантаження і 

прогину. На основі даних були отримані значення напруги згину, відносної 

деформації вигину і модуля пружності при вигині за формулами: 

1) напруга при згині, σf, МПа: 

 

𝜎𝑓 =
3𝐹𝐿

2𝑏ℎ2
                                                    (3.1) 

 

F - прикладене навантаження, Н; L - відстань між опорами, мм; b- 

ширина зразка, мм; h-товщина зразка, мм 

2) відносна деформація згину, 𝜀𝑓 ,% 

 

𝜀𝑓 =
6𝑆ℎ

𝐿2
∗ 100 %                                           (3.2) 

 

s - прогин, мм; h- товщина зразка, мм; L-відстань між опорами, мм 

3) модуль пружності при згині Еf, МПа 

 

𝐸𝑓 =
𝜎𝑓2−𝜎𝑓1

𝜀𝑓2−𝜀𝑓1
                                                (3.3) 

 

σf2, σf1 - напруга при відповідних значення прогину 

εf2, εf1 - відносна деформація, розрахована на підставі відповідних 

прогинів. 

Результати розрахунків напруги при згині, відносної деформації і 

модулю пружності представлені в виді графіку на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 – залежність напруги (МПа) при статичному згині від 

відносної деформації (%) 

 

Механічні випробування отриманих зразків показали перевагу 

розроблених гібридних поліфенолятів алюмінію над композиціями, що 

складаються з поліфенілена наповненого просто оксидом алюмінію. Міцність 

при руйнуванні зразків при випробуваннях на статичний вигин була вище на 

15 %. 

Вміст алюмінію в розроблених полімерах і зразках порівняння був 

однаковим – 10 %. Однак різниця в результатах механічних випробувань дає 

можливість припустити, що неорганічні фрагменти поліфенолятів алюмінію 

мають більш складну будову, ніж проста наявність частинок оксиду металу в 

полімері. 
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3.2 Результати дослідження структури за даними електронної 

мікроскопії 

 

Хорошим способом досліджувати структуру матеріалу є метод 

скануючої електронної мікроскопії. Її результати представлені в табл. 3.1. 

Білими плямами на зображеннях, показаних в табл. 3.1, є металеві 

фрагменти, вбудовані в структуру органічних. При високому розширенні 

зображень видно, що кожна біла пляма оточена невеликим світлим гало з 

більш дрібних плям, це означає, що кожна велика частка металу оточена 

«туманом» з більш дрібних частинок і кластерів. 

Це може вказувати на те, що, по-видимому, при полімеризації в 

реакційному об’ємі існують центри, до яких спрямовуються рухливі іони і 

кластери металу, мігруючі по об’єму. Можливо, такими центрами виступає 

об’єм, який знаходиться між шарами графена і графана[58, 59]. Причина 

існування таких центрів саме між шарами може бути укладена в тому, що на 

площинах графена і графана, існує делокалізована електронна густина [51]. 

Накладення таких густин може давати центри з високою густиною 

негативного заряду, до яких можуть спрямовуватися іони металу, що мають 

позитивний заряд. Побічно про це свідчить існування щільно упакованої 

структури, про утворенння якої свідчить поява піку qг на малокутових 

дифрактограмах (рис. 3.6). Швидше за все, в такі утворення входять шари 

графена і графана, і частинки металу, оточені гало з кластерів. 

Виходячи з результатів і припущень, отриманих при вивченні 

надмолекулярного і молекулярного рівнів організації полімерів, можна 

зробити висновок про процес полімеризації. Він полягає в тому, що на 

початку процесу затвердіння олігомер являє собою високов'язку гелеобразну 

фазу з повільним наростанням в'язкості. При цьому спостерігається 

утворення високоплотних утворень з розмірами від 300 до 700 нм . Вони 

складаються з графен-графанових структур і частинок металу і його оксидів. 
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Таблиця 3.1 – Зображення полімерів, отримані за допомогою скануючої електронної мікроскопії 

 

 

Масштаб Матеріал 

 Алюмінат алюмінію 
Алюмінат алюмінію+ 

трилон Б 

Алюмінат алюмінію+ 

оксихінолін 

Алюмінат алюмінію+ 

алізарин 

600:1 

    

200:1 

    

6000:1 
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Оптимальна температура і тиск полімеризації, створюють умови для 

утворення максимальної кількості графен-графанових структур і 

максимально їх впорядкованості. В результаті цього утворюється безліч 

центрів з високою густиною негативного заряду, куди спрямовуються іони і 

кластери металу. Вони злипаються, і утворюють частинки, що містять метал 

в різних ступенях окислення. Кластери металу, що входять до складу 

олігомера, в процесі полімеризації можуть злипатися і в підсумку 

утворювати частинки наповнювача. Такі частинки, мабуть, в залежності від 

розміру, можуть бути пов'язані з органічними фрагментами металополімеру 

зв'язками різної природи. Для малих частинок, з розмірами до 100 нм, ці 

зв'язки можуть носити координаційний і ковалентний характер, для великих 

частинок, з розмірами вище 100 нм - адсорбційний. утворення 

щільноупакованих структур призводить до наростання в'язкості розплаву 

полімеру. Другою причиною наростання в'язкості є зшивання цих утворень 

гнучкими ланцюжками зростаючих олігофеніленів. В результаті утворюється 

полімерний матеріал структура якого, складається з щільноупакованих 

«жорстких» фрагментів, що складаються з графена, графана і частинок 

металу, поперечно-зшитих «гнучкими» фрагментами, що складаються з 

ланцюгів поліфенілену (рис. 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 - Структура металополімерних матеріалів 
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Таким чином, вивчено будову металополімеру на надмолекулярному, 

молекулярному рівнях організації. Показано, що на надмолекулярному рівні 

органічна складова металополімеру являє собою жорсткі і гнучкі фрагменти. 

Жорсткі фрагменти складаються з шарів графена і графана, з'єднані 

перемичками з гнучких фрагментів. Неорганічна складова являє собою 

кластери і частки металу з розмірами від 1 нм до 100 мкм. 

Вивчено умови та особливості утворення графен-графанових структур 

при отриманні металополімерів з метою спрямованого формування їх 

будови. Виявлено, що використання кластерів металу дозволяє збільшити 

вміст графен-графанових структур в металополімері. 

 

3.3 Дослідження неорганічних іонів в складі синтезованих гібридних 

олігомерів 

 

Для вивчення структури неорганічних фрагментів проведена 

рентгенівська фотоелектронна спектроскопія металоолігомерів, що дає 

можливість, зрозуміти хімічний склад неорганічних фрагментів і можливий 

механізм їх утворення. Її результати представлені на рис. 3.3. 

Al
0

Al
+3

Al
+1

Енергія зв'язку, еВ

50 60 70 80 90

 

Рис. 3.3 - РФЕС-спектр олігофеноляту алюмінію 
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В цілому, дані РФЕС дають можливість побачити, що неорганічні 

фрагменти, які представлені кластерами і іонами, можуть мати різні ступені 

окислення та вступати в реакцію з киснем. Кластери металу складаються з 

оксидів різного ступеня окислення. Іони металів координують різну кількість 

лігандів (хоча прямого зв'язку між ступенем окислення і здатністю 

координувати навколо себе ліганди немає), або, швидше за все, утворюють 

безліч ковалентних і іонних зв'язків з функціональними групами 

олігофенілена [60]. 

Олігофенолят алюмінію в своєму спектрі має пік 2p3/2, який вказує на те, 

що алюміній в полімері може знаходитись в трьох зарядових станах: 0,+3 та 

+1 (нестабільний стан). 

Підтвердити існування металу в металополімері саме в кластерній 

формі, а не в формі частинок можна за допомогою мас-спектрометрії. Відомо 

[61], що матеріали, які містять кластери металу, при руйнуванні під дією 

іонної гармати мас-спектрометрів дають кластери менших розмірів з чіткою 

кількістю атомів в кластері (з т.зв. «магічним числом»), кількість атомів в 

таких кластерах, для різних металів, в цілому, однакове. Були отримані 

спектри поліфеноляту алюмінію. Мас-спектри металополімеру на основі 

алюмінію і поліфенілену, що містить оксид алюмінію, у вигляді частинок 

представлені на рис. 3.4. 
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                                (а)                                                        (б) 

Рисунок 3.4 - Мас-спектри металлополімеру, що містять кластери 

алюмінію (а) і поліфенілену, що містить оксид алюмінію, у формі  частинок 

(б) 

На спектрах видно, що при деструкції металополімерів (рис. 3.2а), 

переважають кластери з 7, 13, 15, 22, 29 атомами в них, що характерно саме 

для металу, що знаходиться в кластерній формі в вихідному матеріалі. При 

деструкції поліфенілену, що містить оксид алюмінію (рис. 3.2б), 

переважають кластери з 1, 2, 3 атомами - це є характерною рисою матеріалів, 

в яких метал знаходиться у вигляді частинок. 

Таким чином, досліджені процеси, що відбуваються при синтезі 

гібридних поліфеніленів з вмістом моно- і поліядерних комплексів 

перехідних металів.  
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3.4 Дослідження будови та структури частинок і кластерів металів в 

поліфенолятах алюмінію 

 

Як було показано раніше, в процесі полімеризації на прекурсорах 

графена і графана, а також на шарах графена і графана, існує надлишкова 

делокалізована електронна густина, яка може бути компенсована за рахунок 

взаємодії прекурсорів та шарів з іонами і кластерами металу. Така взаємодія, 

мабуть, можлива при проходженні між площинами графанів і графенів 

перших іонів і кластерів метала в процесі полімеризації. В результаті цього 

електронна густина локалізується. Центром такої локалізації якраз і стає іон 

або кластер, який проходив (рис. 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 - Локалізація електронної густини між площинами 

графанових і графенових циклів за рахунок проходження іона металу між 

ними 
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У місці локалізації густина негативного заряду вище, ніж в інших 

областях реакційного об’єму. Тому інші частинки металу, що мають 

позитивний заряд, спрямовуються до такого центру, за рахунок високої 

електронної густини на ньому. Їх хід сильно обмежений за рахунок 

сольватних оболонок навколо них. Поступово проходячи до центру густини 

негативного заряду, іон металу може вступати в ряд хімічних реакцій з 

утворенням оксидів і гидроксидів, які згодом переходять у оксидизc 

можливістю зворотних реакцій: 

 

[Men+(OH-)m] ↔ Me(OH)n + (OH-)m-n;                                 (3.4) 

 

[Men+(OH-)m] ↔ MexOn + m-n(OH)-;                                   (3.5) 

 

Me(OH)n ↔ MexOn + m-n(OH)-;                                      (3.6) 

 

m-n(OH-) ↔ H2O;                                                     (3.7) 

 

H2O+Men+↔ [Men+(OH-)m];                                            (3.8) 

 

Таким чином, може відбуватися утворення частинок оксидів металу. 

Такі частинки як і раніше активні і можуть продовжувати просуватися в бік 

центрів високої густини негативного заряду. Однак швидкість їх просування 

стає менше. Частинки оксидів металів при досягненні ними прогресу можуть 

злипатися з іншими частинками оксидів, а також з іонами і кластерами 

металів, що призводить до збільшення їх маси і зменшення швидкості 

просування. 

Сильні труднощі при просуванні частинок створюються за рахунок того, 

що всі органічні фрагменти зростаючих металополімерів здатні на короткі 

проміжки часу зшивати між собою поперечними зв'язками. Це призводить до 

їх стягання (рис. 3.6) і якщо місце такого зшивання знаходиться на шляху 
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просування іонів, кластерів і частинок металу до центру негативного заряду, 

то проникнення іонів і частинок металу до центру густини, або 

сповільнюється, або повністю зупиняється. 

 

 

Рисунок 3.6 - Схематичне зображення перешкод, що виникають при 

просуванні іонів металу: А, Б - утворення короткочасних зв'язків між 

ланцюжками 

 

Також через велике підведення енергії, зростаючий полімерний ланцюг 

має велику рухливість і може «відкинути» або «відштовхнути» частку 

металу, що просувається. 

В кінцевому підсумку, в центрі локалізації електронної густини 

утворюються великі частки металу, оточені «сонячним гало» з менших за 

розміром кластерів і частинок. 

Проведені дослідження дали можливість уявити хімічну структуру 

металополімерів, в цілісному вигляді (рис. 3.7). Структура полімеру 

складається з графенових і графанових площин, з'єднаних перемичками з 

ланцюжків поліфенілена. Органічні фрагменти додатково зшиті між собою 

поперечними зв'язками за допомогою металевих кластерів та іонів. 
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Рисунок 3.7 - Хімічна структура металополімерів 

 

Було простежено як відбувається ріст кластерів і частинок металу 

шляхом висхідної дифузії. Для цього зразки гібридних олігомерів 

полімеризувались при 543 K (270 °С) і 30 МПа протягом 30, 45 і 60 хв. Після 

закінчення цього часу процес полімеризації зупиняли різко - охолоджуючи в 

струмі холодного повітря. Далі за допомогою довгохвильової ІК-

спектроскопії вивчали зростання кластерів металу. Її результати на прикладі 

поліфеноляту ванадію представлені на рис. 3.8.   
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            (а)                                       (б)                                       (в) 

Рисунок 3.8 - ІК-спектри в довгохвильової області поліфенолятів 

ванадію. Час полімеризації 30 (а), 45 (б), 60 хв (в) 
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Представлені на рис. 3.8 піки відповідають коливанням атомів металу в 

кластері. Видно, що з ростом часу полімеризації кількість таких коливань 

зростає, що свідчить про збільшення розмірів кластерів металу і поступовому 

їх перетворенні в частинки. Це дало можливість запропонувати наступний 

механізм утворення кластерів і частинок металу шляхом висхідної дифузії 

(рис.3.9). 

 

Рисунок 3.9 - Етапи росту кластерів і частинок металу шляхом висхідної 

дифузії при полімеризації гібридних полімерів: а - утворення гало з кластерів 

металу, б - утворення центрального кластера, в - зростання центрального 

кластера 

Ріст металевих кластерів і частинок відбувається в три етапи: утворення 

великої гало з дрібних кластерів металу (рис. 3.9а), утворення центрального 

кластера і частки (рис. 3.9б) за рахунок «налипання» кластерів на 

центральний іон, що знаходиться між графен -графановимі площинами і ріст 

центральної частки за рахунок поглинання навколишнього гало (рис. 3.9в).  

Ми простежили, як впливає ріст кластерів на механічні властивості 

матеріалу, на прикладі ударної в'язкості (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 - Залежність ударної в'язкості гібридних полімерів на основі 

алюмінію від часу полімеризації 

Час полімеризації, хв 30 45 60 

Ударна вязкість, кДж/М2 14 22 11 

Результати, представлені в таблиці свідчать про те, що найкращими 

механічними показниками володіють гібридні полімери в яких ріст 

неорганічних фрагментів зупинений на другому етапі. 
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Таким чином, показано, що в процесі полімеризації кластери і частки 

металу утворюються шляхом висхідної дифузії. Центрами дифузійних 

потоків при цьому служать міжплощинні об’єми між шарами графена і 

графана [62]. 

Була виявлена закономірність, що з підвищенням температури і тиску 

полімеризації кількість і ступінь графен-графанових структур 

впорядкованості в матеріалі зростає. 

В процесі полімеризації, імовірно, відбувається зміна розмірів і ріст 

частинок металу. Такі частинки металу утворюються і ростуть під час 

полімеризації за рахунок агрегації кластерів металу, що знаходяться в 

металоолігомері. Простежити такі зміни можна при використанні методу 

ширококутового рентгенівського розсіювання. Цей метод також дає 

можливість підтвердити результати Раман-спектроскопії про існування 

графенових і графанових шарів в металополімерному матеріалі та довести, 

що алюміній в складі неорганічних фрагментів поліфенолятів знаходиться у 

різному кристалічному стані та має різні ступені окислення. 

Результати ширококутового рентгенівського дослідження представлені 

на рис. 3.10. 
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Рисунок 3.10 - Дифрактограми поліфенолятів алюмінію до полімеризації 

та після 
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Всі піки на дифрактограмі відповідають площинам кристалів оксиду 

алюмінію ймовірно в дельта-модифікації. 

Можна бачити, що в результаті полімеризації зникають майже всі 

кристалічні площини оксиду алюмінію, але сам алюміній як і раніше 

залишається в структурі. Це свідчить про те, що він знаходиться в якійсь 

іншій формі, а не в формі тільки частинок які мають кристалічну будову. 

За відсутності ямр підтвердити те, що атоми алюмінію знаходяться в 

складі комплексних сполук можна за допомогою інфрачервоної 

спектроскопії (рис 3.11) 
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Рисунок 3.11 – Фрагмент інфрачервоного спектру поліфеноляту 

алюмінію 

 

Піки на інфрачервоному спектрі в області 700-900 см-1  є характерними 

для зв’язків металів в комплексних сполуках. 

Таким чином, виявлено, що отримані просторово зшиті полімери мають 

шарувату будову, яка поєднує плоскі фрагменти конденсованих ароматичних 

ядер і ділянки графен-графановіх структур,а  алюміній в складі неорганічних 

фрагментів поліфенолятів знаходиться у різному кристалічному стані та має 

різні ступені окислення. 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі вирішена актуальна науково-технічна задача дослідження 

будови та механізму утворення неорганічної складової гібридних полімерів 

на основі сполук алюмінію та поліфеніленів. 

Результати виконаної роботи дозволяють зробити такі основні висновки: 

1)  Досліджено процеси утворення олігомерних систем, що містять 

кластери алюмінію. Показано, що структура металоолігомера складається з 

органічних і неорганічних фрагментів, які утворюють її єдність. Неорганічні 

фрагменти представлені іонами і кластерами металу, з'єднаними 

ковалентними і координаційними зв'язками з органічними фрагментами. 

Кластери та іони металів можуть розташовуватися як між площинами 

металоценів і малоспряжених циклів, так і між ланцюжками олігомера, 

будучи їх продовженням (подібно, як в структурі сополімерів). 

2) В результаті випробувань були отримані значення навантаження і 

прогину. На основі даних були отримані значення напруги згину, відносної 

деформації вигину і модуля пружності при вигині. Механічні випробування 

отриманих зразків показали перевагу розроблених гібридних поліфенолятів 

алюмінію над композиціями, що складаються з поліфенілена наповненого 

просто оксидом алюмінію. Міцність при руйнуванні зразків при 

випробуваннях на статичний вигин була вище на 25 %. 

3) Вивчено будову металополімеру на надмолекулярному, 

молекулярному рівнях організації. Показано, що на надмолекулярному рівні 

органічна складова металополімеру являє собою жорсткі і гнучкі фрагменти. 

Жорсткі фрагменти складаються з шарів графена і графана, з'єднані 

перемичками з гнучких фрагментів. Неорганічна складова являє собою 

кластери і частки металу з розмірами від 1 нм до 100 мкм. 
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4) Досліджені процеси, що відбуваються при синтезі гібридних 

поліфеніленів з вмістом моно- і поліядерних комплексів перехідних металів.  

5) Виявлено, що неорганічні фрагменти поліфенолятів алюмінію 

мають будову подібну до фрактальної. Алюміній в складі неорганічних 

фрагментів знаходиться у кристалічному стані і може приймати три 

зарядових стани: 0,+3 та +1 (нестабільний). Частина алюмінію входить не 

лише до складу частинок але й до складу кластерів, що підтверджується 

результатами мас-спектрометрії. 

6) Показано, що кластери і частки металу в досліджених гібридних 

полімерах утворюються за принципом «знизу вгору», в результаті 

розкладання вихідних комплексних сполук - прекурсорів, паралельно з 

процесом полімеризації. Формування структури гібридного полімеру 

супроводжується утворенням поперечних зшивок між ланцюгами, деякі з 

яких мають ковалентну природу, а деякі - координаційну.  
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