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Вступ 

 

Фулерени, у першу чергу С60 і С70, а також одностінні (ОВНТ) та багато-

стінні вуглецеві нанотрубки (БВНТ) належать до нових алотропних форм ву-

глецю, які характеризуються унікальною будовою та різноманітними важли-

вими властивостями. Ці нанорозмірні системи з ароматичними поверхнями 

належать до новітніх функціональних матеріалів, які вже широко використо-

вуються в таких наукоємних галузях, як альтернативна органічна сонячна 

енергетика, оптоелектроніка, наномедицина. Разом з тим їхні потенційні 

можливості повною мірою залишаються не розкритими, оскільки, незважаю-

чи на багаточисленні дослідження, починаючи із часу відкриття фулеренів 

(1985) і нанотрубок (1991), багато фізико-хімічних механізмів, що визнача-

ють їхні властивості, не встановлено. У першу чергу це стосується до приро-

ди полімеризації у фулеритах, формування різних фаз та переходів між ними, 

механізмів випромінювальної рекомбінації за наявності різноманітних Х-

пасток невизначеної будови, обумовлених невстановленими дефектами 

структури. До кінця не з’ясованими є механізми інтеркомбінаційних перехо-

дів у молекулах С60 і С70 до триплетних станів та їхня роль у виникненні 

полімеризованих структур. 

На відміну від нульмірних фулеренів та молекулярних кристалів С60 од-

номірні вуглецеві нанотрубки характеризуються надзвичайно високими зна-

ченнями модуля еластичності (~1 ТПа), межі міцності (~500 ГПа), електроп-

ровідності (~10
4
 Ом

-1
∙см

-1
), теплопровідності (~3·10

3
 Вт/(м·К)) при збережен-

ні низької густини (~1 г/с
3
) та значної площі поверхні (~10 м

2
/г). Водночас 

недостатньо вивчена електронна будова нанотрубок різної хіральності, їхня 

стабільність та природа хіральної анізотропії, можливість селективного виді-

лення нанотрубок з одним типом металічної або напівпровідникової провід-

ності. До цього часу має місце різне бачення опису існуючого набору колив-

них мод, дисперсії фононів та електрон-фононної взаємодії. 

Серед інших факторів найбільш невизначеною залишається дефектна 

структура фулеренів, фулеритів і нанотрубок, особливо БВНТ. У БВНТ не-

встановленими є механізми міжшарової кореляції в розміщенні атомів вугле-

цю в окремих  стінках.  Важливе  місце  для  вказаних  наноструктур  займає 

кероване створення в них радіаційно-обумовлених дефектів, яке може бути 

досягнуто при іонізаційному опроміненні. Існуючі дослідження внесення 

радіаційних пошкоджень при опроміненні різними типами бомбардуючих 

частинок за широкого вибору енергій і доз поглинання не дозволяють одно-

значно встановити механізми радіаційного дефектоутворення, будову дефек-

тів, їхніх комплексів, полімеризації структури, аморфизації нанорозмірних 

кластерів. Ще більші труднощі виникають при поясненні впливу радіаційно-

стимульованих перетворень на властивості таких систем. 

Перспективними для використання є не лише зазначені нанорозмірні 

системи та споріднені до них двомірні графени, а також функціональні 

матеріали на їхній основі. До них належать фулерити, доповані низькомоле-
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кулярними речовинами або металами. Відомо, що допування лужними мета-

лами сприяє одержанню полімеризованих структур і для деяких стехіо-

метричних складів приводить до високотемпературної надпровідності з кри-

тичною температурою 28–146 К. Природа такої надпровідності повною мі-

рою не з’ясована. Незрозумілою залишається можливість утворення 

полімеризованих структур у фулеритах, допованих нелужними благородними 

металами, наприклад сріблом, d-металами (титаном, залізом, міддю), р-

металами (станумом, індіем), напівметалами (бісмутом). Особливий інтерес 

при цьому викликає застосування карбідоутворюючих металів (титану, 

заліза). Очевидно, що формування в таких системах різноманітних фаз, у то-

му числі сполук з металами, має суттєво залежати не лише від типу допую-

чих елементів, а також від гомо- або гетерогенної морфології даних 

нанокомпозитів. Оскільки в легованих наносистемах важливим є утворення 

комплексів із металами типу С60–Ме, то важливо, в якому стані збудження 

перебувають молекули С60, а також їхня дефектна будова, наявність молекул 

кисню. Указані особливості визначаються радіаційними пошкодженнями 

фулеритів і тому їхні оптичні та інші властивості суттєвим чином можуть за-

лежати не лише від сорту та вмісту легуючих елементів, а також від 

радіаційно-стимульованих перетворень в аморфно-кристалічних системах 

С60. 

Визначальну роль молекули фулеренів відіграють при створенні 

комплексів із перенесенням зарядів (КПЗ) із карбазольними ядрами (цезій Cz) 

карбазолмістких полімерів, оскільки вони відносяться до сильних акцепторів 

з великим значенням енергії спорідненості до електронів (АА = 2,62 еВ) та 

молекул із низьким значенням енергії іонізації (ІD = 7,1 еВ). Указані КПЗ 

служать центрами поглинання і фотогенерації носіїв зарядів із квантовим ви-

ходом, що перевищує його значення у традиційних фотовольтаїчних комірках 

карбазолмістких полімерів із барвниками. Указана структурна сенсибілізація 

відіграє ключову роль у створенні сучасних елементів органічної сонячної 

енергетики. 

Необхідно зазначити, що хімічна сенсибілізація лікарських препаратів 

фулеренами С60 і, можливо, нанотрубками та їхня радіаційна модифікація до-

зволяє створювати новий клас речовин для протипухлинної, антигіпертензій-

ної, антидіабетичної діагностики і терапії, у тому числі за рахунок направле-

ного транспорту й локалізації ліків та їхньої таргентної дії. 

Значну роль у підвищенні фізико-механічних, електротеплопровідних 

властивостей, покращенні оптичних характеристик, а також для захисту від 

електромагнітного випромінювання важливих деталей електронних схем мо-

жуть відігравати як самі нанотрубки, так і полімерні нанокомпозити, напов-

нені даними наноструктурами. Разом з тим при вивченні таких нанокомпози-

тів, як правило, нехтують впливом полімерної матриці, розглядаючи її як та-

ку, що має низькі фізико-механічні властивості та високі діелектричні влас-

тивості. При цьому не враховується, що наповнювачі, у тому числі й нанот-

рубки, які характеризуються унікальним геометричним співвідношенням до-
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вжини до діаметра l/d ≈ 1000, можуть суттєво впливати на ступінь кристаліч-

ності матриці. Не менш важливим є вплив нанотрубок на формування або 

знешкодження полієнових структур. Варто зазначити, що на вказані процеси, 

а також на спряження макромолекул і наповнювачів сильно впливає іоніза-

ційне опромінення. Крім указаних змін можливими є радіаційно-стимульо-

вані перетворення стану полімерної матриці, пов’язані з деградацією макро-

молекул і зародженням кінцевих макрорадикалів і створенням просторової 

сітки при міжмолекулярних зшивках. Швидкість протікання розглянутих 

процесів залежить від структури матриці, концентрації наповнювачів, вибра-

ного типу іонізуючого опромінення, енергії бомбардуючих частинок і флю-

енсу. 

На даний час усі розглянуті процеси, які стримують застосування вугле-

цевих наноструктур у сучасних пристроях та для лікарських препаратів, ви-

вчені недостатньо й потребують більш глибокого визначення фундаменталь-

них фізико-хімічних механізмів, що мають місце при допуванні фулеритів 

нелужними металами, створенні КПЗ Cz–С60, а також нанокомпозитів полі-

мерів із БВНТ. Вирішення вказаних задач визначає актуальність розглянутої 

теми. 

Автори монографії висловлюють свою вдячність С. Ю. Алтуховій, Т. В. 

Буско, О. М. Драган і О. С. Свечніковій за допомогу при оформленні рукопи-

су монографії. 



6 

1. РАДІАЦІЙНО-СТИМУЛЬОВАНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ  

СТРУКТУРИ ТА ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  

У ПЛІВКАХ ФУЛЕРИТІВ С60 І С70 

 

1.1. Структура, коливні, електронні властивості  

та радіаційна модифікація плівок фулеритів С60 

 

Фулерити С60 належать до молекулярних кристалів, в яких між молеку-

лами існує ван-дер-ваальсівська взаємодія [1–9]. При вакуумному осадженні 

твердих плівок фулеренів С60 виникає дрібнокристалічна структура з вклю-

ченням окремих кристалів, розміри яких значно перевищують їхні середні 

величини (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Зображення просвічуючої електронної мікроскопії морфології  

наноструктури твердих плівок С60, осаджених на підкладинку Si(100)  

(товщина плівки 2000d  нм). 

 
Електронна дифракційна картина вказує на формування у твердих 

плівках С60 за кімнатної температури ГЦК фази з аксіальною текстурою 

<111>, а також планарних дефектів пакування, що проявляються у вигляді 

ГЩУ структури з орієнтаційним співвідношенням [110]ГЦК || [100]ГЩУ. Зобра-

ження наноструктури плівок фулеритів С60, одержані методом високо-

роздільної електронної мікроскопії, указують на присутність структурного 

розупорядкування.  

Співіснування кристалічної та аморфної фаз залишається й після довгот-

ривалого відпалу. Для кристалічної компоненти структури спостерігаються 

двійники та дефекти пакування (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Зображення високороздільної електронної мікроскопії наноструктури 

та планарних дефектів твердих плівок фулеритів С60 після відпалу  

при температурі 473 К протягом 300 хв (Si(100), 2000d  нм). 
 

Міжплощинна відстань у кристалічній фазі ~0,45 нм, що відповідає пло-

щинам (110) ГЦК структури. Для рентгенодифракційної картини твердих 

плівок фулеритів С60, яка вказує на присутність кристалічної ГЦК фази, ха-

рактерною особливістю є відсутність структурного піка (200), що, як відомо, 

обумовлено обертанням молекул фулеренів у вузлах гратки (рис. 1.3). 
 

 
Рис. 1.3. Рентгенівська дифрактограма твердих плівок фулеритів С60 у вихідному 

стані напилення (1) та після відпалу при 393Т   К протягом 20t   хв (2) 

і 473Т   К, 300t  хв (3) (Si(100), 2000d  нм, 0,154051CuK
  нм). 

 

У вихідному стані напилення параметр ГЦК гратки дорівнює 

1,414а   нм, а після відпалу він зростає, що в першу чергу обумовлено наси-

ченням фулериту молекулами кисню та їхньою дифузією [10–15]. 



8 

Розчинення молекул кисню, здатних формувати комплекси з фулеренами 

С60, приводить до їхніх спотворень, а отже, до зниження їхньої ікосаедричної 

симетрії 
hI . Це у свою чергу впливає на поведінку коливних спектрів моле-

кул, визначених у тому числі методом комбінаційного розсіяння світла 

(КРС). На рис. 1.4 наведено спектри КРС для твердих плівок фулеритів С60 і 

С70 у вихідному стані напилення. 

 

 
 

 
 

Рис. 1.4. Спектри КРС для твердих плівок фулеритів С60 (а) і С70 (б) у вихідному стані 

напилення ( 514,5  нм, для С60: Si(100), 2000d  нм, для С70: нержавіюча сталь, 

1800d  нм). 
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Для фулеритів С60 у спектрі КРС спостерігаються 10 активних фунда-

ментальних коливних мод 2Ag (494 і 1469 см
-1

) та 8Hg (270, 430, 710, 774, 

1099, 1249, 1425, 1575 см
-1

). 

Відпал плівок при 453 і 473 К протягом різних часів указує на суттєву 

перебудову спектрів КРС [10, 13, 15]. Ці зміни спостерігаються як у низько-, 

так і високочастотному інтервалах спектрів КРС (рис. 1.5 та 1.6). 

 

 
Рис. 1.5. Спектри КРС твердих плівок фулеритів С60 у вихідному стані напилення (1) 

та після відпалу при 473 К протягом 300 хв (2) у низькочастотному  

діапазоні (Si(100), 2000d  нм, 514,5 нм  ). 

 

 
Рис. 1.6. Спектри КРС твердих плівок фулеритів С60 у вихідному стані напилення (1) 

та після відпалу при 453 К протягом 60 хв (2), 473 К, 300 хв (3) у високочастотному 

діапазоні (Si(100), 2000d  нм, 514,5 нм  ). 
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Видно, що п’ятикратно вироджена коливна мода Hg(1) розщеплюється на 

три коливання з частотами ~253, 270, 295 см
-1

, а коливна мода Hg(2) на два 

коливання. Значно активуються коливні моди Hg(3) і Hg(4) з частотами 710 і 

774 см
-1

. Повносиметрична коливна мода  Ag(1) зміщується до частоти 

491 см
-1

. Ще більш помітними є зміни спектрів КРС у високочастотному 

діапазоні. Так з’являються додаткові широкі смуги біля частот 1399, 1592, 

1685 см
-1

, які у свою чергу характеризуються тонкою структурою.  

Коливна мода Hg(8) зміщується в бік частоти 1592 см
-1

, характерної для 

коливань графіту. Повносиметрична смуга Ag(2) при довготривалому відпалі 

зміщується в бік менших частот. Указані прояви спектрів КРС відбуваються у 

випадку полімеризації фулеритів, якій сприяє розчинення молекул О2 при 

відпалі, що взаємодіє з фулеренами С60. 

Суттєвих змін при відпалі плівок фулетитів С60 унаслідок процесів полі-

меризації також зазнають спектри фотолюмінесценції [10, 16]. На рис. 1.7 

наведено спектри фотолюмінесценції (ФЛ) для плівок фулеритів С60 і С70. 

 

 
 

Рис. 1.7. Спектри ФЛ плівок фулеритів С60 (1) і С70 (2) у вихідному стані напилення 

(підкадинка з нержавіючої сталі, 
60

700Сd  нм, 
70

1800Сd  нм, 514,5 нм  ,  

Т = 4,2 К). 

 

Установлено, що для фулеренів піки ФЛ зв’язані з рекомбінацією синг-

летних екситонів Френкеля на Х-пастках різної природи. Так, у фулеритах 

С60 основний пік біля 1,69 еВ обумовлений рекомбінацією екситонів на ди-

мерних пастках. За різних умов відпалу, коли змінюється природа та 

концентрація існуючих Х-центрів випромінювання, ФЛ зазнає різких змін 

(рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Спектри ФЛ плівок фулеритів С60 після відпалу при 393 К протягом 

20 хв (а),  473 К,  300 хв (б)  (Si(100),  2000d  нм,  514,5 нм  , Т = 77 К (1), 

Т = 4,2 К (2)). 

 

Основною особливістю спектрів ФЛ при відпалі стають значні розши-

рення піків та перерозподіл їхніх інтенсивностей, що є наслідком насичення 

фулеритів молекулами кисню, які разом з фулеренами С60 формують ком-

плекси, що виступають Х-центрами випромінювання. 

Аналогічна перебудова у випадку відпалу плівок фулеритів С60 спосте-

рігається для оптичної провідності   (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Спектри оптичної провідності плівок фулеритів С60 у вихідному стані  

напилення (1) та після відпалу при 393 К протягом 20 хв (2), 453 К, 60 хв (3)  

(Si(100), 2000d  нм). 

 

За різних температур відпалу міжзонні переходи, що відповідають дипо-

льно дозволеним переходам в ізольованих молекулах С60 V1→C2 (hu→t1g) біля 

2,73 еВ, V2→C1 ( , 1gg g uh t ) біля 3,56 еВ та V1→C3 (hu→hg) біля 4,56 еВ, збе-

рігаються. Водночас із відпалом спостерігається падіння оптичної провіднос-

ті для електронних переходів 
, 1gg g uh t , hu→hg, що супроводжується суттє-

вим зростанням напівширини цих смуг поглинання. В УФ-діапазоні за 

Т = 473 К вони майже зникають, що обумовлено зменшенням електронної 

концентрації заповнення високоенергетичних зон. Таким чином, легування 

фулеритів киснем приводить до їхньої полімеризації за рахунок створення 

комплексів С60–О2. [17, 18]. 

Аналогічні, але більш ефективні процеси полімеризації фулеритів С60 

відбуваються при їхньому легуванні атомами міді. На рис. 1.10 наведено 

спектри рентгенівської дифракції для одношарових плівок фулеритів С60–Cu. 

При легуванні атомами міді у випадку відпалу (473 К) параметри гратки 

зростають (для плівки з 4 (% мас.) міді параметр досягає значення 

1,427а  нм, а для плівки з 20 (% мас.) міді він становить 1,470а  нм). Крім 

того, у фулеритах виділяється фаза купріту Cu2O і, можливо, утворюються 

кластери міді.  

Іонізація атомів міді і гібридизація електронних станів міді і С60 приво-

дять до виникнення сильної міжмолекулярної взаємодії. Її наявність супрово-

джується появою піка (200), характерного для ГЦК структури. Його виник-

нення можна пояснити як результат зникнення обертання молекул С60, вик-

ликане створенням комплексів С60–Cu та зародженням взаємодії між фулере-

нами [19]. 
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Рис. 1.10. Спектри рентгенівської дифракції одношарових плівок С60–Cu з 20 (% мас.) 

міді у вихідному стані напилення (а) та після відпалу при 353 К протягом 20 хв (б), 

473 К, 300 хв (в) (Si(100), 100d  нм, CuK 0,154051


  нм). 

 

Спотворення внаслідок указаної взаємодії приводить до змін у спектрах 

КРС та ФЛ [16, 20–24]. Суттєвих змін також зазнають спектри оптичної 

провідності для одношарових плівок фулеритів С60 з 4 і 20 %(мас.) міді у 

вихідному стані напилення та після відпалу (рис. 1.11). 
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Рис. 1.11. Спектри оптичної провідності одношарових плівок фулеритів С60  

із 4 (% мас.) міді у вихідному стані напилення (1) та після відпалу при 393 К  

протягом 20 хв (2), 453 К, 60 хв (3), 473 К, 300 хв (4) (Si(100), 100d  нм). 

 

Особливістю цих змін є виникнення піка оптичної провідності в області 

енергетичної щілини. Як і для лужних металів, які сприяють полімеризації 

фулеритів, дана смуга біля 1,6 еВ є наслідком зняття дипольної заборони на 

перехід V1→C1, що є підтвердженням виникнення у фулеритах 

полімеризованої структури. Складних перетворень зазнає поведінка ( )   у 

всьому діапазоні енергій і вона залежить від вмісту міді та ефективності ле-

гування пустот ГЦК гратки фулериту від температури та часу відпа-

лу [19, 23–29]. 

На можливість утворення комплексів фулеренів С60 з атомами міді та 

кисню за рахунок гібридизації їхніх станів вказують першопринципні теоре-

тичні дослідження з використанням методу функцій Гріна та теорії багаток-

ратного розсіяння, застосовані для вивчення електронної будови та оптичних 

властивостей фулеритів С60 при їхньому легуванні нелужними металами   

[30–32]. Для розрахунку оптичної провідності ( )   було використано спів-

відношення Кубо – Гринвуда. 

Видно, що наявність атомів міді, кисню у кристалічній структурі фуле-

ритів С60 приводить до суттєвої перебудови електронної структури, у тому 

числі біля положення енергії Фермі ЕF. Така перебудова є наслідком гібриди-

зації атомних і молекулярних станів, яка забезпечується переносом d-

електронів атомів міді на каркас фулеренів і, навпаки, переносом електронів з 

молекул на атоми кисню. В останньому випадку перенос незначний у порів-

нянні з переносом електронів з атомів міді. Врахування електронних коре-

ляцій показує неоднорідний розподіл зарядів на оболонці фулеренів, який 

максимальний для атомів вуглецю, розміщених на окремих гексагонах, і 

досягає 0,5 електрона. Енергія кулонівської взаємодії фулерену С60 з атомом 
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міді значна і становить близько 230 еВ. Очевидно, що вона достатня для 

втрати обертальних ступеней вільності молекули при легуванні фулеритів 

атомами міді. 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 1.12. Спектри густини електронних станів молекул С60 у ГЦК кристалі (а)  

та сполуки С60Сu2O3 (б) (С60Сu2O3 (1), атоми Cu (2), О (3),  

значення g(E) дано на атом). 

 

На рис. 1.13 показано розрахований спектр оптичної провідності для фу-

лериту С60 та сполуки С60Сu2. 
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Рис. 1.13. Спектри оптич-

ної провідності для фуле-

риту С60 (1) та сполуки 

С60Cu2(2). 

 

Видно узгодженість поведінки теоретично розрахованого спектра ( )   з 

аналогічною експериментальною залежністю. З легуванням фулеритів С60 

атомами міді відбувається втрата d-електронів, яка приводить до зниження 

їхніх енергетичних рівнів, а отже, супроводжується падінням вільної енергії 

та виникненням кулонівської взаємодії. Остання сприяє появі міжмоле-

кулярної взаємодії, яка формує в ГЦК кристалах нову полімеризовану струк-

туру. 

Очевидно, як і для інших вуглецевих структур [33–42], іонізаційне 

опромінення за рахунок генерації вільних радикалів на каркасі фулеренів 

здатне приводити до структурних змін у фулеритах і, як наслідок, до зміни 

їхніх опричних властивостей [43–52]. 

На рис. 1.14 показано спектри ФЛ плівок фулериту С60 після високоенер-

гетичного електронного опромінення з різними дозами поглинання. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14. Спектри ФЛ 

плівок фулеритів С60 

після електронного оп-

ромінення з дозами 

поглинання 1,0 (1), 

3,0 (2) і 4,0 МГр (3) 

(Si(100), 2000d  нм, 

514,5 нм  , 

Ее = 1,8 МеВ,  

Т = 77  К). 
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Видно, що вже за дози поглинання 1,0 МГр значно зростає інтенсивність 

смуги ФЛ біля 1,5 еВ, а у випадку дози поглинання 4,0 МГр ця інтенсивність 

досягає величини, характерної для основної смуги біля 1,69 еВ. Можна при-

пустити, що розглянута поведінка спектрів ФЛ обумовлена втіленням у пус-

тоти ГЦК гратки атомів вуглецю, які з’являються в результаті радіаційних 

пошкоджень каркасу молекул С60. 

Розглянуті радіаційні пошкодження супроводжуються виникненням у 

спектрах рентгенівської дифракції структурного піка (200) (рис. 1.15). 

Параметри гратки в результаті опромінення змінюються немонотонно й 

у випадку дози поглинання 4,0 МГр, 1,4200а  нм стає меншим за його зна-

чення у вихідному стані ( 1,4214а  нм). Очевидно, що таке зменшення пара-

метра гратки обумовлено взаємодією міжвузлової компоненти пари Френкеля 

(атома вуглецю) з молекулами С60, яка породжує полімеризацію структури 

фулеритів. Виникнення додаткової міжмолекулярної взаємодії впливає на 

перебудову спектрів КРС та оптичної провідності (рис. 1.16). 
 

 
 

Рис. 1.15. Спектри 

рентгенівської дифра-

кції плівок фулеритів 

С60 у вихідному стані 

напилення (1) та після 

електронного опромі-

нення з дозами погли-

нання 1,0 (2), 1,5 (3), 

3,0 (4) і 4,0 МГр (5) 

(Si(100), 2000d  нм, 

CоK 0,17902 нм


  , 

Ее = 1,8 МеВ). 

 
 

 

Рис. 1.16. Спектри 

оптичної провідності 

плівок фулеритів С60 у 

вихідному стані напи-

лення (1) та після 

електронного опромі-

нення з дозами погли-

нання 1,0 (2) та 

1,5 МГр (3) (Si(100), 

2000d  нм, 

Ее = 1,8 МеВ). 

 



18 

Видно, що при збереженні піків оптичної провідності, характерних для 

фулеритів С60, у випадку опромінення відбуваються зміни в міжплощинних 

переходах. Так, унаслідок переходів електронів із міжвузлових атомів вугле-

цю на s-стани молекул, різко падає величина оптичної провідності біля 

енергій фотонів 5 еВ. 

Аналогічні зміни структури та оптичних властивостей у результаті елек-

тронного опромінення мають місце в легованих системах С60–Cu. 

 

1.2. Дифузія та пружна взаємодія домішкових атомів у фулеритах С60 

 

Електронні, механічні, оптичні властивості фулеритів С60 значно зміню-

ються не лише при їхній функціоналізації різноманітними атомами та моле-

кулами, а також у випадку їхнього втілення у структурні пустоти ГЦК гратки. 

Можна очікувати, що великі значення міжмолекулярних відстаней (1,002 нм), 

характерні для параметра гратки 1,417 нм у випадку термічної активації лего-

ваних фулеритів, будуть сприяти протіканню інтенсивних дифузійних 

процесів домішкових атомів. Для встановлення їхніх механізмів та величин 

коефіцієнтів дифузії Df і поглинання   вивчалася динаміка дифузійного на-

сичення фулеритів С60 атомами нікелю, застосовуючи метод радіоактивних 

ізотопів [53]. Указаний метод використовувався для зразка з підкладинкою з 

нержавіючої сталі, на яку наносився шар радіоактивного ізотопу 
63

Ni, 

випромінюючого  -частинки. Випромінювання визначалося за допомогою 

сцинтіляційної рідини. Початкова радіоактивність дорівнювала 660 розпадів 

на хвилину (розп./хв). На шар радіоактивного металу 
63

Ni методом сублімації 

порошку С60 при 773 К у вакуумі 10
-5

 Торр осаджувалася плівка фулериту 

товщиною 0,2 мкмd  . Радіоактивність на поверхні фулеритової плівки 

300 розп./хв. Розглянутий зразок протягом різного часу – від 0,5 до 8 год – 

відпалювався при 573 К. 

Отримані результати радіоактивності на поверхні плівки фулериту С60 за 

різного часу відпалу наведено на рис. 1.17. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.17. Динаміка про-

никнення радіоактивних 

атомів 
63

Ni по товщині 

плівки фулериту С60. 
 



19 

Видно, що із збільшенням часу відпалу спостерігається значне проник-

нення атомів 
63

Ni по товщині плівки фулериту. Коефіцієнти дифузії атомів 

металу Df та поглинання  -випромінювання плівкою фулериту   розрахову-

валися за рівнянням 

 2 2

0( ) exp( ) 2
2

f

f

f

d sqrt D t
I t I d erfc d D t erfc

sqrtD t


   

            
    

, 

де 
0I  - інтенсивність  -випромінювання ізотопу 

63
Ni при часі відпалу 0t  . 

При 0t   друга компонента рівняння вказує на зростання інтенсивності 

випромінювання на поверхні внаслідок дифузійного проникнення радіоакти-

вних ізотопів через плівку фулериту С60 товщиною d . Добре узгодження 

кривої  I t  з експериментальними точками, наведеними на рис. 1.17, має 

місце при 12 -122 10 см сfD    і 4 -13,94 10 см   . Характерною особливістю 

дифузії атомів, металу у фулериті С60 є значна величина коефіцієнта дифузії 

Df. Очевидно, як витікає з температурної залежності 
0 exp( )fD D Q kT  , що 

таке високе значення може бути обумовлено значною величиною перед-

експоненціального множника 
0D  та малою енергією активації дифузії Q . 

Множник 
0D  можна представити як відношення квадрата відстані елемен-

тарного стрибка точкового дефекту 2  до періоду осциляції даного дефекту 

0 : 2

0 02D   . Враховуючи, що 12

0 10 c  , а   відповідає усередненій 

відстані між окта- і тетраедричними пустотами фулериту, яка приблизно 

дорівнює 1,41 нм, можна одержати наведене значення fD . З цього витікає, 

що у випадку малих розмірів іона нікелю ~0,069 нм у порівнянні з характер-

ними відстанями елементарної комірки фулериту С60 міграція атомів відбува-

ється міжвузлями кристалічної гратки молекул фулерену, оскільки отримане 

значення енергії активації дифузії Q  становить ~0,2 еВ, яке властиве міжвуз-

ловому механізму. 

Можна очікувати, що аналогічні результати будуть мати місце не лише 

для атомів металів, а також для інших неметалічних атомів, у тому числі 

низькомолекулярних сполук, наприклад молекул кисню. Як правило, при 

втіленні домішкових атомів або молекул у міжвузлові положення роз-

глядається модель жорсткої гратки кристала С60, в якій нехтують релаксацією 

її спотворень, обумовлену інтеркаляцією. Водночас необхідно враховувати, 

що кожний домішковий атом є джерелом статичного поля спотворень. У 

результаті суперпозиція таких полів приводить до сумарного спотворення 

кристала фулериту С60, яке залежить від конфігурації домішкових атомів, 

тобто від типу просторового розподілу цих атомів по об’єму [54]. 

Деформаційна взаємодія між втіленими домішковими атомами анало-

гічно диполь-дипольній взаємодії є високоанізотропною за напрямками і 

дальнодіючою, що може приводити до перетворень мартенситного типу з 

ГЦК- в ОЦТ-структуру. 
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Із одержаного співвідношення між амплітудами структурних спотворень, 

визваних домішковими атомами, і статичних концентраційних хвиль були 

чисельно розраховані неаналітичні залежності від хвильового вектора k


 

фур’є-компоненти  AAV k


  від просторово-дисперсних енергій  AAV r


 для 

деформаційної взаємодії між домішковими атомами A , розміщеними в окта-

едричних порах ГЦК гратки фулериту С60. 

На рис. 1.18 наведено дисперсійні криві  AAV k


  при 0k 


 в різних на-

прямках симетрії першої зони Бриллюена. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.18. Диспер-

сійні криві фур'є-

компоненти 

  2AAV k L


  ( 0)k 


. 

 

 

 

 

 

 

Величини  AAV k


  нормовані на квадрат концентраційного коефіцієнта 

лінійного розширення ГЦК гратки С60 
2L  внаслідок розчинення в ній атомів 

втілення A . Видно, що абсолютне мінімальне значення цих величин попадає 

в сингулярну центральну точку Г  ( 0k 


) першої зони Бриллюена. Це зна-

чення  0AAV  дорівнює повній енергії деформаційної взаємодії між одним 

виділеним атомом A , втіленим в октаедричну пору, та іншою їхньою части-

ною для нестехіометричної сполуки 
60xA C . Для розрахунку були вибрані 

модулі пружності (у позначеннях – Фойхта) для ГЦК гратки С60 (С11 22,7 ; 

С12 9,8 ; С44 = 12,3 ГПа) і параметр гратки 
0 ( 0) 1,417 нмa a x   . 

Можна помітити, що величина  0AAV  від’ємна. Це вказує на притягання 

між домішковими атомами.  Скориставшись значенням  0AAV , можна роз-

рахувати величини парної деформаційної взаємодії ( )AA

iV r  для різних октае-

ричних  координаційних  сфер  із  радіусами 
Ir , 

IIr , 
IIIr   та  іншими  величи-

нами 
ir . 

Залежність 2( )AA

iV r L  від r a  показано на рис. 1.19. 
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Рис. 1.19. Залеж-

ність енергії парної 

деформаційної вза-

ємодії  
2( )AA

iV r L  

для шести найбли-

жчих октаедричних 

координаційних 

сфер із радіусами 

I VIr r . 

 
 

Радіуси сфер, визначені в параметрах гратки, дорівнюють: 2Ir a , 

IIr a , ... 3VIr a . У прямому просторі величини парної деформаційної 

взаємодії для різних октаедричних координаційних сфер співвідносяться як – 

28,3:8,0:8,6; – 1,3:5,6:2,3. Видно, що вони мають квазіосцилюючий немоно-

тонний вигляд. Найбільше значення енергії парного деформаційного притя-

гання між атомами A A  відповідає першій координаційній сфері 

1,002Ir 
 
нм ( 1,417a  нм). У випадку другої координаційної сфери 

1,417IIr   нм спостерігається відштовхування між домішковими атомами A , 

але воно має значно меншу енергію ( 2( ) 8,0 еВ)AA

IIV r L   порівняно з енер-

гією притягання ( 2( 28,3 еВ)AA

IV r L   . 

Таким чином, одержана поведінка фур'є-компоненти енергії деформацій-

ної взаємодії між домішковими атомами ( )AAV k


 в околі точки Г  ( 0)k 


 

указує на абсолютну термодинамічну нестійкість твердого розчину атомів A  

у кристалах С60 відносно довільних концентраційних флуктуацій, що може за 

відсутності електростатичної міжатомної взаємодії привести до його ізо-

структурного розпаду. 
 

1.3. Дезактивація елементарних збуджень у плівках фулеритів С60 

після іонізаційного опромінення 
 

Присутність домішкових атомів у міжвузлових пустотах молекулярних 

кристалів С60 не обмежується деформаційною далекосяжною взаємодією між 

ними, а також сприяє встановленню міжмолекулярних зв’язків із формуван-

ням полімеризаційної структури. Остання виникає у фулеритах С60 не лише 

при легуванні атомами металів, а також при збудженнях молекул УФ-світлом 

та іонізаційним опроміненням. У результаті виникнення полімеризаційних 

структур при іонізаційному опроміненні суттєвих змін зазнають смуги 

( ) плазмонів, ВЗМО – НВМО – енергетичних переходів, радіальної 

дихальної Ag(1), тангенціальної пентагональної Ag(2) та всіх Hg коливних 
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мод, як наслідок, перебудови sp
2
-гібридизованих станів атомів вуглецю [55]. 

Указані зміни суттєво залежать від типу бомбардуючих частинок, їхньої 

енергії та дози поглинання, оскільки механізми полімеризації за різних умов 

опромінення можуть відрізнятися. 

Для встановлення механізмів полімеризації при бомбардуванні іонізу-

ючими частинками представляє інтерес визначення змін у дезактивації еле-

ментарних збуджень, які відбуваються в плівках фулеритів С60, попередньо 

опромінених електронами з високою енергією 1,8еЕ  МеВ та різними дозами 

поглинання від 0,5 до 4,0 МГр. Плівки С60 осаджувалися у вакуумі на 

підкладинки з нержавіючої сталі та кремнію Si(100). Температура сублімації 

молекул С60 дорівнювала 700 К. Товщини плівок відповідали 700, 1200 і 

2000 нм. Крім того, для опромінення плівок фулериту С60 використовувалася 

плазма тліючого розряду іонів аргону з енергією 1 кеВ та дозою поглинання 

0,2 МГр. Вимірювання ФЛ проводилося за температур 4,2 і 77 К та довжин 

хвиль збудження 488,0 і 514,5 нм. 

Спектри ФЛ для твердих плівок С60 у вихідному стані після напилення та 

після опромінення електронами з дозою поглинання 2,0 МГр, виміряні за 

температури 4,2 К, показано на рис. 1.20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.20. Спектри ФЛ для плівки фу-

лериту С60 у вихідному стані напилен-

ня (1) та після електронного опромі-

нення з дозою поглинання 2,0 МГр (2) 

(підкладинка з нержавіючої сталі, 

700d  нм, 514,5  нм, Ее = 1,8 МеВ, 

4,2T  К). 

 

 

 

 

 
 
 

 

На кривих ФЛ видно смуги біля значень енергій 1,69; 1,6; 1,5 еВ та пере-

гин близько енергії 1,4 еВ. Основна смуга близько 1,69 еВ обумовлена 

рекомбінацією синглетних екситонів Френкеля за участі димерної Х-пастки, а 

смуга близько 1,4 еВ зв’язана з переходом екситонів у триплетний стан. 

Видно, що після опромінення електронами відносна інтенсивність смуг 

близько 1,5 і 1,6 еВ зростає. Варто відзначити, що збільшення інтенсивності 

смуги ФЛ близько 1,5 еВ також спостерігається в результаті відпалу плівок 
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С60, що пояснюється підвищенням концентрації одного з наявних типів Х-

центрів рекомбінації, якими є комплекси С60 з киснем, (С60–О2) [55]. Утво-

рення таких комплексів є наслідком розриву ненасичених зв’язків між гекса-

гонами. Водночас із розривом зв’язків відбувається зміщення атомів вуглецю 

з каркаса молекул у міжвузлові пустоти ГЦК гратки фулериту С60. 
 

 
 

Рис. 1.21. Спектри ФЛ для плівки фулериту С60 у вихідному стані напилення (а)  

та після електронного опромінення з дозами поглинання 1,0 (б), 3,0 (в) і 4,0 МГр (г) 

(Sі(100), d = 2000 нм, λ = 514,5 нм, 1,8eE 
 
МеВ, 77T   К). 

 

У результаті можливим стає породження комплексів (С60–С), які висту-

пають додатковими Х-центрами рекомбінації синглетних екситонів. Виник-

нення вказаних Х-пасток супроводжується зростанням інтенсивності й роз-

ширенням смуги близько 1,6 еВ, яка є відповідальною за формування у фуле-

ритах полімеризованих структур. 
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Як видно з рис. 1.21, із збільшенням дози поглинання електронів відбу-

вається поступова перебудова спектрів ФЛ. При дозі поглинання 4,0 МГр 

смуги 1,6 та 1,69 еВ повністю перекриваються. 

Варто звернути увагу на збільшення концентрації триплетних екситонів, 

рекомбінація яких реалізується близько енергії 1,4 еВ. Відомо, що (2 + 2)-

циклопід’єднання молекул, яке приводить до виникнення полімеризованих 

структур, у першу чергу реалізується, коли одна з молекул знаходиться у 

збудженому триплетному стані. Із цієї причини зростання числа фулеренів у 

триплетному стані та концентрації комплексів С60–С сприяє формуванню 

полімеризованих структур. 

Процеси полімеризації фулеритів С60 можуть відбуватися при термічній 

активації утворення комплексів фулеренів з атомами кисню, локалізованими 

в пустотах ГЦК гратки [56]. 

З рис. 1.22 видно, що відпал при температурі 393 К також приводить до 

зростання інтенсивності й розширення смуг ФЛ близько 1,5 та 1,6 еВ. 
 

 
 

Рис. 1.22. Спектри ФЛ для плівок фулериту С60 після відпалу при 393 К  

протягом 20 хв (а) та після електронного опромінення з дозами поглинання 1,5 (б)  

і 4,0 МГр (в) (Sі(100), d = 2000 нм, λ  = 514,5 нм, 1,8eE  МеВ, 77T  К). 

 

Унаслідок опромінення генерація міжмолекулярних sp
3
-зв’язків супро-

воджується зростанням концентрації Х-центрів рекомбінації, якими виступа-

ють комплекси (С60–С), що приводить до перекривання смуги близько 1,6 еВ 

з основною смугою близько 1,69 еВ. 

Подібна картина перебудови спектрів ФЛ спостерігається у випадку 

бомбардування плівки фулериту С60 іонами аргону з енергією 1 кеВ у плазмі 

тліючого розряду (рис. 1.23). Водночас за малих доз поглинання ступінь 

полімеризації плівок С60
 
 незначний. 
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Рис. 1.23. Спектри ФЛ для 

плівок фулериту С60 у вихі-

дному стані напилення (1) та 

після опромінення іонами 

аргону в плазмі тліючого 

розряду з дозою поглинання 

0,2 МГр (підкладинка з нер-

жавіючої сталі, d = 1200 нм, 

488,0   нм, 1ArE 
 
кеВ, 

4,2T  К). 

 

 
 

Таким чином, опромінення плівок фулериту С60 електронами та іонами 

аргону приводить до полімеризації їхньої структури, яка є наслідком радіа-

ційних пошкоджень молекул, зв’язаних із зміщенням атомів вуглецю з карка-

са в міжвузлові пустоти ГЦК гратки. Утворення при цьому комплексів (С60–

С) сприяє полімеризації структури і проявляється у виникненні нових реком-

бінаційних Х-центрів, присутність яких приводить до зростання інтенсивнос-

ті та розширення смуги біля 1,6 еВ. За великих доз поглинання 3,0 і 4,0 МГр 

вона перекривається з основною смугою. 

 

1.4. Радіаційні пошкодження та оптичні властивості плівок фулеритів С70 

 

Фулерени С70, як і молекули С60, належать до замкнутих вуглецевих 

нанокластерів, будова яких може бути представлена з двох напівсфер фулере-

нів С60, між якими розміщений проміжний пояс, що включає 10 додаткових 

атомів вуглецю. Якщо молекулам С60
 
 відповідає симетрія зрізаного ікосаедра 

hI , то симетрія фулеренів С70 описується точковою групою 
5hD . Різниця в 

геометрії кластерів С60 і С70 приводить до суттєвих відмінностей їхніх власти-

востей. 

У кристалічному стані за кімнатної і більш високих температур на від-

міну від ГЦК структури молекулярних кристалів С60 фулерити С70 описують-

ся ГЩУ граткою. За температур 300T  К молекули С70 обертаються навколо 

більш довгих напрямків, які зорієнтовані паралельно один до одного, а з 

підвищенням температури вище 573T   К відбувається розупорядкування 

вказаних напрямків. Полімеризація структури в плівках С70 більш слабка 
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порівняно з фулеритами С60. Водночас виникнення полімеризованих структур 

реалізується не лише за рахунок (2 + 2)-циклопід’єднання, а також у резуль-

таті появи (3 + 3)-ланок. Якщо коливна структура та екситонні стани молекул 

С70 мало змінюються при підвищенні температур і тисків, то у випадку 

втілення в міжвузлові пустоти домішкових атомів спостерігається суттєве 

зміщення смуг коливних мод, особливо у високочастотному діапазоні. При 

окисленні плівок С70 спостерігається складна температурна залежність 

електропровідності. 

Очевидно, що наявність указаних відмінностей у властивостях фулеритів 

С60 і С70 обумовлена різними механізмами їхніх змін, у тому числі при дов-

готривалому відпалі та іонізаційному опроміненні. Для дослідження транс-

формації кристалічної структури, коливних і електронних властивостей у ви-

падку відпалу та високоенергетичного електронного опромінення були 

одержані тверді плівки фулериту товщиною 1800 нм шляхом вакуумної 

конденсації сублімованих при температурі 773 К молекул С70 на підкладинки 

з нержавіючої сталі. Відпал плівок проводився при температурі 473 К протя-

гом 5 год. Енергія електронів дорівнювала 1,8eE 
 
МеВ, а дози поглинання 

вибиралися від 0,5 до 4,0 МГр [57]. 

На рис. 1.24 наведено спектри КРС для відпалених та опромінених 

плівок фулериту С70. 
 

 

Рис. 1.24. Спектри 

КРС для плівок фу-

лериту С70 у вихід-

ному стані напи-

лення (1), після від-

палу при темпера-

турі 473 К протягом 

300 хв (2) та елект-

ронного опромі-

нення з дозами пог-

линання 2,0 (3) і 

4,0 МГр (4) (підк-

ладинка з нержаві-

ючої сталі,  

d = 1800 нм,  

λ=514,5 нм, 

1,8eE 
 
МеВ). 

 

Видно, що вже при відпалі виникає незначне розщеплення майже всіх 

смуг коливних мод. Водночас зміни у спектрах КРС для плівок С70 значно 

менші, ніж для фулеритів С60, оскільки для останніх у результаті відпалу 

виникає суттєве зростання фону, сильне розщеплення смуг Hg, відчутне 

зміщення повносиметричного коливання Ag (2). Крім того, у спектрі КРС для 

плівок С60 виникають додаткові смуги розсіяння, не активні в цих спектрах. 
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Указану перебудову коливних спектрів, як і для плівок С60, можна пояснити 

присутністю в ГЩУ гратці фулериту С70 інтеркальованих атомів (молекул) 

кисню. Разом з тим необхідно врахувати, що перенесення заряду з молекул 

С70 на атоми кисню значно менше, ніж з фулеренів С60, що супроводжується 

меншими ефектами полімеризації структури. 
 

Більш суттєвим зняття виродження для смуг КРС виникає внаслідок 

електронного опромінення з дозою поглинання 2,0 МГр. Лінії від окремих 

коливних мод стають більш розмитими не лише порівняно з вихідним ста-

ном, а також із відпаленою плівкою. Крім того, особливо у високочастотній 

області спостерігається зростання фону КРС. Такий фон обумовлений виник-

ненням статичних спотворень на каркасі молекул С70 унаслідок генерації 

радіаційно-індукованих пар Френкеля. При цьому в міжвузлових пустотах 

гратки можуть локалізуватися не лише атоми вуглецю, а також комплекси 

(С–О2). Перенесення зарядів між даними комплексами та молекулами С70 

породжує міжмолекулярну взаємодію, яка відповідальна за зниження 

симетрії фулеренів, яке з одного боку вище, ніж у випадку відпалу, але мен-

ше порівняно з молекулами С60. 

При опроміненні з дозою поглинання 4,0 МГр крім зменшення фону КРС 

спостерігається зміщення найбільш інтенсивних смуг n (~1183 см
-1

), 

о (~1231 см
-1

), u (~1446 см
-1

), z (~1567 см
-1

) у бік більших частот. Для інших 

коливних мод h (~705 см
-1

), f (~739 см
-1

), r (~1334 см
-1

), t (~1369 см
-1

) має 

місце перебудова відносних інтенсивностей. Таким чином, із збільшенням 

доз поглинання, на відміну від плівок С60, у спектрах КРС зміни, які свідчили 

б про полімеризацію структури, не відбуваються. Можна припустити, що 

радіаційні пошкодження каркаса молекул С70 супроводжується таким пере-

розподілом зарядів, який стимулює підсилення С–С-зв’язків. 

На рис. 1.25 наведено спектри ФЛ для плівок фулеритів С60 і С70 у 

вихідному стані напилення та після електронного опромінення плівки С70. 

Спектр ФЛ для плівок фулериту С70 у порівнянні з аналогічним спектром для 

фулериту С60 більш складний і включає крім основного піка біля 1,8 еВ чоти-

ри додаткові смуги поблизу 1,75; 1,65; 1,5 і 1,35 еВ. Природа цих піків не 

вивчена. При опроміненні інтенсивність цих піків не зростає, як для плівок 

С60, а, навпаки, падає. Положення низькоенергетичних смуг зміщується до 

менших значень. Якщо припустити, що у плівках С70, як у фулеритах С60, це 

також обумовлено емісією мігруючих синглетних і триплетних екситонів на 

Х-пастках різної природи, то очевидно, що в процесі опромінення 

відбувається формування нових Х-пасток, які сприяють виникненню 

безвипромінювальної рекомбінації. Такими пастками можуть бути атоми 

кисню, радіаційно-індуковані атоми вуглецю або їхні комплекси з молекула-

ми кисню (С–О2).  

Таким чином, при дозі поглинання електронного опромінення 2,0 МГр 

радіаційні пошкодження каркаса молекули С70 супроводжуються виникнен-

ням додаткових Х-центрів безвипромінювальної рекомбінації та зміщенням 

локалізованих електронних станів. 
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Рис. 1.25. Спектри 

ФЛ для плівок фу-

леритів С60 (1) і С70 

(2) у вихідному 

стані напилення та 

після електронного 

опромінення плівки 

С70 з дозою погли-

нання 2,0 МГр (3) 

(підкладинка з нер-

жавіючої сталі, 

60Cd = 700 нм,  

70Cd = 1800 нм,  

λ = 514,5 нм,  

1,8eE 
 
МеВ,  

Т  = 77 К). 
 

 

Така перебудова електронних станів у результаті опромінення знаходить 

підтвердження при вивченні спектрів оптичної провідності. На рис. 1.26 на-

ведено спектри оптичної провідності для плівки фулериту С70 у вихідному 

стані напилення, після відпалу та опромінення електронами. 
 

Рис. 1.26. Спектри 

оптичної провід-

ності для плівки 

фулериту С70 у 

вихідному стані на-

пилення (1), після 

відпалу при темпе-

ратурі 473 К протя-

гом 300 хв (2) та 

електронного опро-

мінення з дозами 

поглинання 2,0 (3) і 

7,0 МГр (4) (під-

кладинка з нержа-

віючої сталі, d = 

1800 нм, 

1,8eE 
 
МеВ). 

 
 

Для зразка у вихідному стані видно максимум оптичного поглинання 

близько 4 еВ, обумовлений міжзонним переходом. При менших енергіях по-

глинання світла незначне й помітних особливостей не спостерігається. Уже 

при відпалі характер оптичної провідності змінюється, що проявляється у 

виникненні додаткової смуги поглинання близько 2,6 еВ і різкому зменшенні 
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максимуму ( )   близько 4,0 еВ. У випадку плівок фулеритів С60 було вста-

новлено, що таке падіння оптичної провідності обумовлено акцепторною 

дією на електрони фулеренів атомів кисню. Можна припустити, що для 

плівок фулеритів С70 насичення міжвузлових пустот атомами кисню 

внаслідок відпалу також приводить до перенесення заряду від молекул, яке 

супроводжується падінням поглинання при міжзонних переходах. 

Перебудова спектрів ( )   також спостерігається при радіаційних пош-

кодженнях молекул у результаті електронного опромінення. Так, при дозі 

поглинання 2,0 МГр відбувається значне підвищення оптичної провідності в 

інтервалі енергій до 3,5 еВ з виникненням додаткових міжзонних переходів 

близько 2,3 і 3,0 еВ. Падіння поглинання в області максимуму близько 4,0 еВ 

не спостерігається, а отже, роль інтеркальованих атомів кисню в процесах 

опромінення незначна. Враховуючи, що внаслідок радіаційної генерації пар 

Френкеля можливим є накопичення атомів вуглецю у міжвузлових пустотах 

ГЩУ гратки, які сприяють формуванню ковалентних міжмолекулярних 

зв'язків у результаті перенесення зарядів між молекулами та зміщеними ато-

мами вуглецю. Утворення нових полімерних структур впливає на пере-

розподіл електронних станів і, як наслідок, на міжзонні переходи, що й 

спостерігається у спектрах ( )  . 

Із збільшенням дози поглинання до 4,0 МГр спектр оптичної провідності 

на відміну від плівок С60 наближається до його вигляду для фулериту С70 у 

вихідному стані. Разом з тим у спектрі ( )   для опроміненої плівки з'явля-

ється додаткова смуга поглинання поблизу 3,0 еВ, а смуга біля 4,25 еВ 

розщеплюється на дві особливості з енергіями максимумів поблизу 4,2 і 

4,6 еВ. Природно очікувати, що вказані перетворення спектра ( )   також 

обумовлені втіленими в міжвузля атомами вуглецю або їхніми комплексами, 

вплив яких на спотворення молекул С70 менший, ніж у випадку більш низь-

ких доз поглинання. 

Якщо перебудова коливних та електронних спектрів при електронному 

опроміненні обумовлена втіленими в міжвузля атомами вуглецю, то останні 

повинні впливати на значення параметрів гратки ГЩУ структури фулеритів 

С70. Крім того, із зміною концентрації міжвузлових атомів вуглецю може ма-

ти місце складний характер перебудови параметрів гратки a  і c . 

На рис. 1.27 представлено рентгенівські дифрактограми для плівки фу-

лериту С70 у вихідному стані напилення та після електронного опромінення. 

Як видно з дифракційної картини, структура плівки фулериту відповідає 

ГЩУ фазі. У вихідному стані напилення параметри гратки відповідають зна-

ченням 1,265a   нм і 1,800c   нм (с/а = 1,42), що вказує на низьку щільність 

пакування гратки. За доз поглинання 0,5 і 1,0 МГр параметр гратки a  

збільшується, а параметр гратки c  залишається незмінним. У випадку дози 

поглинання 2,0 МГр при збереженні ГЩУ структури параметр гратки a  

досягає максимального значення 1,324 нм, у той час як параметр гратки c  

продовжує залишатися незмінним. Щільність пакування при цьому погір-
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шується (с/а = 1,36). Указана зміна параметрів гратки свідчить про заповнен-

ня атомами вуглецю тетраедричних пор, розміщених поблизу базової площи-

ни ГЩУ структури. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.27. Спектри рентге-

нівської дифракції для плі-

вок фулериту С70: у вихід-

ному стані напилення (а) та 

після електронного опромі-

нення з дозами поглинання 

2,0 (б) і 4,0 МГр (в) (підк-

ладинка з нержавіючої ста-

лі, d = 1800 нм, 

CoK 0,17902 нм


  , 

1,8eE 
 
МеВ). 

 

Характерно, що з підвищенням дози поглинання до 4,0 МГр параметри 

гратки повертаються до значень, які відповідають вихідному стану напилен-

ня. При цьому параметри гратки дорівнюють 1,260a  нм і 1,803c  нм 

(с/а = 1,43). Таким чином, з підвищенням вмісту радіаційно-індукованих 

атомів вуглецю у тетраедричних міжвузлях ГЩУ гратки можливим є зро-

стання деформаційної взаємодії між домішковими атомами, яка сприяє роз-
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паду твердого розчину СхС70, тобто виходу атомів вуглецю з об'єму гратки з 

формуванням нових фаз. Дійсно, уже при дозі поглинання 2,0 МГр між 

дифракційними піками (103) і (202) з’являється додатковий інтерференційний 

максимум, який не властивий ГЩУ структурі. За дози поглинання 4,0 МГр 

даний максимум зберігається і виникають більш виражені дифракційні смуги 

(100) і (104) ГЩУ фази. Не виключено, що вказані піки належать іншій фазі і 

випадковим чином збігаються з відбитками ГЩУ структури. 

Варто зазначити, що у фулеритах С60 із зростанням дози поглинання па-

раметр ГЦК гратки a  також падає, але при цьому на відміну від фулериту С70 

відбувається різке ускладнення спектрів КРС, ФЛ, оптичної провідності. Це 

вказує на відмінність механізмів впливу електронного опромінення на обидві 

наноструктури. 

Якщо у фулеритах С60 радіаційні пошкодження стимулюють формування 

полімеризаційної структури за рахунок втілених атомів вуглецю, то у фуле-

ритах С70 унаслідок деформаційної взаємодії між втіленими атомами можли-

вим є формування додаткових фаз СхС70 при розпаді твердого розчину. 

Таким чином, у результаті радіаційних пошкоджень молекул С70 разом із 

втіленням атомів вуглецю в міжвузлових пустотах ГЩУ гратки відбувається 

їхнє зв'язування в комплекси з киснем (С–О2), а також виведення з об’єму 

гратки з формуванням нових фаз. Цей процес підсилюється із зростанням до-

зи поглинання електронного опромінення, яке призводить до накопичення 

домішкових атомів у міжвузлях і відрізняється від механізму впливу іоніза-

ційного опромінення у фулеритах С60, в яких втілені атоми вуглецю в першу 

чергу сприяють не розпаду твердого розчину, а полімеризації структури. 

 

1.5. Радіаційні пошкодження та оптичні властивості плівок фулеритів 

С60–С70, С60–С70–Cd 

 

У фулеритах С60 і С70 домішкові атоми, що знаходяться в положеннях 

втілення, відіграють важливу роль в зміні їхньої структури та властивостей. З 

іншого боку представляє інтерес вивчення впливу домішкових атомів, на-

приклад кадмію, на системи С60–С70, в яких молекули С70 є домішками 

заміщення, в умовах радіаційних пошкоджень, викликаних бомбардуванням 

молекул іонами аргону в плазмі тліючого розряду [58–60]. Плівки фулеритів 

С60–С70 і С60–С70–Cd були отримані при одночасній сублімації молекул і 

атомів та їхньої вакуумної конденсації на підкладинку з нержавіючої сталі. 

Концентрація молекул С70 становила 14 % (мас.), а атомів кадмію – 4 % 

(мас.). Температура підкладинки витримувалася при 473 К. Товщини плівок 

дорівнювали 1200 і 1400 нм відповідно. Опромінення фулеритів проводилося 

іонами аргону ( 1,0ArE  кеВ) у плазмі тліючого розряду протягом 30 хв при 

струмі 3,5 мА, а також при подальшій обробці цих зразків протягом 75 хв при 

струмі 5,5 мА і 35 хв при струмі 7,0 мА. На рис. 1.28 наведено спектри КРС 

для плівок С60–С70, С60–С70–Cd у вихідному стані та після опромінення іонами 

аргону з різними флюенсами. 
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Рис. 1.28. Спектри КРС для плівок фулеритів 

60C , С60–С70(а) у вихідному стані напи-

лення 
60C  (1), С60–С70 (2) і після опромінення іонами аргону в плазмі тліючого роз-

ряду протягом 30 хв при струмі 3,5 мА (3), 30 хв (3,5 мА) та 75 хв (5,5 мА) (4),  

а також 
60 70C C Cd  (б) у вихідному стані напилення (1) та після опромінення  

протягом 30 хв (3,5 мА) (2), 35 хв (7 мА) (3) (підкладинка з нержавіючої сталі, 

60 70
1200 нмC Cd   , 

60 70
1400 нмC C Cdd    , 514,5  нм, 1,0ArE  кеВ). 

 

Спектр КРС для плівки С60–С70 в основному відповідає аналогічному 

спектру для фулеритів 
60C . Водночас мають місце відмінності, які в першу 

чергу відносяться до змін співвідношення інтенсивностей для смуг коливних 

мод Hg, а також до виникнення окремих особливостей, обумовлених коли-

ваннями молекул 
70C . Смуги від коливних мод фулерену 

70C  дуже розши-

рені, як, наприклад, для моди h  в області хвильового вектора 1200 см
-1

. 

При початковому опроміненні іонами аргону (3,5 мА протягом 30 хв) 

має місце зміщення піка повносиметричної коливної моди Ag(2) (1469 см
-1

) у 

бік менших частот. При подальшому опроміненні цієї плівки при струмі 

5,5 мА протягом 75 хв виникає падіння інтенсивності максимумів КРС. Мож-

на припустити, що обробка іонами аргону на перших станах сприяє полі-

меризації структури в ГЦК фазі фулеритів 
60C , а потім виникає руйнування 

молекул, тобто їхня аморфизація. 
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Уже у вихідному стані плівок С60–С70–Cd смуги КРС коливних мод Hg 

розмиваються, а лінія Ag(2) суттєво зміщується. Опромінення іонами аргону 

при менших навантаженнях приводить до зменшення розширення смуг Hg, а 

за більших флюенсів знову відбувається розширення цих максимумів роз-

сіяння. Іонне опромінення також супроводжується модифікацією спектрів 

ФЛ (рис. 1.29). 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.29. Спектри ФЛ для 

плівки фулериту С60–С70 

(а) у вихідному стані на-

пилення (1) та після опро-

мінення іонами аргону 

протягом 30 хв при струмі 

3,5 мА (2), 30 хв (3,5 мА) і 

75 хв (5,5 мА) (3), а також 

С60–С70–Cd (б) у вихідно-

му стані напилення (1) та 

після опромінення іонами 

аргону протягом 30 хв при 

струмі 3,5 мА (2), 35 хв 

(7 мА) (3) (підкладинка з 

нержавіючої сталі, 

60 70
1200C Cd  

 
нм, 

60 70
1400C C Cdd   

 
нм, 

514,5 
 
нм, 

1ArE 
 
кеВ). 

 

У вихідному стані напилення для плівки С60–С70 основний пік ФЛ, як і 

для фулериту 60C , знаходиться біля 1,69 еВ, але має місце його асиметрія в 

бік більших енергій, тобто до положення головної смуги для плівок фулериту 

70C  ( 1,8  еВ). При опроміненні вказаний пік зміщується до більших енергій. 

З іншого боку, різкий пік поблизу 1,6 еВ, характерний для фулериту 
60C , 

відсутній, але в цій області розміщена широка смуга, яка зберігається при 

опроміненні з ростом флюенса, ширина цієї смуги збільшується. Аналогічна 

поведінка спектра ФЛ зберігається для плівки С60–С70–Cd, що вказує на спри-

яння опромінення та легування домішковими атомами полімеризації струк-

тури. 
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На насичення міжвузлових пустот радіаційно-індукованими атомами ву-

глецю вказує збільшення параметра гратки при зростанні часу обробки іона-

ми аргону, що витікає з розгляду рентгенодифракційних картин (рис.1.30). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.30. Спектри рентге-

нівської дифракції для плі-

вок фулериту С60–С70 (а) у 

вихідному стані напилення 

(1) та після іонного опромі-

нення 30 хв (3,5 мА) і 75 хв 

(5,5 мА) (2), а також С60–

С70–Cd (б) у вихідному стані 

напилення (1) та після іон-

ного опромінення 35 хв 

(7 мА) (2) (підкладинка з 

нержавіючої сталі, 

d (С60–С70) = 1200нм, 

d (С60–С70–Cd)= 1400 нм, 

CoK 0,7902


  нм). 

 

 

Параметр гратки для плівки 
60 70C C  у вихідному стані 1,431a  нм, що 

перевищує його значення для плівок 
60C ( 1,414a  нм). Очевидно, що таке 

збільшення параметра гратки обумовлено заміщенням молекул 60C  ГЦК 

гратки фулеренами 
70C , розміри яких, як відомо, більші. 

Для фулериту С60–С70–Cd у вихідному стані напилення параметр гратки 

ГЦК структури збільшується до величини 1,437a   нм, більшої за параметр 

гратки для плівки С60–С70. Очевидно, що зростання параметра гратки для 

даної плівки пов’язано із втіленням атомів кадмію в міжвузлові пустоти. При 

опроміненні з меншим флюенсом параметр гратки для плівки С60–С70 

збільшується мало, досягаючи значення 1,434a   нм, а з підвищенням флю-

енса виникає значно вище зростання параметра гратки до величини 
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1,443a   нм. Аналогічно при початковому флюенсі параметр гратки для 

плівки  С60–С70–Cd  підвищується  до  значення  1,439a   нм,  а  у випадку 

наступного флюенса він збільшується до величини 1,442a   нм. Варто від-

значити,  що  в  розглянутих  плівках  спостерігається  не  лише  ГЦК  фаза, а 

також ГЩУ структура. Для фулеритів С60–С70 у вихідному стані напилення 

параметри гратки становлять 1,198a  нм, 1,716c   нм (с/а = 1,43), а для 

плівки С60–С70–Cd вони дорівнюють 1,209a   нм, 1,719c   нм (с/а = 1,42). 

Видно,  що  для  розглянутих  плівок  параметри  гратки  ГЩУ  структури 

вищі в порівнянні з аналогічними параметрами для плівок фулериту 
60C  

( 1,002a   нм, 1,644c   нм). 

Таким чином, іонне опромінення сприяє заповненню міжвузлових пустот 

у гратках фулеритів С60–С70 і С60–С70–Cd атомами вуглецю. Перенесення 

зарядів між фулеренами та втіленими атомами або їхніми комплексами 

супроводжується гібридизацією електронних станів і, як наслідок, виникнен-

ням міжмолекулярної взаємодії, яка приводить до полімеризації структури. 

Очевидно, що в цьому випадку електронна структура буде змінюватися, але її 

перебудова має залежати від присутності у вузлах ГЦК і ГЩУ граток не ли-

ше молекул 
60C , а також фулеренів 

70C , а в міжвузлях домішкових атомів 

кадмію. Втілення атомів у міжвузлові положення приводить до виникнення в 

межах енергетичної щілини локальних домішкових рівнів, зниження вільної 

енергії системи, зміщення рівня Фермі. 

Перебудова густини електронних станів впливає на оптичні міжзонні пе-

реходи, як видно з рис. 1.31, на якому наведено спектри оптичної провідності 

для фулеритів 
60C , С60–С70, С60–С70–Cd у вихідному стані напилення. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.31. Спектри оптичної 

провідності для плівок 

фулеритів 
60C  (1), С60–С70 

(2), С60–С70–Cd (3). 

 

 

Видно, що при заміщенні молекулами 70C  вузлів ГЦК гратки характер 

оптичної провідності залишається незмінним, але величина поглинання при 

міжзонних переходах збільшується. Максимуми оптичної провідності (E)  

при цьому розширюються.  
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Аналогічно у випадку втілення атомів кадмію максимуми (E) , властиві 

фулериту 
60C , зберігаються, але відбувається перерозподіл їхньої висоти. 

Крім того, поблизу положення 2,4 еВ з’являється особливість. Водночас не-

обхідно відзначити, що втілення атомів кадмію в меншій мірі впливає на по-

ведінку спектрів (E)  в порівнянні із заповненням структурних пустот ГЦК 

гратки атомами міді. 

 

1.6. Давидівське розщеплення коливних мод у плівках фулериту С60 

 

На рис. 1.32 наведено найбільш інтенсивні смуги повносиметричних (не-

вироджених) коливань Ag(1) і Ag(2), що спостерігаються у спектрах КРС 

плівок фулеритів С60 і відповідають радіальній дихальній моді та зміщенню 

атомів вуглецю вздовж ребер зрізаного ікосаедра. Крім того, на вставці пред-

ставлено інтенсивну смугу Hg(1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.32. Коливні смуги 

Ag(1), Ag(2) і Hg(1) (на 

вставці) спектра КРС плівки 

фулериту С60 (Si(100), 

1200d 
 
нм, 514,5 нм  , 

298Т 
 
К). 

 

 

Крім наведених смуг із спектра КРС видно присутність різницевих резо-

нансних Hg(2)–Hg(1), Hg(3) - Hg( 21685 см
-1 

Ag(1) та складеного Hg(3) + Hg(4) 

тонів коливних мод. Вони проявляються біля даних смуг Hg(1) з частотою 

271 см
-1

, Аg(1) (497 см
-1

), Аg(2) (1469 см
-1

) у вигляді високочастотних плечей 

із частотами 297, 501 та 1482 см
-1

 відповідно. Водночас має місце низькоча-

стотна смуга, зв’язана з давидівським розщепленням [61]. 
 

Варто відзначити, що в спектрі КРС в інтервалі частот 500 - 600 см
-1 

спостерігається внесок від коливних мод Fu(1) (527 см
-1

) і Fu(2) (576 см
-1

), ха-

рактерних для спектрів ІЧ-поглинання (рис. 1.33). 
 

Коливні смуги Fu(1) і Fu(2) у спектрі КРС розміщені поблизу положень 

527 і 569 см
-1

 відповідно. Аналогічно у високочастотному діапазоні спектра 

ІЧ-поглинання поблизу смуги Fu(4) (1429 см
-1

) відзначається поява максиму-

му біля 1429 см
-1

, який відповідає моді Ag(2), активній у спектрі КРС. Оче-



37 

видно, що поява у спектрах КРС коливних мод, активних у спектрах ІЧ-

поглинання, а у спектрах ІЧ-пропускання коливань, властивих КРС, указує на 

зниження симетрії молекул С60, що відбуваються у кристалічному полі 

фулеритів.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.33. Спектр КРС для плівки 

фулериту С60(1) з нормованими 

смугами Fu(1) і Fu(2) ІЧ-погли-

нання (2) (Si(100), 1200d 
 
нм, 

514,5 нм  , 298Т 
 
К). 

 

 

 

 

 

Не виключено, що у спектрах КРС також виникають інші дипольні коли-

вання Fu(3) і Fu(4), але вони не спостерігаються внаслідок їхнього накладання 

на активні смуги високочастотного КРС. 
 

У спектрах КРС смуги ІЧ-пропускання Fu(1) і Fu(2) більш широкі, ніж у 

спектрах ІЧ-поглинання. Водночас відбувається значне зміщення смуги Fu(2) 

до положення 569 см
-1

 при її частоті 576 см
-1

 у спектрі ІЧ-поглинання. Таке 

зміщення, імовірно, обумовлено тим, що у спектрах КРС при від’ємній дис-

персії 


( )k  спостерігаються коливні стани мод, активних при ІЧ-поглинанні, 

що відповідають більшим значенням хвильового вектора 


k . На таке зміщен-

ня частот коливань також може впливати розширення фононних зон, обумов-

лене міжмолекулярною взаємодією у кристалічному полі ГЦК фази і можли-

вою полімеризацією структури. Значення зміщення частот коливних мод, не-

активних у спектрах КРС, указує на величину міжмолекулярної взаємодії і 

може бути пов’язане з колективними властивостями коливного руху. 
 

На рис. 1.34 представлено розклад форми коливних смуг Hg(1) і Ag(1) 

спектра КРС на окремі спектральні компоненти. 

Видно, що не лише для п’ятикратно виродженої смуги Hg(1) можуть бути 

виділені спектральні компоненти. Вони спостерігаються також для невирод-

женої повносиметричної коливної смуги Ag(1). У випадку даної смуги в низь-

кочастотному інтервалі можна виділити кілька компонент біля положень 491, 

494, 496, 497 і 498 см
-1

. Інші високочастотні спектральні складові біля 489 і 

500 см
-1

 зв’язані з компонентами різницевого тону Hg(4)–Hg(1). 
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                                       а                                                                   б 

 

Рис. 1.34. Розклад коливних мод Hg(1) (а) і Ag(1) (б) спектра КРС  

для плівки фулериту С60 на спектральні компоненти гауссової форми. 

 

Розміщення невиродженого коливання Ag(1)   4,5  см
-1

 у високо-

температурній ГЦК фазі вказує на присутність значної міжмолекулярної вза-

ємодії, яка не обмежується силами ван-дер-ваальсівського притягання і 

зв’язана з полімеризацією структури, що викликана присутністю в пустотах 

кристалічної фази атомів (молекул) кисню. Як і у випадку максимуму Ag(1), з 

аналогічним давидівським розщепленням також зв’язане загальне розщеп-

лення   смуги Hg(1), яке дорівнює ~5 см
-1

. 

Про підсилення міжмолекулярної взаємодії у високотемпературній ГЦК 

структурі фулеритів С60 свідчить присутність тонкої структури смуг Fu(1) і 

Fu(2)  у спектрі КРС  (рис. 1.35).  Видно, що кожну  із смуг  Fu(1) і Fu(2) можна  
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Рис. 1.35. Розклад на спектральні складові гауссової форми смуг Fu(1) і Fu(2)  

у спектрі КРС плівок фулеритів С60 (стрілки вказують на положення компонент 

смуг Fu(1) і Fu(2) у спектрі ІЧ-поглинання). 
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представити за допомогою чотирьох спектральних складових гауссової фор-

ми. Варто зазначити, що у вибраному спектральному діапазоні розміщується 

обертон 2Hg(1), до якого можна віднести дві компоненти 536 см
-1

 і 547 см
-1

. 

Інші спектральні складові є наслідком розщеплення смуг Fu(1) і Fu(2). Якщо 

розщеплення смуги Fu(1) у спектрах ІЧ-поглинання і КРС майже зберігається, 

то розщеплення смуги Fu(2) у спектрі КРС є значно вищим і досягає 26 см
-1

 

[62]. Одержані зміщенням смуг є наслідком від’ємної дисперсії фононної гіл-

ки ( )k


 . 

Таким чином, тонка структура коливних смуг у спектрах КРС плівок фу-

леритів С60 у ГЦК фазі вказує на існування різницевих і складених тонів, 

обумовлених наявністю коливних резонансів, подібних до резонансів Фермі 

для ізольованих молекул. Крім того, у спектрах КРС з’являються додаткові 

смуги, активні у спектрах ІЧ-поглинання, що вказує на зниження симетрії 

молекул С60 у кристалічній фазі. Положення останніх відрізняються від час-

тот цих смуг Hg(1), Ag(1), Ag(2), Fu(1), Fu(2), у спектрі КРС можна виділити 

спектральні компоненти, присутність яких свідчить про наявність у фулери-

тах давидівського розщеплення. 
 

Величина давидівського розщеплення в ГЦК фазі є значною. Так, 

давидівське розщеплення для структурно-чутливої коливної пінч-моди Ag(2) 

у фулеритах досягає величини 
 
=12 см

-1
 з утворенням двох компонент біля 

1460 і 1472 см
-1

. Наведені результати вказують, що у високотемпературній 

ГЦК фазі формується кристалічне поле з підсиленою дією міжмолекулярної 

взаємодії. Ця взаємодія для плівок у вихідному стані напилення за малого 

вмісту кисню несуттєво перевищує ван-дер-ваальсівську. 
 

На це вказує значна величина інтенсивності, як і для ізольованих моле-

кул С60, поблизу частоти 1469 см
-1

 і майже відсутнє розсіяння для низькочас-

тотної компоненти поблизу 1460 см
-1

. 
 

Таким чином, прояви колективних ефектів кристалічного поля для плі-

вок фулеритів С60 у вихідному стані напилення, обумовлені сильними 

міжмолекулярними зв’язками, незначні. У той самий час не можна виключа-

ти, що присутність у спектрах КРС цих зразків згаданих особливостей є 

наслідком присутності в пустотах ГЦК фази атомів (молекул) кисню, які при-

водять до появи підсиленої в порівнянні з ван-дер-ваальсівською міжмолеку-

лярною взаємодією, за рахунок полімеризації структури. 
 

Така полімеризація подібна до тієї, що реалізується у плівках фулеритів 

С60 при їхньому легуванні лужними металами і пов’язана з перенесенням за-

рядів. Разом з тим на відміну від легування лужними металами, які є ефек-

тивними елементами при створенні полімеризованих структур, що характе-

ризуються набором унікальних властивостей, інтеркаляція ГЦК гратки 

супроводжується явно вираженими проявами полімеризованих фаз. У зв’язку 

з цим представляє інтерес вивчення впливу легування фулеритів С60 нелуж-

ними металами для формування в них полімеризованих структур. 
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2. ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ ПЛІВОК ФУЛЕРИТІВ С60,  

ЛЕГОВАНИХ АТОМАМИ МІДІ, СРІБЛА, ТИТАНУ 
 

2.1. Структура полімеризованих плівок фулеритів С60,  

легованих атомами міді і срібла 

 

При дослідженнях одношарових плівок фулеритів С60 з різним вмістом 

атомів міді, а також у випадку іонізаційного опромінення були встановлені 

зміни кристалічної структури, комбінаційного розсіяння світла (КРС), фото-

люмінесценції (ФЛ), оптичної провідності. Вони пов’язуються з полімериза-

цією структури фулеритів С60 на основі припущення про можливе утворення 

комплексів молекул з атомами міді або вуглецю. Це припущення знайшло 

підтвердження при теоретичних першопринципних дослідженнях перенесен-

ня зарядів та гібридизації електронних станів фулеренів та атомів. Разом з 

тим механізми полімеризації структури легованих плівок фулеритів достат-

ньо не вивчені. 

Найбільш характерною і добре вивченою вона є лише у випадку легу-

вання фулеритів лужними металами. Установлено, що при насиченні плівок 

атомами лужних металів із газового середовища вони проникають в октаед-

ричні і тетраедричні пустоти ГЦК гратки С60  із формуванням різноманітних 

сполук МС60, М3С60, М4С60, М6С60 (М = К, Cs, Li, Na) (рис. 2.1). 
 

 
а     б 

Рис. 2.1. Зображення елементарної комірки фулеридів МхС60 із заповненням  

октаедричних (а) і тетраедричних (б) пустот ГЦК гратки лужними металами 

(○ – молекули С60, ○ – атоми лужних металів). 
 

Для сполук М3С60 спостерігається високотемпературна надпровідність з 

критичною температурою переходу в межах 28 – 146 К. 

У результаті перенесення електрона від атомів лужних металів на най-

нижчу вільну молекулярну орбіталь t1u фулерену між молекулами встановлю-

ється ковалентний зв’язок у вигляді (2 + 2)-циклопід’єднання з породженням 

полімеризованих  структур [1, 2]. Появу таких структур можна також очіку-

вати у випадку легування фулеритів С60 нелужними металами, але їхній 
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вплив на механізми, ступінь полімеризації, зміну властивостей плівок вивче-

ний мало. 

Указаний вплив пов’язаний не лише з електронною конфігурацією ато-

мів, що використовуються для легування, а в тому числі з можливістю утво-

рення у фулеритах гетерофазних структур на відміну від гомогенних сполук, 

які спостерігаються при легуванні лужними металами. Дійсно, у випадку вті-

лення атомів телуру, ітербію, свинцю, алюмінію, хрому, золота, індію, ланта-

ну, міді з’являються стабільні комплекси за рахунок гібридизації металевих 

електронних станів та π-орбіталей фулеренів. Для атомів хрому, титану, лан-

тану відзначається поява карбідних сполук. Якщо переважне число плівок 

С60, легованих нелужними металами, зберігає ГЦК структуру і описується 

напівпровідниковими властивостями, то сполука Ва6С60 характеризується 

ОЦК граткою і є надпровідником [4–8]. 

У випадку легування атомами міді, яке показують спектри рентгенівської 

дифракції, одношарова плівка фулериту С60, крім ГЦК фази, показує присут-

ність куприту Сu2О. Як видно з рис. 2.2, фаза оксиду міді виникає у вигляді 

дисперсних частинок. 

 

 
 

Рис. 2.2. Зображення скануючої електронної мікроскопії одношарової плівки 

фулериту С60, легованого 20 % (мас.) міді у вихідному стані напилення (Si (100)). 
 

Утворення гетерофазної структури плівок С60 характерне не лише при 

легуванні атомами міді, а також атомами вісмуту [9, 10]. 

Водночас для двошарової плівки Аg–C60 гетерофазна структура не 

з’являється у вихідному стані напилення та після довготривалого відпалу при 

Т = 673 К, як видно з рис. 2.3. До речі, двошарова плівка Аg–C60 була синте-

зована шляхом попередньої вакуумної конденсації на підкладинку з нержа-

віючої сталі плівки С60 з подальшим осадженням на фулерит шару атомів срі-

бла. Після виготовлення ця двошарова плівка відпалювалася за високої тем-

ператури 673 К. 
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Рис. 2.3. Спектри рентгенівської 

дифракції для двошарової плівки 

Аg–С60 у вихідному стані напилення 

(1) та після відпалу при температурі 

673 К протягом 2 (2) та 4 год (3) 

(нержавіюча сталь, 
60

1800Cd  нм, 

20Agd  нм, λCoKα = 0,17902 нм). 

Видно, що вже за часу відпалу 2 год дифракційна картина суттєво відріз-

няється від спектра, одержаного для плівки Ag–C60 у вихідному стані напи-

лення. Для останньої спостерігаються структурні піки, які характерні для плі-

вок фулериту С60. Ця відмінність з’являється в усьому діапазоні дифракції. 

При подальшому відпалі плівки Ag–C60 за вказаної температури протягом 

10 год виникає суттєве зростання інтенсивності піка (200), а отже, як і при 

легуванні атомами міді, має місце формування комплексів С60–Ag [12]. Крім 

того, між смугами (220) і (311) ГЦК фази фулериту С60 з’являються малоінте-

нсивні додаткові дифракційні максимуми. Така перебудова дифракційної ка-

ртини вказує, що при відпалі плівки Ag–C60 відбуваються структурно-фазові 

перетворення, обумовлені полімеризацією ГЦК фази молекул. 

Одержана дифракційна картина подібна до рентгенівського спектра фу-

лериту С60, легованих атомами літію, що дозволяє припустити наявність у 

відпалених плівках Ag–C60 суміші двох полімеризованих орторомбічної та 

тетрагональної фаз [13, 14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Розклад на 

компоненти макси-

мумів рентгенівської 

дифракції, одержа-

них для плівки Ag–

C60, відпаленої при 

673 К протягом 

2 год. 
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Їхня присутність підтверджується розкладом спектра рентгенівської ди-

фракції на компоненти в околі структурних максимумів ГЦК фази фулериту 

С60 (рис. 2.4). 

Віднесення одержаних компонент до орторомбічної і тетрагональної 

структур і розрахунок для них параметрів гратки показав, що для 1D фази 

а = 0,354 нм, в = 1,380 нм, с = 1,430 нм, α = β = γ = 90
0
, а для 2D структури 

а = в = 1,409 нм, с = 1,418 нм, α = β = γ = 90
0
. Видно, що наведені параметри 

гратки мало відрізняються від параметра гратки ГЦК структури плівок фуле-

риту С60, а отже, спотворення цієї фази за рахунок виникнення полімеризова-

них структур незначні. 

На рис. 2.5 наведено розклад на компоненти дифракційних максимумів 

для плівки Ag–C60. 

 
 

Рис. 2.5. Розклад на компоненти максимумів рентгенівської дифракції 111(а), 200 (б), 

220 (в), 311 (г), одержаних для плівки Ag–C60, відпаленої при 673 К протягом 10 год. 
 

При вказаному відпалі для орторомбічної фази параметри гратки дорів-

нюють а = 1,216 нм, в = 1,244 нм, с = 1,434 нм. Видно, що спотворення ГЦК 

структури атомами срібла, розміщеними в міжвузлях, приводять до зменшен-

ня параметрів а і в та збільшення параметри гратки с у порівнянні з парамет-

ром гратки фулериту С60 (а = 1,417 нм). Кути α = β = γ =90
0
 указують на збе-

реження ортогональних координатних напрямків. У випадку тетрагональної 

фази одержано параметри гратки а = в = 1,384 нм, с = 1,420 нм, 

α = β = γ = 90
0
. Видно, що для тетрагональної фази зміна параметрів гратки в 
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порівнянні з нелегованими та стисненими плівками С60 суттєво відрізняється. 

Аналогічна відмінність також має місце в порівнянні з плівками Li15С60, в 

яких також виникає суміш указаних фаз. 

Так, для сполуки Li15C60 параметри гратки у випадках орторомбічної 

(1D) структури а = 0,906 нм, в = 0,932 нм, с = 1,510 нм, α = β = γ = 90
0
і тетра-

гональної (2D) фази а = в = 0,987 нм, с = 1,430 нм, α = β = γ = 90
0
. Для сполу-

ки Li15C60 параметри а і в значно менші за відповідні параметри для фулериду 

Ag–C60, а отже, спотворення ГЦК гратки більші. 

Варто зазначити, що з підвищенням температури відпалу співвідно-

шення між вмістом різних полімеризованих структур змінюється, а після 

Т = 1073 К вони зникають у результаті колапсу молекул С60 і формування 

аморфної фази графіту [15]. 

Таким чином, на відміну від легування фулеритів С60 атомами міді у сис-

темах Ag–C60 гетерофазна структура з виникненням сполук за участі атомів 

срібла не з’являється. Водночас інтеркаляція атомів срібла в пустоти ГЦК 

фази фулериту С60,  яка  досягається довготривалим  високотемпературним 

відпалом, приводить до появи суміші полімеризованих орторомбічної (1D) та 

тетрагональної (2D) фаз. Параметри гратки для таких структур значно відріз-

няються від аналогічних параметрів для нелегованого фулериту і фулеридів з 

лужними металами, на що вказує менший ступінь спотворень ГЦК гратки С60 

за рахунок полімеризації. 
 

На появу полімеризованих фаз також указує поява, як і при легуванні 

атомами міді, дифракційного піка (200). Механізм виникнення полімеризова-

них структур у фулеридах С60–Cu і Ag–C60 однаковий і обумовлений перене-

сенням зарядів від атомів металів до фулерену, що супроводжується створен-

ням комплексів М–С60 із іонним зв’язком. Очевидно, що величини перенесе-

них зарядів від міді і срібла відрізняються заповненням пустот ГЦК гратки, а 

отже, від вмісту атомів нелужних металів та схильності до створення гетеро-

фазних структур із виникненням сполук металів. 
 

З появою полімеризованих фаз за рахунок ковалентних міжмолекуляр-

них зв’язків спотворень зазнає не лише кристалічна гратка, а також молекули 

С60. Зниження симетрії фулеренів залежить від структури полімеризованих 

фаз і повинно супроводжуватися перебудовою коливних спектрів кластерів 

С60. 

 

2.2. Коливні спектри полімеризованих плівок фулеритів С60,  

легованих атомами міді і срібла 

 

Перебудова коливних спектрів проявляється у виникненні нових додат-

кових піків КРС, розщепленні, зміщенні смуг і визначається кристалічним 

полем, характерним для існуючих у фулеритах фаз. Потрібно зазначити, що 

зміни у спектрах КРС відбуваються не лише в результаті формування 1D та 

2D структур, а також димерної фази. Поява такої фази супроводжується ви-
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никненням додаткових смуг біля 256, 294, 392, 402, 450, 490, 767, 1059, 1088, 

1233, 1283, 1348, 1403, 1462, 1518, 1556 см
-1

 [16]. Значна перебудова у випад-

ку полімеризації структури, у тому числі в результаті окислення, спостеріга-

ється для найбільш інтенсивної повносиметричної пентагональної пінч-моди 

Ag(2) [17–19].У випадку колапсу молекул С60 і виникнення структури алмазу 

ця смуга повністю зникає [19–21]. 

На рис. 2.6 наведено спектр КРС для плівки фулериту С60, легованого за 

низької концентрації атомів міді. 
 

 

 

Рис. 2.6. Спектр КРС одноша-

рової плівки фулериту С60, ле-

гованого 2 % (мас.) міді у вихі-

дному стані напилення 

(Si(100), d = 100 нм, 

λ = 514,5 нм, густина потужно-

сті W = 2 Вт/см
2
, смуга близько 

524 см
-1 

відповідає кремнію). 

 

Важливою особливістю цього спектра є поява додаткової широкої смуги 

близько 963 см
-1

, яка спостерігається в системах С60 з лужними металами і 

розглядається як наслідок виникнення міжмолекулярних зв’язків [14]. 

Крім того, усі коливні моди Hg розщеплюються. Відомо, що таке розще-

плення є наслідком формування у фулеритах полімеризованих структур. Так, 

коливна мода Hg(1) близько 272 см
-1

 для димерної фази розщеплюється на 

компоненти близько 256, 269 і 295 см
-1

. При виникненні октаедричної струк-

тури розщеплення виродженої моди Hg(1) приводить до появи компонент, 

розміщених близько 256 і 274 см
-1

. У випадку зародження тетрагональної фа-

зи в спектрі КРС присутніми є коливання із смугами близько 258, 279 і 

282 см
-1

. За наявності вказаних структур смуга коливної моди Hg(2) біля 

432 см
-1

 зникає і з’являються нові максимуми з частотами поблизу 430 і 

450 см
-1

, 427 і 452 см
-1

, 432 і 453 см
-1

 відповідно. Крім того, виникають додат-

кові, “мовчазні” у спектрах КРС, коливні моди Cu(1) із частотою 402 см
-1

, 

F2u(1) із частотою 365 см
-1

, Hu(1) із частотою 342 см
-1

 для димерної фази. У 

випадку орторомбічної фази з’являються коливні моди Hu(1) із частотою 

346 см
-1

, а для тетрагональної фази коливна мода F2u(1) із частотою 363 см
-1

 

[22, 23]. Поведінка спектра КРС уже за низького вмісту атомів міді (2 % 

(мас.) міді) указує, що у фулериту С60 з’являється суміш димерної, ортором-

бічної і тетрагональної фаз. 
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Аналогічні особливості спектрів КРС зберігаються для систем С60–Cu з 

5 %(мас.) міді (рис. 2.7). 
 

 

 

 
 

Рис. 2.7. Спектр КРС одношарової 

плівки фулериту С60, легованого 

5 % (мас.) міді у вихідному стані 

напилення (Si(100), d = 100 нм, λ = 

514,5 нм,  W = 2 Вт/см
2
). 

 
Для фулериту С60, легованого 5 % (мас.) міді відбувається зростання ін-

тенсивності піків поблизу коливних мод Hg(3) (710 см
-1

) і Hg(4) (772 см
-1

). В 

околі частот, що відповідають указаним модам, з’являється нова смуга близь-

ко 708 см
-1

 для димерної фази та її розщеплені компоненти з частотами 667, 

683, 713 см
-1

, які можна віднести до появи тетрагональної фази [24]. 

На рис. 2.8 представлено спектр КРС для фулериту С60, легованого 5 % 

(мас.) міді, після відпалу при температурі Т = 473 К протягом 10 год. 

 

 

 

 

 
Рис. 2.8. Спектр КРС (а) 

та розклад на компонен-

ти смуг у діапазоні час-

тот 800–1150 см
-1

 (б) і 

коливної моди Ag(2) (в) 

для одношарової плівки 

фулериту С60, леговано-

го 5 % (мас.) міді, після 

відпалу при Т = 473 К 

протягом 10 год  

(Si(100), d = 100 нм, 

λ = 514,5 нм, 

W = 2 Вт/см
2
). 
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Загальна картина КРС у випадку відпалу не змінюється. Водночас відбу-

вається зміщення смуги повносиметричної коливної моди Ag(2) та розщеп-

лення ліній в околі широкого піка близько 963 см
-1

. Смуга 963 см
-1

, яка відпо-

відає за міжмолекулярний С–С зв’язок, може бути описана двома компонен-

тами з максимумами близько частот 947 і 982 см
-1

. Для фулеритів С60, полі-

меризованих за рахунок допування лужними металами, наявність подвійного 

піка в області  940–980 см
-1

  розглядається  як наслідок валентних коливань 

розтягу атомів вуглецю, що утворюють (2 + 2)-циклопід’єдання між каркаса-

ми молекул С60. Для сполуки Na4C60 положення цих компонент відповідає 

частотам 960 і 980 см
-1

 і вони також зв’язуються з існуванням одинарних мі-

жмолекулярних С–С зв’язків. Біля коливної моди Hg(5) (110 см
-1

) також мож-

на виділити дві компоненти біля 1021 і 1104 см
-1

. Відомо, що з появою у фу-

лериті С60 димерної фази смуга Hg(5) розщеплюється на компоненти з часто-

тами 1059, 1088 і 1102 см
-1

, а з виникненням орторомбічної структури на 

складові близько положень 1086 і 1109 см
-1

. Формування тетрагональної фази 

супроводжується розщепленням виродженої смуги Hg(5) на окремі компонен-

ти з частотами 1040, 1086 і 1109 см
-1

. Виникнення вказаних структур також 

приводить до суттєвої перебудови в околі смуги коливної пінч-моди Ag(2). Її 

можна представити як результат накладання кількох компонент з частотами 

1467, 1471, 1474 см
-1

. Необхідно зазначити, що зародження димерної фази 

призводить до зміщення смуги Ag(2) до частоти 1462 см
-1

, а поява орторомбі-

чної структури зміщує дану смугу ще до менших частот 1457 см
-1

. Виникнен-

ня тетрагональної фази супроводжується появою пентагональних коливань 

при частотах 1449 см
-1

 [23]. 

При подальшому зростанні часу відпалу плівки фулериту С60, легованого 

5 % (мас.) міді, до 20 год перебудова спектра КРС продовжується (рис. 2.9). 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Спектр КРС (а) 

та розклад на компонен-

ти смуг в діапазоні час-

тот 900 - 1200 см
-1

(б) і 

коливних мод Ag(2), 

Hg(8) (в) для одношаро-

вої плівки фулериту С60, 

легованого 5 %(мас.) 

міді, після відпалу при 

Т = 473 К протягом 

20 год  

(Si(100), d = 100 нм, 

λ = 514,5 нм,  

W = 2 Вт/см
2
). 
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При збільшенні часу відпалу спостерігається різке зростання фону КРС, 

особливо у високочастотному діапазоні тангенціальних коливань. Інтенсив-

ність смуги Ag(2) різко падає і вона стає співставимою з інтенсивністю смуги 

Hg(8). Остання смуга зміщується в бік менших частот, що характерно при по-

лімеризації структури фулериту. Подвійна смуга в околі частоти 963 см
-1

 збе-

рігається. Усі смуги, а особливо максимум Hg(8), розщеплюються. 

Указані зміни у спектрі КРС підсилюються при зростанні часу відпалу до 

30 год (рис. 2.10). 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Спектр КРС (а) 

та розклад на компоненти 

смуг в діапазоні частот 

850 – 1100 см
-1

(б) і коли-

вних мод Ag(2), Hg(8) (в) 

для одношарової плівки 

фулериту С60, легованого 

5 % (мас.) міді, після від-

палу при Т = 473 К про-

тягом 30 год (Si(100), 

d = 100 нм, λ = 514,5 нм, 

W = 2 Вт/см
2
). 

 

 
Фон  КРС  у високочастотному  інтервалі зростає в більшій мірі, ніж за 

відпалу протягом 20 год. Величина  інтенсивності  смуги Ag(2) стає значно 

меншою за інтенсивність смуги Hg(8). Близько частот 1005 і 1064 см
-1

 

з’являються додаткові компоненти розсіяння, які характерні для “мовчазної” 

моди F2u(4). Остання стає активною в КРС у випадках орторомбічної 

(1040 см
-1

), тетрагональної (1044 см
-1

) та ромбоедричної (1012 см
-1

) фаз. Та-

ким чином, довготривалий відпал, який супроводжується насиченням атома-

ми міді положень інтеркаляції, сприяє полімеризації структури фулериту із 

зародженням 1D та 2D фаз. Додатковим підтвердженням виникнення поліме-

ризованих структур є суттєве зміщення коливної моди Ag(2) з виділенням 

компоненти поблизу 1140 см
-1

, інтенсивність якої стає співставимою з інтен-

сивністю основної компоненти.  

При підвищенні концентрації атомів міді основні зміни спектра КРС та-

кож зосереджені в області коливних мод Hg(3), Hg(4) та додаткової смуги 

близько 963 см 
-1

 (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Спектр КРС (а) та 

розклад на компоненти смуги в 

діапазоні частот 800–1200 см
-

1
(б) і коливних мод Ag(2), Hg(8) 

(в) для одношарової плівки 

фулериту С60, легованого 22 % 

(мас.)  міді, у вихідному стані 

напилення (Si(100), 

d = 100 нм, λ = 514,5 нм,  

W = 2 Вт/см
2
). 

 

 

 
 

Видно, що в порівнянні з нелегованим фулеритом С60 поблизу коливних 

мод Ag(2), Hg(8) зміни у спектрі КРС незначні. Вони більш помітні поблизу сму-

ги, відповідальної за міжмолекулярні С–С зв’язки. Ця смуга розпадається на 

компоненти з максимумами 947, 979, 1107 см
-1
, наявність яких свідчить про при-

сутність у плівках полімеризованих фаз уже у вихідному стані напилення. 

Незначні зміни у спектрах КРС виникають при відпалі плівки С60–Cu із 

22 % (мас.) міді після високотемпературного (473 К) і довготривалого відпалу 

(рис. 2.12). 

 

 

 
 

Рис. 2.12. Спектр КРС 

(а) та розклад на ком-

поненти смуг в діапа-

зоні частот 900 –

 1200 см
-1

(б) і колив-

них мод Ag(2), Hg(8) (в) 

для одношарової плів-

ки фулериту С60, лего-

ваного 22 % (мас.) міді, 

після відпалу при 

473 К протягом 20 год 

(Si(100), d = 100 нм, 

λ = 514,5 нм, 

W = 2 Вт/см
2
). 
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Таким чином, ефективність полімеризації внаслідок більш високої агре-

гації атомів міді з утворенням дисперсних частинок куприту Cu2O за їхнього 

високого вмісту зменшується. 
 

Після відпалу двошарової плівки Ag–C60 при Т = 673 К протягом 4 год 

відбувається сильна зміна спектра КРС. Вона відбувається в першу чергу 

внаслідок різкого зростання фону у високочастотній області, відчутного зме-

ншення інтенсивності смуги Ag(2). Крім того, виникають додаткові смуги по-

близу 500, 671, 938 см
-1

, які свідчать про фазові перетворення у фулеритах із 

синтезом полімеризованих структур. Водночас ці структури менш досконалі 

в порівнянні з фулеридами з атомами міді. 

 

2.3. Коливні спектри полімеризованих плівок фулеритів С60,  

легованих атомами титану 

 

У випадку осадження плівок С60 на металічні поверхні між атомами і 

молекулами виникає значна взаємодія, яка вже за кімнатних температур інду-

кує трансформацію молекул фулеренів [25]. У першу чергу це стосується до 

поверхонь карбідоутворюючих елементів, у тому числі титану, який може 

бути причиною руйнування молекул С60, розміщених не лише на поверхні, а 

також у більш віддалених шарах [26]. Крім того, допування фулеритів атома-

ми металів приводить до їхнього впливу на ротаційні властивості молекул 

[27]. Взаємодія між легуючими атомами та фулеренами також визначає міг-

раційні характеристики атомів по положеннях втілення кристалічної гратки 

[28]. У зв’язку з високими каталітичними та карбідоутворюючими властивос-

тями титану можна очікувати особливості в полімеризації фулеритів С60 при 

їхньому легуванні атомами титану в порівнянні з допуванням ГЦК фази ато-

мами міді та срібла. 
 

На рис. 2.13 наведено спектр КРС для одношарової плівки фулериту С60, 

легованого 5 % (мас.) титану у вихідному стані напилення, та компоненти 

розкладу окремих смуг. Одержаний спектр КРС мало відрізняється від анало-

гічних спектрів для одношарової плівки фулериту С60, легованого атомами 

міді. 
 

Особливості цього спектра обумовлені розщепленням та зміщенням смуг 

КРС, подібними до тих, що відбуваються в плівках фулеритів, легованих лу-

жними металами. Вони свідчать про виникнення у фулеридах з титаном по-

лімеризованих структур уже за малої концентрації титану. 
 

Видно, що вже за концентрації атомів титану 8 % (мас.) фон КРС, 

який указує на присутність статичних спотворень молекул, підвищується, а 

відносна інтенсивність смуги коливної моди Ag(2) різко зменшується 

(рис. 2.14). 
 

Видно, що смуга близько 963 см
-1

 розширюється і характеризується 

складною тонкою структурою. Інтенсивність основної смуги Ag(2) близька до 
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інтенсивності смуги Нg(7). Обидві смуги сильно перекриваються. Помітно 

розширюється смуга Нg(8). Очевидно, що за даної концентрації в плівці фуле- 
 

 
Рис. 2.13. Спектр КРС (а) та розклади на компоненти смуг в діапазоні частот 

930 – 960 см
-1

(б) і коливних мод Hg(7) (в), Ag(2), Hg(8) (г) для одношарової плівки 

фулериту С60, легованого 5 % (мас.) титану у вихідному стані напилення (Si(100), 

d = 100 нм, λ = 514,5 нм, W = 2 Вт/см
2
). 

 

 
 

Рис. 2.14. Спектр КРС (а) та розклад на компоненти смуг у діапазоні частот  

920 – 1040 см
-1

(б) і коливних смуг Hg(7), Ag(2) (в), Hg(8) (г) для одношарової плівки  

фулериту С60, легованого 8 % (мас.) титану, у вихідному стані напилення  

(Si(100), d = 100 нм, λ = 514,5 нм, W = 2 Вт/см
2
). 
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риту формується суміш полімеризованих фаз переважно з димерною, орто-

ромбічною і тетрагональними структурами. Відмінності у спектрах КРС у 

порівнянні з фулеритами С60, легованими атомами міді і срібла, відсутні. Це 

означає, що сильні карбоутворюючі властивості атомів титану у фулеритах 

С60 не проявляються, але, як і у випадку інших нелужних металів, атоми ти-

тану сприяють зародженню сильних міжмолекулярних зв’язків. 

На рис. 2.15 наведено спектр КРС та розклад на компоненти окремих 

смуг для одношарової плівки фулериту С60, легованого 10 % (мас.) титану, у 

вихідному стані напилення. 

 

 
 

Рис. 2.15. Спектр КРС (а) та розклад на компоненти смуг у діапазоні частот   

930 – 1020 см
-1

(б) і коливних мод Hg(7), Ag(2) (в), Hg(8) (г) для одношарової плівки  

фулериту С60, легованого 10 %(мас.) титану, у вихідному стані напилення  

(Si(100), d = 100 нм, λ = 514,5 нм, W = 2 Вт/см
2
). 

 

Поведінка спектра КРС для плівки С60 з 10 % (мас.) титану близька до 

особливостей, що проявляються для системи з 8 % (мас.) титану. Водночас 

інтенсивність смуг Hg(3), Hg(4) близько 982 см
-1

 зростає. Крім того, відбува-

ється перебудова всіх смуг, яка означає, що у фулериті суміш полімеризова-

них структур зберігається, але їхнє кількісне співвідношення змінюється. 

Оскільки смуги КРС, особливо смуга близько 982 см
-1

, яка характеризує між-

молекулярні зв’язки у фулеридах, більш складні в порівнянні з фулеритами 

С60, легованими міддю і сріблом, то можна припустити, що набір різних по-

лімеризованих структур у системах з атомами титану більш широкий. 
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Більш суттєвою також є транформація смуги пінч-моди Аg(2). Її суттєве 

зміщення до моди Hg(7) свідчить, що крім димерної, орторомбічної, тетраго-

нальної фаз, властивих полімеризованим фулеритам С60 з міддю, у системі з 

титаном з’являється ромбоедрична структура. Можливо, що формування по-

лімеризованих фаз у фулеридах з титаном не обмежується лише міжмолеку-

лярними одинарними зв’язками С–С та типу (2 + 2)-циклопід’єднання, як це 

має місце для випадку легування лужними металами. Із збільшенням вмісту 

атомів титану фон продовжує зростати, а тенденція до розщепленя ліній КРС 

зберігається (рис. 2.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Спектр КРС (а) та 

розклад на компоненти смуг 

біля коливних мод Hg(7), Ag(2) 

(б), Hg(8) (в) для одношарової 

плівки фулериту С60, легованого 

15 % (мас.) титану, у вихідному 

стані напилення (Si(100), 

d = 100 нм, λ = 514,5 нм, 

W = 2 Вт/см
2
). 

 

 

За концентрації 15 % (мас.) титану фон КРС сильно зростає, що вказує на 

значні спотворення  молекул  С60, які можуть  бути обумовлені  виникненням 

ромбоедричної полімеризованої фази. У загальному перебудова спектра КРС 

аналогічна тій, що спостерігається за меншого вмісту атомів металу, яка свідчить 

про полімеризацію структури, яка досягається за рахунок сприяння атомами ме-

талів установленню у фулеритах ковалентної міжмолекулярної взаємодії. 

Можливість такої міжмолекулярної взаємодії знаходить підтвердження в 

дослідженнях смуг С60 фотоелектронної емісії, які вказують на утворення хі-

мічного зв’язку внаслідок часткового заселення електронами нижньої неза-

повненої молекулярної орбіталі при перенесенні заряду від атомів золота і 

хрому до фулеренів С60. Осадження титану супроводжується появою фотое-

лектронної емісії на рівні Фермі, що відповідає виникненню гібридизації 2р-

орбіталей фулеренів та 3р-рівнів атомів титану. Така гібридизація визиває 

зміни у валентній зоні фулериту як наслідок появи ковалентного зв’язку в 
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комплексах Ті–С, подібних до тих, які мають місце в карбідних сполуках 

[7, 8, 29]. 

Можна очікувати, що в результаті гібридизації електронних станів між 

фулеренами С60 і атомами нелужних металів, яка приводить до зміни струк-

тури фулеридів, буде мати місце перебудова молекулярних орбіталей. Остан-

ня повинна проявлятися в зміні спектрів оптичної провідності та ФЛ. 
 

2.4. Оптична провідність полімеризованих плівок фулеритів С60,  

легованих атомами міді 
 

Полімеризація структури фулеритів С60 призводить до змін їхніх оп-

тичних параметрів показника заломлення n і та коефіцієнта екстинкції k і, як 

наслідок, до трансформації властивостей, виготовлених на їхній основі опти-

чних перетворювачів та лазерної стійкості [30] унаслідок перебудови π- та σ-

станів у верхній частині валентної зони [31]. Різноманітні електронні струк-

тури полімеризованих фаз, визвані переходом sp
2
- в sp

3
-гібридизовані стани 

атомів вуглецю молекул С60, супроводжується перетвореннями механізмів 

електро- та магнітопровідності [32, 33]. Виникнення полімеризованих струк-

тур при легуванні плівок фулеритів атомами міді також приводить до значної 

перебудови спектрів оптичної провідності σ(Е) в порівнянні з аналогічними 

спектрами фулеритів С60. Основна відмінність спектрів σ(Е) полягає у виник-

ненні в легованих плівках додаткових піків в області енергетичної щілини і в 

значній їхній перебудові, особливо за високих концентрацій атомів міді та 

довготривалого відпалу у випадку високих температур. 

На рис. 2.17 представлено спектральні залежності оптичної провідності 

σ(Е) для міді, нелегованої плівки фулериту С60 і плівки фулериту С60, легова-

ного 2 % (мас.) міді. 
 

 

 

 

 
 

Рис. 2.17. Спектри оптичної 

провідності для масивних 

зразків міді (1), нелегованих 

(2) та легованих 2 % 

(мас.) міді одношарових плі-

вок фулеритів С60 у вихідно-

му стані напилення (Sі(100), 

d = 100 нм). 

Видно, що вже за малої концентрації атомів міді спектри σ(Е) компонент 

системи С60–Cu і легованої плівки фулериту С60 суттєво відрізняються між 

собою.  Легування  атомами  міді  приводить  до  значної  перебудови елект-
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ронної структури фулеритів. Зміщення енергії молекулярних переходів су-

проводжується появою додаткових смуг оптичної провідності в діапазоні 

енергій забороненої зони фулериту. Можна припустити, що в енергетичній 

щілині за рахунок атомів міді, втілених у міжвузлові положення фулеритів, 

формуються локалізовані домішкові рівні, які разом з енергетичними рівнями 

валентної зони та зони провідності беруть участь в оптичних переходах. Ная-

вність таких рівнів підтверджується існуванням біля краю фундаментального 

оптичного поглинання широкого хвоста Урбаха. Якщо для плівки фулериту 

С60 спостерігаються три широкі смуги оптичної провідності близько енергій 

2,25; 3,25 і 4,25 еВ, то в межах забороненої зони з’являються кілька оптичних 

переходів з енергіями близько 1,5 і 2,0 еВ. Максимуми інших міжзонних пе-

реходів зазнають суттєвих зміщень та розширення [34, 35]. При цьому вели-

чина оптичної провідності у всьому діапазоні енергій падаючих фотонів зме-

ншується. Спостерігається помітна перебудова оптичних переходів із зайня-

тої молекулярної орбіталі на дно зони провідності (перехід 1 → 0,5' [36] ) або 

з вершини валентної зони на незайняту молекулярну орбіталь (перехід 0,5 → 

1') з енергією близько 2,7 еВ. Якщо в діапазоні енергій 3,0–5,0 еВ у плівках 

фулеритів С60 реалізуються оптичні переходи з двома широкими максимума-

ми поглинання, обумовлених переходами між верхніми валентними зонами 

V1(hu), V2(hg, gg), V3(gu, t2u) і нижніми зонами провідності С1(t1u), С2(t1g), С3(hg), 

то в легованій плівці в даному діапазоні знаходиться широкий мінімум σ(Е). 

Його поява вказує, що в результаті полімеризації структури, яка призводить 

до гібридизації атомних і молекулярних станів і встановлення ковалентних 

міжмолекулярних зв’язків за рахунок розриву π-зв’язків на каркасі молекули, 

відбувається суттєвий перерозподіл густини станів hu. Саме ця орбіталь від-

повідальна за міжзонний перехід ВЗМО–НВМО (hu→ t1u+ t1g 1–1'), енергія 

якого близька до 3,5 еВ. Після мінімуму у спектрі плівки С60–Cu з’являється 

максимум оптичного поглинання поблизу енергій 4,5 еВ, властивого фулери-

ту С60. Оскільки існування даного максимуму є наслідком переходу (2–1'), то 

очевидно, що перерозподіл густини електронних станів при появі міжмоле-

кулярного зв’язку мало впливає на нижній молекулярний рівень валентної 

зони V2. Зміна спектра σ(Е) у першу чергу обумовлена перебудовою елект-

ронних станів π-системи молекули С60 унаслідок зміщення атомів вуглецю з її 

оболонки при полімеризації структури або функціоналізації фулеренів 

[37, 38]. Залежно від оточення атомів вуглецю на оболонці молекул С60 гус-

тина електронних станів, яка відповідає π-молекулярним орбіталям, зміню-

ється, що приводить до трансформації π–π* переходів. Перебудова молекуля-

рних орбіталей стає більш радикальною у випадку збільшення концентрації 

атомів міді (рис. 2.18). 
 

Видно, що поведінка спектра σ(Е) мало нагадує його вигляд для фу-

лериту С60. Даний спектр характеризується присутністю смуги поглинання 

поблизу енергії 2,1 еВ,  величина оптичної провідності для якої значно біль-

ша порівняно із значеннями поглинання за інших енергій.  У спектрі  σ(Е) має  
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Рис. 2.18. Спектр оптичної провідності 

σ(Е) для одношарової плівки фулериту 

С60, легованого 5 %(мас.) міді у вихідно-

му стані напилення (Si(100), d = 100 нм). 

 

місце ряд перегинів близько енергій 1,5; 2,5 і 3,5 еВ, які можуть бути віднесе-

ні до міжзонних переходів за участю локальних атомних рівнів та молекуля-

рних орбіталей. Як і для плівки з 2 % (мас.) міді, в інтервалі малих енергій 

1,55 і 1,75 еВ існують перегини σ(Е), які можуть бути зв’язані з наявністю 

синглетних та триплетних екситонів, що створюють додаткові міжзонні пе-

реходи [101]. Оптичний перехід з енергією 1,5 еВ для системи з 5 % 

(мас.) міді менш виражений, ніж для плівки з 2 % (мас.) міді. В обох випад-

ках, як у фулеридах з лужними металами, він пов'язаний з наявністю доміш-

кових рівнів [40]. 

У випадку збільшення концентрації міді до 8 % (мас.) характер спектра-

льної залежності σ(Е) зберігається подібним до поведінки оптичного погли-

нання для плівки фулериту з 5 % (мас.) міді, але мають місце і відмінності 

(рис. 2.19). 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19. Спектр оптичної 

провідності від одношарової 

плівки фулериту С60, легова-

ного 8 % (мас.) міді у вихід-

ному стані напилення (Sі(100), 

d = 100 нм). 

 

Широка смуга в діапазоні енергій 1,5–3,5 еВ розщеплена і складається з 

двох максимумів, положення яких мало нагадують смуги, що відповідають 

міжзонним переходам у фулеритах С60. Очевидно, що така перебудова спект-

рів оптичної провідності, яка свідчить про радикальну зміну електронної 

структури в області π–π* переходів, є результатом сильного впливу атомів 
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міді на будову фулеренів. Цей вплив обумовлений гібридизацією станів у 

комплексах С60–Cu і є причиною встановлення міжмолекулярного ковалент-

ного зв’язку, наявність якого відповідальна за виникнення полімеризованих 

структур. 

Спектр оптичної провідності продовжує трансформуватися при перероз-

поділі атомів міді в міжвузлях ГЦК гратки, який досягається внаслідок відпа-

лу (рис. 2.20). 

Дифузійні процеси при відпалі сприяють більш однорідному розподілу 

атомів міді в міжвузлових положеннях і, як наслідок, збільшенню числа взає-

модіючих атомів і молекул. У результаті такої взаємодії перенесення зарядів 

до молекул С60 супроводжується переходом фулеренів у триплетний стан, що 

збільшує ймовірність виникнення міжмолекулярних зв’язків. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20. Спектр оптичної провідності від 

одношарової плівки фулериту С60, леговано-

го 8 % (мас.) міді, після відпалу при 

Т = 473 К протягом 10 год (Sі(100), 

d = 100 нм). 

 

 

 

 

 

Рис. 2.21. Спектр оптичної провіднос-

ті від одношарової плівки фулериту 

С60, легованого 22 % (мас.) міді, у 

вихідному стані напилення (Sі(100), 

d = 100 нм). 

 
 

У випадку високих концентрацій атомів міді у плівках фулеритів значну 

роль відіграє агрегація домішкових елементів і тому у високоенергетичній 

області спектр σ(Е) близький до його вигляду у плівках фулеритів, а в низь-

коенергетичному інтервалі гібридизація електронних станів зберігається 

(рис. 2.21). 

Видно, що в спектрі σ(Е) виникає два максимуми з енергіями 1,2 і 2,5 еВ, 

а також збільшення оптичної провідності в інтервалі енергій 3,5–5,5 еВ, яке 

характерне для фулеритів С60. Очевидно, що гібридизація станів за високих 
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концентрацій атомів міді проявляється меншою мірою і тому спотворення 

молекул С60 та кристалічної гратки фулеритів незначні [34, 41]. 

 

2.5. Оптична провідність полімеризованих плівок фулеритів С60,  

легованих атомами титану 

 

Оптична провідність σ(Е) і, як наслідок, електронна структура плівок 

фулеритів, легованих атомами міді, суттєво залежать від вмісту домішкового 

елемента. Це означає, що між атомами міді і молекулою С60 має місце пере-

несення заряду, яке значним чином впливає на гібридизацію станів, у резуль-

таті чого можна очікувати формування різноманітних полімеризованих стру-

ктур від димерів до орторомбічної та тетрагональних фаз. 

Наявність таких структур підтверджується рентгенодифракційними дос-

лідженнями та вивченням спектрів КРС. Останні показують, що формування 

полімеризованих структур у плівках фулеритів С60, легованих атомами тита-

ну, є значно меншим порівняно з плівками, легованими атомами міді. Можна 

очікувати, що низька ефективність полімеризації в системах С60–Ті обумов-

лена незначною перебудовою електронних спектрів, а отже, спектрів оптич-

ної провідності при легуванні плівок титану та збільшенні його вмісту. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.22. Спектр оптичної про-

відності одношарової плівки 

фулериту C60, легованого 8 % 

(мас.) титану у вихідному стані 

напилення (Sі(100), d = 100 нм). 

 

Дійсно, як видно з рис. 2.22, на якому наведено спектр оптичної провід-

ності для плівки фулериту С60, легованого 8 % (мас.) титану, залежність σ(Е) 

подібна до її поведінки для фулеритів С60. 

У високоенергетичній області спостерігаються максимуми, які можна ві-

днести до плівок фулериту С60. Водночас у межах забороненої зони до 2,0 еВ 

виникає складний спектр σ(Е), що включає кілька інтенсивних максимумів 

поглинання. Указані оптичні переходи пов’язані з виникненням локальних 

домішкових рівнів та гібридизацією станів між атомами титану та молекулою 

С60. Одним із характерних міжзонних переходів приводить до появи високоі-

нтенсивної смуги близько 1,25 еВ. 
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Можна припустити, що вона обумовлена димеризацією фулеренів за ра-

хунок утворення комплексів С60–Ті, енергія зв’язку яких визначається вели-

чиною перенесення зарядів з титану на С60. Друга інтенсивна смуга розміще-

на поблизу енергії 1,75 еВ і, як відзначалося, властива триплетним екситон-

ним станам молекули С60. Таким чином, уже за концентрації 8 % (мас.) тита-

ну у фулериті формуються полімеризовані структури, але їхній вплив на спо-

творення каркаса С60 незначний. 

Розглянута поведінка оптичної провідності, яка вказує на збереження 

електронної структури молекул С60 і одночасне формування димерних полі-

меризованих фаз, характерна для фулериту С60 з більшим вмістом титану. 

На рис. 2.23 наведено спектр оптичної провідності σ(Е) для плівки фуле-

риту С60, легованого 13 % (мас.) титану. У діапазоні енергій більше 2,0 еВ 

спостерігаються смуги міжзонних переходів фулериту С60, що зміщені по 

енергіях від їхніх положень у випадку нелегованого фулериту та легованого 

8 % (мас.) титану. Біля енергії 1,25 еВ смуга міжзонних переходів не лише 

зберігається, а її інтенсивність зростає. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.23. Cпектр оптичної 

провідності одношарової плів-

ки фулериту С60, легованого 

13 % (мас.) титану (Sі(100), 

d = 100 нм). 

 

Видно, що в межах забороненої зони фулериту із збільшенням вмісту 

атомів титану продовжується перебудова спектра σ(Е), а отже, унаслідок ви-

никнення комплексів С60–Ті відбувається полімеризація структури фулеритів, 

що описується трансформацією електронних станів легованих фулеритів. 

У системах С60–Cu зростання концентрації атомів міді внаслідок їхньої 

агрегації в кластери міді або CuO2 супроводжувалося поверненням спектра 

σ(Е) до його вигляду для плівок фулериту С60. У випадку системи С60–Ті, на-

впаки, спектр σ(Е) при збільшенні концентрації титану ускладнюється. 

На рис. 2.24 наведено спектр σ(Е) для плівки фулериту С60 з 15 % 

(мас.) титану. Видно, що інтенсивність смуги біля енергії 1,75 еВ, яку відно-

сять до екситонного триплетного переходу, сильно зростає. Вона перекрива-

ється з менш інтенсивною смугою біля енергії 1,25 еВ. Крім цих смуг, 
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з’являються інтенсивні смуги в діапазоні енергій 2,0 - 2,5 еВ і смуги близько 

енергій 3,0 і 4,5 еВ. Якщо останні можна віднести за рахунок міжзонних пе-

реходів у плівках фулеритів, то смуги в межах забороненої зони, очевидно, 

зв’язані з процесами утворення комплексів і полімеризацією структури. 
 

 

 

 

 
 

Рис. 2.24. Спектр оптичної 

провідності одношарової 

плівки фулериту С60, легова-

ного 15 % (мас.) титану у 

вихідному стані напилення 

(Sі(100), d = 100нм). 

 

Таким чином, карбідоутворюючі атоми титану сприяють зародженню у 

фулеритах С60 полімеризованих фаз, основна частка яких відповідає димер-

ним структурам на відміну від випадку легування фулеритів атомами міді і 

срібла, що супроводжується виникненням більш складних 1D i 2D полімери-

зованих структур. 

 

2.6. Фотолюмінесценція від полімеризованих плівок фулеритів С60,  

легованих атомами міді і срібла 

 

Енергетична система молекули С60 передбачає наявність σ-молекулярних 

орбіталей, локалізованих на поверхні каркаса та π-молекулярних орбіталей, 

для яких π-електрони делокалізовані поблизу поверхні молекули. Полімери-

зація структури проявляється у трансформації високоенергетичних станів, що 

відповідають π -системі електронів та низькоенергетичних станів, пов’язаних 

з σ-електронами. Обидва типи молекулярних орбіталей зосереджені біля ве-

ршини валентної зони фулеритів [36]. Указані зміни можуть проявлятися в 

результаті розщеплення вироджених молекулярних орбіталей при зменшенні 

симетрії вуглецевого каркаса в полімеризованому шарі як наслідок утворення 

міжмолекулярних ковалентних зв’язків. Виявляється, що зменшення симетрії 

молекул меншою мірою впливає на профілі густини зайнятих С2p-станів у 

порівнянні з впливом міжмолекулярної взаємодії, яка виступає основною 

причиною зміни електронної структури молекул, розміщених у полімеризо-

ваних областях. Указані зміни електронної структури виникають також у ви-

падку використання фулеренів С60 як лігандів із різним типом координації 

їхніх сполук із металами [41] та у випадку інтеркаляції металів [42]. Такий 

синтез нанокомпозитів фулеритів супроводжується внесенням донорних або 
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акцепторних домішок, які в межах щілини заборонених енергій молекуляр-

них напівпровідникових кристалів С60 утворюють локальні рівні дефектів, що 

виступають центрами захоплення як носіїв заряду, так і екситонів. Установ-

лено, що в монокристалах С60 мають місце два розподіли центрів захоплення 

носіїв зарядів, максимуми яких знаходяться поблизу енергій на 0,28 і 0,20 еВ 

нижче дна зони провідності [43]. З використанням методу ФЛ показано наяв-

ність смуг, що зв’язані з рекомбінацією синглетних і триплетних екситонів, 

захоплених глибокими Х-пастками, обумовленими дефектами структури. Ве-

личини енергій локальних рівнів у забороненій щілині, які належать цим пас-

ткам, визначаються від краю валентної зони і лежать в області нижче основ-

ної смуги, що пов’язують з рекомбінацією синглетних екситонів Френкеля на 

димерних Х-пастках. 

Таким чином, можна очікувати, що легування фулеритів С60 нелужними 

металами та виникнення при цьому полімеризованих структур, триплетних 

станів молекули С60 за рахунок утворення локальних домішкових рівнів буде 

супроводжуватися перебудовою спектрів ФЛ. Така перебудова може відбува-

тися як в області енергій основного максимуму флюоресценції фулеренів 

близько 1,69 еВ, так і поблизу інших енергій рекомбінації екситонів на різних 

Х-пастках. 

На рис. 2.25 представлено спектр ФЛ для одношарової плівки фулериту 

С60, легованого 2 % (мас.) міді[44]. Цей спектр мало відрізняється від анало-

гічного спектра для нелегованої плівки фулериту С60. 

 

 

 

 
Рис. 2.25. Спектр ФЛ та його розк-

лад на компоненти для одношарової 

плівки фулериту С60, легованого 2 % 

(мас.) міді у вихідному стані напи-

лення (Sі(100), d = 100 нм,  

λ = 514,5 нм, W = 2 Вт/см
2
, 

Т = 77 К). 

 

Видно, що у спектрі ФЛ зберігається основна смуга близько 1,69 еВ. 

Крім того, спостерігаються дві компоненти поблизу енергій 1,6 і 1,5 еВ, які 

також мають місце для фулеритів С60. Варто відзначити, що існує кілька пог-

лядів для пояснення незвичного спектра ФЛ для молекул С60. 

Таким чином, можна стверджувати, що за незначних концентрації атомів 

міді спектр ФЛ зберігає основні риси аналогічного спектра фулеритів С60 й 

описується трьома компонентами, одна з яких належить випромінюванню, 

обумовленому рекомбінацією синглетних екситонів Френкеля на димерних 
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пастках (1,69 еВ), а дві інші відповідно до механізму Яна–Теллера з’явля-

ються в результаті переходів із збудженого стану Х-центрів на коливні рівні 

мод парної симетрії основного стану 
1
Ag(1,65 і 1,55 еВ) [45–49]. 

При зростанні вмісту атомів міді до 5 % (мас.) спостерігається зміна 

cпіввідношення інтенсивності смуг ФЛ поблизу енергії 1,69 і 1,65 еВ 

(рис. 2.26). 

 

 

 

 

Рис. 2.26. Спектр ФЛ та 

його розклад на компоне-

нти для одношарової плів-

ки фулериту С60, легова-

ного 5 % (мас.) міді, у ви-

хідному стані напилення 

(Sі(100), d = 100 нм, 

λ = 514,5 нм, 

W = 2 Вт/см
2
, Т = 77 К). 

 

Остання смуга зміщується в бік менших енергій, указуючи на розширен-

ня основного піка. Оскільки основний пік відповідає рекомбінації синглетних 

екситонів на димерній Х-пастці, то можна припустити, що легування фулери-

тів атомами міді приводить до зміни структури даних пасток. Ці зміни мо-

жуть відбуватися в тому числі за рахунок полімеризації фулеритів, яка стає 

оптимальною за певних концентрацій домішкових атомів. 

Додатковим підтвердженням виникнення полімеризації є поява нової 

смуги ФЛ близько 1,4 еВ, яка є наслідком емісії фотонів із триплетного стану 

молекули С60. Дійсно, було встановлено, що в молекулах С60 можливими є не 

лише синглет-синглетні, а також триплет-синглетні переходи. Останні мож-

ливі з двох триплетних станів 
3
T1g і 

3
T2g, причому стан 

3
T1g включає три енер-

гетичні рівні. Фосфоресценція, яка реалізується як переходи з рівнів 
3
T1g, 

3
T2g 

на S0, можлива не лише на рівень 
1
Ag, а також на коливні рівні парної і непа-

рної симетрії. Перехід 
3
T2g Ag відповідає енергії 1,7 еВ (720 нм), а пере-

хід 
3
T1gAg – 1,54 еВ (803 нм).  

Водночас переходи на коливні рівні, що характеризуються меншими енер-

гіями, також породжують інтенсивні смуги фосфоресценції. Перехід молекул 

С60 у триплетний стан, як відзначалося, сприяє полімеризації фулеритів. 

Суттєва полімеризація фулеритів С60 найбільш помітна у випадку легу-

вання їх 8 % (мас.) міді (рис. 2.27). Видно,  що основний пік ФЛ значно уши-

рюється. Його інтенсивність майже однакова з іншою широкою смугою з ма-

ксимумом близько 1,4 еВ. Це вказує на значну перебудову димерних пасток, 

що можливо є наслідком полімеризації конденсованого стану, коли між 

окремими мономерами встановлюється ковалентна міжмолекулярна взаємо-

дія. Проявом виникнення полімеризованих структур є  виникнення у спектрі 
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ФЛ додаткової широкої смуги близько енергії 1,4 еВ. Пік близько енергії 

1,55 еВ, який відповідає електронно-коливному переходу, зникає. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.27. Спектр ФЛ та його розк-

лад на компоненти для одношаро-

вої плівки фулериту  С60, леговано-

го  8 % (мас.) міді  у  вихідному 

стані напилення (Sі(100), 

d = 100 нм, λ = 514,5 нм, 

W = 2 Вт/см
2
, Т = 77 К). 

 

 

 

 

Рис. 2.28. Cпектр ФЛ та його розк-

лад на компоненти для одношаро-

вої плівки фулериту, легованого 22 

% (мас.) міді, у вихідному стані 

напилення (Sі(100), d = 100 нм, 

λ = 514,5 нм, W = 2 Вт/см
2
, 

Т = 77 К). 

 

Виходячи з аналізу енергетичної будови молекул С60, доречно смугу бли-

зько 1,4 еВ віднести до емісії, яка реалізується із триплетних станів на колив-

ні рівні основного стану 
1
Ag. Поява таких станів у результаті спінової конвер-

сії є основною причиною структурних змін у фулериті С60 у випадку його ле-

гування атомами міді. До речі, у спектрі ФЛ для даної концентрації можна 

помітити широку малоінтенсивну смугу близько 2,0 еВ, виникнення якої 

пов’язується з випромінюванням, обумовленим перенесенням заряду, яке 

властиве при формуванні полімеризованих структур [24]. 
 

У випадку значного підвищення концентрації атомів міді у плівках фу-

леритів С60 до 22 % (мас.) спектр ФЛ подібний для систем С60–Cu з малим 

вмістом домішкових атомів (рис. 2.28). 
 

Така поведінка спектра ФЛ обумовлена кластеризацією атомів міді за 

умови їхньої високої концентрації, що відбувається вже на стадії осадження 

плівок. Така агрегація спостерігається при дослідженнях рентгенівської диф-

ракції, КРС та оптичної провідності. Відпал протягом тривалого часу приво-

дить до перебудови спектрів ФЛ, але виділення смуги близько 1,4 еВ, як у 

системі С60–Cu з 8 % (мас.) міді, не відбувається (рис. 2.29). 



69 

 
Рис. 2.29. Спектри ФЛ та їхній розклад на компоненти для одношарової плівки  

фулериту С60, легованого 22 % (мас.) міді, після відпалу при Т = 473 К  

протягом 10 (а), 20 (б), 30 год (в). 
 

Таким чином, відпал значно меншою мірою в порівнянні з вмістом до-

мішкових елементів впливає на ефективність полімеризації фулериту С60, ле-

гованого атомами міді (рис. 2.30). 
 

 
 

Рис. 2.30. Спектри ФЛ та їхній розклад на компоненти для одношарової плівки  

фулериту С60, легованого 8 % (мас.) міді, після відпалу при Т = 473 К 

протягом 10 (а), 20 (б), 30 год (в). 
 

Аналогічні процеси полімеризації стимулюються атомами срібла. Для 

зразка у вихідному стані напилення спектр ФЛ характеризується присутністю 
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широкої компоненти випромінювання поблизу енергії 1,5 еВ (рис. 2.31). 

Можна припустити, що вже у процесі напилення двошарової плівки від-

бувається дифузія атомів з тонкого шару срібла у плівку фулериту С60, яка 

приводить до легування поверхневих шарів кристалічного фулериту атомами 

срібла. 
 

 

 

 

Рис. 2.31. Спектр ФЛ та його розклад 

на компоненти для двошарової плів-

ки фулериту Ag–С60 у вихідному 

стані напилення (Sі(100),  

60
1800Cd  нм, dAg = 20 нм, 

λ = 514,5 нм, W = 2Вт/см
2
, Т = 77 К). 

 

У випадку нагрівання при T = 673 K із збільшенням часу відпалу внаслі-

док стимулювання дифузійних процесів відбувається помітна трансформація 

спектрів ФЛ. Характерною особливістю змін є розширення смуги ФЛ у низь-

коенергетичну область (рис. 2.32). 

 

 

 

Рис. 2.32. Спектри 

ФЛ та їхній розклад 

на компоненти для 

двошарової плівки 

фулериту Ag–С60, 

після відпалу при 

Т = 673 К протягом 

2 (а) і 4 год (б). 

 

Якщо за час відпалу 2 год розширення смуги ФЛ у бік компоненти бли-

зько 1,4 еВ незначне, то вже за 4 год виникає інтенсивне випромінювання по-

близу даного положення. Таким чином, при зростанні ефективності переходу 

атомів срібла у міжвузлові положення конденсованого стану С60 збільшується 

ймовірність інтеркомбінаційного переходу до триплетного стану, виникнення 

якого сприяє утворенню у фулериті С60 полімеризованих фаз. Можна припус-

тити, що за вказаний малий час відпалу (4 год) унаслідок великих розмірів 

пустот кристалічної гратки С60 відбувається швидке їхнє заповнення атомами 

срібла з подальшим протіканням процесів полімеризації. Розглянутий вигляд 

спектра ФЛ відповідає появі у плівках фулериту С60 суміші димерної, орто-

ромбічної та тетрагональної фаз, що раніше було встановлено з досліджень 

кристалічної структури та спектрів КРС.  
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Видно, що у випадку відпалу спектр ФЛ для двошарової плівки зі срібла 

стає подібним до аналогічного спектра, одержаного для одношарової плівки з 

8 %(мас.) міді. Очевидно, що механізми полімеризації в обох системах із міді 

і срібла є подібними. Для обох сортів атомів її поява у плівках фулериту С60 

обумовлена перенесенням зарядів від металів до акцепторних фулеренів з 

відповідною гібридизацією станів. 

Таким чином, легування плівок фулеритів С60 атомами міді і срібла при-

водить до суттєвої трансформації спектрів ФЛ, особливістю якої є зростання 

випромінювання фотонів у результаті інтеркомбінаційних переходів із вини-

кненням триплетних станів збуджених молекул С60. Переходи до триплетного 

стану стимулюються перенесенням зарядів від атомів металів до фулеренів, 

що супроводжується полімеризацією кристалічної структури фулеритів. 
 

2.7. Фотолюмінесценція від полімеризованих плівок фулеритів С60,  

легованих атомами титану 
 

У випадку легування фулеритів С60 атомами титану можна очікувати 

утворення хімічного зв’язку за рахунок гібридизації електронних станів 2р 

атомів вуглецю та 3d атомів титану з просторовим перерозподілом густини 

електронних зарядів. У свою чергу, як було показано для конденсованих сис-

тем С60 з атомами міді і срібла, при збудженні фулерени переходять у трипле-

тний стан, що сприяє її (2 + 2)-циклопід’єднанню з формуванням полімеризо-

ваних фаз. Останні впливають на структуру та енергетичну перебудову Х-

пасток, що приводить до трансформації спектрів ФЛ. Аналогічний механізм 

установлення міжмолекулярної взаємодії можна очікувати також при легу-

ванні фулеритів С60 атомами титану. 

Дійсно, навіть за малих концентрацій титану у спектрах ФЛ для плівок 

фулериту С60 з’являється широка смуга емісії фотонів з енергією близько 

1,4 еВ (рис. 2.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.33. Спектр ФЛ та його 

розклад на компоненти для 

одношарових плівок фулери-

ту, легованого 8 % (мас.)-

титану, у вихідному стані на-

пилення (Sі(100), d = 100 нм, 

λ = 514,5 нм, W = 2Вт/см
2
, 

Т = 77 К). 
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Уже у вихідному стані напилення атоми титану сприяють переходу мо-

лекул титану у триплетний стан із подальшим утворенням ковалентного між-

молекулярного зв’язку. Крім того, з легуванням фулериту С60 атомами титану 

відбувається сильне гасіння ФЛ, яке також указує на зменшення випроміню-

вальної дезактивації енергії збудження, обумовлене перебудовою енергетич-

ної структури внаслідок гібридизації електронних станів. 

З підвищенням концентрації атомів титану до 10 % (мас.) відбувається 

сильне згасання й розмиття спектра ФЛ (рис. 2.34). 

 

 

 

 

 
Рис. 2.34. Спектр ФЛ та його розк-

лад на компоненти для одношарової 

плівки фулериту, легованого 

10 % (мас.) титану  

(Sі(100), d = 100 нм, λ = 514,5 нм, 

W = 2Вт/см
2
, Т = 77 К). 

 

Така незвична поведінка спектра ФЛ не спостерігалася для плівок фуле-

риту С60, легованого атомами міді та срібла. Значне розширення основної 

смуги близько 1,69 еВ указує на суттєву перебудову димерних Х-пасток, що в 

першу чергу може бути позв’язано з перебудовою кристалічної структури у 

плівках фулериту, у тому числі за рахунок утворення полімеризованих фаз, 

що також приводить до гасіння ФЛ. 
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3. ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ ПЛІВОК ФУЛЕРИТУ С60, ЛЕГОВАНОГО 

НЕЛУЖНИМИ МЕТАЛАМИ ОЛОВА, ІНДІЮ, ВІСМУТУ 
 

3.1. Комплекси молекул С60 з атомами олова, титану, заліза, міді 

 

Дослідження електронних та коливних властивостей кристалічної струк-

тури, міді, срібла, титану указають на можливість утворення комплексів мо-

лекул С60 з вказаними домішковими елементами. Для атомів міді і титану їхнє 

виникнення пояснюється гібридизацією 2р станів атомів вуглецю та 3d станів 

атомів металів. Існування таких комплексів підтверджується з першоприн-

ципних теоретичних розрахунків структури, електронних, коливних, магніт-

них властивостей молекул С60 з атомами металів та квантово-хімічними об-

численнями [1–3]. 

Квантово-хімічні розрахунки геометрії комплексів і коливних спектрів 

проводилися не лише для 3d-елементів міді, титану, заліза, а також р-елемен-

тів олова, індію, вісмуту. Вони виконувалися із застосуванням програмного 

пакета Gaussian 03 методом Хартрі – Фока з використанням валентно розще-

пленого базису 3–21G. 

Ці розрахунки показують, що чотирьохвалентний атом олова може під’-

єднуватися до молекули С60 як до подвійних (6,6), так і одинарних (5,6) 

зв’язків (рис. 3.1). 
 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Комплекси молекул С60 з атомами олова 

С60–Sn (6–6) (a), С60–Sn (5–6) (б) і С60–Sn–C60 (в). 

(Стрілки показують напрям та величину диполь-

ного моменту. Різний контраст атомів вуглецю та 

його насичення відповідає відмінностям знаків і 

величин заряду, перенесенного з атома олова та 

розподіленого на фулерені С60.) 

 

Крім утворення вказаних комплексів атоми олова сприяють формуванню 

полімерного комплексу С60–Sn–C60. У цьому випадку атом олова приєд-

нується до подвійнихзв’язків(6,6) молекул при їхній розорієнтації на 90º. З 

передачею заряду до молекули атом олова стає позитивно зарядженим. У ви-

падку приєднання атома олова до фулерену на межі між шестикутниками 

вісім атомів вуглецю отримують позитивний заряд, а решта атомів заряджа-

ються негативно [4]. 

Заряди на різних атомах вуглецю розподіляються нерівномірно, але си-

метрично відносно площини симетрії молекули С60. 
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У випадку приєднання атома олова на межі шестикутник-п’ятикутник 

розподіл заряду, навпаки, асиметричний. При цьому 9 атомів вуглецю отри-

мують позитивний, а решта негативний заряди. Величина заряду, перенесе-

ного з атома олова в обох випадках відрізняється несуттєво і для комплексу 

С60–Sn (6,6) становить величину 0,977 електрона. Для комплексу С60–Sn (5,6) 

ця величина 0,972 електрона. У випадку формування полімерного комплексу 

С60–Sn–C60 системі із зв’язаних двох молекул С60 передається майже вдвічі 

більший заряд 1,738. Він рівномірно розподіляється між сусідніми молекула-

ми і приводить до того, що більша кількість атомів вуглецю в даному 

комплексі стає заряджена позитивно в порівнянні з комплексом С60–Sn (6,6). 

Нерівномірний розподіл зарядів на різних атомах комплексів С60 з оловом 

приводить до виникнення дипольного момента, величина якого становить 

6,102 Д та 5,862 Д для випадків (6,6) і (5,6) зв’язків, відповідно. За несимет-

ричного розподілу зарядів на атомах вуглецю дипольний момент зменшу-

ється, а його напрям змінюються. При приєднанні атома олова до молекули 

С60 енергія комплексу С60–Sn (6,6) дорівняє Е = 8255,7 а.о. і є меншою ніж 

сумарна енергія його компонент. Для системи С60–Sn (5,6) її енергія дорівнює 

Е = -8255,70 а.о. і є меншою в порівнянні з її величиною для комплексу С60–

Sn (6,6). Енергія зв’язку для комплексу С60–Sn (5,6) становить 

Езв. = 511,36 кДж/моль, а для комплексу С60–Sn(5,6) вона майже не зміню-

ється і становить Езв. = 512,48 кДж/моль. Видно, що для обох випадків мають 

місце високі значення енергії зв’язку, і тому обидва комплекси за наявної 

хімічної взаємодії між С60 і оловом є стабільними. 
 

Перенесеня заряду та перерозподіл електронної густини на атомах моле-

кули С60 приводить до зміни довжин зв’язків, що особливо проявляється в 

околі під’єднання ліганду. Залежно від типу комплекса змінюється довжина 

зв’язку між атомами вуглецю в місці розриву подвійного зв’язку та атомом 

ліганду d1, а також довжина зв’язку d2 між атомами вуглецю на каркасі моле-

кули, що були об’єднані подвійним зв’язком. Зміна цих довжин в околі 

під’єднання супроводжується встановленням певних значень кутів α між 

обома одинарними зв’язками при вершині, в якій розташований ліганд. У 

табл. 3.1 наведено значення d1, d2 і α для різних комплексів з оловом, тита-

ном, залізом, міддю. 
 

Довжини одинарних і подвійних зв’язків для всіх комплексів із зміщен-

ням від місця під’єднання зменшуються і наближаються до значень, власти-

вих молекулі С60. З табл. 3.1 видно, що для обох комплексів з оловом відстань 

d1 порівняно з комплексами з іншими лігандами є найбільшою. Найменшою 

відстань d1 є для комплексу С60–Cu (-5,6). У полімерних комплексах С60–Sn–

C60 і С60–Ti–C60 ці відстані 0,213 і 0,205 нм мало відрізняється між собою. 
 

Довжини зв’язків d2 і кути α для різних комплексів змінюються нерегу-

лярно. Разом з тим у полімерних комплексах С60–Sn–C60 і С60–Ti–C60 довжини 

зв’язків між атомами вуглецю d2 на каркасі С60 0,164 і 0,155 нм суттєво 

відрізняються. 
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Таблиця 3.1. Довжини зв’язків в околі підєднання атома ліганду до молекули 

С60 між найближчими атомами вуглецю на каркасі фулерену та атомом металу 

d1, між атомами вуглецю на оболонці молекули d2 і кутом α між одинарними 

зв’язками при вершині, в якій знаходиться під’єднаний ліганд у комплексах 

фулеренів С60 з різними металлами 
 

Комплекси моле-

кул С60 з атомами 

металів 

 

d1, нм 

 

d2, нм 

 

α, град 

С60–Sn–C60 0,221 0,157 41,55 

С60–Sn (5,6) 0,222 0,161 42,47 

С60–Sn–C60 0,213 0,164 45,29 

С60–Ti (6,6) 0,204 0,159 45,90 

С60–Ti (5,6) 0,204 0365 47,83 

С60–Ti–C60 0,206 0,155 44,31 

С60–Fe (6,6) 0,191 0,165 50,90 

С60–Fe (5,6) 0,188 0,155 48,70 

С60–Cu (5,6) 0,1843 0,155 49,80 
 

Таким чином, геометричні фактори d1, d2, α у випадку під’єднання до мо-

лекули С60 різних лігандів відрізняються, але вони є більш близькими для 

комплексів з чотирьохвалентними металами олова і титану в порівнянні з 

комплексами із залізом і міддю. Більше того, можливість формування комп-

лексів С60–Cu (6,6), С60–Fe–С60, С60–Cu–С60 не встановлена. 

У табл. 3.2 наведено порівняння енергетичних та електронних характе-

ристик комплексів молекул С60 з атомами олова, титану, заліза, міді. 
 

Таблиця 3.2. Енергетичні та електронні характеристики комплексів  

молекул С60 з атомами різних металів 
 

Комплекси молекул С60  

з атомами металів 

Сумарна 

енергія, 

a.о. 

Eнергія 

зв’язку, 

кДж/моль 

Величина 

перенесеного 

заряду, електрон 

Диполь-

ний мо-

мент, Д 

С60 -2273,52   0 

С60–Sn (6,6) -8255,73 511,36 +0,97 6,1 

С60–Sn (5,6) -8255,69 512,48 +0,97 5,86 

C60–Sn–C60 -10514,73 933,74 +1,74 0 

С60–Cu (5,6) -3889,95 512,7 +0,66 2,72 

C60–Ti (6,6) -3103,27 509,13 +1,08 10,85 

C60–Ti (5,6) -3103,24 510.2 +1,06 9,68  

C60–Ті–C60 -5362,41 929,0 +2,06 0 

C60–Fe (6,6) -3515,19 508,06 +1,415 13,63 

C60–Fe(5,6) -3515,1 510,83 +0,79 3,84 
 

Видно, що сумарна енергія комплексів С60–Sn (6,6) і С60–Sn (5,6) пере-

вищує значення цієї енергії для всіх інших комплексів, крім полімерного 

комплексу С60–Sn–С60. 
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У випадку полімерного комплексу С60–Ті–С60 ця енергія Е = -5362,4 а.о. 

значно менша. Для інших комплексів, крім з оловом, енергії мало від-

різняються  між  собою,  але вони  значно  перевищують  величину  енергії 

Е = -2273,52 а.о. Значення енергії основного стану для молекул С60 полімер-

ного комплексу з оловом, яка дорівнює Е = -10514,7 а.о., значно перевищує 

аналогічні величини енергій для інших комплексів. 
 

Енергії зв’язку Езв для всіх комплексів, крім полімерних, близькі між со-

бою і знаходяться в межах 508–512,7 кДж/моль. Для полімерних комплексів 

С60–Sn–С60 і С60–Ті–С60 енергії зв’язку близькі і майже вдвічі більші (933,74 і 

929,0 кДж/моль) за величини Езв для інших комплексів. Таким чином, полі-

мерні комплекси є більш стійкими в порівнянні з іншими комплексами, а от-

же, легування металами сприяє формуванню полімерних структур. 
 

Величини перенесених зарядів від атома олова в комплексах С60–Sn (6,6) 

і С60–Sn (5,6) майже однакові і близькі до одного електрона, як і у випадку 

аналогічних комплексів з титаном. Водночас вони менші в порівнянні з ком-

плексами С60–Fe (6,6) (1,415) і більші, ніж одержані для комплексу С60–

Cu (5,6). Разом з тим ці величини менші у порівнянні з полімерними ком-

плексами С60–Sn–С60 (1,74) і С60–Ті–С60 (2,06).  
 

Великі значення зарядів, що переносяться з атомів заліза, титану, олова 

на молекулу С60, приводять до такого їхнього перерозподілу на атомах вугле-

цю, що більшість цих атомів у фулерені стають негативно зарядженими. У 

випадку передачі малого заряду від атомів міді, навпаки, більшість атомів 

вуглецю в молекулі С60 одержують позитивний заряд. 
 

Як уже відзначалося, перерозподіл перенесеного заряду між атомами 

вуглецю молекул С60 приводить до виникнення дипольного моменту, напрям 

якого залежить від симетрії розподілу зарядів. Величини дипольного моменту 

для комплексів С60–Sn (6,6), С60–Sn (5,6) та С60–Ті (6,6), С60–Ті (5,6) майже 

однакові і менші від його значення для комплексу С60–Fe (6,6) (Р = 13,6 Д). 

Водночас у вказаних комплексах з оловом величини дипольного моменту 

майже вдвічі менші за його значення для розглянутих комплексів з титаном. 

У випадку полімерних комплексів С60–Sn–С60 і С60–Ті–С60 унаслідок компен-

сації зарядів і різних знаків їхній дипольний момент дорівнює нулю. 
 

Таким чином, розрахунки показують, що атоми олова, які належать до р-

елементів, як і атоми титану, що відповідають d-елементам, здатні формувати 

звичайні й полімерні комплекси. Із створенням комплексів має місце перене-

сення зарядів та їхній перерозподіл на атомах вуглецю молекули С60, який 

залежить від типу ліганду та самого комплексу.  
 

Разом із виникненням при цьому дипольних моментів відбувається зміна 

довжин міжатомних зв’язків, що приводить до порушення ікосаедричної си-

метрії фулеренів. Таке погіршення симетрії повинно супроводжуватися пере-

будовою коливних спектрів комплексів у порівнянні з аналогічними спектра-

ми молекул С60. 
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Проведення аналогічних розрахунків із використанням інших р-елемен-

тів бісмуту (Ві), індію (In) указує на неможливість формування комплексів 

молекул С60 з даними металами. 

 

3.2. Квантово-хімічні розрахунки коливних спектрів комплексів 

С60–Sn, С60–Sn–С60, С60–Ті–С60 

 

Квантово-хімічні розрахунки спектрів ІЧ-поглинання та КРС молекули 

С60 показано на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Коливні спектри ІЧ-поглинання (а) та КРС (б) молекули С60. 

 

Ці розрахунки правильно відображають для фулеренів наявність чоти-

рьох мод типу Fu(1–4) у спектрах ІЧ-поглинання та восьми Hg(1–8) і двох 

Ag(1,2) у спектрах КРС активних коливних мод. Водночас значення частот 

виявлених фундаментальних коливань не збігаються зі встановленими їхніми 

величинами, що обумовлено модельними наближеннями, які використову-

ються у програмному пакеті Gaussian 03. Розрахунок коливних спектрів ме-

тодом Хартрі – Фока має систематичну похибку внаслідок нехтування елек-

тронними кореляціями, що проявляється у зсуві частот коливань на 10–12 % 

відносно експериментальних значень. Враховуючи коректність одержаних 

результатів, очевидно, що вони можуть бути також використані для компле-

ксів молекул С60 з металами. Ці розрахунки показують, що для всіх розгляну-

тих комплексів С60 з оловом, титаном, залізом, міддю у спектрах ІЧ-

поглинання та КРС відбуваються суттєві зміни в порівнянні з аналогічними 

спектрами для молекули С60. 

Із рис. 3.3, який наведено для комплексів С60–Sn (6, 6) і С60–Sn (5, 6), 

видно, що із зниженням симетрії молекул С60 відбувається значна перебудова 

спектрів ІЧ-поглинання. 
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Рис. 3.3. Коливні спектри ІЧ-поглинання для комплексів С60–Sn  (6,6) (а) 

та С60–Sn (5,6) (б). 
 

На відміну від дії кристалічного поля, яке у фулеритах призводить до не-

значного впливу на молекулу С60, під’єднання тяжкого атома олова значно 

знижує симетрію молекули, що супроводжується помітним розщепленням 

піків поглинання та суттєвим збагаченням коливних спектрів для обох ком-

плексів. Присутність багатьох максимумів поглинання вказує на появу коли-

вань іншої симетрії, що свідчить про наявність у цих системах складної нелі-

нійної взаємодії між електронною та коливною підсистемами фулеренів [4]. 

Для комплексу С60–Sn (6,6) видно не лише піки коливних мод Fu (1–4) 

біля відповідних положень 527, 577, 1183, 1428 см
-1

, а також ряд додаткових 

інтенсивних максимумів поглинання біля частот 800, 1225, 1240, 1370, 1530, 

1550, 1570 см
-1

 і цілого набору малоінтенсивних піків. Вигляд коливного 

спектра при ІЧ-поглинанні ще більше ускладнюється для асиметричного 

комплексу С60–Sn (5,6). Незважаючи на різний вплив атома олова, 

під’єднаного до подвійного або одинарного зв’язків фулерену на поведінку 

спектрів ІЧ-поглинання, можна відзначити, що в обох спектрах смуги колив-

них мод Fu (4) зберігаються. 

Аналогічно коливні спектри, активні у КРС, показують на присутність не 

лише властивих йому 10 коливних мод для С60, а також на їхнє розщеплення 

й виникнення для обох комплексів нових коливань, у тому числі мод Fu (1,2), 

які відповідають спектру ІЧ-поглинання. Коливні спектри КРС для комплек-

сів С60–Sn (6,6) і С60–Sn (5,6) наведено на рис. 3.4. 

Для симетричного комплексу С60–Sn (6,6) під’єднання атома приводить 

до значного розщеплення коливної моди Hg (1) і сильного зростання 

інтенсивності коливань Hg (8). Водночас коливні моди Ag (1,2), Hg (1–3,5,7) 

мають малі значення інтенсивності або відсутні. Крім того, виникають 

додаткові сильно інтенсивні коливання, які у спектрі КРС ізольованих моле-

кул С60 відсутні. У спектрі КРС для несиметричного комплексу С60–Sn (5,6), 

навпаки, ці інтенсивні лінії пригнічуються, а інтенсивність інших піків, на-

приклад Hg (5), Ag (2), зростає. 
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Рис. 3.4. Коливні спектри КРС для комплексів С60–Sn(6,6) (а) і С60–Sn (5,6) (б). 

 

Як і у випадку ІЧ-поглинання, під’єднання атома олова
-
 до молекули С60 

призводить до виникнення нелінійної взаємодії коливань, що має проявляти-

ся в перебудові коливних і електронних спектрів плівок С60. 

Унаслідок високої симетрії полімерних комплексів С60–Ті–С60, С60–Sn–

С60 багато із коливань залишаються мовчазними. Водночас спектри КРС для 

полімерних комплексів з олова і титану значно відрізняються. Для полімер-

ного комплексу С60–Ті–С60 у спектрі ІЧ-поглинання коливні смуги у високо-

частотній області пригнічуються, а інтенсивні піки зосереджені лише в 

інтервалі малих частот (рис. 3.5). 
 

 
Рис. 3.5. Коливні смуги ІЧ-поглинання полімерних комплексів С60–Ті–С60 (а)  

та С60–Sn–С60 (б). 
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Ці смуги, подібно до комплексів С60–Ті (6,6) і С60–Ті (5,6), відповідають 

підсиленим коливанням розщеплених станів мод Fu, Hg. Видно, що виникнен-

ня полімерних комплексів більшою мірою проявляється на поведінці колив-

них мод Fu (1) i Fu (2). 

Відносна інтенсивність смуги Fu (2) при формуванні полімерного ком-

плексу С60–Ті–С60 зростає в порівнянні з модою Fu (1). У молекулі С60, навпа-

ки, інтенсивність коливання Fu (1) перевищує її значення для моди Fu (2). Та-

ка поведінка інтенсивностей також характерна для комплексу С60–Ті (6,6). 

Очевидно, що під’єднання атома титану в першу чергу впливає на радіальну 

коливну моду Fu (1) молекули С60. Спектр ІЧ-поглинання полімерного ком-

плексу С60–Ті–С60 є більш наближеним для аналогічного спектра молекули 

С60 і тому він мало подібний до такого ж спектра комплексу С60–Ті (6,6). 
 

У спектрі ІЧ-поглинання полімерного комплексу С60–Sn–С60 багато з ко-

ливань, активних для звичайних комплексів С60–Sn (6,6) і С60–Sn (5,6), є мов-

чазними. На відміну від спектра для комплексу С60–Ті–С60 усі моди Fu (1–4) 

мають помітну інтенсивність і характеризуються незначним розщепленням. 

При цьому, як і для молекул С60, інтенсивність коливань Fu (1) значно 

перевищує інтенсивність смуги Fu (2). Якщо для полімерного комплексу з 

титану у спектрі ІЧ-поглинання присутні інтенсивні коливання Hg (3,4), то 

для комплексу С60–Sn–С60 коливні моди, активні у спектрах КРС, зосереджені 

поблизу мод Fu (3,4). Таким чином, обидва спектри, особливо для полімерно-

го комплексу С60–Sn–С60, мають ряд типових відмінностей у порівнянні з 

аналогічним спектром молекули С60. Незважаючи на значні величини енергій 

зв’язку в обох полімерних комплексах (~930 кДж/моль), це вказує на малі 

спотворення в них фулеренів. Даний висновок також витікає з розгляду коли-

вних спектрів КРС для обох полімерних комплексів. Унаслідок високої симе-

трії полімерного комплексу С60–Ті–С60 із 357 активних коливань у спектрі 

КРС залишається лише близько 30 розщеплених станів. Іншим коливанням, 

що виникають унаслідок коливально-електронної взаємодії, відповідають 

малі інтенсивності. 

На рис. 3.6 представлено коливні спектри КРС для полімерних комп-

лексів С60–Ті–С60 та С60–Sn–С60. 
 

Малоінтенсивна мода близько 70 см
-1

відповідає симетричним валентним 

коливанням молекул С60 від спільного центра. Поблизу 349 і 266 см
-1

 коливні 

смуги пов’язані з поздовжніми та поперечними антисиметричними коливан-

нями молекул. 

При утворенні полімерних комплексів С60-Ті-С60 спостерігається суттєва 

перебудова спектра КРС в порівнянні з аналогічним спектром молекул С60 в 

областях низьких і високих частот. Спектр КРС у випадку цього полімерного 

комплекса в інтервалі частот 600–900 см
-1

 більш подібний до аналогічного 

спектра для симетричного комплекса С60–Ті (6,6). Водночас, особливо у 

високочастотній області, спостерігаються суттєві відмінності. Вони стосу-

ються вигляду спектра в області смуг коливних мод Hg (5), Hg (6), Hg (7). Крім 
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того, з’являються інтенсивні максимуми поблизу пінч-моди Ag (2), а також 

нові піки в діапазоні більш високих частот між положеннями мод Ag (2) i 

Hg (8). Чутливий до полімеризації фулеритів пік Ag (2) у спектрах КРС для 

димерного комплекса С60–Ті–С60 зсувається в бік менших частот на значну 

величину 12 см
-1

. Характерною є поява у спектрі КРС мод Fu (1,2), які на 

відміну від їхніх відносних інтенсивностей у спектрах ІЧ-поглинання більше 

подібні до їхньої поведінки для фулеренів. У спектрі КРС для даного ком-

плексу відбувається значне зростання інтенсивності коливних мод Hg. 
 

 
 

Рис. 3.6. Коливні спектри КРС полімерних комплексів С60–Ті–С60 (а) 

та С60–Sn–С60 (б). 

 
У випадку полімерного комплексу С60–Sn–С60 спектр КРС подібний до 

аналогічного спектра для комплексу С60–Ті–С60, але має місце перерозподіл 

інтенсивносней для різних смуг і змінюється їхнє розщеплення. Водночас 

відбувається зникнення смуг, активних у спектрі ІЧ-поглинання. Указана пе-

ребудова спектра КРС відповідає зменшенню навантаження на молекулу С60 з 

боку атома олова в порівнянні з атомом титану, незважаючи на те, що пер-

ший з них має більшу масу. 
 

Очевидно, що при близьких значеннях енергії зв’язку для полімерних 

комплексів з титану і олова взаємодія атома титану з фулереном приводить 

до її більших спотворень. Вигляд спектрів комплексу С60–Sn–С60 в порівнянні 

з аналогічними спектрами для полімерного комплексу з титану більшою мі-

рою наближається до поведінки спектрів фулерену. Це дає змогу стверджува-

ти, що формування полімерних комплексів супроводжується не лише зро-

станням енергії зв’язку, а також зменшенням спотворень молекул у порів-
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нянні із звичайними симетричними і несиметричними комплексами. Здебі-

льшого вказані зміни з’являються для полімерних комплексів С60–Sn–С60. 

 

3.3. Кристалічна структура полімеризованих плівок фулериту С60,  

легованого атомами індію 

 

Легування плівок фулеритів атомами титану, як одним з d-елементів, 

приводить до виникнення полімеризованих структур. Очевидно, що таку 

полімеризацію можна пояснити схильністю атомів титану до утворення 

полімерних комплексів. Виникнення полімеризованих фаз також спостеріга-

ється у плівках фулеритів С60, легованих атомами міді [5], незважаючи на те, 

що для систем С60–Cu можливість формування полімерних комплексів не 

встановлена. При цьому варто зважити на те, що при легуванні атомами ти-

тану спостерігається суттєва перебудова коливних і електронних спектрів 

молекул С60, яка свідчить про більш значну роль цих атомів у створенні 

полімеризованого стану. Це означає, що виникнення полімеризованих струк-

тур у фулериті С60, легованого металами, є більш складним і не обмежується 

лише можливістю зародження полімерних комплексів. 
 

У зв’язку з невизначеністю умов, за яких нелужні метали сприяють фор-

муванню полімерних структур, доцільно визначити вплив на полімеризацію 

фулеритів р-елементів, у тому числі індію і вісмуту, квантово-хімічні розра-

хунки для яких указують на неможливість утворення з ними не лише поліме-

рних, а навіть звичайних комплексів з молекулами С60. 

Для дослідження були виготовлені двошарові плівки. Атоми індію у 

вигляді тонкого шару ( Ind 5 нм) наносилися на плівку фулериту С60 

(
60

1200Cd   нм), осаджену на підкладинку Si(100). У подальшому ця двоша-

рова плівка для термічної активації дифузії атомів індію в об’єм кристалічної 

ГЦК фази С60 відпалювалася при температурі 37 К протягом 10 год. Аналіз 

хімічного складу відпаленої плівки показав, що в ній знаходиться 10–52 % 

атомів вуглецю, 10–24 % кисню, 33–66 % кремнію і 0,12–1,22 % атомів індію. 

Середній розмір кристалітів фулериту 55 нм. Відокремлена фаза індію не 

спостерігалась. 
 

На рис. 3.7 наведено спектри рентгенівської дифракції двошарової 

плівки In–С60. Картина рентгенівської дифракції плівки In–С60 указує на 

присутність лише  кристалічної  структури фулериту  С60 на фоні аморфної 

фази. 
 

Дифракційні піки, які засвідчували б виникнення гранульованої структу-

ри з включеннями дисперсних областей атомів індію, не з’являються, що вка-

зує на гомогенний розподіл легуючих атомів у плівці фулериту. Характерною 

особливістю є відсутність інтерференційного максимуму (200), який спосте-

рігається у випадках легування плівок d-елементами і є однією з ознак фор-

мування полімеризованих структур [6]. Разом з тим уже для вихідної плівки у 
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стані напилення має місце розщеплення дифракційних піків ГЦК фази, яке 

вказує на складність кристалічної структури фулериту С60. Вона може бути 

описана  співіснуванням  основної ГЦК структури,  а також ГЩУ і тетрагона- 

льної фаз. При цьому параметр гратки ГЦК фази 0,1431a   нм суттєво 

перевищує його значення 0,1417a   нм для фулериту С60. Для ГЩУ фази 

параметри гратки дорівнюють 0,097a   нм, 0,1653c   нм ( / 1,65c a  ), а у 

випадку тетрагональної фази 0,1418a   нм, 0,1507c   нм. З відпалом 

виникає зміщення інтерференційних максимумів (111) і (311), а також 

додаткові розщеплення піків (220) і (311), що вказує на зміни параметрів гра-

ток указаних фаз.  

 

 

 
 

Рис. 3.7. Спектри рентгенівської 

дифракції для двошарової плівки 

In–С60 у вихідному стані напилен-

ня (1) та після відпалу при 373 К 

протягом 10 год (2) (на вставках 

наведено зглажені криві для обох 

зразків в околі дифракційних піків 

(111) і (311) (Si(100),  

60
1200Cd   нм, 5Ind   нм, 

CoK 0,17902 нм


  ). 

 

Так, для ГЦК структури параметр гратки суттєво зменшуться до величи-

ни 0,1412a   нм, у той час як для ГЩУ параметри гратки падають до значень 

0,0981a   нм, 0,1630c   нм. Найбільшим є зменшення параметрів гратки 

для тетрагональної фази до величини 0,1401a   нм, 0,1290c   нм. Отримані 

параметри вказують на значні спотворення всіх присутніх фаз, які є наслід-

ком проникнення в плівку фулериту С60 атомів індію. При цьому заряджені 

атоми приводять не до зростання, а до різкого зменшення параметрів гратки. 

Незважаючи на те, що квантово-хімічні розрахунки вказують на відсутність 

комплексів In-С60, зменшення параметрів може бути обумовлено полі-

меризацією структури.  

Не виключено, що полімеризація фулеритів виникає вже у процесі нане-

сення на плівку С60 тонкого шару атомів індію. Полімеризація структури, 

можливо, реалізується не лише у кристалічній, а також в аморфній складовій 

твердої фази фулериту С60. 

Зменшення параметрів гратки при втіленні в ГЦК гратку атомів індію 

вказує на виникнення міжмолекулярної взаємодії, яка має супроводжуватися 

спотворенням молекул і, як наслідок, перебудовою спектрів КРС. 
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3.4. Спектри КРС полімеризованих плівок фулериту С60,  

легованого атомами індію 

 
На рис. 3.8 наведено спектри КРС для плівок фулериту С60, легованого 

атомами індію, у вихідному стані напилення та після відпалу. Видно, що вже 

у вихідному стані напилення тонкого шару атомів індію на плівку С60 у 

спектрі КРС виникають нові смуги у порівнянні з аналогічним спектром для 

плівок фулериту С60. 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Спектри КРС для 

плівок фулериту, легованого 

атомами індію, у вихідному 

стані напилення (1) та після 

відпалу при 373 К протягом 

10 год (2) (Si(100),  

60
1200Cd   нм, 5Ind   нм, 

514,5 нм  ). 

 
Крім того, спостерігається зміна тонкої структури максимумів КРС і 

поява широкосмугового фону в області частоти 1400 см
-1

, який указує на пе-

ребудову електронних станів. Одночасно відзначається підсилення ряду су-

марних та різницевих тонів, наприклад близько 390, 658, 870, 917, 1045, 

1300–1320 см
-1 

(окремі тони показано на рис. 3.8 стрілками). Таке підсилення 

тонів указує на підвищення коливної нелінійності. 
 

Після відпалу відбувається подальше зростання широкосмугового фону, 

особливо у високочастотній області спектра КРС (ν > 1000 см
-1

). Водночас 

відбувається суттєва перебудова форми, інтенсивностей та зміщення по 

частоті смуг КРС. Найбільш помітні зміни виникають для структурночутли-

вих коливних мод Ag (1,2) (рис. 3.9). Видно, що з відпалом інтенсивність 

коливної моди Ag (1) продовжує зменшуватися, її асимиметрична форма стає 

більш симетричною, а напівширина νσ зростає від 4,6 до 10,4 см
-1

. Крім того, 

вона зміщується в бік менших частот. 
 

Ці ефекти обумовлені виникненням іон-металевої компоненти внутрі-

шньо- і міжмолекулярних зв’язків за участі атомів індію, яка приводить до 

підсилення даних зв’язків. На вставці до рис. 3.9 показано зростання 

інтенсивностей різницевих тонів Hg (5) – Hg (3) і Fu (4) – Hg (4), локалізованих 

поблизу частот 390 і 658 см
-1

, що є наслідком ангармонічних коливань моле-

кул С60 у плівці фулериту після осадження атомів індію. 



88 

 
 

Рис. 3.9. Спектри КРС в інтервалі коливних мод Ag (1) (а) і Ag (2) (б) для нелегованої 

плівки фулериту С60 (1) і легованої атомами індію у вихідному стані напилення (2) та 

після відпалу при 373 К протягом 10 год (3) (на вставках наведено смуги різницевих 

тонів близько 390, 658 см
-1

 та коливної смуги Hg (8) після відпалу). 
 

У підсиленні міжмолекулярної взаємодії важливу роль відіграють кілька 

факторів. Насамперед необхідно відзначити існування резонансів Фермі –

Давидова Hg (1) + Hg (2) = Hg (3), Hg (1) + Ag (1) = Hg (4), у яких задіяні всі ни-

зькочастотні коливання молекули С60, частина з яких термічно збуджена. З 

іншого боку, резонансні умови суттєво підвищують ефективність нелінійної 

взаємодії коливних мод, якій також сприяє просторове накопичення дефектів, 

у тому числі під’єднання атомів індію до молекул С60. Наявність взаємодії 

між атомами і молекулами обумовлено перенесенням заряду, яка приводить 

до змін електронної густини та гібридизації станів, що сприяє реалізації 

(2 + 2)-циклопід’єднанню. Крім того, підсиленню міжмолекулярної взаємодії 

сприяє нерівноважне збудження коливань середовища, що супроводжується 

виникненням донор-акцепторної взаємодії. 
 

Зміни в області найбільш інтенсивної у спектрі КРС смуги Ag (2) та 

сусідньої з нею моди Hg (8) представлено на рис. 3.9 (б). На цьому ж рисунку 

приведена різниця інтенсивностей КРС для кривих 3 і 2 (3–2). Видно, що ви-

сокочастотний край смуги при відпалі змінюється мало, але суттєво 

підвищується інтенсивність низькочастотного краю даної смуги, що є харак-

терною тенденцією для полімеризованих структур фулериту С60. Як видно з 

різницевого спектра 3–2, з’являється нова смуга з максимумом близько 

1462 см
-1

, яка локалізована поблизу пінч-моди Ag (2). Компоненти цієї смуги, 

розміщені біля положень 1458 і 1464 см
-1

, властиві полімеризованим структу-

рам фулериту С60. Інтенсивність максимуму близько 1462 см
-1

 на відміну від 

«дихальної» коливної моди Ag (1) не змінюється. Разом з тим її інтегральна 

інтенсивність зростає, оскільки при тангенціальних зміщеннях атомів вугле-

цю відсутня її радіальна компонента. Крім складних змін спектра КРС в 
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області моди Ag (2) після відпалу плівки In–С60 відбувається подальша 

трансформація інтенсивності та форми коливної смуги Hg (8), яка відповідає 

коливанням С=С зв’язків, що беруть участь у створенні полімеризованих фаз. 

З іншого боку, складна структура смуг Ag (2) і Hg (8) може бути також 

пов’язана з давидівським розщепленням, яке зрастає після відпалу плівки In–

С60. Крім того, з відпалом відзначається зростання широкосмугового фону, 

підвищення інтенсивностей смуг Hg (6,7,8), що свідчить про зміни електрон-

ного стану молекул С60. 

Таким чином, у плівках In–С60 формуються ГЦК, ГЩУ та тетрагональні 

структури, параметри граток яких після довготривалого відпалу зменшують-

ся, що свідчить про виникнення в цій системі міжмолекулярної взаємодії, 

стимульованої інтеркальованими атомами індію. Наявність такої взаємодії 

супроводжується спотвореннями молекул С60, що приводить до перебудови 

спектрів КРС. У них з’являються різницеві тони, що включають коливні мо-

ди, активні при ІЧ-поглинанні. Найбільш суттєві зміни у спектрі КРС відбу-

ваються в області структурно-чутливих повносиметричних коливних мод 

Ag (1,2). Одінією з особливостей таких змін є виникнення у відпаленій плівці 

смуги близько 1462 см
-1

 з компонентами близько 1458 і 1464 см
-1

, які вказу-

ють на формування полімеризованих структур. Суттєвої трансформації також 

зазнає смуга Hg (8), яка виникає як результат коливань атомів вуглецю, 

зв’язаних подвійними зв’язками С = С, відповідальних за формування полі-

меризованих фаз. Не виключено, що тонка структура смуг Ag (2) і Hg (8) 

пов’язана з дaвидівським розщепленням, яке зростає після відпалу. Зміни 

спектра КРС в околі смуг Ag (2) і Hg (8) у порівнянні з перебудовою аналогіч-

них спектрів у випадку фотополімеризації, стиснення, легування лужними 

металами фулеритів менші, що може вказувати на незначну ступінь поліме-

ризації фулеритів, яка досягається при їхньому легуванні атомами індію. 

 
3.5. Кристалічна структура та коливні спектри плівок фулериту С60,  

легованого атомами вісмуту 

 
Для дослідження можливості полімеризації плівок фулериту С60 при його 

легуванні атомами вісмуту, була виготовлена двошарова плівка. Як і атоми 

індію, атоми вісмуту осаджувалися на плівку С60, товщиною 
60

1200Cd   нм, у 

вигляді тонкого шару, товщиною Bid   5 нм. Підкладинкою, як для системи 

In–С60 вибиралася пластинка кремнію Si(100). Хімічний склад плівки Ві–С60 

відповідає 18–34 % вуглецю, 15–20 % кисню, 50–60 % кремнію і 0,04–0,06 % 

вісмуту. Середній розмір кристалітів фулериту близько 50 нм. 

Спектри рентгенівської дифракції для двошарової плівки Ві–С60 у 

вихідному стані напилення та після довготривалого відпалу залишається 

незмінною і подібною до аналогічного зображення нелегованої плівки фуле-

риту С60 (рис. 3.10). 
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Рис.3.10. Спектри рентгенівської 

дифракції для двошарової плівки 

Ві–С60 у вихідному стані напи-

лення (1) та після відпалу при 

373 К протягом 10 год (2) 

(Si(100), 
60

1200Cd   нм, 

5Віd   нм, СоК 0,17902 нм


  ). 

Видно, що в плівці формується кристалічна ГЦК фаза на фоні значної 

долі аморфної структури. У вихідному стані напилення та після відпалу сму-

га (200) не з’являється, що вказує на відсутність полімеризації структури, па-

раметр гратки в обох станах приготування плівки залишається однаковим і 

рівним а = 0,142 нм, властивим плівці фулериту. Додаткові інтерференційні 

піки, що свідчили б про утворення гранульованої плівки, не спостерігаються. 

Указані результати показують, що взаємодія атомів вісмуту з молекулами С60, 

яка могла б сприяти полімеризації в ГЦК фазі, відсутня. Очевидно, що за 

відсутності такої взаємодії не можна очікувати суттєвої перебудови спектра 

КРС у випадку легування фулериту С60 атомами вісмуту. Спектри КРС для 

двошарової пліки Ві–С60 у вихідному стані напилення та після відпалу наве-

дено на рис. 3.11. 

 

 

Рис. 3.11. Спектри КРС для двошарової плівки Ві–С60 у вихідному стані 

напилення (1) та після відпалу при 373 К протягом 10 год (2) 

(Si(100), 
60

1200Cd   нм, 5Віd   нм, 514,5 нм  ). 
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Разом з тим у плівках Ві–С60, для яких у вихідному стані напилення 

спектр КРС подібний до його поведінки у випадку фулериту С60, виникає 

фон. Він свідчить про перебудову електронного стану молекул С60, яка мало 

впливає на зміни коливної структури в цих плівках як наслідок слабкої елек-

трон-фононної взаємодії. З відпалом з’являється широка смуга в області ко-

ливання Hg (3), Hg (4) та помітне зростання інтенсивності цих смуг. Виникає 

інтенсивна структурована смуга поблизу частоти 963 см
-1

. 
 

Указана перебудова спектра КРС обумовлена зростанням електрон-

фононної взаємодії, яка зв’язана з гібридизацією станів у системі Ві–С60, що 

може сприяти полімеризації структури. Разом з тим можна припустити, що 

атоми вісмуту на відміну від атомів індію більш схильні до кластеризації на 

поверхні плівки С60, яка перешкоджає дифузійному проникненню доміш-

кових елементів в об’єм фулериту і, як наслідок, суттєво зменшує 

полімеризаційні ефекти. Не виключено, що формування на поверхні плівки 

С60 кластерних утворень з атомів вісмуту приводить до поверхневого 

підсилення КРС [2]. 

 
3.6. Гранульована та кристалічна структури полімеризованих плівок 

фулериту С60, легованого атомами олова, заліза і міді 

 
Уже у процесі осадження плівки фулериту С60, товщиною 

60
1200Cd   нм, 

на плівку олова, товщиною 600Snd   нм, яка напилена на підкладинку 

Si(100), відбувається формування гранульованої одношарової плівки С60–Sn. 

Здебільшого даний процес прискорюється при довготривалому відпалів 

унаслідок інтенсивної дифузії атомів олова в об’єм фулериту С60. Після тако-

го відпалу у плівці фулериту спостерігається однорідний розподіл кристалітів 

олова з розмірами 100–500 нм. Указані кристаліти розміщуються в 

середовищі кристалітів фулериту С60 (рис. 3.12). 
 

Хімічний вміст плівки С60–Sn після відпалу становив 3–4 % вуглецю, 1–

3 % кисню, 2–3 % кремнію, 90–92 % олова. Подібна морфологія гранульова-

них плівок також спостерігається для одношарових плівок С60–Fe, С60–Cu, 

синтезованих у результаті одночасного напилення молекул С60 і атомів заліза, 

міді. 
 

На рис. 3.13 наведено зображення СЕМ для плівки С60–Fe у вихідному 

стані напилення. 
 

Розміри кристалітів заліза у плівці С60–Fe відповідає 100–1500 нм. Варто 

зазначити, що атоми заліза зосереджені не лише в гранулах заліза, а також в 

об’ємі фулериту С60. Дійсно, як видно з рис. 3.14, на якому наведено розподіл 

атомів заліза і вуглецю в околі одного з кристалітів заліза, високий відсоток 

атомів заліза знаходиться не лише в межах гранули заліза, а також в 

оточуючій фазі фулериту С60. 
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Рис. 3.12. Зображення скануючої електронної мікроскопії (СЕМ)  

для гранульованої плівки С60–Sn після віпалу при Т = 473 К протягом 10 год  

(Si(100), 600Snd   нм, 
60

1200Cd   нм, напруга 20U   нм, збільшення 3000 ). 

 

 
 

Рис. 3.13. Зображення СЕМ для одношарової гранульованої плівки  

фулериту С60, легованого 5 % (мас.) заліза у вихідному стані напилення 

(Si(100), 2000d   нм, 20U   кВ, збільшення 15000 ). 

 

Видно, що вміст атомів заліза змінюється від 5 до 60 %, у той час як 

концентрація атомів вуглецю в розглянутому розмірному інтервалі залиша-

ється постійною. Указані результати свідчать, що при синтезі плівки С60–Fe 

відбувається не лише формування гранул заліза, а також дифузія цих атомів в 

об’єм фулериту. На наявність кристалічних утворень заліза також указує поя-

ва дифракційних піків при вивченні рентгенівських променів. 
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Рис. 3.14. Розподіл атомів Fe (1) і С (2) в околі одного з кристалітів заліза 

в одношаровій гранульованій плівці С60–Fe. 
 

Аналогічні зображення СЕМ та розподілу піків рентгенодифракційної 

картини спостерігаються для плівок С60–Cu. Як і для плівок С60–Sn, С60–Fe, 

атоми міді розміщуться не лише у кристалітах міді, а також поза їхніми ме-

жами в об’ємі фулериту. Концентрація атомів міді за межами гранул міді при 

легуванні плівок фулериту С60 20 % (мас.) міді становить не менше 

5 % (мас.). Як було показано, рентгенодифракційна картина від фулериту С60, 

легованого атомами міді, включає піки від ГЦК фази твердого С60 та куприту 

Cu2O. Для одношарових плівок С60–Ті гранульована структура не спосте-

рігається, а вміст компонент для фулериту С60, легованого 13 % (мас.) титану 

без урахування частки кремнію дорівнює 18–23 % вуглецю, 8–12 % кисню, 9–

13 % титану. Рентгенівське дифракційне зображення не показує наявність 

максимумів від кристалічної фази титану та С60. Водночас існує фон з широ-

ким гало, які свідчать про перебування твердого С60 в аморфному стані. 

Таким чином, на відміну від легування плівок фулериту С60 атомами ти-

тану, індію, вісмуту у плівках з олова, заліза, міді з’являється гранульована 

структура, незважаючи на різні методи синтезу зразків та вміст компонент. 

Більше того, виникнення кристалітів у вигляді окремих гранул відбувається 

вже на стадії осадження. Для атомів олова це відбувається при напиленні мо-

лекул С60 на плівку олова. Поява таких кристалітів олова пояснюється 

дислокаційним механізмом, в основі якого лежить присутність внутрішніх 

напруг [7]. Очевидно, що атоми олова на межі кристалітів олова і С60 можуть 

взаємодіяти між собою. Така можливість витікає з квантово-хімічних 

розрахунків і може сприяти полімеризації фулериту С60, що має супроводжу-
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ватися змінами структури та властивостей плівок С60, легованих атомами 

олова. 

Рентгенівська дифрактограма двошарової плівки С60–Sn у вихідному 

стані напилення вказує на присутність слабких максимумів ГЦК гратки фу-

лериту та інтенсивних структурних ліній олова, що відповідають тетра-

гональній сингонії (рис. 3.15). 
 

 

 

Рис. 3.15. Спектри рент-

генівської дифракції для 

двошарової плівки С60–Sn 

у вихідному стані напи-

лення (1) та після відпалу 

при Т = 473 К протягом 

10 год (2) (на вставці по-

казано розклад смуг (220) 

і (311) ГЦК фази відпале-

ної плівки фулериту С60 

на окремі компоненти) 

(Si(100), 600Snd   нм, 

60
1200Cd   нм, 

СоК 0,17902 нм


  ). 

 

Параметр гратки твердої фази С60 для плівки С60–Sn дорівнює 

а = 0,147 нм і є вищим у порівнянні з параметром а = 0,142 нм, характерним 

для полікристалічних зразків [8]. Параметри гратки олова відповідають зна-

ченням а = 0,560 нм, с = 0,320 нм, що властиві β-фазі (а = 583 нм, 

с = 3181 нм) [7]. З поведінки дифракційної картини також видно присутність 

у плівці фулериту значної частки аморфної фази. Це дозволяє представити 

плівку фулериту як вкраплення в аморфну матрицю високодисперсних 

кристалітів С60. 

Варто відзначити, що вже у процесі осадження має місце дифузія атомів 

олова в пустоти ГЦК гратки фулериту С60. Наявність таких атомів олова при-

водить до зростання параметра гратки та її спотворення. Про це свідчить поя-

ва асиметрії для всіх дифракційних піків кубічної стуктури твердого С60. 

У випадку довготривалого відпалу (10 год) при Т = 473 К дифракційна 

картина значно змінюється. У першу чергу спостерігається суттєве зростання 

інтенсивності дифракційних піків кристалічної фази β-олова, а також розще-

плення максимумів, що відповідають структурі фулериту С60. Очевидно, що 

така картина стає можливою при формуванні одношарової гранульованої 

плівки С60–Sn, в якій існують не лише кристаліти фулериту С60, а також ви-

никають кристаліти олова значних розмірів і встановлюється їхній 

однорідний розподіл у плівці. 
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Взаємодія атомів олова на поверхні розділу фаз та дифундованих у 

міжвузлові положення з молекулами С60 приводить до формування 

полімеризованих структур. Їхнє виникнення супроводжується появою тонкої 

структури дифракційних максимумів ГЦК фази фулериту С60. Розгляд ком-

понент цієї структури вказує, що легування атомами олова приводить до ви-

никнення орторомбічної фази з параметрами гратки а = 0,123 нм, 

в = 0,154 нм, с = 0,164 нм. У спектрі рентгенівської дифракції з’являються 

додаткові смуги в інтервалі кутів 2θ = 32–34
º
, які відсутні для ГЦК гратки С60. 

Такі смуги можуть належати сполукам С60хSny, які у свою чергу можуть 

сприяти виникненню полімеризованих фаз. 

Поява складної кристалічної структури, обумовленої полімеризацією 

фулериту С60 має проявлятися на перебудові спектрів КРС. 
 

3.7. Коливні спектри полімеризованих плівок фулериту С60,  

легованого атомами олова 
 

На рис. 3.16. наведено спектри КРС для двошарової плівки фулериту С60 

та олова у вихідному стані напилення та після тривалого відпалу. 

 

 

 

 

Рис. 3.16. Спектри КРС для 

двошарової плівки С60–Sn у 

вихідному стані напилення (1) 

та після відпалу при Т = 473 К 

протягом 10 год (2) (Si(100), 

600Snd   нм, 
60

1200Cd   нм, 

514,5 нм  ). 

 

У вихідному стані напилення спектр КРС плівки С60–Sn повністю 

відтворює аналогічний спектр, характерний для плівок С60. Розщеплення 

ліній, зростання фону вказують на реалізацію початкових стадій полі-

меризації структури. Після напилення осадження шару С60 на плівку олова, як 

і для розрахованого спектра полімерних комплексів С60–Sn, спостерігається 

поява двох додаткових смуг біля коливної моди Hg (1) (272 см
-1

) з частотами 

257 і 298 см
-1

 (рис. 3.17). 

У результаті розщеплення коливних мод Hg (3,4) має місце значне 

ускладнення спектра КРС в інтервалі частот 700–800 см
-1

, а також частот 

900–1300 см
-1

 в околі коливань Hg (5,6), що також спостерігається при розра-

хунках спектра коливань для комплексів С60–Sn–С60. Крім того, суттєво 

ускладнюється спектр КРС поблизу смугHg (7), Ag (2), Hg (8). Відомо, що пов-
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носиметрична коливна мода, яка не розщеплюється, є чутливою до появи у 

зразках фулериту полімеризованого стану. Можна помітити, що вже у 

вихідному стані напилення спектр КРС поблизу смуг Ag (2), Hg (8) збагачу-

ється додатковими компонентами, присутність яких указує на виникнення у 

фулериті С60 полімеризованих фаз. Водночас відбувається зсув коливної моди 

Ag (2) у бік менших частот на 9 см
-1

, що також типово для випадку формуван-

ня полімеризованих структур. Варто звернути увагу на підсилення КРС, що 

може бути обумовлено дисперсною наногранульованою структурою, роз-

міщеною нижче плівки олова. 

 

 
Рис. 3.17. Розклад коливних смуг Hg (1) (a), Hg (3,4) (б), Hg (5,6) (в), Hg (7) (г)Ag (2), 

Hg (8) спектра КРС для плівки С60–Sn у вихідному стані напилення. 
 

Таким чином, уже на стадії осадження плівки фулериту С60 відбувається 

міграція до цієї плівки атомів олова, яка приводить до появи полімерних 

комплексів С60–Sn–С60 і, як наслідок, до полімеризації структури фулериту 

С60. Відповідно до вказаних механізмів полімеризації зміни у спектрах КРС 

відбуваються як за рахунок утворення комплексів, так і в результаті появи 

ковалентних міжмолекулярних зв’язків. Додатковий пік близько 120 см
-1

 

відповідає власним коливанням атомів олова. 

Після проведення відпалу відбувається підсилення дифузійних процесів, 

які супроводжуються подальшим легуванням фулериту С60 та формуванням 

гранул олова з різними розмірами. Для такої одношарової плівки в усьому 

діапазоні частот спектр КРС стає більш розмитим. У ньому зберігаються не 

лише розглянуті основні риси, а суттєве зростання інтенсивності широкої 

смуги в інтервалі частот 900–1100 см
-1

. Для смуги Ag(2) можно виділити ком-

поненти близько частот 1466 і 1461 см
-1

, що відповідають коливанням 

димерів та одномірних ланцюгів, які приводять до зародження орторомбічної 

структури. Якщо для вихідного стану осадження інтенсивність компоненти 
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розсіяння, зв’язаної з присутністю димерів, перевищувала інтенсивність сму-

ги, обумовленої коливанням полімерного ланцюга, то після відпалу 

співвідношення вказаних компонент змінюється на протилежне. Це означає, 

що з підвищенням концентрації міжвузлових атомів олова та в результаті 

встановлення гранульованої структури внесок димерів зменшується і, навпа-

ки, частка орторомбічної фази зростає, і як наслідок ступінь полімеризації 

підвищується. Ускладнення поведінки спектра КРС при полімеризації є 

наслідком не лише нелінійної взаємодії між різними коливаннями, а також 

проявом взаємодії між електронною і коливною підсистемами, у результаті 

якої виникає перебудова електронної структури молекул С60, яка має приво-

дити до зміни спектрів ФЛ. 

 

3.8. Спектри ФЛ полімеризованих плівок фулериту С60,  

легованого атомами вісмуту, індію та олова 

 

Спектри дезактивації електронних збуджених станів для молекул С60 ха-

рактеризуються особливостями, обумовленими унікальністю будови -

системи для квазідвомірної сферичної поверхні каркаса фулерену. З іншого 

боку, сферична симетрія будови молекули С60 є вразливою до спотворень за 

рахунок різних факторів, у тому числі полімеризації структури фулериту С60. 

На рис. 3.18 наведено спектри ФЛ для плівки Ві–С60 у вихідному стані 

напилення та після відпалу. Обидва спектри характеризуються присутністю 

трьох піків: перший – найбільш інтенсивний основний максимум, обумовле-

ний випромінюванням центром рекомбінації, –це виступає власна димерна Х-

пастка близько енергії 1,69 еВ; другий пік близько енергії 1,63 еВ відповідає 

вібріонним повторенням основного піка ФЛ; третя смуга близько енергії 

1,53 еВ обумовлена випромінювальною рекомбінацією автолокалізованого 

синглетного екситону після його безвипромінювальної інтеркомбінаційної 

конверсії до триплетного стану димерної Х-пастки. Відносна інтенсивність 

випромінювання екситону з триплетного стану незначна, що характерно для 

спектра дезактивації електронних збуджень неполімеризованим фулеритом 

С60. Після довготривалого відпалу помітна зміна в поведінці спектра ФЛ не 

спостерігається. 

Здебільшого відбувається перебудова спектра ФЛ у випадку легування 

плівки фулериту С60 атомами індію (рис. 3.19). 

Для плівки In–С60 уже у вихідному стані напилення звертає на себе увагу 

значне зростання інтенсивності в низькочастотному діапазоні близько 

1,43 еВ, тобто в області випромінювання триплетних екситонів. Разом з тим, 

у випадку полімеризації структури, якій сприяє перебування молекули С60 у 

триплетному стані, може відбуватися перебудова Х-пасток, зумовлена ви-

никненням у тому числі нових пасток, відповідальних за зростання 

інтенсивності випромінювання в низькоенергетичному інтервалі. Видно, що 

для плівок In–С60 спостерігається тенденція до вирівнювання інтенсивності 
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випромінювання на цих пастках з інтенсивністю емісії на власних димерних 

Х-пастках. Розглянуті пастки є об’ємними, оскільки поверхневі пастки є над-

то глибокими з енергіями рівнів близько 1,76 еВ. 
 

 
 

Рис. 3.18. Спектри ФЛ для двошарової плівки Ві–С60 у вихідному стані 

напилення (а) та після відпалу при Т = 373 К протягом 10 год (б) 

(на вставках наведено спектри інших похідних ФЛ)  

(Si(100), 5Bid   нм, 
60

1200Cd   нм, 514,5 нм  , Т = 77 К). 

 

 
Рис. 3.19. Спектри ФЛ двошарової плівки In–С60 у вихідному стані напилення (а) 

та після відпалу при Т = 373 К протягом 10 год (б)  

(Si(100), 5Ind   нм, 
60

1200Cd   нм, 514,5 нм  , Т = 77 К). 

 

Варто зазначити, що в багатьох дослідженнях припускається можливість 

локалізації вільних екситонів на пастках, якими виступають слабкі -зв’язки. 

Саме такі автолокалізовані на двох атомах вуглецю синглетні екситони розг-

лядаються причиною виникнення основної смуги об’ємного випромінювання 

плівок фулериту, а подвійні зв’язки при цьому виступають центрами випро-

мінювання з малим часом  затухання. Відсутність у плівках фулериту С60 
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довготривалої компоненти випромінювання вказує на безвипромінювальну 

релаксацію збуджень молекули С60 із триплетного стану Т1. Ефективним ка-

налом безвипромінювальних втрат енергії з триплетного стану є розрив -

зв’язків між атомами вуглецю. Такий розрив у свою чергу приводить до 

знешкодження центрів випромінювання самозахоплених синглетних 

екситонів. З цієї причини інтенсивність випромінювання плівок С60 зменшу-

ється. З іншого боку, між мономером, який перебуває в першому збудженому 

триплетному стані Т1 із розірваним -зв’язком та іншим мономером, що зна-

ходиться в основному стані S0, можливою є фотохімічна реакція перебудови 

їхніх, розірваних С=С зв’язків у чотирьох-гілкове кільце. Воно відповідає за 

(2 + 2)-циклопід’єднання двох сусідніх молекул, що є причиною фотоди-

меризації фелеренів. Таким чином, процес димеризації за рахунок утворення 

ковалентних зв’язків між молекулами С60 супроводжується вилученням -

зв’язків, відповідальних за випромінювальні переходи, безвипроміню-

вальними втратами енергії з триплетного стану при димеризації фулеренів і 

приводить до гасіння флюоресценції та фосфоресценції. 

Дійсно, у випадку відпалу плівки In–С60, коли ефекти полімеризації 

підсилюються, відбувається гасіння і розширення смуги випромінювання, 

зв’язаної з власною димерною пасткою. Крім того, зменшується інтенсив-

ність фосфоресценції. 

На рис. 3.20 наведено спектри ФЛ для двошарової плівки С60–Sn у 

вихідному стані напилення та після довготривалого відпалу. 

У випадку легування плівок С60 атомами олова зміни спектра ФЛ від-

різняються в порівнянні з поведінкою аналогічного спектра для плівок з віс-

мутом та індієм. Як і при легуванні атомами міді, титану, для плівки С60–Sn 

з’являється підвищення інтенсивності смуги близько 1,52 еВ. З відпалом 

зразка інтенсивність сильно розширеної основної смуги стає близькою до 

інтенсивності випромінювання близько 1,52 еВ. 

 
Рис. 3.20. Спектри ФЛ двошарової плівки С60–Sn у вихідному стані  

напилення (а) та після відпалу при Т = 473 К протягом 10 год (б) 

(на вставках наведено спектри інших похідних ФЛ,  

Si(100), 600Snd   нм, 
60

1200Cd   нм,
 

514,5 нм  , Т = 77 К). 
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Таким чином, із більш рівномірним розподілом атомів олова, який дося-

гається при довготривалому відпалі, спектр ФЛ стає подібним до того, який 

має місце при фотополімеризації [9]. Очевидно, що така поведінка спектра 

ФЛ є наслідком появи нових Х-пасток, визваних полімеризацією структури, 

які є менш глибокими порівняно з власною димерною Х-пасткою. Широка 

смуга з максимумом близько 1,5 еВ також обумовлена виникненням триплет-

них станів на новій Х-пастці, сформованій при зародженні полімеризованих 

структур. Не виключено, що процеси безвипромінювальної дезактивації три-

плетних екситонів, які викликають димеризацію фулеренів, відбуваються за 

енергій, що близькі до значень, характерних для положення смуг фосфо-

ресценції молекул С60. 

Одним із додаткових каналів дезактивації електронних збуджень у 

плівках С60 з металами може будти резонансна передача енергії від центрів 

випромінювання (екситонів) до вільних носіїв заряду або до центрів гасіння, 

у тому числі молекул кисню, за механізмом Форестера – Декстера. 

Аналогія в поведінці спектрів ФЛ при фотополімеризації та легуванні 

фулериту С60 атомами металів указує на подібні механізми полімеризації 

структур. Відомо, що у випадку створення бінарних сестем фулеренів С60 з 

металами між ними виникає донор-акцептона взаємодія, що приводить до 

появи комплексів С60–М [9]. Для комплексів С60–М + С60–М відбувається 

суттєве зближення гілок потенціальної енергії основного і збудженого станів 

на значних відстанях. Це приводить до сильного зменшення ширини енер-

гетичної щілини Eg, яке супроводжується зменшенням або зникненням 

реакційного бар’єра між комплексами С60–М і таким чином стимулює 

можливість димеризації комплексів з С60 [10–12]. 

Очевидно, що залежно від імовірності утворення комплексів молекул С60 

з атомами металів, яка визначається їхнім сортом і морфологією плівок, тип 

полімеризації і її ступінь будуть різними [13, 14]. З іншого боку, формування 

димерів, орторомбічної, тетрагональної, ромбоедричної фаз залежить від 

зовнішніх умов, у тому числі вмісту кисню, які також впливають на ймовір-

ність реалізації ковалентної взаємодії між молекулами С60 [15, 16]. 
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4. РАДІАЦІЙНО-СТИМУЛЬОВАНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

У ПЛІВКАХ ФУЛЕРИТІВ С60 
 

4.1. Радіаційні пошкодження плівок фулеритів С60  

при іонізаційному опроміненні 

 

Низькоенергетичне іонне опромінення (іони бору, ксенону, вісмуту, N
++

, 

енергія 30 300 кеВ ) плівок фулеритів С60 приводить до часткової або повної 

деструкції молекул [1, 2]. Разом з тим у випадку опромінення 
2D  з енергією 

5 кеВ  при дозі поглинання 15 20,5 10 іон / см  у спектрі КРС спостерігається 

додаткова смуга близько 11459 см , яка характерна для полімеризованого ста-

ну. Поряд з цим відбувається аморфизація структури плівок, що домінує за доз 

поглинання, вищих 15 20,5 10 іон / см . Про початок аморфизації свідчать смуги 

комбінаційного розсіяння світла D i G, а також утворення графітових шарів в 

аморфному вуглецю, поява яких супроводжується зміщенням G-смуг до поло-

ження 11590 см , характерного для графіту. Виявлено, що опромінення фуле-

ренових плівок в аргоновій плазмі тліючого розряду сприяє полімеризації за 

рахунок об’єднання молекул, яке відрізняється від (2 + 2)-циклопід’єднання. 

На додаток до полімеризації одночасно відбувається аморфизація молекул С60, 

коли енергія іонів аргону досягає значення 2 кеВ . Установлено, що для випад-

ку низькоенергетичних іонів відбувається мультифрагментація молекул С60 

радіаційних дефектів та збудження коливних станів приелектрон-фононній 

взаємодії [3–6]. 

За допомогою методу КРС показано, що у випадку бомбардування пози-

тивними іонами водню, літію, вуглецю, кисню і кремнію з енергіями в 

діапазоні високих значень 0,75 6,0 МеВ  за малих доз поглинання відбува-

ється полімеризація структури фулеритів, а за підвищення доз інтенсивність 

полімеризації починає спадати внаслідок переважаючої ролі радіаційних 

пошкоджень молекул. Підтвердженням формування полімеризованого стану 

є поява у спектрі КРС нових коливних мод поблизу 1466,1460,1444 та 

11433см , які пов’язують з генерацією димерів, лінійних полімерних ланцю-

гів, тетрагональної і ромбоедричної фаз [7]. Подібна картина спостерігається 

при опроміненні тонких плівок С60 іонами 
12 2C 

з енергією 7 МеВ , для яких 

повна аморфизація з руйнуванням фулеренів, як видно з трансформації 

спектрів КРС, виникає за флюенса 16 21,1 10 іон / см  (рис. 4.1) [8]. 

Аналогічна перебудова від полімеризованого до аморфного стану спос-

терігається при зростанні дози поглинання у випадках опромінення іонами 

ксенону з енергією 2Е   ГеВ та іонами заліза з енергією Е 22 МеВ [9, 10]. 
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Рис. 4.1. Спектри КРС для плівок 

фулеритів С60, опромінених іонами 
12 2C 

 з енергією 7 МеВ  для різних 

флюенсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Радіаційна модифікація структури та властивостей тонких плівок С60 при 

опроміненні іонами нікелю з надвисокою енергією проявляється у змінах 

спектрів оптичного поглинання, зменшенні енергетичної щілини Еg за висо-

ких флюенсів, які відносять до появи аморфного вуглецю з напівпровіднико-

вою провідністю [11]. 

Високоенергетичне опромінення плівок фулеритів С60 іонами 
4C 

з енер-

гією 15 МеВ  також приводить як до пошкодження молекул, так і до 

полімеризації структури. Разом з тим картина рентгенівської дифракції харак-

теризується присутністю лише рефлексів, які властиві ГЦК-фазі, незважаючи 

на те, що інші методи вказують на існування полімеризованого стану. Харак-

терно, що параметри гратки ГЦК при початкових флюенсах збільшуються, а 

після його величини 15 21,5 10 іон / см  вони, навпаки, зменшуються до зна-

чень, що відповідають вихідному (неопроміненому) стану фулеритів. Це 

вказує на те, що при зростанні дози за рахунок полімеризації формується но-

ва структура стисненої ГЦК-фази [12]. Аналогічна поведінка спостерігається 

при опроміненні плівок фулериту С60 реакторними нейтронами [13]. 
 

За рахунок збудження електронної підсистемипри низьких енергіях бом-

бардуючих електронів відбувається полімеризація фулеритів С60 унаслідок 
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реакції (2 + 2)-циклопід’єднання. Опромінення фулеритів за більш високих 

енергій електронів 2 310 10 еВ  протягом кількох годин приводить до іншого 

механізму об’єднання фулеренів, а саме коалесценції молекул С60. При цьому 

між молекулами фулеренів формується горіхоподібна структура. Існує кілька 

типів формування горіхоподібних димерів С120 при електронному опромі-

ненні у вигляді комплексів Р55, Р56, Р66 (рис. 4.2) [14]. 

 

 
Рис. 4.2. Геометрія димерних комплексів С120 із структурами Р55 (а), Р56 (б)  

та Р66 (в) (числа 5–8 указують на кількість атомів вуглецю в об’єднуючих кільцях). 
 

Відстань між центрами фулеренів для комплексів С120 становить 

0,86 нм , що на 14 % менше, ніж відстань між молекулами С60 у ГЦК крис-

талів, яка становить 0,1002 нм . Димер у формі земляного горіха є базовим 

елементом для формування більш довгих полімеризованих структур, які ха-

рактеризуються металевою провідністю з електроопором 1 10 Ом см  . У ро-

зглянутому димері електронна густина ВЗМО поширюється на всю димерну 

структуру. Це вказує на те, що електрони можуть вільно рухатися між моле-

кулами в комплексі без попереднього збудження, що неможливо у випадку 

полімерних структур у вигляді гантелі з (2 + 2)-циклопід’єднанням. Швид-

кість реакції полімеризації типу земляного горіха лінійно залежить від кіль-

кості налітаючих електронів і кубічно від потужності дози опромінення [15]. 

Таким чином, фулерени є структурами, чутливими до іонізаційного 

опромінення. У випадку опромінення бомбардуючими частинками (іонами, 

електронами) крім полімеризації структури може відбуватися аморфизація 

молекул С60. Співвідношення вказаних процесів залежить від типу іонізую-

чих частинок, їхньої енергії та дози поглинання. 
 

4.2. Комплекси молекул С60  з атомами вуглецю 
 

Іонізаційне опромінення частинками за рахунок ядерних та електронних 

втрат, які забезпечують передачу атомам енергії, що перевищує поріг змі-

щення, може приводити до вибивання атомів вуглецю з оболонок молекул С60 

з подальшим їхнім втіленням у міжвузлові положення кристалічних граток 

фулериту. Гібридизація електронних атомів молекул С60 та атомів вуглецю 
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внаслідок перерозподілу зарядів між ними сприяє утворенню комплексів С60–

С і, як результат, приводить до виникнення міжмолекулярного зв’язку та по-

лімеризації структури [16, 17]. 

За допомогою квантово-хімічних розрахунків показано, що молекулі фу-

лерену, біля якої знаходиться атом вуглецю, енергетично вигідно об’єд-

нуватися з ним унаслідок установлення хімічної взаємодії. Таке об’єднання 

можливе як за рахунок розриву подвійного зв’язку на межі двох шестикутни-

ків, так і внаслідок розриву одинарного зв’язку на межі п’ятикутника та шес-

тикутника молекули С60 із формуванням відповідних комплексів С60–С (6,6) і 

С60–С (5,6) (рис. 4.3). Крім того, дві молекули фулеренів за умови розміщення 

між ними атома вуглецю можуть об’єднуватися. При цьому внаслідок пере-

дачі від атома вуглецю по два електрони на кожний фулерен С60 з’являється 

інший, полімерний комплекс С60–С–С60. Формування такого комплексу 

відбувається в результаті розриву подвійних зв’язків на кожній із молекул. У 

даному випадку молекули розвертаються одна до одної на 90
0
 і їхні гексагони 

стають паралельними. 

 

 

 

 

 
Рис. 4.3. Звичайні С60–С (6,6) (а), С60–С (5,6) (б) 

та полімерні С60–С–С60 комплекси молекул С60 

(в) з атомами вуглецю. (Стрілки відповідають 

дипольному моменту. Контраст атомів вуглецю 

молекул С60 зв’язаний із знаком та величиною, 

розподіленою по фулерену, заряду, переданого 

від атомів вуглецю.) 

 
Величини зарядів, що передаються від атомів вуглецю до молекул С60 у 

звичайних комплексах в порівнянні з металічними атомами, незначні. Для 

комплексу С60–С (6,6) величина цього заряду дорівнює +0,45, а для системи 

С60–С (5,6) переданий заряд становить +0,322 електрона. Видно, що в ком-

плексах С60 з вуглецем електронна густина на фулереніперерозподіляється 

так, що більшість атомів вуглецю молекули на відміну від комплексів з ато-

мами металів стають зарядженими позитивно. 

Дипольні моменти для комплексів С60–С (6,6) і С60–С (5,6) становлять 

0,997 Д  та 1,0483Д  відповідно і напрямлені від центру молекули у проти-

лежний бік від під’єднаного атома вуглецю. 

Енергія основного стану атома вуглецю дорівнює 37,39Е  а.о., тому 

енергія обох звичайних комплексів відрізняється мало. Для зв’язку (6,6) вона 

становить 2296,539 а.о. , а у випадку (5,6) енергія становить 2296,536 а.о.  
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Величини вказаних енергій свідчать, що ймовірність утворення обох комп-

лексів обох типів майже однакова. 

Енергії зв’язку вказаних комплексів (6,6) і (5,6) також близькі між собою і 

дорівнюють 419,64  та 419,69 кДж / моль  відповідно. Для полімерного ком-

плексу С60–С–С60 сумарна енергія значно вища і становить 4555,7 а.о.  

Аналогічно більша енергія зв’язку 838,6звЕ  кДж / моль  Величина перенесе-

ного заряду дорівнює 0,323, а дипольний момент відсутній. Варто зазначити, 

що сумарна енергія та енергія зв’язку для звичайних комплексів є нижчими у 

порівнянні з відповідними комплексами молекул С60 з атомами металів. У ви-

падку полімерного комплексу С60–С–С60, навпаки, енергія зв’язку мало 

відрізняється за величиною від аналогічної енергії для полімерних комплексів з 

металами. Довжини зв’язків 1d  i 2d  та кут  наведено в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1. Довжини зв’язків між найближчими атомами вуглецю молекули С60 

та під’єднаним атомом вуглецю 1d , між атомами вуглецю у фулерені в місці 

приєднання атома вуглецю 2d  і кутом   між зв’язками при вершині, в якій 

знаходиться під’єднаний атом вуглецю в комплексах  

молекул С60 і вуглецю 
 

Комплекси молекул С60  

з атомами вуглецю 
1d , нм  2d , нм   , град  

С60–С (6,6) 0,1456 0,15 62,97 

С60–С (5,6) 0,1463 0,2187 96,76 

С60–С–С60 0,1468 0,161 66,33 
 

Звертає на себе увагу несуттєве зростання  для різних комплексів довжи-

ни зв’язку 1d . Водночас для полімерного комплексу С60–С–С60 ця відстань 

( 0,1468 нм ) найбільша. Більш суттєво для різних комплексів змінюється 

відстань 2d . Найбільшою вона є для несиметричного комплексу С60–С (5,6) –

0,2187 нм . Для цього комплексу також значним є кут   (96,76
0
). До речі, у 

порівнянні з комплексами з металами в комплексах з атомом вуглецю 

відстань 1d  менша, а відстань 2d , навпаки, більша. Це дає змогу стверджува-

ти, що геометричні, енергетичні, електронні характеристики комплексів мо-

лекул С60 з атомами вуглецю значно змінюються в порівнянні з подібними 

комплексами з атомами металів. 

Очевидно, що в порівнянні з довжинами одинарних та подвійних зв’язків 

у молекулах С60 найбільші їхні зміни в комплексах відбуваються в місцях 

під’єднання атома вуглецю. Водночас ці відмінності також зберігаються для 

віддалених зв’язків (рис. 4.4). 

Нерівномірне зменшення довжин зв’язків у молекулі С60 унаслідок 

під’єднання до них атомів вуглецю в усіх комплексах приводить до зміни 

геометрії фулеренів. Симетрія молекули при цьому знижується, що про-
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являється в поведінці коливнихспектрів. Крім виникнення трьох нових низь-

кочастотних власних коливань атома вуглецю, у комплексах спостерігаються 

зміни багатьох власних коливань молекули С60, які проявляються в 

розщепленні, зміщенні частот коливних мод. Так, у спектрах ІЧ-поглинання 

відбувається розщеплення всіх чотирьох мод Fu (1–4) для комплексів 

(рис. 4.5). 

 

 
Рис. 4.4. Довжини одинарних (-) та подвійних (- - -) зв’язків у молекулах С60  

та комплексах С60–С (6,6) (●, ○), С60–С–С60 (∆,●) (а) і С60–С (5,6) (●, ○) (б). 
 

 
 

Рис. 4.5. Спектри ІЧ-поглинання для комплексів С60–С (6,6) (а), 

С60–С (5,6) (б), С60–С–С60 (в).  
 

На відміну від спектра ІЧ-поглинання молекул С60 для системи С60–С 

(6,6) найбільш інтенсивними є розщеплені стани мод Fu (3,4). У випадку не-

симетричного комплексу С60 (5,6) у високочастотній області виникає велика 

кількість коливань з малою інтенсивністю. Спектр поглинання полімерного 

комплексу С60–С–С60 подібний до аналогічного спектра для фулеренів. Так, 



108 

найбільш інтенсивною є смуга Fu (1). Водночас у спектрі, крім коливних мод 

Fu (1–4), виникають малоінтенсивні смуги, активні у спектрі КРС. Спектри 

КРС для всіх комплексів у загальному зберігають вигляд, характерний для 

молекул С60, що зумовлено незначним ангармонізмом, який вноситься 

співрозмірним за масою приєднаним атомом вуглецю (рис. 4.6). 
 

 
 

Рис. 4.6.Спектри КРС для комплексів С60–С (6,6) (а), С60–С (5,6) (б), С60–С–С60 (в). 
 

Величина розщеплення мод комплексу С60–С (5,6) більша, ніж для ком-

плексу С60–С(6,6). У випадку полімерного комплексу С60–С–С60 має місце 

зсув смуги Ag(2) у бік менших частот на 9 см
-1

, що спостерігається в поліме-

ризованих фулеритах. Коливні моди розширюються внаслідок активізації ро-

зщеплених коливних станів. Разом з тим величина розщеплення значно мен-

ша, ніж у комплексах із важкими атомами металів. Як і у випадку комплексів 

фулеренів з металами, комплекси з атомами вуглецю є стабільними система-

ми, що сприяють утворенню ковалентних міжмолекулярних зв’язків у фуле-

ритах С60.  
 

4.3. Полімеризація та аморфизація плівок фулеритів 

при опроміненні електронами 
 

Уже у випадку опромінення плівок фулеритів С60 низькоенергетичними 

γ-квантами спостерігається поява полімеризованих структур [18, 19] у випад-

ку бомбардування високоенергетичними електронами, за яких значними є 

ядерні втрати, що забезпечують передачу атомам вуглецю фулеренівпорого-

вої величини енергії (Ed ≈ 15 еВ), можливою є не лише полімеризація струк-

тури, а також її аморфизація за рахунок фрагментації молекул [20–25]. 

На рис. 4.7 наведено рентгенівські дифрактограми для плівки фулериту 
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С60 у вихідному стані напилення та після електронного опромінення з 

енергією іонізуючих частинок еЕ 1,8 МеВ  за різних доз поглинання. 
 
 

 

 
 

Рис. 4.7. Спектри рентгенівської 

дифракції для плівки фулериту С60 

у вихідному стані напилення (1) та 

після електронного опромінення з 

дозами поглинання 1,0 (2); 1,5 (3); 

3,0 (4) і 4,0 МГр
 
(5) (Si(100), 

2000d   нм, 

CoK е0,17920 нм, Е 1,8 МеВ


   ) 

 

Варто зазначити, що вже у вихідному стані напилення виникає асиметрія 

дифракційних піків, особливо максимуму (111), що вказує на формування у 

плівках хаотично розподілених дефектів, які приводять до появи в ГЦК фазі 

прошарків з ГЩУ структурою. У випадку опромінення електронами при до-

зах поглинання 1,0 і 1,5 МГр  параметр гратки ГЦК фази збільшується до 

відповідних значень 1,4228  і 1,4255нм , у порівнянні з 1,4214а   нм для 

плівки у вихідному стані. Водночас при подальшому зростанні дози погли-

нання до 3,0 і 4,0 МГр  параметр гратки зменшується до 1,4216  і 1,4200 нм  

відповідно. Подібні зміни параметрів гратки а  і с  і співвідношення /c a  та-

кож мають місце для ГЩУ структури.  

Очевидно, що із зростанням концентрації радіаційних пошкоджень, які 

супроводжуються утворенням пар Френкеля, відбувається збільшення числа 

пустот кристалічних граток, заповнених зміщеними атомами вуглецю, а отже 

комплексів С60–С. Створення таких комплексів призводить до виникнення до-

нор-акцепторної взаємодії між ними, що супроводжується фіксацією орієнтації 

молекул. На зникнення обертальних ступенів вільності молекул указує поява 

при опроміненні слабкого дифракційного піка (200). Така взаємодія стає 

більше помітною при зростанні дози поглинання до більших величин 3,0 і 

4,0 МГр , при яких не лише виникає дифракційний максимум (200), а також 

відбувається зменшення параметрів гратки. Поява при опроміненні додаткової 

ковалентної міжмолекулярної взаємодії має вплив на спектри КРС (рис. 4.8). 

При збільшенні дози поглинання у високочастотній області КРС спосте-

рігається зростання фону, яке є наслідком гібридизації електронних станів 

при утворенні комплексів і результатом порушень будови молекул С60, 

пов’язаної із статичними локальними зміщеннями атомів вуглецю в місцях 

радіаційних пошкоджень. За більших доз поглинання (3,0 і 4,0 МГр ) відзна-
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чається розм’якшення коливних мод і розщеплення смуг Hg (1), Hg (4), Hg (7). 

Крім змін у спектрах КРС також відбувається перебудова електронних станів. 

На рис. 4.9 представлено спектри оптичної провідності ( )Е  для плівки С60 у 

вихідному стані напилення та після опромінення електронами. 
 

 

 

 
Рис. 4.8. Спектри КРС для 

плівки фулериту С60 у вихідному 

стані напилення (1) та після 

електронного опромінення із 

дозами поглинання 1,0 (2); 

1,5 (3); 3,0 (4) та 4,0 МГр
 
(5) 

(Si(100), 2000d   нм, 

514,5 нм  , Е 1,8 МеВ , 

293Т   К). 

 

 

 

 

 
Рис. 4.9. Спектри оптичної провід-

ності для фулериту С60 у вихід-

ному стані напилення (1) та після 

електронного опромінення 

з дозами поглинання 1,0 (2) та 

1,5 МГр (3) (Si(100), 2000d   нм, 

еЕ 1,8 МеВ , 293Т   К). 

За малих доз поглинання (1,0 і 1,5 МГр ) основні особливості оптичної 

провідності неопроміненої плівки фулериту С60 зберігаються. У високо-

частотній області різко зростає інтенсивність смуг міжзонних переходів, 

зміщення максимумів σ(Е). При енергії близько 5еВ  унаслідок відсутності 

переходу електронів на s-стани молекул різко зменшується. Наявність таких 

змін σ(Е) вказує на значну перебудову електронної структури фулеритів, яка 

відбувається в результаті гібридизації електронних станів одномірних нано-

структур при створенні комплексів із радіаційно-індукованими міжвузловими 

атомами вуглецю. Поява таких атомів вуглецю також приводить до перебу-

дови спектра випромінювальної рекомбінації екситонів Френкеля на локаль-

них Х-центрах. На рис. 4.10 наведено спектри ФЛ для плівки фулериту С60 

після електронного опромінення. 
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Рис. 4.10. Спектри ФЛ для плівок  

фулериту С60 після електронного 

опромінення з дозами 1,0 (1), 3,0 (2) 

і 4,0 МГр (3) (Si(100), 2000d   нм, 

Ее 1,8 МеВ , 514,5 нм  , 77Т   К). 

 

Видно, що при збільшенні дози поглинання, особливо у випадку 

4,0 МГр , не  лише основний пік близько 1,69 еВ , а також інші максимуми 

ФЛ розширюються. Указана перебудова спектрів ФЛ свідчить про форму-

вання при радіаційних пошкодженнях нових випромінювальних Х-центрів, 

що з’являються при формуванні комплексів молекул С60 із міжвузловими 

атомами вуглецю. При іонному опроміненні у плазмі тліючого розряду арго-

ну спектр ФЛ зазнає незначних змін (рис. 4.11). 
 

 

 
Рис. 4.11. Спектри ФЛ для плівки 

фулериту С60 у вихідному стані на-

пилення (1) та після іонного опро-

мінення у плазмі тліючого розряду 

аргону з дозою поглинання 

0,2 МГр  (2) (підкладинка з нержа-

віючої сталі, 1200d   нм, 

514,5 нм  , 1ArЕ  кеВ, 

4,2Т   К). 

 

Більш суттєвою є радіаційно-стимульована перебудова структури та оп-

тичних властивостей у випадку високих доз поглинання електронного 

опромінення, яка свідчить не лише про виникнення за значних флюенсів 

полімеризації структури, а також її аморфизації [26–31]. 

Дійсно, як видно з рис. 4.12, у випадку опромінення плівок фулериту С60 

електронами із енергією 1,8еЕ   МеВ з підвищенням флюенса спостеріга-

ються зміни рентгенодифракційної картини, що вказують на перебудову їх-

ньої кристалічної структури. 

Видно, що вже за малої дози поглинання (1,0 МГр) з’являється струк-

турний пік (200) та його другий порядок (400), які не характерні для фулери-

ту С60 і відсутніу вихідному стані напилення плівки. Інтенсивність обох 

максимумів немонотонно зростає при збільшенні дози поглинання і досягає 

максимального значення при 25 МГр . 



112 

Поява вказаних інтерференційних піків свідчить, що в результаті опро-

мінення виникає ковалентна міжмолекулярна взаємодія, яка зупиняє оберта-

льний рух фулеренів. Параметр гратки кристалічної структури у вихідному 

стані становить 1,421нм . При зростанні дози поглинання до 6,0 МГр  цей 

параметр повільно підвищується до величини 1,425нм , а при дозі поглинан-

ня 25 МГр зменшується до значення 1,422 нм [26–31]. 

 

 

 
 

Рис. 4.12. Спектри рентге-

нівської дифракції для 

плівки фулериту С60 у 

вихідному стані напилення 

(1) та після опромінення 

електронами з дозами по-

глинання 1,0 (2); 3,0 (3); 

6,0 (4); 10 (5); 13 (6); 20 (7) 

та 25 МГр (8) (Si(100), 

2d   мкм, Ее 1,8 МеВ , 

СоК 0,17902 нм


  ). 

 

Така поведінка параметра гратки вказує, що за менших доз поглинання 

здебільшого проявляється накопичення атомів вуглецю в міжвузлових поло-

женнях, яке приводить до розширення гратки. За більших доз поглинання 

концентрація зміщених атомів вуглецю зростає і збільшується ефект між-

молекулярної взаємодії, який супроводжується стисненням гратки. Зміна па-

раметра гратки ГЦК фази є не єдиним наслідком опромінення. Полімеризація 

структури викликає асиметрію дифракційних піків, а падіння ступеня 

кристалічності може бути результатом аморфизації структури, обумовленої 

руйнуванням бомбардуючими частинками фулеренів. Воно стає більш 

помітним при великих флюенсах. 

Оскільки інтенсивність максимуму (200) при всіх дозах поглинання 

зберігається високою, то на фоні зменшення ступеня кристалічності це вказує 

на співіснування процесів полімеризації та аморфизації, що викликані одним 

механізмом, а саме радіаційним зміщенням атомів вуглецю з молекул С60. 

Водночас ефективність аморфизації із зростанням дози поглинання стає пе-

реважаючою і можна припустити, що за більшого радіаційного навантаження 

буде відбуватися перетворення фулеритів в аморфну вуглецеву фазу (а-С). 

Полімеризація молекул С60 приводить до зниження їхньої симетрії і, як 

наслідок, до зміни коливної структури, що проявляється у спектрах КРС 

опромінених плівок фулеритів (рис. 4.13). 

У вихідному стані напилення плівки спостерігається типові коливні мо-

ди, характерні молекулам С60. Із зростанням дози поглинання відбувається 
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зміна форми та інтенсивностей коливних смуг, їхнє розширення та зміщення. 

Так, коливна смуга Hg (1) зміщується в бік більших частот. Смуга Ag (1) із 

ростом дози поглинання втрачає інтенсивність. Смуги коливань Hg (2,3) роз-

ширюються. Особливо суттєвим є зсув і розширення смуги Hg (8), яка обу-

мовлена коливаннями С=С зв’язків, які в першу чергу відповідальні за фор-

мування ковалентних міжмолекулярних зв’язків. Разом з тим навіть при зна-

чних дозах поглинання 20 МГр  полімеризація молекул за рахунок ядерних 

втрат електронів є не досить ефективною, оскільки кристалічна структура і 

коливні спектри не зазнають значних змін. Відомо, що більш ефективно по-

лімеризована структура формується  внаслідок опромінення електронами з 

меншими енергіями до 10 кеВ , коли переважають електронні втрати. Більше 

того, за енергії 1,8еЕ  МеВ ядерні втрати незначні і тому очікувати 

суттєвого впливу опромінення на полімеризацію молекул не можна. 

 

 

 

 

Рис. 4.13. Спектри КРС для 

плівки фулериту у вихід-

ному стані напилення (1) та 

після опромінення електро-

нами з дозами поглинання 

1,0 (2); 3,0 (3); 6,0 (4); 

10 (5); 13 (6); 20 (7) і 

25 МГр (на вставці) (8) 

(Si(100), 2d   мкм,

514,5 нм  ,Ее 1,8 МеВ ). 

 
У випадку опромінення з найбільшою дозою поглинання 25 МГр спо-

стерігається значна перебудова спектра КРС. По-перше, з’являється різке 

зростання фону. Крім того, виникає суттєве зменшення структурно-чутливої 

смуги Ag (2), а також зростання відносної інтенсивності та розширення 

максимумів коливних смуг Hg (7,8). Оскільки смуга коливань Hg (8) 

розміщена поблизу коливної моди аморфного вуглецю (а-C), то очевидно, що 

за даної дози поглинання не лише відбувається полімеризація структури, а 

також її аморфизація за рахунок руйнування молекул С60. Таким чином, як 

показують спектри КРС, залежно від дози поглинання співвідношення між 

полімеризованою та аморфною фазами змінюються. Формування останньої 

зростає із збільшенням флюенса іонізуючого опромінення [31]. 
 

Перебудова структури, яка є результатом гібридизації електронних 

станів молекул С60 також впливає на релаксацію електронних збуджень. Із 

рис. 4.14 видно, що з підвищенням флюенса опромінення електронами 



114 

відбувається суттєва перебудова спектрів ФЛ, одержаних для плівок фулери-

ту С60. 

 

 

 

 

Рис. 4.14. Спектри ФЛ для 

плівки фулериту С60 у 

вихідному стані напилення 

(1) та після опромінення 

електронами з дозами по-

глинання 1,0 (2); 3,0 (3); 

6,0 (4); 10 (5); 13 (6); 20 (7) і 

25 МГр (8) (Si(100), 

2d   мкм, 514,5 нм  , Ее

1,8 МеВ , 77Т   К). 

 

Варто зазначити, що одержані зміни спектрів ФЛ подібні до тих, що ма-

ли місце при легуванні плівок фулериту С60 атомами металів, особливо олова. 

Цей спектр складається із двох широких безструктурних смуг. Максимум 

першої з них уже після опромінення з дозою поглинання 1,0 МГр  сильно 

розширюється і зміщується в бік менших частот в порівнянні з положенням 

піка близько 1,69 еВ  для неопроміненого зразка, який відповідає за випро-

мінювання синглетного екситону Френкеля, захопленого власною димерною 

Х-пасткою. 

Таке розширення екситонної зони свідчить про гібридизацію електрон-

них станів даного екситону з станами з перенесенням заряду, що характерно 

для випадку міграції синглетного екситону на сусідні молекули С60 або про 

виникненні нових Х-пасток, зв’язаних із структурними перетвореннями. В 

обох випадках розширення смуги поблизу випромінювання синглетного ек-

ситону можна розглядати як наслідок полімеризації структури, обумовленої 

комплексоутворенням. Друга широка смуга близько енергії 1,4 еВ  зосеред-

жена в області випромінювання триплетних екситонів. Як для власної 

химерної Х-пастки, так і для нових Х-пасток, які з’являються в результаті 

полімеризації незважаючи на збереження загального вигляду спектра ФЛ з 

підвищенням дози поглинання, ця низькочастотна, як і високочастотна, смуга 

розширюється і зміщується в бік малих енергій.Особливо помітним таке 

зменшення стає у випадку великих доз поглинання 20 і 25 МГр. За цих доз 

поглинання інтегральна інтенсивність обох смуг майже однакова. Крім того, 

спостерігається гасіння ФЛ. Очевидно, що за вказаних доз поглинання 

проявляється не лише полімеризація, а також аморфизація, а можливо, і 

фрагментація молекул С60. Перебудова структури фулеренів супроводжується 

зародженням різноманітних Х-пасток [32–35]. Водночас видно, що навіть за 
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високих доз поглинання ( 25 МГр ) фулерени проявляють високу радіаційну 

стійкість до електронного опромінення. 

Одержані результати також підтверджуються дослідженнями оптичних 

параметрів із використанням методу спектральної еліпсометрії [36]. 

На рис. 4.15 наведено спектри оптичної провідності σ(Е) для плівок 

фулеритів С60 після електронного опромінення з різними дозами поглинання. 
 

 
Рис. 4.15. Спектри оптичної провідності для плівки фулериту С60 у вихідному стані 

напилення (1) та після опромінення електронами з дозами поглинання 1,0 (2); 3,0 (3); 

6,0 (4); 10 (5); 13 (6); 20 (7) (Si(100), 2d   мкм, Ее 1,8 МеВ ). 

Видно, що поведінка спектрів σ(Е) з деякими зміщеннями смуг оптичної 

провідності до дози поглинання 13 МГр  
зберігається і в основних рисах від-

повідає аналогічному спектру для плівки у вихідному стані напилення. Хара-

ктер змін спектра σ(Е) подібний до того, що спостерігався у випадку функці-

оналізації молекул С60 атомами нелужних металів міді, срібла, титану, індію, і 

свідчить про протікання процесу полімеризації. При дозі поглинання 

3,0 МГр оптичне поглинання досягає найбільших значень, що можливо обу-

мовлено високим ступенем полімеризації, при якому аморфизація молекул не 

помітна. Із подальшим підвищенням дози поглинання, особливо після 

13 МГр , оптичне поглинання починає падати, а максимуми міжзонних 

переходів стають менш вираженими. Найбільш катастрофічне падіння 

оптичної провідності відбувається в області смуги з максимумом близько 

4,5 еВ . У випадку дози поглинання 20 МГр  максимуми міжзонних переходів 

зникають, а величина оптичної провідності, як і при зростанні вмісту атомів 

металів у плівці С60, стає малою. При збільшенні дози поглинання до 
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25 МГр ця тенденція підсилюється і є наслідком руйнування молекул С60. 

Очевидно, що при знешкодженні фулеренів переходи на окремі молекулярні 

орбіталі стають неможливими і тому спектр σ(Е) втрачає свої особливості. 

Величина оптичної провідності відповідає її значенню для аморфного вугле-

цю (а-С). 

Таким чином, за ядерних втрат енергії бомбардуючих електронів у 

плівках фулеритів С60 одночасно реалізуються процеси полімеризації струк-

тури та аморфизації молекул, обумовлені радіаційними пошкодженнями обо-

лонок фулеренів, що супроводжуються зміщенням атомів вуглецю та їхнім 

втіленням у міжвузлові положення ГЦК фази з утворенням комплексів С60–С 

(6,6), С60–С (5,6), С60–С–С60. Як витікає з досліджень рентгенівської диф-

ракції, спектрів КРС, ФЛ, оптичної провідності за менших доз поглинання в 

інтервалі (1,0 13) МГр переважаючим процесом є полімеризація структури, а 

з подальшим підвищенням дози поглинання до 20, 25 МГр  починає сильно 

проявлятися аморфизація будови молекул С60, пов’язана з їхнім руйнуванням. 

 

4.4. Полімеризація та аморфизація плівок фулеритів С60  

при опроміненні іонами заліза 

 

Полімеризацію структури фулеритів С60 та її аморфизацію також можна 

отримати при опроміненні іонами. Часткова або повна деструкція молекул 

С60 сильно залежить від маси іонів, їхнього зарядового стану та досягнутої 

швидкості в результаті прискорення. Указані фактори суттєво впливають на 

співвідношення між ядерними та електронними втратами іонів при їхньому 

гальмуванні, а отже на механізм структурних перетворень у фулеритах С60 

[37–42]. 

Проходження бомбардуючих іонів заліза через тверду фазу С60 супро-

воджується втратами енергії на ядерну підсистему за рахунок співударів з 

ядрами атомів і на збудження та іонізацію електронів, яке відбувається в 

результаті непружної взаємодії іонів заліза з електронною підсистемою. 

Збудження електронної підсистеми молекул С60 може приводити до 

полімеризації між фулеренами. З іншого боку, міжмолекулярна полімери-

зація може виникати за рахунок втілених у міжвузля ГЦК гратки зміщених 

атомів вуглецю, а можливо, й імплантованих атомів заліза. Для іонів Fe
+
 з 

енергією ЕFe = 140 кеВ відповідно до розрахунків із використанням програм-

ного пакета SRIM-2008 електронні втрати у плівках С60 становлять 

1( ) 3,622 10e eS dE dx    еВ/ А


, а ядерні втрати дорівнюють 

1( ) 7,159 10n nS dE dx    еВ/ А


 [43]. При цьому можна очікувати, що на 

відміну від опромінення високоенергетичними електронами ймовірність 

полімеризації та аморфизації буде майже однаковою. Як видно з рис. 4.16, 

іони Fe
+
 взаємодіють з фулеренами по всій глибині проникнення, яка 
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дорівнює 128 нм при повздовжньому, рівному 23,7 нм, і поперечному, 

рівному 20,1 нм, розкидах майже по всій глибині проникнення. У результаті 

радіаційних пошкоджень молекул енергія віддачі атомів дорівнює 

(70 80) еВ / (А іон)


. У результаті з фулеренами також частково взаємодіють 

вторинні частинки. Крім того, деяка частина енергії іонів витрачається на 

іонізацію атомів вуглецю в молекулах С60. 
 

 

 

 

 
 

Рис. 4.16. Конформаційний профіль 

іонів Fe
+
 з початковою енергією 

140FeЕ   кеВ у плівці фулериту С60. 

 

При товщині плівки С60 1000d   нм бомбардуючі іони Fe
+
 не проника-

ють за межі зразка і тому вони після втрат енергії на радіаційні пошкодження 

можуть імплантуватися в фулериті. Така імплантація атомів заліза може бути 

додатковим фактором формування полімеризованих структур. Очевидно, що 

руйнування фулеренів відбувається як у неполімеризованому, так і в 

полімеризованому станах [17]. Зі зростанням дози поглинання частина моле-

кул, що полімеризується, проходить через максимум і при великих дозах 

зменшується за рахунок пошкодження полімерної фази фрагментами пош-

коджених молекул. Частка аморфної фази із збільшенням дози поглинання 

зростає і за великих флюенсів виходить на насичення [44]. 

Таким чином, у результаті одночасного протікання процесів поліме-

ризації та аморфизації, а також їхнього взаємного впливу із зростанням дози 

поглинання бомбардуючих іонів Fe
+
 можна очікувати складних перетворень 

спектрів КРС. На рис. 4.17 наведено спектри КРС для плівок С60 у вихідному 

стані напилення та після іонного опромінення. 

Видно, що вже за найменшого флюенса 12 21,2 10 іон / см  спостерігається 

зростання загального фону розсіяння в області частот 11000 1600 см , а та-

кож зростання відносної інтенсивності лінії Hg (8). Має місце зміщення моди 

Ag (2) у бік більших частот та зменшення її інтенсивності. Така поведінка 

спектра КРС зберігається і при більш високому флюенсі 13 21,2 10 іон / см . За 

даного флюенса інтенсивність смуги Ag (2) продовжує зменшуватися. Крім 

того, спостерігається суттєве розширення смуги Hg (7), яка майже зникає. В 

інтервалі більш низьких частот смуги коливних мод Ag (1) та Hg (1,6) 

зберігаються. Катастрофічна зміна спектра КРС наступає при флюенсі 
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14 20,66 10 іон / см . За такої дози всі піки КРС зникають і з’являються широкі 

гало, які характерні для аморфного вуглецю та іншим нанокластерам графіту. 
 

 

 

 

Рис.4.17. Спектри КРС плівок фуле-

риту С60 у вихідному стані напилення 

(1) та після опромінення іонами Fe
+
 з 

флюенсами 121,2 10 (2), 
131,2 10 (3) та 

14 20,66 10 іон / см  (4). (Si(100), 

1000d   нм, 514,5 нм  , 

140FeЕ   кеВ, 300Т  К). 

 

Процес аморфизації у твердих С60 сильно відрізняється від того, як він 

протікає в інших алотропних фазах вуглецю, оскільки на нього накладається 

процес полімеризації молекул С60. Накладання обох процесів приводить до 

виникнення сильно трансформованих смуг Ag (2) внаслідок їхньої високої 

чутливості до формування полімеризованих структур та будови молекул С60. 

Для детального вивчення дозової залежності процесів полімеризації та 

аморфизації доцільно визначити поведінку компонент розсіяння в околі сму-

ги Ag (2). Розклад спектра КРС поблизу смуг Hg (7), Ag (2), Hg (8) на компо-

ненти наведено на рис. 4.18. 

У випадку флюенса 12 21,2 10 іон / см  видно незначні зміни піка Ag (2), які 

викликані появою його асиметрії. Одна з двох компонент знаходиться поблизу 

частоти 11475 см , а друга розташована близько 11444 см . Відомо, що ко-

ливна мода Ag (2) дуже чутлива до руйнування π-зв’язків, яке сприяє форму-

ванню (2 + 2)-циклопід’єднання молекул С60 унаслідок переродження sp
2
-

гібридизованих станів у sp
3
-стани. Мода Ag (2) зміщується до менших частот 

пропорційно до числа ковалентних міжмолекулярних зв’язків, що відповідають 

одній молекулі. Часткова втрата π-зв’язків приводить зміщення лінії Ag (2) на 

величину ~ 15см , що може бути обумовлено утворенням димерів. 

Відомо, що утворення лінійних ланцюгів, коли відбувається перехід до 

орторомбічної структури, стає можливим у випадку появи не одного, а двох 

зв’язків на молекулу С60. При цьому зміщення пентагональної пінч-моди 

Ag (2) зростає до ~ 110 см . Більші зміщення відносять до формування тетра-

гональної і ромбоедричної структур, які можливі при подальшому зростанні 

числа зв’язків до чотирьох і шести на молекулу відповідно. При флюенсі 
13 21,2 10 іон / см , як видно з рис. 4.18, смуга Ag (2) може бути розкладена на 

кілька компонент з частотами 11469,1460,1444,1424 см .  
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Рис. 4.18. Розклад смуг спектру КРС в околі коливної моди Ag (2), одержаних для плівки 

фулериту С60 у вихідному стані напилення (а) та після опромінення іонами Fe
+
 з енергією 

140FeЕ   кеВ
 
і флюенсами 12 131,2 10 ( ); 1,2 10 ( )б в   і 14 20,66 10 іон / см  (г). 

 

Таким чином, уже за початкового флюенса 12 21,2 10 іон / см  виникнення 

компоненти близько 11444 см  указує на можливість формування двомірної 

полімеризованої фази з тетрагональною структурою. У випадку більшого 

флюенса 13 21,2 10 іон / см  виникає суміш неполімеризованої ГЦК фази зком-

понентою Ag (2) смуги близько 11469 см  та орторомбічної ( 11460 см ) і 

тетрагональної ( 11444 см ) полімеризованих структур.  

На відміну від поведінки спектра КРС при флюенсі 12 21,2 10 іон / см  у ви-

падку флюенса 13 21,2 10 іон / см  інтенсивність смуги Ag (2) зменшується і вона 

стає майже співставною з інтенсивністю лінії Hg (8). При цьому смуга Hg (8) 

сильно розширюється і стає структурованою. Одна з компонент розміщується 

близько 11595 см  і властива графіту. Зростання інтенсивності та розширення 

смуги Hg (8), відповідальної за коливання С=С, обумовлено переходом гібри-

дизованих станів sp
2
-sp

3
, який забезпечує утворення полімеризованих структур з 

одночасною аморфизацією молекул С60 та їхнім переродженням у нано-

кристаліти графіту. Одночасне протікання процесів полімеризації та аморфизації 

супроводжується суттєвою перебудовою сусідніх смуг Ag (2) і Hg (8) з 

тенденцією до зникнення коливної пінч-моди на фоні збільшення інтенсивності 

лінії Hg (8), яка вказує на співіснування обох типів структур. 
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За більшого значення флюенса 14 20,66 10 іон / см  відбувається повна 

руйнація молекул С60 з переходом до аморфної фази вуглецю (а-C), поява 

якого у спектрі КРС викликає виникнення D i G смуг. Ці смуги характеризу-

ються тонкою структурою, що відображає утворення не лише аморфної фази, 

а також нанокристалічних шарів графіту. 

Підтвердженням виникнення полімеризованої структури фулериту С60 та 

аморфної фази вуглецю при іонному опроміненні є результати рентгенівської 

дифракції (рис. 4.19). Необхідно відзначити, що при всіх флюенсах збері-

гається дифракційна картина, властива ГЦК фазі. Очевидно, що внаслідок 

проходження рентгенівських променів на глибину, яка значно перевищує 

довжину проекційного пробігу іонів ця картина відповідає як імплантованим, 

так і неушкодженим шарам плівки фулериту. З цієї причини поверхнева зміна 

структури за рахунок полімеризації молекул С60 накладається на вихідну ГЦК 

структуру, яка дає основний внесок в дифракційну картину. Разом з тим де-

тальний розгляд цієї картини дає змогу показати, що у фулеритах після 

опромінення відбувається ряд структурних перетворень, які були встановлені 

з розгляду спектрів КРС. Так, із підвищенням флюенса параметр гратки 

зменшується від значення 1,434а   нм у вихідному стані напилення до вели-

чин 1,433а   нм для флюенса 12 21,2 10 іон / см , 1,430а   нм для 

13 21,2 10 іон / см  та 1,416а   нм для 14 20,66 10 іон / см . Таке зменшення па-

раметра гратки є проявом поверхневих змін структури плівок фулериту С60, 

обумовлених стисненням ГЦК фази за рахунок виникнення ковалентних 

міжмолекулярних зв’язків. 

Аморфизація структури приводить до зростання інтенсивності фону рен-

тгенівського розсіяння та зменшення інтенсивності дифракційних піків, що 

особливо помітно для найбільшого флюенса 14 20,66 10 іон / см . Крім амор-

физації структури, також відбувається полімеризація фулериту. На це вказує 

виникнення при опроміненні дифракційного максимуму (200) та розщеплен-

ня інших смуг на окремі компоненти. 

На рис. 4.20 представлено розклад дифракційних максимумів для плівок 

фулериту С60 у вихідному стані напилення та після опромінення іонами Fe
+
 з 

різними флюенсами. Видно, що вже у вихідному стані напилення для лінії 

(111) спостерігаються два піки, що є наслідком присутності у плівці двох 

ГЦК і ГЩУ структур. 

З опроміненням іонами всі дифракційні піки трансформуються з форму-

ванням компонент, які можуть бути віднесені до орторомбічної і тетрагона-

льної полімеризованих фаз. Параметри вказаних фаз для різних флюенсів на-

ведено в табл. 4.2. 

Необхідно відмітити, що одержані параметри граток відрізняються від їх-

ніх значень, характерних для полімеризованих структур, одержаних за високих 

тисків і температур. Водночас опромінення іонами, як і у випадку стиснення, 
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приводить до значних спотворень ГЦК граткифулериту, які є наслідком фор-

мування в плівках С60 полімеризованих та аморфизованої фаз. 
 

 

 
 

Рис. 4.19.Спектри рентгенівсь-

кої дифракції для плівок фуле-

риту С60 у вихідному стані на-

пилення (1) та після опромі-

нення іонами Fe
+
 з флюенсами 

121,2 10 (2); 131,2 10 (3) та 

14 20,66 10 іон / см  (4) (Si(100), 

1000d   нм, 

CоK 0,17902 нм


  , 

140FeЕ   кеВ, 300Т  К). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.20. Розклад інтерференцій-

них максимумів на елементарні 

компоненти Лоренца в околі диф-

ракційних піків ГЦК гратки плівок 

фулерита С60 у вихідному стані 

напилення (а, б) і після опромінен-

ня іонами Fe
+
 з енергією 

140FeЕ   кеВ і флюенсами 

121,2 10 ( , )в г ; 131,2 10 ( , )д е  та 

14 20,66 10 іон / см  (є, ж) 

 

Таблиця 4.2. Параметри граток для орторомбічної та тетрагональної фаз  

в опромінених іонами Fe
+
 плівках фулериту С60 при різних флюенсах 

 

Флюенс, 

 іон/см
2
 

Параметри гратки, нм 

Орторомбічна фаза Тетрагональна фаза 

1,2·10
12 

1,2·10
13 

0,66·10
14

 

а= 1,316; b = 1,458; с = 1,566 

а = 1,331; b = 1,417; с = 1,572 

а= 1,298; b = 1,433; с = 1,552 

a = b = 1,312; с = 1,450 

а = b = 1,336; с = 1,417  

а = b = 1,305; с = 1,433 
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4.5. Полімеризація та аморфизація плівок фулеритів С60  

при опроміненні іонами титану 
 

Для іонів титану (маса 47,95 а.о.м ) з енергією 140
iTЕ   кеВ відповідно 

до результатів розрахунків, виконаних із застосуванням програмного пакета 

SRIM-2008.04, електронні втрати енергії бомбардуючих іонів складають 

0( ) 2,609 10е еS dE dx    еВ/ А


 а ядерні втрати дорівнюють 

0( ) 3,305 10n nS dE dx    еВ/ А


 При цьому, як і у випадку опромінення іона-

ми заліза, можна очікувати, що ймовірність полімеризації та аморфизації бу-

де майже однаковою. Разом з тим необхідно врахувати, що не лише 

бомбардуючі іони взаємодіють із молекулами С60. Як видно з рис. 4.21, іони 

Ті
+
 взаємодіють з фулеренами С60 на всій глибині проникнення, яка дорівнює 

143,1нм  при повздовжньому, рівному 27 нм, і поперечному, рівному 22,9 нм, 

розкидах [45]. 
 

 

 

 

 

Рис. 4.21. Конформаційний профіль іонів 

Ті
+
 з енергією 140

iTЕ   кеВ у плівці  

фулериту С60. 

 

 

На рис. 4.22 показано зображення дифракційної картини розсіяння 

рентгенівських променів залежно від флюенса іонного бомбардування час-

тинками Ті
+
 плівок С60. 

Видно, що вже при флюенсі 12 21,2 10 іон / см  з’являється асиметрія піків 

(111),(311) та виникає дифракційний максимум (200). При збільшенні флюен-

са до 13 21,2 10 іон / см  інтерференційний пік (111) розщеплюється, максимум 

(311) залишається асиметричним, пік (200) зберігається. Аналогічна картина 

спостерігається при флюенсі 14 20,66 10 іон / см . При цьому необхідно враху-

вати, що інтенсивність усіх дифракційних піків у випадку флюенса 
14 20,66 10 іон / см  падає, що свідчить про зменшення вмісту вихідної ГЦК 

фази. На рис. 4.23 наведено розклад дифракційних піків на компоненти для 

різних флюенсів опромінення іонами Ті
+
. Видно, що найбільш інтенсивні ди-

фракційні піки знаходяться поблизу положень 2 12,4; 2 20,5     і 

2 24,5 град  , що відповідає наявності у зразку ГЦК фази, присутність якої 

характерна для фулериту С60 при кімнатних температурах. 
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Рис. 4.22. Спектри рентгенівської 

дифракції для плівок фулериту С60 у 

вихідному стані напилення (1) та 

після опромінення іонами Ті
+
 з 

флюенсами 121,2 10 (2); 131,2 10 (3) 

та 14 20,66 10 іон / см  (4) (Si(100), 

1000d   нм, CоK 0,17902 нм


  , 

140TiЕ   кеВ, 300Т  К). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.23.Розклад інтерференцій-

них максимумів на елементарні 

компоненти Лоренца в околі диф-

ракційних піків ГЦК гратки плів-

ки фулериту С60 у вихідному стані 

напилення (а, б) та після опромі-

нення іонами Ті
+
 з енергією 

140TiЕ   кеВ і флюенсами 

121,2 10 ( , )в г , 131,2 10 ( , )д е  

та 14 20,66 10 іон / см  (є, ж). 

 

Як витікає з аналізу розміщення компонент дифракційних максимумів, в 

опромінених зразках, крім ГЦК і ГЩУ фаз, з’являються полімеризовані орто-

ромбічна та тетрагональна структури. Їхні параметри граток наведено в 

табл. 4.3.  

Для ГЦК фази параметр гратки із збільшенням флюенса, як і у випадку 

опромінення іонами Fe
+
, суттєво зменшується від 1,434а   нм у вихідному 

стані напилення до 1,433а   нм при флюенсі 12 21,2 10 іон / см , 1,425а   нм 

для 13 21,2 10 іон / см  та 1,416а   нм при 14 20,66 10 іон / см . 
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Таблиця 4.3. Параметри граток орторомбічної та тетрагональної фаз  

в опромінених іонами Ті
+
 плівках фулериту С60 при різних флюенсах 

 
Флюенс, 

 іон/см
2
 

Параметри гратки, нм 

Орторомбічна фаза Тетрагональна фаза 

1,2·10
12 

1,2·10
13 

0,66·10
14

 

a = 1,154; b = 1,523; c = 1,657 

a = 1,29;  b = 1,419; c = 1,577 

a = 1,221; b = 1,504; c = 1,642 

a = b = 1,23; c = 1,432 

a = b = 1,31; c = 1,496 

a = b = 1,31; c = 1,498 
 

Варто зазначити, що втілення в міжвузлові пустоти зміщених атомів вуг-

лецю та імплантованих атомів титану має супроводжуватися, навпаки, зрос-

танням параметра гратки ГЦК фази. Очевидно, що зменшення параметра гра-

тки ГЦК фази вказує на появу ковалентної міжмолекулярної взаємодії, відпо-

відальної за полімеризацію фулеренів. 

Опромінення плівок фулеритів іонами Ті
+
 також приводить до перебудо-

ви спектрів КРС (рис. 4.24). 
 

 

 

Рис. 4.24. Спектри КРС для плівки 

фулериту С60 у вихідному стані на-

пилення (1) та після опромінення 

іонами Ті
+
 з флюенсами 

121,2 10 (2); 131,2 10 (3) та 

14 20,66 10 іон / см  (4) (Si(100), 

1000d   нм, 514,5 нм  , 

W = 2 Вт/см
2
, 140TiЕ   кеВ, 

300Т  К). 
 

 

За малих значень флюенсів ( 121,2 10  і 13 21,2 10 іон / см ), як і для плівки 

у вихідному стані напилення, у спектрі КРС спостерігаються всі смуги, 

характерні для молекули С60. Разом з тим відбувається перебудова спектрів 

КРС опромінених зразків. Видно, що з підвищенням флюенса зростає фон 

КРС. Як і у випадку опромінення іонами Fe
+
, у першу чергу змінюються 

спектри в околі смуги Ag (2). У випадку флюенса 14 20,66 10 іон / см  усі 

коливні моди зникають і з’являються лише широкі смуги з максимумами 

близько 1000 і 
11580 см . Остання, як відомо, характерна для аморфного вуг-

лецю. Це означає, що при найбільшому значенні флюенса відбувається руй-

нування молекул С60. Таким чином, лише до певних величин флюенса в 

плівці відбувається полімеризація, а при великих флюенсах унаслідок 

деградації самих фулеренів вона зникає. 

Виникнення нових компонент КРС поблизу моди Ag (2) вказує, що при 

опроміненні іонами Ті
+
 з’являється сукупність різноманітних міжмолекуляр-

них зв’язків, які приводять до виникнення орторомбічної та тетрагональної 
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фаз. При зростанні флюенса в інтервалі між коливними модами Hg (7) і Ag (2) 

спостерігається складна структура КРС, в якій можна виділити кілька додат-

кових компонент, розміщених близько 1461, 1446 і 11434 см , які відсутні 

для вихідного стану напилення. Із підвищенням флюенса інтенсивність цих 

додаткових смуг по відношенню до інтенсивності коливної моди Ag (2) зрос-

тає (рис. 4.25). Крім того, за різних флюенсів також має місце зміна віднос-

них інтенсивностей розглянутих максимумів. За менших флюенсів поблизу 

Ag (2) з’являється компонента розсіяння близько 1466 см
-1

, яку пов’язують з 

формуванням у плівці С60 димерів. Смуга близько 1461 см
-1

 указує на утво-

рення полімерних ланцюгів, що приводять до появи орторомбічної структу-

ри. Пік близько 1466 см
-1 

свідчить про формування тетрагональної фази, а 

близько 1434 см
-1

 відповідає ромбоедричній структурі. Таким чином, на 

відміну від опромінення іонами Fe
+
 бомбардування плівок С60 іонами Ті

+
 при 

тій же енергії 140 кеВ  приводить до появи не лише орторомбічної і 

тетрагональної фаз, а також більш складної ромбоедричної структури, виник-

нення якої можливе за умови появи шести ковалентних зв’язків на одну мо-

лекулу С60. 
 

 

 

 

 

Рис. 4.25. Розклад смуг спектра КРС  

в околі коливної моди Ag (2) для плівки 

фулериту С60 у вихідному стані напилен-

ня (а) та після опромінення іонами Ті
+
 з 

енергією 140TiЕ   кеВ і флюенсами 

121,2 10 ( )б ; 131,2 10 ( )в ; 

14 20,66 10 іон / см (г). 

 

У випадку найбільшого флюенса перебудова спектра КРС також 

відбувається поблизу коливної моди Hg (8). Інтенсивність даної смуги стає 

майже однаковою з інтенсивністю смуги Ag (2) і вона суттєво розширюється. 

Розглянута перебудова спектра КРС за флюенса 14 20,66 10 іон / см  свідчить, 

що за значних радіаційних пошкоджень каркаса С60 відбувається руйнування 

молекул. На це також указує поява коливної моди близько 1557 см
-1

, 

характерної для а-C фази та дефектної коливної моди поблизу частоти 

1610 см
-1

. Разом з тим існує також полімеризована структура, але її внесок 

незначний, оскільки інтенсивність компонент, що відповідають цим фазам, 

мала. 

Варто зазначити, що полімеризація структури переважно реалізується за 

рахунок електронних втрат, які виникають у локальній зоні вздовж іонних 
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треків. У цій зоні виникає область підвищених температур тисків. Указане 

зростання температури і тисків створює вздовж треків умови, подібні до тих, 

що з’являються при великих статичних тисках і супроводжуються ефектив-

ними процесами полімеризації. 

Використання для опромінення плівок С60 іонів Ar
+
 з енергією 

300ArЕ   еВ не приводить до полімеризації та аморфизації плівок фулериту 

С60 [46]. 
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5. СТРУКТУРНА СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ КАРБАЗОЛМІСТКИХ  

ПОЛІМЕРІВ ФУЛЕРЕНАМИ С60 
 

5.1. Фотогенерація носіїв заряду в аморфних  

молекулярних напівпровідниках 

 

Матричними складовими фотопровідних плівок аморфних молекулярних 

напівпровідників (АМН) переважно використовують карбазолмісткі поліме-

ри: полі-N-вінілкарбазол (ПВК) та його похідні, у тому числі полі-N-

епоксипропілкарзабол (ПЕПК), структурні формули яких наведено на 

рис. 5.1. 
 

 
Рис. 5.1. Структурні формули карбазолмістких полімерів ПВК (а), ПЕПК (б). 
 

Варто зазначити, що за основу фотопровідних плівок інколи вибирають 

полі [2 – метокси – 5 – (2
' 
– етилгексилокси) – 1,4 – феніленвінілен] (МЕН-

PPV), у структуру якого також входять карбазольні ядра. Для всіх указаних 

полімерів відсутня надмолекулярна організація в розміщенні макроланцюгів і 

лише для ПВК, як видно зі спектрів рентгенівської дифракції, спостерігається 

присутність малорозмірних кристалічних областей (рис. 5.2). 
 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Спектри рентгенівської дифрак-

ції для политої плівки ПВК (1) та її нано-

композитів з 0,5 (2) і 3 % (мас.) С60 (3) 

( 1d   мкм, СоК 0,17902 нм


  ). 

 

Структурна сенсибілізація внутрішнього фотоефекту у плівках АМН з 

метою створення в них центрів поглинання видимого світла, які одночасно є 

центрами фотогенерації носіїв заряду, реалізується шляхом внесення до по-

лімерної матриці різноманітних допуючих сполук. 
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Такими сполуками переважно використовують поліметинові барвники з 

різною іонністю, довжиною спряжених ланцюгів та їхньою будовою. Крім 

барвників до полімерної матриці інколи вносять сполуки із внутрішньомоле-

кулярним переносом заряду (СВПЗ). Поліметинові барвники (ПБ) і молекули 

СВПЗ виступають в АМН центрами фотогенерації носіїв заряду. У випадку 

поглинання центром фотогенерації світла у видимому діапазоні відбувається 

перехід ππ
*
, при якому, як правило, на нижній вільній молекулярній орбі-

талі (НВМО) з’являється один із двох електронів, що знаходились на валент-

ній верхній заповненій молекулярній орбіталі (ВЗМО). За умови меншого 

значення потенціалу іонізації донорного карбазольного ядра кяI  в порівнянні 

з потенціалом іонізації фотогенераційної молекули (ПБ, СВПЗ)
 

фг кя фгI (I I )  

електрон із донорного фрагмента переходить на рівень ВЗМО допуючої мо-

лекули. Відповідно дірка переміщується на донорну частину карбазолмісткої 

молекули. Електрон, що з’явився внаслідок фотогенерації, залишається в ло-

калізованому стані НВМО молекули допанта, що супроводжується виник-

ненням радикала. Указані переходи носіїв заряду приводять до формування 

зв’язаною кулонівською взаємодією електрон-діркової пари (ЕДП), так званої 

гемінальної пари, дірка якої локалізована на карбазольному ядрі, а електрон 

на фотогенеруючій молекулі барвника або СВПЗ. Розглянутий процес відпо-

відає першій стадії фотогенерації носіїв заряду. На другій стадії можливими є 

рекомбінація фотогенерованих носіїв ЕДП (при поверненні дірки на ВЗМО 

молекули допанта, яка приводить до рекомбінаційної люмінесценції) або, на-

впаки, їхнє розділення при дисоціації носіїв заряду в результаті фононних 

процесів або прикладання зовнішнього електричного поля з напруженістю Е 

в межах 1,10
7
–2,10

8
 В/м. 

Квантовий вихід ЕДП 0  пропорційний густині фотоструму j  може бу-

ти записаний як 
 

 1/2
0 exp ( ) /OPH efj W E kT   

,
 

 

де OPHW  – енергія активації фотопровідності;   – постійна Пула–Френкеля; 

efT – ефективна температура. 

З даного виразу видно, що процес утворення ЕДП є активаційним. Зме-

ншення потенціального бар’єра їхнього виникнення досягається прикладан-

ням зовнішнього електричного поля. Зростанню квантового виходу геміналь-

них пар сприяє і підвищення температури [1–11]. 

Анігіляція ЕДП у ПВК і ПЕПК відбувається внаслідок випромінювальної 

рекомбінації зарядів при переході валентних електронів із радикала барвника 

на катіон-радикал карбазолільного кільця. Водночас при накладанні зовніш-

нього електричного поля заряди фотогенерованої ЕДП можуть дисоціювати в 

результаті їхнього переміщення від центрів рекомбінації. Здатність до фото-

генерації вільних носіїв або до рекомбінаційної люмінесценції в композитах 
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карбазолмістких полімерів, допованих барвниками, визначається співвідно-

шенням енергій валентних орбіталей компонент, які впливають на константи 

швидкостей утворення та рекомбінації ЕДП, а також їхньої дисоціації на ві-

льні носії. 

На рис. 5.3 наведено схему процесів утворення, рекомбанації та дисоціа-

ції ЕДП у композитах карбазолмістких полімерів із барвниками [12]. 

 

 

 

 

 
Рис. 5.3. Схема фотогенерації, ре-

комбінації та дисоціації ЕДП у 

композитах карбазолмістких по-

лімерів із барвниками. 

 

На даній схемі P – ефективність фотозбудження молекул барвників; 

N1, N3 – концентрації молекул барвників у синглетному 0
1S  та триплетному T1 

збуджених станах; 1n  і 3n – концентрації ЕДП у синглетному S  і триплетних 

T0, T-, T+ збуджених станах; kS, kSU, kT– константи швидкостей оптичних пе-

реходів, що супроводжуються ФЛ; k1 і k-1 – константи швидкостей утворення 

та рекомбінації синглетних ЕДП; k2 і k-2 – константи швидкостей інтеркомбі-

наційних переходів у молекулах барвника; k3і k-3 – константи швидкостей 

утворення та рекомбінації триплетних ЕДП; kη – константа швидкості дисоці-

ації ЕДП на вільні носії e та p . 
 

Таким чином, відповідно до розглянутої схеми фотогенерація ЕДП може 

бути представлена як 
 

Cz + (D – A) 
h




 Cz + (D
+
–A

–
)   Cz

•+
 + (D

•
–A

–
), 

 

де Cz –позначення карбазольного ядра полімеру, а D і A – донорний та акце-

пторний фрагменти молекули барвника. Видно, що при фотогенерації ЕДП на 

карбазольному ядрі утворюється дірка, тобто катіон-радикал Cz
•+

. Перехід 

валентного електрона з Cz на донорний фрагмент молекули D
+
 приводить до 

появи аніон-радикала барвника (D
•
–A

–
) = DA

•–
. На другій стадії дірка може 

рекомбінувати з електроном у молекулі барвника, що породжує гемінальну 

рекомбінаційну люмінесценцію за схемою 
 

Cz +…+ Cz + Cz
•+

 + DA
•–
 Cz +…+ Cz + Cz + DA

*
 

 Cz +…+ Cz + Cz + DA + h рек. 
 

За наявності зовнішнього електричного поля з більшою ймовірністю мо-
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же відбуватися дисоціація ЕДП, яка приводить до гасіння рекомбінаційної 

люмінесценції відповідно до реакції 
 

Cz +…+ Cz + Cz
•+

 + DA
•–
 Cz +…+ Cz

•+
 + Cz + DA

•–
 

 Cz
•+ 

+ Сz +…+ Cz + Cz + DA
•– 

 

У випадку переходу дірки на карбазольне ядро, яке характеризується до-

норними властивостями, і дисоціації ЕДП указані донорні фрагменти поліме-

ру створюють зону транспорту для дірок, що прямують до відповідного елек-

трода. Ця зона транспорту для дірок реалізується по валентних орбіталях 

(ВЗМО) кожного з карбазольних ядер, які знаходяться один відносно одного 

на середній відстані 1/3
p dR N , де dN  – концентрація донорних ядер. Енер-

гетичні рівні в межах донорних фрагментів полімеру локалізовані, тобто не 

розщеплені. Радіус локалізації хвильової функції дірок на донорних молеку-

лах дорівнює p . Таким чином, у розглянутих системах фотопровідність ви-

никає за рахунок міграції дірок по карбазольних ядрах при локалізації елект-

ронів на фотогенеруючих молекулах і величина густини фотоструму pj , рух-

ливість дірок p , їхній квантовий вихід p  пропорційні: 
 

 2 1/2exp ( 2 / ) exp ( ) /p p p p p p OPH efj R R W E kT       
.
 

 

Перенесення дірок в їхній зоні транспорту відбувається в результаті ту-

нельних переходів між локальними рівнями донорів, тобто стрибків по карба-

зольних ядрах.  

Екситоноподібна ЕДП може також виникати в композитах карбазолміст-

ких полімерів (ПВК, ПЕПК) з акцепторними молекулами. Така структурна 

сенсибілізація фоточутливих властивостей указаних полімерів стає можли-

вою за рахунок утворення комплексів із перенесенням заряду (КПЗ). На 

рис. 5.4 показано схему розміщення енергетичних рівнів ВЗМО і НВМО до-

норних і акцепторних молекул, за якої можливим є утворення КПЗ. 

Донорними і акцепторними молекулами переважно вибирають π-спря-

жені системи, між якими вже в основному стані відбувається часткове пере-

несення зарядів  , яке приводить до ковалентної взаємодії між D із A поро-

дженням КПЗ (D
+δ

 A
–δ

): 
 

D + A   (D
+δ

 A
–δ

) 
 

З виникненням КПЗ між D і A можливими стають не лише оптичні пере-

ходи в донорній і акцепторній молекулах, а також оптичний перехід між 

ВЗМО донора D та НВМО акцептора A, що супроводжується появою нової 

смуги поглинання, яка називається смугою переходу заряду. Вона розміщена 

в більш довгохвильовій області в порівнянні зі смугами поглинання молекул 

D і A. Наявність даної смуги вказує на можливість фотогенерації в КПЗ екси-

тоноподібних ЕДП відповідно до наступних реакцій перетворень: 
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(D
+δ

 A
–δ

) КПЗh



(D

+
 A

–
)

*
  D

•+
 + А

•–
. 

 

 
 

Рис. 5.4. Схеми енергетичних рівнів та електронних переходів в АМН із донор-

акцепторною взаємодією (ID – потенціал іонізації донора; AA – енергія спорідненості 

до електрона акцептора; SD та SA – електронні переходи в донорі та акцепторі відпо-

відно; h КПЗ – енергія поглинання світла в КПЗ). 

 

Видно, що з утворенням ЕДП донорна молекула переходить у катіон-

радикальний стан унаслідок перенесення одного з двох спарених електронів 

на молекулу акцептора. За рахунок появи на НВМО акцепторної молекули 

неспареного електрона вона переходить в аніон-радикальний стан. Імовір-

ність перенесення електрона зростає, якщо потенціал іонізації ID молекули 

донора D є меншим у порівнянні з потенціалом іонізації IA молекули акцеп-

тора. Енергія спорідненості до електрона AA в молекулі акцептора, навпаки, 

має бути більшою. 

Дрейф електрона по зоні транспорту, створеній акцепторними молеку-

лами КПЗ в кулонівському полі дірки, локалізованої на карбазольному ядрі, 

можна представити за допомогою схеми, наведеної на рис. 5.5 [13]. 

За аналогією густина струму фотопровідності nj , рухливість n  та кван-

товий вихід n  у результаті дрейфу електронів, який можна представити як 

їхню дифузію в межах акцепторної молекули і стрибки між цими молекулами 

(тунелювання між локалізованими станами), можуть бути записані як 
 

 2 1/2exp ( 2 / ) exp ( ) /n n n n n n OPH efj R R W E kT       
,
 

де 1/3
n nR N , nN – концентрація акцепторних молекул, n – радіус локаліза-

ції хвильових функцій електрона на акцепторних молекулах. 

У загальному випадку при створенні КПЗ має місце дрейф обох типів 

носіїв заряду і тому схема фотогенерації ЕДП і міграції її дисоційованих 

компонент включає дві зони транспорту по донорних і акцепторних молеку-

лах (рис. 5.6) [14]. 
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Рис. 5.5. Схема дрейфу електрона по 

зоні транспорту, створеній акцепто-

рними молекулами КПЗ, у кулонів-

ському електричному полі дірки, 

локалізованої на карбазольному до-

норному ядрі (ЛС – локалізовані 

стани, rT – радіус термалізації). 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Схема електронних 

переходів при фотогенерації 

дірок і електронів у КПЗ та 

їхні міграції в зонах транспор-

ту, створених донорними й 

акцепторними молекулами 

 

Видно, що зі збільшенням енергії збудження має місце зростання радіуса 

термалізації r0 для електронів і дірок, що сприяє віддаленню носіїв заряду від 

центра фотогенерації. 

Варто зазначити, що зміни  ФЛ  та поглинання в композитах на основі 

карбазолмістких полімерів спостерігаються не лише у випадку їхнього допу-

вання барвниками [15].  

Суттєвого збільшення ефективності структурної сенсибілізації ФЛ та 

фотопровідності до ближньої  інфрачервоної  області  можна досягнути за 

рахунок допування полімерних напівпровідникових матеріалів нанорозмір-

ними молекулами фулеренів [16–22]. На рис. 5.7 показано реакцію під’єд-

нання молекул С60 до карбазолмісткого полімеру ПВК з утворенням КПЗ 

(Cz
+δ

C60
–δ

) [23]. 
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Рис. 5.7. Реакція під’єднання молекул С60 до карбазолмісткого полімеру ПВК. 

 

Карбазолмісткі напівпровідникові полімери не поглинають світло за зна-

чень λ > 400 нм. Їхня структурна сенсибілізація акцепторними молекулами 2, 

4, 5, 7 – тетранітро-9-флуоренону (ТНФ) дозволяє за рахунок утворення КПЗ 

змістити область поглинання до λ > 645 нм нм. Водночас фотопровідність 

поблизу смуги поглинання зростає мало, що обумовлено незначною делока-

лізацією межі молекулярних орбіталей компонент композиту. Відомо, що при 

зростанні делокалізації вказаної межі кулонівська взаємодія між носіями за-

ряду ЕДП зменшується і збільшується ймовірність її поділу. Вище значення 

фотопровідності одержано у випадку використання функціоналізованих фу-

леренів С60, що пояснюється структурними особливостями акцепторних мо-

лекул ТНФ і С60. З одного боку, указане зростання є наслідком суттєвого зро-

стання для фулеренів розмірів π-електронної системи. Це приводить до збі-

льшення відстані між носіями заряду ЕДП і, як результат, до зменшення ене-

ргії кулонівської взаємодії. Разом з тим зменшується відстань між фулерена-

ми, що сприяє підвищенню ймовірності міжмолекулярного тунелювання. Ця 

ймовірність також зростає, оскільки стеричний фактор p для сферичних мо-

лекул дорівнює 1, а у випадку молекул ТНФ він має значно меншу величину 

0,319. Таким чином, сферична форма фулеренів С60 сприяє зростанню ймові-

рності перенесення електронів у зоні транспорту акцепторних молекул [24]. 

Зменшення впливу стеричних факторів, яке пов’язано зі сферичною геометрі-

єю молекул С60, приводить до підвищення фотопровідності композитних плі-

вок на основі поліпарафеніленвінілену (ППВ), допованого барвниками та мо-

лекулами С60 [25]. 

Таким чином, на основі композитів карбазолмістких полімерів, допова-

них акцепторними  молекулами  С60,  можуть  бути  створені органічні фото-

вольтаїчні комірки, в яких відбувається фотогенерація носіїв заряду в КПЗ з 

їхнім фотоіндукованим розділенням і міграцією до електродів (рис. 5.8). 

Одна з важливих характеристик фотовольтаїчних комірок, напруга холо-

стого ходу, визначається різницею енергій ВЗМО донора та НВМО акцепто-

ра. При цьому для випадку об’ємного гетеропереходу максимальна величина 

напруги холостого ходу OC(max)V не може перевищувати за абсолютною вели-

чиною різницю в роботах виходу електронів для анода і катода (Ф1 – Ф2), 

(рис. 5.9). 
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Рис. 5.8. Схема фотогенерації носіїв зарядів, їхнє розділення та міграції до електродів 

у фотовольтаїчній комірці. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.9. Схема визначення напруги хо-

лостого ходу OC(max)V  та роботи виходу 

електронів з анода Ф1 та катода Ф2 у фо-

товольтаїчній комірці. 

 

Видно, що ефективність перетворення світла в електричну енергію, яке 

реалізується у фотовольтаїчних комірках сонячних батарей суттєво залежить 

від вибору донорної та акцепторної компонент КПЗ. 

Очевидно, що внаслідок значної величини енергії спорідненості до елек-

тронів 2,4–2,6 еВ, відсутності впливу стеричних факторів, значних розмірів 

молекули фулеренів С60 та їхні функціоналізовані похідні є одними з най-

більш ефективних компонент полімерних композитів як основи фотовольтаї-

чних комірок сонячних батарей при створенні органічних перетворювачів 

світлової енергії [26–28]. 

Фулерени та їхні похідні характеризуються високою біологічною актив-

ністю і тому є перспективними для створення антиоксидантних, нейропроте-

кторних, протипухлинних атнигіпертензивних, антидіабетичних, кардіологі-

чних  та  інших  лікарських препаратів  [29–36].  Підсилення  фоточутливих 

властивостей нанокомпозитів карбазолмістких полімерів із фулеренами та 

ефективності лікарських препаратів при використанні молекул С60 може бути 

досягнуто при застосуванні темплат, виготовлених на шарах ПВК–С60, 

ПЕПК–С60. 
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5.2. Виготовлення планарних темплат на фоточутливих  

нанокомпозитних термопластичних шарах ПЕПК–С60 
 

Дослідження оптичних, фотогенераційних, фотопровідних властивостей 

аморфних молекулярних напівпровідникових матеріалів переважно викону-

ють на политих плівках. У таких плівках відсутня структуризація нано-

об’єктів, у тому  числі  їхнє  упорядковане  просторове  розміщення.  Таке 

упорядкування може бути досягнуто при застосуванні темплат за рахунок 

ближньо-польової  взаємодії  нонооб’єктів із  структурованою  поверхнею 

темплат. Одним із методів формування планарних темплат є використання 

електростатичних сил, які безпосередньо забезпечують упорядкування нано-

об’єктів відповідно до заданої топології розміщення зарядів поблизу поверхні 

темплата. Матеріалом для темплат вибирають тонкі плівки молекулярних фо-

топровідників. Рельєф і польова топологія поверхні темплата формуються в 

результаті електрофотографічних процесів при дії на вказані плівки електри-

чним полем із напруженістю близько 10
6
 В/м. Локальні поля поблизу поверх-

ні темплата компенсують за допомогою нанесення органічних молекулярних 

сполук, біологічних об’єктів, наночастинок. 

Виготовлення планарних темплат на основі фоточутливих нанокомпози-

тних органічних наноматеріалів із використанням електрофотографічних 

процесів є унікальним методом [37–42]. 

На рис. 5.10 показана топологія експонованої світловим полем плівки 

фотопровідних полімерних напівпровідників (ПФПН). Фотопровідним полі-

мерним шаром вибрано молекулярний термопластичний нанокомпозит 

ПЕПК з 2 % (мас.) С60 [40]. 

Видно, що нанесення золота на попередньо текстуровану заряджену по-

верхню приводить до його осадження на гребнях рельєфу у вигляді острівців 

висотою до 200 нм і топологією,  яка  відповідає  топології  світлового поля 

(відповідно до використаної голограми). Таким чином, у результаті вакуум-

ного термічного напилення золота на поверхню темплата формується просто-

рово упорядкована структура острівців із золота. 
 

 
 

Рис. 5.10. Зображення атомно-силової мікроскопії топології світлового поля,  

що експонує ПФПН (а), і поверхні островкової плівки золота (б), нанесеного  

на структуровану поверхню темплата. 
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При цьому варто зазначити, що періодичність деформацій термопласти-

чної плівки, яка визначається світловим полем голограми, у результаті напи-

лення не змінюється (рис. 5.11) [40]. 
 

 
 

Рис. 5.11. Тривимірне зображення АСМ рельєфу поверхні полімерної плівки  

після запису голограми (а) та після нанесення золота (б)  

(горизонтальний масштаб – 5 мкм/поділка,  

вертикальний масштаб – 1000 нм/поділка). 
 

Якщо висота поверхні фотопровідного темплата до напилення золота бу-

ла 350 нм, то після вона збільшується до 500 нм. Це вказує, що середні розмі-

ри золотих острівців по висоті становить 150 нм, тоді як у діаметрі вони 400–

600 нм. 
 

Острівці золота формуються виключно в областях із максимальним зна-

ченням напруженості електричного поля. В областях мінімуму інтенсивності 

світлового поля, в яких захоплення заряду відсутнє, утворення кластерів зо-

лота не відбувається. Це дає змогу припустити, що механізм самоорганізації 

атомів золота при їхньому термічному осадженні у вакуумі на поверхню тем-

плата визначається рухом атомів і кластерів молекулярного пучка золота в 

локальному електричному полі поблизу поверхні, де неоднорідність поля ма-

ксимальна.  
 

Висока поляризація атомів золота приводить до виникнення кулонівсь-

ких сил, які притягують атоми і наночастинки золота в області високих зна-

чень електричного поля. 
 

Таким чином, на основі використання світлового поля голограм до фото-

чутливих нанокомпозитних термопластичних шарів розроблено новий метод 

створення планарних темплат, які сприяють самоорганізації в розміщенні 

атомів і наночастинок золота, що визначається топологією світлового поля 

(голограми). Упорядкування в розміщенні атомів золота під час термічного 

напилення на поверхню темплата обумовлене рухом сильно поляризованих 

атомів і кластерів молекулярного пучка в локальному електричному полі по-

близу поверхні та їхній адсорбції. 
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5.3. Формування комплексів із перенесенням заряду у плівках карбазол-

містких полімерів, допованих фулеренами С60 

 

Особливості електронної будови π-спряжених хромофорів органічних 

напівпровідникових полімерів та π -електронної будови фулеренів указують 

на можливість формування між ними вже в основному стані донор-

акцепторної взаємодії і, як наслідок, утворення комплексів із перенесенням 

заряду (КПЗ). 

На рис. 5.12 показано спектри оптичного поглинання для политих на 

кварц плівок ПВК і ПЕПК з різним вмістом фулеренів С60. 
 

 
Рис. 5.12. Спектри оптичного поглинання для политих на кварц плівок ПВК з 1,0(1), 

3,0 % (мас.) С60 (2) (а) та ПЕПК з 0,0 (1), 0,5 (2) і 3,0 % (мас.) С60 (3) (б)  

( 1d   мкм, джерело – воднева лампа). 
 

Відомо, що у спектрах оптичного поглинання ПВК і ПЕПК з’являються 

кілька смуг, але всі вони зосереджені в області ближнього УФ-діапазону. 

Видно, що при структурній сенсибілізації плівок обох полімерів фулере-

нами відбувається перебудова спектрів з їхнім зміщенням у довгохвильову 

область у міру зростання вмісту молекул С60. Так, при збільшенні концентра-

ції фулеренів до 3 % (мас.) за межею короткохвильових піків поглинання ви-

никає широка смуга поглинання в інтервалі 375–500 нм, яка обумовлена ви-

никненням КПЗ. При цьому більша сенсибілізація структури досягається в 

менш жорстких  полімерах  ПЕПК і є  наслідком  утворення комплексу між 

карбазольним ядром (донором) та молекулою С60 (акцептором). 

Виникнення комплексів також супроводжується перебудовою спектрів 

ІЧ-поглинання. На рис. 5.13 наведено спектри ІЧ-поглинання для порошку і 

термічно напилених плівок ПВК, С60 і також нанокомпозитів ПВК–С60 з різ-

ним вмістом фулеренів.  

Варто зазначити, що у спектрах ІЧ-поглинання від мономерних вінілкар-

базольних молекул реєструється більша кількість коливних станів у порів-

нянні зі спектром їхніх полімерів. З розгляду кривих 1 і 2 на рис. 5.13 (а) для 

термічно напиленої плівки і порошку ПВК очевидно, що на підкладинку оса-
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джуються не вінілкарбазольні мономери, а їхні полімери. На це вказує відсу-

тність смуг поблизу частот (855 і 960) см
-1

, які характерні для віялоподібних 

деформаційних коливань відповідних груп С–Н і =С–Н карбазольних моно-

мерів, оскільки у випадку полімеру віялоподібні рухи не реалізуються, а не-

насичені зв’язки відсутні. Для полімерів також характерним є виникнення 

асиметричної  смуги в інтервалі  частот (1250–1350) см
-1

 з напівшириною 

(40– 0) см
-1

, у той час як для мономерів у цій області частот спостерігаються 

чотири відокремлені смуги з на півширинами (10–20) см
-1

, які відповідають 

С–N валентним коливанням. 
 

 
 

Рис. 5.13. Спектри ІЧ-поглинання для термічно напиленої плівки (а),  

порошку ПВК (б) та плівки фулериту С60 (в), а також напилених плівок  

нанокомпозитів ПВК з 0,5(г) і 3,0 % (мас.) С60(д). 
 

У спектрі ІЧ-поглинання для плівок С60 виникають чотири коливні моди 

Fu(1–4) з частотами 527, 577, 1181 і 1429 см
-1

. 

Відомо, що у випадку утворення комплексів С60 з іншими молекулами 

відбувається порушення ікосаедричної симетрії фулеренів, що приводить до 
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змін спектра ІЧ-поглинання внаслідок взаємодії коливань Fu з віртуальними 

електронними переходами в молекулах С60 з рівня t1u (ВЗМО) на (t1g) 

(НВМО). Саме з цієї причини найбільш інтенсивною в конденсованому стані 

є чутлива до внутрішньомолекулярних процесів коливна мода Fu(1) (527см
-1

), 

яка зв’язана з радіальними «дихальними» переміщеннями атомів вуглецю. 

У випадку нанокомпозитів з 0,5 і 3,0 % (мас.) С60 зростає інтенсивність 

смуги Fu(2) (577 см
-1

), а інтенсивність лінії Fu(1) суттєво зменшується. Вияв-

лена зміна інтенсивностей є наслідком ще більш значних спотворень молекул 

С60, які виникають у результаті її донор-акцепторної взаємодії з карбазольни-

ми ядрами ПВК, а отже, з формуванням КПЗ. На користь появи в нанокомпо-

зиті ПВК–С60 комплексу з перенесенням заряду також свідчить розщеплення 

та зміщення смуги Fu(4) (1429 см
-1

). Водночас для плівок ПВК-С60 з’явля-

ються додаткові смуги в інтервалі частот 3000–3500 см
-1

 [42]. 

 

5.4. Електронна структура нанокомпозитів полі-N-вінілкарбазолу  

з фулеренами С60 

 

У результаті виникнення КПЗ з фулеренами С60 електронна структура 

карбазолмістких полімерів змінюється. Ці зміни визначаються кількома фак-

торами, у тому числі концентрацією сенсибілізуючих молекул. Одним із ме-

тодів виявлення оптичних переходів між енергетичними станами в конденсо-

ваних нанокомпозитах органічних фотопровідних полімерів із молекулами 

С60 є визначення оптичної провідності (E) , залежної від енергії падаючих 

фотонів світла Е, із застосуванням засобів спектральноїеліпсометрії. При 

цьому найбільш інформативним є низькочастотний діапазон, в якому фор-

муються оптичні переходи, обумовлені виникненням акцепторних домішко-

вих рівнів при внесенні сенсибілізуючих молекул С60.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.14. Спектри оп-

тичної провідності в 

низькоенергетичному-

діапазоні для осадже-

них плівок ПВК (1) та 

його нанокомпозитів з 

0,5(2), 1,0(3), 2,0(4) і 

3 % (мас.) С60 (5) 

(Si(100), 100d   нм, 

300T  К). 
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На рис. 5.14 наведено спектри оптичної провідності (E)  в низькоенер-

гетичному діапазоні для осаджених плівок полі-N-вінілкарбазолу (ПВК) із 

різним вмістом фулеренів С60. 

Видно, що для нанокомпозитів незалежно від вмісту молекул С60 з’явля-

ється структурована смуга поглинання в інтервалі 1,3–1,6 еВ, яка ймовірно 

обумовлена оптичними переходами на акцепторний рівень фулеренів С60, 

тобто належить смузі з переносом заряду. Саме вона є ознакою формування в 

нанокомпозитах ПВК-С60 комплексів із перенесенням заряду Cz
+δ

C60
–δ

. При 

цьому варто врахувати, що ширина енергетичної щілини для ПВК 3,5 еВ. За 

межею енергетичної щілини у спектрі оптичної провідності спостерігається 

кілька смуг поглинання близько 3,59, 3,72 і 4,0 еВ. Із ростом вмісту молекул 

С60 відбувається розмиття вказаних смуг. Не виключено, що розглянута зміна 

енергетичного спектра, що відповідає ПВК, також зв’язана з появою в нано-

композитах КПЗ [42]. 

Відомо, що у спектрі ФЛ для политих плівок ПВК спостерігається кілька 

смуг. Так, за температури 5 К близько λ > 378 нм має місце смуга, яку 

зв’язують із випромінюванням синглетних ексимерів, які з’являються як ре-

зультат часткового перекриття двох карбазольних хромофорів. З підвищен-

ням температури до значень Т > 100 К указана смуга зміщується до положен-

ня λ > 415 нм і також зв’язана з ексимерним випромінюванням, але вже вна-

слідок повного перекривання карбазольних ядер. Крім переходів із синглет-

них збуджених станів можливою є дезактивація елементарних збуджень із 

триплетних станів. За температури Т = 5 К спостерігається дві смуги фосфо-

ресценції з максимумами поблизу довжин хвиль 425 і 460 нм. У випадку тем-

ператури Т = 77 К смуга фосфоресценції з’являється поблизу  λ > 500 нм . 

У ПЕПК на відміну від ПВК поліефірні ланцюги мають значно більшу 

гнучкість і складаються лише з трьох, чотирьох мономерних ланок. Смуги 

ФЛ біля довжин хвиль 358, 374, 389 нм при Т = 5 К зв’язують з електронними 

і електрон-коливними переходами в мономерних карбазольних хромофорах. 

Крім указаних смуг, в інтервалі температур 5–300 К має місце випроміню-

вання поблизу довжин хвиль 450–460, 485, 525 нм, яке зв’язують з ексимер-

но-ексиплексною флуоресценцією. Фосфоресценція виникає при  λ > 400 нм 

[4]. 

Варто відзначити, що у випадку фотоокислення, яке особливо ефективно 

реалізується при термічному осадженні плівок ПВК і ПЕПК, лінії ФЛ зміщу-

ються в довгохвильову область. Прийнято вважати, що при окисленні в мак-

ромолекулах органічних фотопровідних полімерів крім неглибоких з’являю-

ться глибокі пастки, що відповідають окремим фото окисленим мономерним 

ланкам. За низьких температур (до 40 К) відбувається термічна делокалізація 

Т-екситонів із можливою їхньою бімолекулярною анігіляцією до захоплення 

глибокими пастками. Анігіляція вільних Т-екситонів, які покинули неглибокі 

пастки, супроводжується різким зменшенням інтенсивності короткохвильової 

фосфоресценції. Водночас локалізація Т-екситонів у глибоких пастках, на-
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впаки, викликає появу довгохвильової фосфоресценції. При утворенні КПЗ 

зростає ймовірність синглет-триплетної інтеркомбінаційної конверсії, яка 

приводить до значних перетворень спектрів ФЛ [44–46]. Дійсно, як видно з 

рис. 5.15, при температурі Т = 77 К спостерігається значне розширення смуги 

ФЛ та її зміщення в довгохвильову область [47–50]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.15. Спектри ФЛ для осадже-

них плівок ПВК (1) і його наноком-

позитів з 0,5 (2), 

1,0 % (мас.) С60 (3) (а) та з 2,0 (1) і 

3,0 % (мас.) С60 (2) (б) (Si(100), 

100d   нм, λ = 351,1 нм, 300T  К) 

 

Крім того, смуги ФЛ для ПВК і нанокомпозитів стають структуровани-

ми. Так, для ПВК можна виділити дві широкі смуги з максимумами близько 

510 і 570 нм. Уже за малого вмісту молекул С60 (0,5 % (мас.)) спектр ФЛ роз-

ширюється і зміщується в бік довгих хвиль. При концентрації 2 % (мас.) С60 

з’являється нова смуга з максимумом близько 790 нм. Із підвищенням вмісту 

фулеренів до 3 % (мас.) виникають виражені смуги поблизу 500, 630 і 790 нм. 

Указані зміни спектра ФЛ також зберігаються у випадку їхнього нормування 

по площі (S = 7,2) (рис. 5.16). 

Можна помітити, що з підвищенням концентрації фулеренів С60 виникає 

випромінювання, характерне для молекул С60. 

На рис. 5.17 наведено розклад на компоненти спектрів ФЛ для осадже-

них плівок ПВК та його нанокомпозитів із різним вмістом молекул С60, одер-

жаних при 77T  К.  



145 

 

 

 
Рис. 5.16. Спектри ФЛ, нор-

мовані по інтегральній площі 

випромінювання ПВК 

(S = 7,2) для осаджених плі-

вок ПВК(1) та його наноком-

позитів з 0,5(2); 1,0(3); 2,0(4) 

та 3 % (мас.) С60(5) (Si(100), 

100d   нм, λ = 351,1 нм, 

77T  К). 

 

 

 
 

Рис. 5.17. Розклад спектрів ФЛ на компоненти для осаджених плівок ПВК(а)  

та його нанокомпозитів з 0,5(б), 1,0(в), 2,0(г) та 3,0 % (мас.) С60(д)  

(Si(100), 100d   нм, λ = 351,1 нм, 77T  К ). 
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Із розкладу спектрів ФЛ на компоненти видно, що з підвищенням вмісту 

молекул С60 відбувається їхня складна перебудова. Основною особливістю 

перебудови спектра ФЛ карбазольного полімеру ПВК є зміщення в довгохви-

льову область, яке супроводжується появою нових компонент у спектрі ви-

промінювання. Очевидно, що такими центрами випромінювання виступають 

різноманітні пастки, породжені взаємодією карбазольних ядер ПВК з моле-

кулами С60. 

Особливий характер структури ФЛ спостерігається при допуванні ПВК 

значним вмістом молекул С60 (3 % (мас.)). Спектр ФЛ для даного композиту 

включає три смуги з максимумами близько 482, 610 і 740 нм. У порівнянні зі 

спектром ФЛ для плівок ПВК видно, що виникає суттєве зміщення в довгох-

вильову область. Якщо перші дві смуги розміщені біля положень смуг у спе-

ктрі ФЛ для плівки ПВК, то остання близька до основної лінії випромінюван-

ня фулеренів (732 нм). Можна припустити, що із збільшенням концентрації 

молекул С60 виникає їхня агрегація, яка погіршує їхній диспергований розділ 

і, як наслідок, приводить до зменшення числа міжмолекулярних КПЗ. 

На перетворення в люмінесцентних центрах випромінювання наноком-

позитів і в каналах підведення до них збуджень указують дослідження спект-

рів ФЛ у різні моменти часу (рис. 5.18). 

Видно, що зі зростанням часу дезактивації збудження спостерігається 

зміна у формі спектрів ФЛ та зміщення максимумів смуг. При збільшенні 

вмісту молекул С60 від 0,5 до 3,0 % (мас.) указані зміни є різними і, очевидно, 

є наслідком перебудови електронних станів карбазольних ядер фотопровід-

них полімерів у зв’язку з формуванням КПЗ за рахунок структурної сенсибі-

лізації ПВК фулеренами.  
 

 

 
 

Рис. 5.18. Спектри ФЛ для осаджених 

плівок нанокомпозитів ПВК із 

0,5 % (мас.) С60, одержані після 0,7 нс 

(1), 5,0 нс (2) і 600 с для стаціонарно-

го стану (3) та з 3 % (мас.) С60, одер-

жаних після 5,0 нс (4) і 600 с для ста-

ціонарного стану (5) від початку збу-

дження (Si(100), d = 100 нм, 

λ = 351,1 нм, T = 300 K). 

 

Аналогічні процеси перебудови спектрів ФЛ спостерігаються в нанокомпо-

зитах ПЕПК за різного вмісту молекул С60. Особливо помітними вони стають 

при осадженні плівок на пірамідальні темплати із золотих наночастинок. 

На рис. 5.19 показано спектри ФЛ для плівок ПЕПК, термічно осаджених 

у вакуумі на пірамідальні темплати при різних кутах падіння збуджуючого 

випромінювання. 
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Рис.  5.19. Спектри 

ФЛ для термічно 

осадженої плівки 

ПЕПК на піраміда-

льні темплати при 

кутах падіння збу-

джуючого випромі-

нювання 25 (а), 

35 (б), 45 (в), 55 (г), 

65 (д), 75
0
(е) 

(λ = 325 нм, 

T = 300 K). 

 

Видно, що значення інтенсивності ФЛ для плівок, осаджених на пірамі-

дальні темплати, різко зростає. З’являється ряд смуг поблизу 400 нм. Більш 

інтенсивні смуги зосереджені в інтервалі 650–800 нм. Серед них найбільш 

інтенсивною є смуга близько 680 нм. Із зміною кута падіння збуджуючого 

випромінювання спостерігається суттєва перебудова спектрів ФЛ [51–53]. 

 

5.5. Термалізація та дисоціація носіїв заряду у плівках  

карбазолмістких полімерів, допованих молекулами С60 

 
Уже за малого вмісту молекул С60 у плівках карбазолмістких полімерів 

унаслідок виникнення КПЗ при структурній сенсибілізації приводить до зна-

чного збільшення темнової та фотопровідності. 

На рис. 5.20 представлено польові залежності густин темнового та фото-

струмів для политої плівки ПЕПК із різною концентрацією фулеренів С60. 

Видно, що за меншого вмісту молекул С60 темновий струм виникає лише за 

великих значень напруженості електричного поля Е. У зразках із 3 % (мас.) С60 

уже за значно менших величин Е відбувається суттєве зростання густини темно-

вого струму. Під дією освітлення з’являється різке збільшення фотоструму для 

плівок з обома значеннями концентрацій молекул С60, розпочинаючи з малих 

величин напруженості Е. Водночас збільшення вмісту фулеренів С60 до 
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3,0 % (мас.) супроводжується більш різким зростанням фотоструму. Очевидно, 

що таке зростання фотопровідності є наслідком утворення у структурно-

сенсибілізованих плівках КПЗ, які одночасно відіграють роль центрів поглинан-

ня, центрів фотогенерації носіїв заряду та беруть участь у створенні зон транспо-

рту дірок та електронів, при їхній дисоціації з ЕДП [54]. 

 

 
Рис. 5.20. Польові залежності густин темнового (а) та фотострумів (б)  

для политої плівки ПЕПК з 0,1(1) та 3,0 % (мас.) С60(2) (d = 1 мкм). 
 

Разом з тим механізми дисоціації ЕДП й особливо термалізації при фото-

генерації носіїв заряду в розглянутих нанокомпозитах на основі молекуляр-

них напівпровідників вивчені недостатньо. 

Відомо, що в АМН на основі карбазолмістких полімерів перший етап 

фотогенерації реалізується за час 10
12

–10
–11

 с. Протягом цього часу в центрі 

фотогенерації носіїв заряду після поглинання кванта світла виникає нейтра-

льний екситоноподібний стан, який завдяки автоіонізації переходить у розіг-

ріту нерівноважну пару носіїв заряду. Утворена “гаряча” пара втрачає над-

лишок енергії завдяки непружній взаємодії із сусідніми молекулами. Протя-

гом часу термалізації tT дірка та електрон ЕДП розділяються на відстань, що 

дорівнює довжині термалізації rT. Процес термалізації вважається заверше-

ним, коли надлишкова енергія нерівноважної пари носіїв заряду зменшується 

до такого значення W , при якому взаємодія носіїв цієї пари з оточуючими 

молекулами стає пружною. Дослідження показують, що довжина термалізації 

rT і відповідно квантовий вихід фотогенерації носіїв заряду   залежать від 

довжини збуджуючого світла λ. 

На рис. 5.21 показано спектральну залежність квантового виходу 

 (λ)для АМН на основі ПВК з ТНФ. 

Видно, що зі зменшенням довжини хвилі квантовий вихід   зростає, 

оскільки збільшується відстань rT. У табл. 5.1. показано, що зі зміною   і rT 

також змінюються спектральна чутливість S(λ) та коефіцієнт поглинання 

 (λ). Указані параметри S та   викликають особливий інтерес, оскільки во-
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ни в першу чергу визначаються процесами термалізації, а не всією сукупніс-

тю процесів, які впливають на фотогенерацію носіїв заряду. З одержаних зна-

чень S (550), S (700) i  (550),  (700) можна визначити зміни квантового ви-

ходу (550) (700)  за виразом 

(550) (550) / (700)

(700) (550) / (700)

S S




  
. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.21. Спектральна залежність 

квантового виходу фотогенерації 

носіїв заряду від довжини хвилі 

збуджуючого світла для плівки 

ПВК із 5 мол. % ТНФ. 

 

Видно, що із зменшенням довжини хвилі спектральна чутливість S, кое-

фіцієнт поглинання   та квантовий вихід   зростають. До речі, для сенсибі-

лізаторів із більшим значенням енергії спорідненності до електронів АА вели-

чини S,   і   у плівках ПВК і ПЕПК зростають менше. 

 
Таблиця 5.1. Значення спектральної чутливості S, коефіцієнта поглинання   

та квантового виходу   при довжинах хвилі збуджуючого світла 550 і 700 нм 

для АМН на основі ПВК і ПЕПК з 3,0 мол. % ТНФ 
 

Фотопро-

відник 

Енергія 

іонізації 

ID, еВ 

Енергія спорідне-

ності до електрона 

AA сенсибілізатора 

ТНФ, еВ 

S, м
2
/Дж  , % (550)

(700)
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 =
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 н

м
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 =

5
5

0
 н

м
 

λ
  

=
7

0
0

 н
м

 

 λ
  

=
5

5
0

 н
м

 

ПВК 7,6 2,05 0,16 3,0 20 60 6 

ПЕПК 7,6 0,15 5,0 10 70 5,2 

 

Таким чином, процеси термалізації, які можуть бути охарактеризовані зі 

спектральної залежності величин S,   і  , суттєво залежать як від типу по-

лімеру АМН, так і від вибраного сенсибілізатора та його вмісту. Оскільки 
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модель Онзагера не може застосовуватися для термодинамічно нерівноваж-

них процесів, то її можна використовувати лише для опису міграції дисоційо-

ваних носіїв заряду, а не для першого етапу їхньої фотогенерації, зв’язаного з 

термалізацією. Розгляд процесу термалізації викликає великі труднощі вна-

слідок відсутності даних про утворення й кінетику розпаду екситонних ста-

нів. 

У зв’язку із вказаними труднощами доцільно використати феноменоло-

гічну теоретичну модель з метою встановлення залежностей довжини rT та 

часу tT термалізації від температури, напруженості зовнішнього електричного 

поля, енергії падаючих квантів світла [55–59]. Дана модель термалізації елек-

тричних носіїв заряду передбачає розгляд протікання процесів розпаду екси-

тонних станів, утворених у результаті поглинання світла середовищем із ни-

зьким рівнем рухливості зарядів у зовнішньому електричному полі. Вона по-

будована з урахуванням таких наближень: центри фотогенерації є незалеж-

ними між собою, нерівноважні носії заряду розглядаються як частинки, що 

перебувають у термічній рівновазі із оточуючим середовищем, рух нерівно-

важних носіїв заряду визначається зовнішнім електричним полем, а швид-

кість їхньої генерації є наслідком розпаду екситонних станів і взаємодією цих 

зарядів із навколишнім середовищем. В основі вказаних наближень лежать 

результати зростання S,   і   від енергії падаючих квантів світла, що має 

бути обумовлено збільшенням rT. 

У спрощеному вигляді спектральну залежність квантового виходу фото-

генерації носіїв заряду ( )   для напівпровідників в околі власного погли-

нання світла можна записати як 

( ) ( )ad n
GC E     , 

2

5
n  , 

де C – деяка функція температури й напруженності електричного поля; ad
GE –

ширина адіабатичної енергетичної щілини. На даний час задовільної моделі, 

яка підтверджує дане співвідношення, не існує. 

У запропонованій феноменологічній моделі процесу термалізації віднос-

на зміна енергії “гарячого” електрона e eW W  за умови зміни енергії збу-

джуючого кванта світла фW    записується як 

фe

e ф D A

WW

W W I A U




  
, 

 

де U – потенціальна енергія “гарячого” електрона. 

У такому представленні зміна енергії електрона враховує встановлений 

факт зменшення квантового виходу із збільшенням енергії спорідненості до 

електрона AA . Видно, що при зменшенні величини AA  значення e eW W  

зростає, тобто залежність   від   стає більш різкою. Можна очікувати, що 

при виборі структурним сенсибілізатором молекул С60, для яких 
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2,56AA   еВ, квантовий вихід полімерних напівпровідникових нанокомпо-

зитів майже не залежить від енергії фW   . Оскільки за великих значень 

енергії спорідненості до електрона AA  сенсибілізаторів ця залежність від   

незначна, то при феноменологічному підході можна знехтувати формою фо-

нонного спектра та особливостями взаємодії нерівноважного електрона з мо-

лекулами органічного напівпровідника. При такому спрощенні достатньо 

представити, що надлишкова енергія “гарячого” носія заряду зменшується зі 

швидкістю, яка залежить від різниці температур цих носіїв та оточення.  

Припинення процесу термалізації відбувається тоді, коли стає неможли-

вою непружна взаємодія носія із навколишнім середовищем, що має місце за 

малого перевищення T  температури “гарячого” носія по відношенню до 

температури оточуючих молекул 0T  [55–59]. 

Водночас допускається, що потенціальна енергія взаємодії гарячої час-

тинки з оточенням у процесі термалізації не змінюється, а зовнішні поля малі 

або відсутні і тому не впливають на цей процес. Для цього випадку надлиш-

кова енергія нерівноважного носія заряду визначається його кінетичною ене-

ргією або температурою. Враховуючи вказане наближення, швидкість пере-

міщення нерівноважного електрона ( )V t  можна розрахувати за виразом 
 

3 ( )
( )

kT t
V t

m
 , 

 

де k – стала Больцмана, m – ефективна маса рівноважного носія заряду. 

У випадку прямолінійного руху носія на етапі термалізації довжину тер-

малізації Tr  можна визначити за допомогою співвідношення 
 

0 0

3
( ) ( )

T Tt t

T

k
r V t dt T t dt

m
   . 

 

У результаті припущення, що процес теплового переходу є ньютонівсь-

ким, значення ( )T t  можна визначити із рівняння 
 

 0

( ) 2
( )

3

dT t X
T t T

dt k
   , 

 

де X – параметр, який визначає швидкість втрати надлишкової енергії нерів-

новажним “гарячим” носієм заряду. Значення цього параметра залежить від 

вигляду фононного спектра та особливостей взаємодії нерівноважного елект-

рона з молекулами. У наведеному виразі коефіцієнт пропорційності X  розг-

лядається як стала величина. 

Для розв’язку кінетичного рівняння початкова умова при 0t   вибира-

ється у вигляді 
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0

2
( )

3
PT A

k
  , 

 

де PA – робота, необхідна для переходу у збуджений стан. Вона залежить від 

потенціалу іонізації DI , енергії спорідненості до електрона AA  та енергії, 

необхідної для поляризаційної перебудови. При врахуванні початкової умови 

розв’язок кінетичного рівняння втрати надлишкової енергії нерівноважним 

електроном запишеться як 
 

0

2 2 2
( ) (1 exp ( )) ( ) exp ( )

3 3 3
P

X X
T t T t A t

k k k
         . 

 

Враховуючи, що 

0( )TT t T T  , 
 

одержимо вираз для часу термалізації Tt : 
 

0

3 1 2 ( )
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P
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. 

 

Якщо одержане значення Tt  підставити у вираз для Tr , то отримаємо ве-

личину довжини термалізації у вигляді 
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У виразах для Tt  та Tr  фігурує невизначений коефіцієнт , який відсут-

ній у відношенні /T Tr t : 
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На рис. 5.22 показано порівняння експериментальних та теоретичних 

значень Tr , розрахованих для пентацену залежно від енергії квантів збуджу-

ючого світла. Видно, що навіть у рамках спрощеної феноменологічної моделі 

для розрахунку Tr   має місце добре узгодження результатів у всьому роз-

глянутому діапазоні енергій. 

Використання спрощеної моделі також правильно описує характер збі-

льшення Tr   від напруженості електричного поля (рис. 5.23). 
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Рис. 5.22. Експериментальна (1) та 

теоретична (2) спектральні залежно-

сті довжини термалізації для пента-

цену. 

 

 

 

 
Рис. 5.23. Експериментальні при 

збудженні світла з енергією 2,5 (1), 

2,6 (2), 2,8 еВ (3) та теоретичні (4, 5, 

6) польові залежності 
Tr  для ПВК із 

5 мол. % ТНФ. 

 

Значення Tr  не визначається безпосередньо з експериментальних дослі-

джень, а встановлюється із результатів вимірювання величини квантового 

виходу фотогенерації ( )   у моделі Онзагера, тобто має місце співвідно-

шення 
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де 0Ф – квантовий вихід первинного процесу автоіонізації, Сr  і   дорівню-

ють 
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С

e
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,
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 , 

 

де  – діелектрична проникливість середовища, 0 – діелектрична стала. 
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Розглянуте узгодження спектральних і польових залежностей експери-

ментальних та теоретичних значень довжини термалізації Tr  вказує на спра-

ведливість модифікованої моделі Пула–Френкеля, яка передбачає стрибковий 

механізм транспорту носіїв заряду під час процесу його фотогенерації. Крім 

того, модифікована стала Пула–Френкеля в системі ПЕПК-С60 залежить від 

концентрації фулеренів, що пов’язано із змінами локальної діелектричної 

проникливості в околі центрів фотогенерації та формуванням молекулами С60 

у таких центрах кулонівських пасток, наявність яких приводить до зменшен-

ня ролі тунельних процесів при відокремленні ЕДП [49–51, 59]. 

 

5.6. Радіаційно-стимульовані перетворення фотолюмінесценції  

у нанокомпозитах ПВК–С60 із КПЗ 

 

Іонізаційне опромінення полімерів супроводжується різноманітними фа-

кторами, які включають утворення вільних радикалів зшивками та деградаці-

єю макроланцюгів. Протікання вказаних процесів залежить від внутрішньо-

молекулярної і надмолекулярної структур полімерів, у тому числі присутнос-

ті різних функціональних груп та молекулярних комплексів. Очевидно, що, 

як і сенсибілізуючі елементи, іонізуюче опромінення буде супроводжуватися 

перебудовою центрів випромінювання та каналів підведення до них елемен-

тарних збуджень. Указана перебудова має суттєво залежати від концентрації і 

розподілу вздовж  карбазольних  ланцюгів  КПЗ,  створених  за  участі моле-

кул С60. На рис. 5.24 наведено спектри ФЛ для осаджених плівок ПВК та піс-

ля їхнього електронного опромінення ( 1,8eE   МеВ) з дозою поглинання 

2,0 МГр [60].  
 

 
 

Рис. 5.24. Спектри ФЛ та компоненти їхнього розкладу для осадженої плівки ПВК 

у вихідному стані (а) та після електронного опромінення з дозою поглинання 

2,0 МГр (б) (Si(100), d = 100 нм, λ = 514,5 нм, 1,8eE  МеВ, T = 77 K). 
 

Смуги ФЛ для осаджених ПВК, яку пов’язують із генерацією в карбазо-

льних ядрах макромолекул триплетних екситонів та їхньою міграцією вздовж 

полімерного ланцюга з подальшою дезактивацією енергії електронних збу-
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джень фотооксидами, під дією електронного опромінення суттєво перебудо-

вується. Так, після опромінення з дозою поглинання 2,0 МГр зникає структу-

ра смуги ФЛ. Виникає нова інтенсивна компонента випромінювання близько 

641 нм. Водночас інтенсивність компоненти з максимумом близько 681 нм 

сильно зменшується, що приводить до значної перебудови довгохвильової 

частини спектра. Можна припустити, що гасіння довгохвильової фосфорес-

ценції є наслідком виникнення зшивок між π-спряженими ядрами вздовж ма-

кромолекул ПВК, які перешкоджають електрон-дірковій рекомбінації. Змен-

шення рекомбінації цих пар обумовлено створенням за рахунок зшитих кар-

базольних ядер ефективних каналів транспорту Т-екситонів, які сприяють 

їхній анігіляції. 

При опроміненні нанокомпозитів ПВК із 3,0 % (мас.) С60 спостерігається 

зростання інтенсивності випромінювання карбазольних ядер ПВК при збере-

женні інтенсивності основного максимуму ФЛ фулеренів С60 (732 нм). Це 

означає, що відбувається перенесення збудження від молекул С60 до карбазо-

льних ядер ПВК. Таке перенесення енергії стає можливим у результаті пере-

ходу збуджених молекул С60 у триплетний стан. На рис. 5.25 показано спект-

ри ФЛ для осаджених плівок ПВК з 4,0 % (мас.) С60 після опромінення елект-

ронами з різними дозами поглинання. 

 
 

Рис. 5.25. Спектри ФЛ для осадженої плівки нанокомпозиту ПВК з 4,0 % (мас.) С60  

у вихідному стані (а) та після електронного опромінення з дозами поглинання 3,0 (б) 

та 6,0 МГр (в) (Si(100), d = 100 нм, λ = 514,5 нм, 1,8eE  МеВ, T = 77 K). 
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За високого вмісту фулеренів спектр ФЛ більше нагадує не спектр, хара-

ктерний для ПВК, а спектр ФЛ, який властивий випромінюванню синглетних 

екситонів Френкеля в молекулах С60 на димерних Х-пастках. Водночас мають 

місце і відмінності від указаного спектра. Так, найбільш інтенсивною є ком-

понента з максимумом близько 777 нм, яка вказує, що в нанокомпозиті вели-

ка кількість молекул С60 перебуває у триплетному стані. Таким чином, у на-

нокомпозитах ПВК–С60 можливим є утворення комплексів С60 з карбазоль-

ними ядрами, в яких має місце перенесення Т-екситонів від фулеренів С60 до 

мономерних ланок ПВК. 

У випадку електронного опромінення суттєвого накопичення молекул 

С60 у триплетному стані не відбувається. Водночас інтенсивність смуги бли-

зько 727 нм сильно зменшується і з’являється довгохвильова компонента 

близько 810 нм. Її поява вказує на збільшення числа фулеренів, в яких відбу-

вається інтеркомбінаційний перехід у триплетний стан. Цей перехід не су-

проводжується зростанням інтенсивності випромінювання молекул ПВК, 

тобто перенесення збудження від молекул С60 не відбувається. Із підвищен-

ням дози поглинання до 6,0 МГр накопичення молекул у триплетному стані 

не відбувається, тому опромінення електронами мало впливає на зміну струк-

тури нанокомпозитів, яка в першу чергу визначається сенсибілізацією ПВК 

молекулами С60 з утворенням КПЗ. 

Більші зміни зазнає спектр ФЛ у випадку опромінення нанокомпозитів 

ПВК–С60 іонами проміжних енергій та за великих флюенсів (рис. 5.26). 

Видно, що після опромінення іонами відбувається не лише гасіння смуги 

поблизу основного піка ФЛ молекулами С60, а вона сильно розширюється за 

рахунок появи нових компонент випромінювання. Таке зміщення спектра ФЛ 

особливо в довгохвильову область, тобто в бік переходів із триплетних станів 

сенсибілізуючої компоненти, свідчить про формування нового стану фулере-

нів. Такий стан сприяє утворенню молекулярних комплексів, яке супрово-

джується появою безвипромінювальної дезактивації енергетичних збуджень. 
 

 

 

 

 

Рис. 5.26. Спектр ФЛ та його розклад 

на компоненти для осадженої плівки 

нанокомпозиту ПВК з 2,0 % (мас.) С60 

після опромінення іонами Сu
+
 з енергі-

єю ECu = 140 кеВ (Si(100), d = 100 нм, 

λ = 514,5 нм, Ф = 4,4 10
14

 іон/см
2
, 

Т = 77 К). 

 

Варто зазначити, що зміна в структурі КПЗ при радіаційних пошкоджен-

нях приводить до перетворень у нанокомпозитах фотогенераційних центрів. 
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Така перебудова фотогенераційних центрів впливає на характер термалізації 

збуджених електронів і, як наслідок, на умови створення ЕДП та їхню дисоціа-

цію. До речі, як видно з рис. 5.27, про незмінність електронної структури нано-

композитів ПВК з 3,0 % (мас.) С60 після високоенергетичного опромінення мо-

жна судити з розгляду спектральної залежності оптичної провідності. 
 

 

 

 

Рис. 5.27. Спектри оптичної 

провідності осадженої плівки 

полімеру ПВК з 

3,0 % (мас.) С60 у вихідному 

стані (1) та після електронно-

го опромінення з дозою пог-

линання 6,0 МГр (2) (Si(100), 

d = 100 нм, 1,8eE  МеВ, 

T = 77 K ). 

 

Очевидно, що у випадку значних радіаційних пошкоджень, що виника-

ють при високоенергетичному іонному опроміненні за великих значень флю-

енсів, можна очікувати ефект деструкції як полімерних макромолекул, так і 

допуючих молекул С60. На рис. 5.28 наведено вигляд спектрів ФЛ нанокомпо-

зиту полімерів ПВК після опромінення іонами міді. 
 

 
Рис. 5.28. Спектри ФЛ осадженої плівки нанокомпозиту полімерів ПВК з 

2,0 % (мас.) С60 (а) для вихідного (1) та опроміненого іонами міді (2) зразків та нор-

мовані спектри (1, 2), а також різниця інтенсивностей між опроміненим та неопромі-

неним зразками (3) (б) (Si(100), d = 100 нм, λ = 514,5 нм, Ф = 4,2 10
14

 іон/см
2
, 

ECu = 140 кеВ, Т = 77 К). 
 

Підвищення концентрації фулеренів мало впливає на зміни у спектрах 

флюоресценції під дією іонного опромінення і також пов’язане зі значними 

радіаційними пошкодженнями фулеренів (рис. 5.29).  
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Рис. 5.29. Спектри ФЛ осадженої плівки нанокомпозиту полімерів ПВК з 

3,0 % (мас.) С60 для вихідного (1) та опроміненого іонами міді (2) зразків (а) та відпо-

відні їм нормовані спектри (1, 2), а також відмінності інтенсивностей між опроміне-

ним та неопроміненим зразками (3) (б) (Si(100), d = 100 нм, λ = 514,5 нм, 

ECu = 140 кеВ, Ф = 4,2 10
14

 іон/см
2
, Т = 77 К ). 

 

Нормування спектра ФЛ опроміненого зразка виконувалося за площею 

(S = 7,7·10
6
) неопроміненого нанокомпозиту. Як і для зразка з 2,0 % 

(мас.) С60, має місце особливо сильна відмінність в інтенсивностях люмінес-

ценції вказаних нанокомпозитів у діапазоні довжин хвиль випромінюваних 

фулеренів С60 у синглетному стані, що свідчить про суттєве радіаційне пош-

кодження молекулярних комплексів Cz
+

60C . Необхідно відзначити, що під-

вищення концентрації молекул С60 до 3,0 % (мас.) збільшує інтенсивність 

компонент ФЛ, розміщених у довгохвильовій області спектра.  

Опромінення іонами міді призводить до значного розширення смуги ФЛ, 

яке пояснюється появою нових компонент випромінювання як у короткохви-

льовому, так і в довгохвильовому діапазонах. Особливо це помітно в довгох-

вильовій частині смуги ФЛ. Таке зміщення спектра ФЛ у бік переходів зі 

смуг триплетних станів молекул С60 свідчить, що навіть за значних концент-

рацій фулеренів спостерігається вплив іонного опромінення, пов'язаний із 

виникненням інтеркомбінаційних переходів фулеренів із синглетного стану у 

триплетний стан. 

Такі переходи сприяють утворенню молекулярних комплексів, але радіа-

ційні пошкодження за умов великої концентрації фулеренів, високих енергій 

бомбардуючих частинок та значних флюенсів опромінення перешкоджають 

реалізації механізмів релаксації енергетичних збуджень за участю молекуля-

рних комплексів. Таким чином, синтез плівкових нанокомпозитів органічних 

напівпровідникових полімерів із високими концентраціями фулеренів, за 

яких можлива сегрегація останніх, призводить до незначного зростання числа 

молекул С60, в яких відбувається інтеркомбінаційний перехід фулеренів із 

синглетного у триплетний стан. Даний перехід сприяє утворенню молекуляр-

них комплексів із перенесенням заряду. 
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Опромінення нанокомпозитів високоенергетичними бомбардуючими ча-

стинками, особливо іонами, у випадку значних флюенсів різним чином впли-

ває на механізм релаксації енергетичних збуджень за участі молекулярних 

комплексів. З одного боку, відбувається сегрегація та виникнення значної 

кількості радіаційно-пошкоджених фулеренів, що призводить до зменшення 

числа утворених молекулярних комплексів. З іншого боку, спостерігається 

збільшення числа фулеренів, в яких має місце перехід від синглетного до 

триплетного стану, що сприяє можливості подальшого зростання концентра-

ції молекулярних комплексів. 
 

 

 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Давиденко Н. А., Ищенко А. А. Особенности фотопроводимости и спиновой конвер-

сии электронно-дырочных пар допированных аморфных молекулярных полупрово-

дников в области поглощения красителями // ФТТ. – 1999. – Т. 41, № 1. – С. 44–48. 

2. Давиденко Н. А., Ищенко А. А., Кадащук А. К. и др. Необыкновенные температурные 

зависимости фотопроводимости и рекомбинационной люминесценции аморфных 

молекулярных полупроводников, допированных ионными красителями // ФТТ. – 

1999. – Т. 41, вып. 2. – С. 203–209. 

3. Davidenko N. A., Kuvshinsky N. G., Syromiatnikov V. G. Luminescence and photocon-

ductivity of poly-n-epoxypropylcarbazole with intramolecular charge transfer compounds // 

Semicond. Phys. Quant Electr. Optoelectr, – 1999. – Vol. 5, № 1. – P. 39–44.  

4. Скрышевский Ю. А., Кадащук А. К., Остапенко Н. И. Структурные дефекты в 

карбазолсодержащих полимерах с примесями полиметиновых красителей // ФТТ. 

– 2000. – T. 42, вып. 8. – C. 1505–1510. 

5. Давиденко Н. А., Деревянко Н. А., Ищенко А. А., Павлов В. А. Влияние электриче-

ского поля на оптическое поглощение аморфных молекулярных полупроводни-

ков, допированных полиметиновыми красителями // ФТТ. – 2001. – Т. 43, вып. 8. 

– С. 1369–1375. 

6. Davidenko N. A., Ishchenko A. A. Electroluminescence of dyedpoly-N-epoxypropyl 

carbazole films.// Theoret. Experim. Chem. – 2002. – Vol. 38, № 1. – P. 28–32. 

7. Kažukauskas V. Investigation of carrier transport and trapping by oxygen-related 

defects in MEH-PPV diodes // Semicond. Sci. Technol. –2004. –Vol. 19. – P. 1373–

1380. 

8. Davidenko N. A., Derevyanko N. A., Ishchenko  A. A. et al. Photoconductive organic 

materials for the near IR-radiation range // Russ. Chem. Bull. Inter. Edd. – 2004. – 

Vol. 53, № 8. – P. 1674–1680. 

9. Yoon K. R., Ko S. O , Lee S. M., Lee H. Synthesis and characterization of carbazol 

ederived nonlinear optical dyes // DyesPigm. – 2007. – Vol. 75. – P. 567–573. 

10. Tang A., Teng F., Xiong S., Hou Y. Spectral studies of thin films base don poly (N-

vinylcarzole) and red dopant // Appl. Surf. Sci. –2008. – Vol. 254. – P. 2043–2047. 

11. Upadhyay P., Ramrakhiani M., Bisen D. P. Photoluminescence and electrolumines-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Semiconductor%20Physics,%20Quantum%20Electronics%20and%20Optoelectronics
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22N.+A.+Derevyanko%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22A.+A.+Ishchenko%22
https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=zh-CN&user=bKQPMj8AAAAJ&citation_for_view=bKQPMj8AAAAJ:qjMakFHDy7sC
https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=zh-CN&user=bKQPMj8AAAAJ&citation_for_view=bKQPMj8AAAAJ:qjMakFHDy7sC
http://www.intechopen.com/books/references/carbon-nanotubes-polymer-nanocomposites/about-grafting-of-single-walled-carbon-nanotubes-on-the-oligo-n-vinyl-carbazole-and-copolymer-involv#B69


160 

cence studies of polyvinylcarbazole films // J. Lumines. – 2008. – Vol. 128. – P. 1595–

1600. 

12. Давиденко Н. А., Студзинский С. Л., Деревянко Н. А. и др. Особенности фотолю-

минесценциии рекомбинационной люминесценции аморфных молекулярных по-

лупроводников, допированных органическими красителями // ФТП. – 2002. –

T. 36, вып.10. – C. 1248–1258. 

13. Давиденко Н. А., Ищенко А. А., Кувшинский Н. Г. Фотоника молекулярных полу-

проводниковых композитов на основе органических красителей. – К: Наук. дум-

ка, 2005. – 295 с. 

14. Давиденко Н. А., Кувшинский Н. Г., Студзинский С. Л. и др. Фотогенерация ды-

рок и электронов в аморфных молекулярных полупроводниках // ФТТ. – 2004. – 

Т. 46, вып. 7. – С. 1309–1315. 

15. Свєчніков С. В., Походенко В. Д.,Олексенко П. Ф и др. Фотолюмінесценція і пог-

линання плівок полі-N-епоксипропілкарбазолу і бром-полі-N-епоксипропілкар-

базолу з нанорозмірними частинками V2O5 // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2002. – Т. 3, 

№ 1. – С. 33–39. 

16. Xu J. M., Chen W. X., Xu Z. D. Preparation and characterization of fullerene C60 and 

phthalocyanine Co-grafted poly (epoxypropilcarbazol) // Chin. Chem. – 2001. –

Vol. 12, № 8. – P. 679–682. 

17. Park J. H., Park O. Ok, Kim J. et al. Hole-transporting property of a chemically 

hybridized poly(vinylcarbazole)-fullerene // Cur. Appl. Phys. – 2004. – Vol. 4. – 

P. 659–662. 

18. Александрова Е. Л. Светочувствительныеполимерныеполупроводники. Обзор // 

ФТП. – 2004. – T. 38, вып. 10. – C. 1153–1194. 

19. Hua J., Yang W., Zhu Y. et al. Optical-limiting effectof C60bondedpoly(N-vinilcar-

bazole) initiatedwith C60Cln/CuCl/Bpy catalyst system // Mat. Lett. – 2005. – Vol. 59. 

– P. 644–647. 

20. Ltaief A., Bouazizi A., Davenas J. et al. Dielectricbehaviour of polymer–fullerene 

composites for organic solar cells // Thin Sol. Films. – 2006. – Vol. 511–512. – P. 498–

505. 

21. Davidenko N. A., Kokozei V. N., Davidenko I. L. et al. Electrical conductivity and pho-

toconductivity of film materials based on heteropolynuclear Cu/Cd complexes and 

organic polymers // Theor. Experim. Chem. – 2006. –Vol. 42, № 2. – P. 119–125. 

22. Davidenko N. A., Spitsyna N. G., Lobach A. S. et al. Electrical conductivity and photo-

conductivity of films of composites based on poly[2-methoxy-5-(2′-ethylhexyloxy)-

1,4-phenylenevinylene] with additions of zinc octabutylphthalocyanine and C60 // 

Theor. Experim. Chem. – 2006. – Vol. 42, № 5. – Р. 277–281. 

23. Wang C., Guo Z.-X., Fu S. at al. Polymers containing fullerene or carbon nanotube 

structures // Prog. Polym. Sci. – 2004. – Vol. 29. – P. 1079–1141. 

24. Davidenko N. A., Derevyanko N. A., Ishchenko A. A. et al. Near-infrared photosensitive 

composites with electron conductivity // High. Energy Chem. – 2006. – Vol. 40, № 5. – 

P. 336–340. 

25. Davidenko N. A., Studzinskii S. L., Karapetyan A. N. et al. Sensitizing the lumines-

cence and photoconductivity of MEH−PPV films with organic dyes // Opt. Zhurn. –

2007. – Vol. 74. – P. 41–45. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609005023515
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609005023515
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609005023515
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22N.+A.+Davidenko%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22N.+A.+Derevyanko%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22A.+A.+Ishchenko%22


161 

26. Nunzi J-M. Organic photovoltaic materials and device // C. R. Phys. – 2002. – Vol. 3. – 

P. 523–542. 

27. Goris L., Poruba A., Hod’akova L. et al. Observation of the subgap optical absorption 

in polymer-fullerene blendsolarcells // Appl. Phys. Lett. – 2006. – Vol. 88. – P. 52–

113. 

28. Hoppe H., Sariciftci N. S. Polymer solar cells // Adv. Polym. Sci. – 2007. – Vol. 12. – P. 121–

200. 

29. Барабаш Ю. М., Заболотний М. А., Куліш М. П. та ін. Повільні фотоіндуковані 

зміни об’єму комплексу бактеріальних реакційних центрів // Вісн. Київ. ун-ту. 

Серія ”Фізико-математичні науки.” – 2007. – № 4. – C. 290–295. 

30. Барабаш Ю. М., Заболотный М. А., Мартынчук Э. Л. и др. Влияние слабого эле-

ктромагнитногоизлучения на конформационные характеристики молекулы 

NADH // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2009. – T. 7, № 4. –

C. 1061–1073.  

31. Zabolotnyy M. A., Barabash Yu. M., Dmytrenko O. P. et al. Radiation-induced dynamics of 

conformation alstate of NADH molecules in subsurface layers of water distillate // 

Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. – 2010. – Vol. 8, № 4. – P. 713–726. 

32. Драпіковський М. А., Заболотний М. А., Ростопіра Т. В. та ін. Вивчення кінети-

ки електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах з фулеренами // 

Вісн. Київ. ун-ту. Серія “Фізико-математичні науки.” – 2011. – Вип.1. – С. 313–

320. 

33. Дмитренко  О. П., Заболотний М. А, Момот А. И. и др. Модификация свойств 

алкалоидов coniummaculatum // Фитотерапия. – 2011. – № 4. – С. 50–55. 

34. Дмитренко  О. П., Заболотний М. А, Момот А. И. и др. Модификация свойств 

алкалоидов conium с фуллеренами С60 // Наносистеми, наноматеріали, нанотех-

нології. – 2012. – Т. 10, № 3. – С. 553–568.  

35. Заболотний М. А., Полуян Н. А., Довбешко Г. І. та ін. Вплив молекулярного ото-

чення на властивості алкалоїдів протипухлинного препарату Коніум // Наносис-

теми, наноматеріали, нанотехнології. – 2014. – Т. 12, №. 4. – С. 651–654.  

36. Zabolotny M. A., Barabash Y. M., Kulish N. P. et al. Conformational states of NADH 

molecules in a hydrated shell under weak electromagnetic irradiation // Biophysics. –

2015. – Vol. 69, № 1. – P. 35–42. 

37. Заболотний М. А., Барабаш М. Ю., Гринько Д. А. и др. Физические процессы в тер-

мопластических темплатах // Полимерный журн. – 2011. – Т. 33, №. 4. – С. 361–369. 

38. Заболотний М. А., Мартинчук Е. Л., Гринько Д. О. та ін. Електрографічний ме-

тод створення двовимірної надгратки з упорядкованих нанокластерів на поверхні 

фотопровідного шару // Патент  на  корисну  модель № 58732. Зареєстровано у 

Держреєстрі патентів України на корисні моделі 26.04.2011. 

39. Заболотный М. А., Дмитренко О. П., Кулиш Н. П. и др. Физические процессы в 

электростатических планарных темплатах, формирующихся тангенциальными 

силами // Полимерный журн. – 2012. – T. 34, № 3. – C. 298–305 

40. Заболотный М. А., Дмитренко О. П., Кулиш Н. П. и др. Планарные темплаты на 

фоточувствительных нанокомпозитных термопластических слоях // Нанотехни-

ка. – 2012. – № 4. – С. 3–7. 

41. Заболотний М. А., Гринько Д. О., Дмитренко О. П. та ін. Оптичний спосіб ви-

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Jean-Michel+Nunzi%22
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=H0q2mWUAAAAJ&citation_for_view=H0q2mWUAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97


162 

значення температури переходу тонкого шару полімервмісного термопластично-

го середовища у в’язкоплинний стан // Патент на корисну модель № 23079. Заре-

єстровано у Держреєстрі патентів України на корисні моделі 24.09.2013. 

42. Горбик П. П., Петровська А. Л., Пилипчук Є.В. та ін. Магніточутливий нейтро-

нозахватний нанокомпозитний матеріал // Патент на корисну модель № 91910. 

Зареєстровано у Держреєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2014. 

43. Булавін Л. А., Дмитренко О. П., Заболотний М. А. та ін. Фотопроцеси в плівках 

карбазолмістких молекулярних комплексів з фулеренами // Фізика і хімія твердо-

го тіла. – 2007. – Т. 28, № 3. – C. 544–549 

44. Пирятинский Ю. П., Ящук В. Н., Черкасов Ю. А. и др. Люминесценция поли-N-

эпоксипропилкарбазола // Журнал прикладной спектроскопии. – 1990. – Т. 53, 

№ 1. – C. 41–49. 

45. Bogdal D., Yashchuk V., Pielichowaski J. at al. Synthesis and spectral investigation of 

alkylmethacrylates with halogenatedcarbazolyl pendant groups for photonics appli-

cations // Journal of Applied Polymer Science. – 2002. – Vol. 84, №. 9. – P. 1650–

1656. 

46. Ящук В. Н. Фотоніка полімерів. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 111 с. 

47. Заболотний М. А., Куліш М. П., Дмитренко О. П. та ін. Спектральна залежність 

фотогенерації в фулереномістких аморфних молекулярних напівпровідниках // 

Вісн. Київ. ун-ту. Серія “Фізико-математичні науки”. – 2008. – Вип. 1. – С. 202 –

207. 

48. Zabolotnyi M. A., Dmytrenko O. P., Kulish N. P. et al Photo stimulated processes in PVK-C60 

nanocomposites // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2008. – Vol. 497. – P. 84[416]–92[424]. 

49. Барабаш Ю. М., Харкянен В. Н., Гринько Д. А. и др. Оптическая нелинейность 

полученого напылениям ПВК, допированного фуллеренами С60 // Наносистемы, 

наноматериалы, нанотехнологии. – 2009. – Т. 7, № 1. – С. 147–156. 

50. Заболотный М. А., Кобус Е. С., Дмитренко О. П. и др. Нелинейные оптические 

свойства нанокомпозитов ПВК – С60 // ФТТ. – 2010. – Т. 52, вып. 4. – С. 826–830. 

51. Заболотний М. А., Сорока А. Ю., Дмитренко О. П. та ін. Фотогенерація носіїв 

заряду в плівках нанокомпозитів ПЕПК–С60 // Наносистеми, наноматеріали, на-

нотехнології. – 2012. – Т. 10, № 3. – С. 519–531. 

52. Заболотный М. А., Гринько Д. О., Дмитренко О. П. и др. Планарные темплаты на 

фоточувствительных нанокомпозитных термопластических слоях // Сб. науч. ст. 

“Углеродные наночастицы в конденсированных средах”. – Минск, 2013. – 

С. 222–228. 

53. Оласюк А. П., Заболотный М. А., Дмитренко О. П. и др. Корреляция реологичес-

ких и фотофизических характеристик слоев ПЕПК-С60 // Сб. науч. ст. “Углерод-

ные наночастицы в конденсированных средах.” – Минск, 2013. – С. 315–320. 

54. Барабаш Ю. М., Заболотний М. А., Дмитренко О. П. та ін. Спектральна залеж-

ність квантового виходу фотогенерації в аморфних молекулярних напівпровід-

никах (АМН) // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т. 10, № 2. – С. 258–264. 

55. Barabash Yu., Kharkyanen V., Kulish M. et al. Process of thermalization of charges 

carriers in organics molecular semiconductors // Наносистеми, наноматеріали, нано-

технології. – 2007. – Т. 5, № 2. – C. 641–648. 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/30035/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/91012739/issue


163 

56. Заболотный М. А., Дмитренко О. П., Кулиш Н. П. и др. Модель диссоциации 

електрон-дырочной пары в супрамолекулярных фоточувствительных полупрово-

дниках // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2008. –Т. 6, № 4. –

С. 1043–1057. 

57. Кулиш Н. П., Барабаш Ю. М., Заболотный М. А. и др. Кинетика термализации 

носителей электрического заряда в органических молекулярных полупроводни-

ках в сильных электрических полях // ФТТ. –2008. – Т. 50, вып. 7. – С. 1321–1326. 

58. Заболотный М. А., Дмитренко О. П. ,Барабаш Ю. М. и др. Трехуровневая модель 

фотоиндуцированных структурных изменений в реакционных центрах биомоле-

кул // Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии. – 2009. – Т. 7, № 3. – 

С. 803–812. 

59. Кулиш Н. П., Давиденко Н. А., Студзинский С. Л. и др. О механизме фотогенера-

ции носителей заряда в композитух ПЕПК-С60 // ФТТ. – 2013. – Т. 55, вып. 8. –

C. 1626–1632. 

60. Kobus E. S., Dmytrenko O. P., Kulish N. P. et al. Radiative recombination of the 

PVK/C60 molecular complexes with the radiation damages // Semicond. Phys. Quant. 

Electron. Optoelectr. – 2007. – Vol. 10, № 4. – P. 67–71. 



164 

6. РАДІАЦІЙНО-СТИМУЛЬОВАНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ  

У ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБКАХ 
 

6.1. Структура і симетрія коливних станів кристалів γ-С та графену 

 

Кристалічна структура вуглецю γ–С є однією з політипних модифікацій, 

яка побудована з шарів, що включають гексагони атомів вуглецю (рис. 6.1) 

[1]. 

 

 
Рис. 6.1. Стандартна елементарна комірка гратки γ–С (а) та елементарна комірка 

з атомом вуглецю, розташованим на початку координат (б) [1]. 
 

В елементарній гексагональній примітивній комірці знаходиться чотири 

атоми вуглецю. Ці атоми належать двошаровим пакетам, у кожному з яких 

розміщено по два атоми. Обидва шари зміщені один відносно одного. Симет-

рія гратки γ–С характеризується точковим класом 4

6hP , просторовою групою 

Р6h/mmc.
 
Параметри гратки дорівнюють α = 0,24562 нм, с = 0,66952 нм. 

 

На рис. 6.2 представлено структуру графіту (γ–С) у вигляді зміщених на 

0,1415 нм шарів. Відстань між шарами графіту d002 становить 0,33538 нм. На 

рис. 6.3 показано зону Бриллюена кристалів γ-С та її точки симетрії. 

Фононні спектри для кристалів γ–С для кожного з напрямків в їхніх зо-

нах Бриллюена складаються з 12 гілок. Фундаментальні коливні моди, яким 

відповідають фонони з нульовим квазіімпульсом у Г-точці ( 0k 


), класифі-

куються за типом симетрії Р6h.  
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Рис. 6.2. Структура гексагонального графіту γ–С (а) та окремого шару (б) 

(
0а


–вектор елементарної трансляції, b0 – відстань між найближчими атомами). 

 

 
 

Рис. 6.3. Зона Бриллюена кристалів γ–С та її точки симетрії. 
 

Розподіл фундаментальних коливних мод за типами симетрії, що визна-

чаються незвідними представленнями вказаної точкової групи Р6h для γ-С має 

вигляд 

2 3 1 22 2 2 2колГ А А Е Е       . 

З них три фундаментальні коливні моди є акустичними: 

3 2акГ А Е   , 
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а дев’ять – оптичними: 

2 3 1 22 2оптГ А А Е Е       . 

З дев’яти оптичних фундаментальних коливних мод три (
3А  і 

2А ) акти-

вні в ІЧ-поглинанні, а чотири (
12Е ) активні в КРС, а дві (

22А ) не активні в 

ІЧ-поглинанні і КРС (рис. 6.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.4. Спектр КРС 

для γ–С [2, 3]. 

 

Вуглецевий моношар графіту γ–С, який називають графеном, може бути 

описаний тривимірною диперіодичною елементарною коміркою, в якій роз-

міщуються два атоми вуглецю. Симетрія цього елементарного шарового па-

кета характеризується диперіодичною просторовою групою Р6/mmm. Струк-

туру елементарного шарового пакета кристала γ–С показано на рис. 6.5. 
 

 
 

Рис. 6.5. Стандартна елементарна комірка шару гратки (γ–С) графену (а) та елемен-

тарна комірка графену з атомом вуглецю, розташованим на початку координат (б). 
 

Розподіл шести фундаментальних коливних мод за типами симетрії ша-

рового пакета гратки γ–С також проводиться за незвідними представленнями 

точкової групи Р6h: 
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2 3 1 2колГ А А Е Е       . 
 

З шести фундаментальних коливних мод три відповідають акустичним 

коливанням 

3 2акГ А Е    
 

і три належать оптичним коливанням 
 

2 1оптГ А Е   . 
 

Ці три оптичні фундаментальні коливні моди графену гратки γ–С розді-

ляються на два 
1Е   коливання, активних у КРС, і одне 

2А коливання, яке не- 

активне в ІЧ-поглинанні і КРС (“німа” мода). На рис. 6.6 показано симетри-

зовані зміщення і форми нормальних коливань, що збігаються із зміщеннями, 

для коливань одношарового графену гратки γ–С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.6. Симетризовані змі-

щення і форми нормальних 

коливань одношарового гра-

фену гратки γ–С. (Для кожно-

го коливання вказано тип 

симетрії і порядковий номер 

коливної моди (зліва). 

 

Кореляційне поле гратки γ–С приводить до розщеплення фундаменталь-

них коливних мод графенів на давидівські дублети. Відповідність між фун-



168 

даментальними коливними модами шарового пакета і давидівськими дубле-

тами гратки γ–С встановлюються за допомогою кореляційних діаграм 

(рис. 6.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.7. Кореляційна діаграма 

коливних збуджень між елемента-

рним шаровим пакетом (графе-

ном) і кристалом із граткою γ–С. 

 

Із кореляційної діаграми випливає, що давидівський дублет, що включає 

невироджені, активні в ІЧ-поглинанні  3 2
А

 
і КРС  2 2

А
, моди у кристалах 

γ–С, корелює із “німою” модою 2А

 
графену. Це означає, що у спектрі КРС 

кристала мода  2 2
А

буде мати малу інтенсивність, оскільки вона корелює із 

забороненою модою графену 2А . Поява лінії  2 2
А

 
стає можливою лише 

внаслідок існування в кристалі слабкої міжпакетної взаємодії, яка частково 

знімає заборону. Давидівський дублет двократно вироджених, активних у 

КРС мод  1 2
Е

 і в ІЧ-поглинанні мод  2 2
Е

 у кристалах γ–С, корелює із за-

бороненими в ІЧ-поглинанні, але дозволеними в КРС двократно вироджени-

ми модами 1Е   графену. Із цього витікає, що у спектрі КРС кристала γ–С мо-

ди  1 2
Е

 мають високу інтенсивність, оскільки вони корелюють із дозволе-

ними в КРС модами шарового пакета 1Е  . 

На рис. 6.8 наведено спектри КРС одношарового графену гратки γ–С [1]. 

Смуга G, що розміщена близько 1595 см
-1

 спектра КРС, відповідає розсі-

янню на фотонах центра зони Бриллюена. Смуга D, що відповідає хвильово-

му вектору 1350 см
-1

, обумовлена відповідно до механізму подвійного елект-

рон-фононного резонансу процесам міждоменного розсіяння електронів на 
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фононах точки К границі зони Бриллюена з подальшим або попереднім розсі-

янням на дефектах структури. Смуга D , що відповідає хвильовому вектору 

1620 см
-1

, обумовлена процесом однофононного внутрішньо доменного роз-

сіяння за участю розсіяння на дефектах. Коливальні моди, що відповідають 

смузі D та подібним їй смугам D , D , заборонені за симетрією. Поява цих 

смуг зв’язана з присутністю у зразках дефектів, що приводять до виникнення 

подвійного електрон-фононного розсіяння. Таким чином, наявність у графе-

нах структурних дефектів приводить до появи у спектрах КРС однофононних 

переходів за участю фононів із ненульовим квазіімпульсом. При цьому забо-

рона, що накладається правилами відбору, які витікають із закону збереження 

квазіімпульсу, знімається. 

 
 

Рис. 6.8. Спектри КРС одношарового графену, отримані при різних потужностях  

збуджуючого випромінювання (λ = 514,5 нм, Т = 300 К). 
 

Крім смуг D, D , D D , що обумовлені процесами реалізації подвійно-

го електрон-фононного резонансу, важливе місце займає смуга 2D, тонка 

структура якої чутлива до кількості вуглецевих шарів у графені [4–8]. Ця 

смуга характеризується високою інтенсивністю й обумовлена міждоменним 

розсіянням резонансно збуджених електронів провідності у процесі подвій-

ного електрон-фононного резонансу. Оскільки смуга 2D виникає завдяки еле-

ктронному резонансному переходу з наступним резонансним міждоменним 

розсіянням  на фононах  із великим моментом імпульсу (гарячих фононах), то  
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її інтенсивність відображає конкуренцію між електрон-фононним і електрон-

електронним розсіянням. 

При великих потужностях лазерного збудження в області між смугами G і 

2D виникає ціла серія смуг, що відповідають комбінації процесів D, D , 3,D D , 
4D  та 

5D , завдяки механізму подвійного електрон-фононного резонансу. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.9. Спектри КРС 

одношарового графену в 

області смуг D D та 

2D при різних енергіях 

збуджуючого випроміню-

вання. 

 

На рис. 6.9 показано дисперсійні залежності спектрального положення 

смуг D D  та 2D  від енергії фононів збуджуючого випромінювання, які 

передають дисперсійні залежності процесів подвійних електрон-фононних 

резонансів за участю вказаних коливань. 

Указана дисперсія є наслідком структури 
  та 

  
 електронних зон та 

дисперсії фононних станів для одношарового графену. Для одного значення 

хвильового вектора k


 валентна зона     та зона провідності      є 

компонентами давидівського дублету, який відповідає симетричній (зв’язу-

ючій) та антисиметричній (розрихляючій) лінійним комбінаціям атомних  -

орбіталей. У точках К (точках Дірака) обидві зони     і      дотика-

ються одна одної (рис. 6.10). 

Хвильові вектори електронів і дірок, що генеруються при резонансному 

поглинанні квантів збуджуючого випромінювання і беруть участь у процесах 

подвійного електрон-фононного резонансу, визначаються з енергетичної від-

стані між валентною зоною і зоною провідності одношарового графену в на-

прямку К – Г його зони Бриллюена [9]. 
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Рис. 6.10. Структура ва-

лентної зони 
  і зони 

провідності 
  (а) та ди-

сперсія фононних станів 

(б) для одношарового 

графену вздовж напрям-

ків К – Г – М – К зони 

Бриллюена. 

 

 
6.2. Структура та симетрія коливних станів вуглецевих нанотрубок 

 
Вуглецеві нанотрубки (ВНТ) належать до нанорозмірних систем з одно-

вимірною (1D) періодичністю структури з рядом незвичайних фізичних влас-

тивостей. Основним структурним елементом вуглецевих нанотрубок є один, 

два або велике число графенових шарів. У випадку одного шару такі ВНТ 

називають одностінними (ОВНТ), а за наявності в нанорозмірній системі зна-

чної кількості графенових шарів останні належать до багатостінних ВНТ 

(БВНТ). 
 

ОВНТ є результатом згортання в циліндр графенової площини. Залежно 

від орієнтації графенової площини відносно осі нанотрубки при її згортанні 

виникають одновимірні системи з різною хіральністю. Найбільш відомими 

серед них є ОВНТ з крісельною та зигзагоподібною хіральностями 

(рис. 6.11). 
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Рис. 6.11. Структура ОВНТ з 

крісельною (а), зигзагоподіб-

ною (б) та довільною хірально-

стями (в). 

 

Хіральність нанотрубок визначається символами (m, n), які відповідають 

координатам шестикутника, який унаслідок згортання графенової площини 

збігається з шестикутником, розміщеним на початку координат. Якщо m n , 

то така ОВНТ має довільну хіральність. Для крісельної нанотрубки обидва 

індекси збігаються, m = n.У випадку, коли індекс n = 0, то така ОВНТ нале-

жить до нанотрубок із зигзагоподібною хіральністю. 

БВНТ являють собою набір коаксіально укладених один в один цилінд-

ричних графенових шарів, відстань між якими (0,34 нм) близька до міжпло-

щинної відстані в γ–С (рис. 6.12). 

Значення хіральності ВНТ визначають їхній діаметр та електронну стру-

ктуру, що формується внаслідок гібридизації 2s- і 2р-станів електронів атома 

вуглецю. При цьому 2s-електрони заповнюють стани нижче рівня Фермі, а 

2р-електрони поблизу цього рівня. Із зміною хіральності ширина забороненої 

зони також зазнає змін, за яких ОВНТ характеризуються напівпровідниковою 

або металевою провідністю. 

Разом з тим симетрія та число коливних мод, активних у спектрах ІЧ-

поглинання та КРС залежно від хіральності для нескінчених за довжиною 

ОВНТ, в окремих роботах визначалися різним чином. 
 

 
Рис. 6.12. Структура БВНТ. 
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Відомо, що симетрія крісельних (armchair) та зигзагоподібних (zigzag) 

ОВНТ з відповідними напрямками ахіральності (n, n) і (n, 0), які описуються 

однаковим значенням n, характеризуються одними й тими ж точковими гру-

пами Р2nh. Водночас необхідно враховувати, що структури, які описуються 

точковою групою Р2nh, є різними залежно від того, чи парною або непарною є 

величина n. Оскільки розподіл фундаментальних коливних мод визначається 

структурою ОВНТ, тобто їхньою хіральністю, то для одного типу симетрії 

груп 
2nhР  він буде відрізнятися залежно від парності n . Очевидно, що ці від-

мінності можна очікувати також для крісельних і зигзагоподібних ВНТ, що 

відрізняються хіральністю, з непарним n . Для спрощення розрахунків по 

встановленню розподілу фундаментальних коливних мод були вибрані крісе-

льні ОВНТ (3,3) та зигзагоподібні ВНТ (3,0), структура яких різна. 

Указані відмінності у структурах для крісельної (3,3) і зигзагоподібної 

(3,0) ОВНТ показано на рис. 6.13 та  6.14 [12]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.13. Фрагмент 

структури у двох проек-

ціях (а, б) та розгортка 

цього фрагмента (в) для 

крісельної (3,3) ОВНТ. 
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Рис. 6.14. Фрагмент 

структури у двох проек-

ціях (а, б) та розгортка 

цього фрагмента (в) для 

зигзагоподібної (3,0) 

ОВНТ. 

 

На фрагментах структур указано номери атомів вуглецю, що входять до 

елементарних комірок крісельної та зигзагоподібної ВНТ. Осями елементар-

них комірок u2 вибрано напрямки, що лежать у перпендикулярних до осей 

трубок площинах, в яких знаходяться центри інверсії i . Ці площини ( )i  не є 

площинами симетрії нанотрубок, оскільки площини симетрії h  розташовані 

перпендикулярно до осей трубок і паралельно площинам ( )i . 

На рис. 6.13 і 6.14 розміщення всіх інших елементів симетрії, а також 

указаної точкової групи 
6hP  показано відносно атомних структур крісельної 
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та зигзагоподібної ОВНТ з 3n  . Елементарні комірки, відраховані від пло-

щин ( )i  і виділені тонкими лініями. На цих рисунках також зображено ор-

тогональні базисні вектори зміщень атомів із положень рівноваги 
iz


, 
iu


 та 

i


, що направлені вздовж осей ОВНТ, уздовж їхніх радіусів та перпендику-

лярно до обох указаних напрямків. На рис. 6.13, б вони вказані для атомів 1, 

2, 3, а на рис. 6.14, б - для атомів 1, 1 , 2, 2 , 3,3 . 

За незвідними представленнями точкової групи 
6hP  розподіл фундамен-

тальних коливних мод по симетрії для крісельних ВНТ (3,3) запишеться як 

  1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2

3,3 2 2 2 2

4 2 2 4 .

       

   

        

   

колГ А А А А А А А А

Е Е Е Е
 

Цей же розподіл для зигзагоподібних ВНТ (3,0) має вигляд 

  1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2

3,0 2 2 2 2

3 3 3 3 .

       

   

        

   

колГ А А А А А А А А

Е Е Е Е
 

Для однакових за симетрією крісельних і зигзагоподібних ВНТ ці розпо-

діли включають три моди невласних коливань акустичного типу, які для 

0k 


 відповідають зміщенням трубок (трансляціям усіх атомів вуглецю) уз-

довж координатних осей ОZ  і OX , OY : 

3 2(3,3) (3,0)aк aкГ Г A E   
 

Коливна мода 2E   є двократно вироджена. У даному розподілі також є 

одна коливна мода при 0k 


, яка відповідає поворотам (ротаціям) трубок у 

цілому навколо їхніх осей, так звана мода невласних коливань торсійного ти-

пу. Зазначимо, що вісь трубки збігається з осями згортки графенового шару, у 

даному випадку навколо координатної осі OZ . Для моди торсійного типу 

розподіл має вигляд 

торс торс 3(3,3) (3,0)Г Г А  . 

За вказаних мод акустичного і торсійного типу розподіл оптичних коли-

вних мод для крісельних ВНТ запишеться як 
 

 опт 1 1 2 2 3 4 4

1 1 2 2

3,3 2 2 2

4 2 2 3 .

      

   

       

   

Г А А А А А А А

Е Е Е Е
 

У випадку зигзагних ВНТ одержимо 

 опт 1 1 2 2 3 4 4

1 1 2 2

3,0 2 2 2

3 3 3 2 .

      

   

       

   

Г А А А А А А А

Е Е Е Е
 

У спектрах КРС для обох типів нанотрубок активні вісім фундаменталь-

них нормальних коливних мод або з урахуванням кратностей виродження по 

14 фундаментальних коливних мод. Водночас симетрія цих коливних мод для 

ВНТ крісельного (3,3) і зигзагоподібного (3,0) типів відрізняється: 
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КРС 1 1 2(3,3) 2 4 2Г А Е Е      

КРС 1 1 2(3,0) 2 3 3Г А Е Е    
 

 

До речі, у спектрах ІЧ-поглинання для обох типів ВНТ активні лише по 3 

фундаментальні коливні моди, але з різними симетріями: 
 

ІЧ 2(3,3) 3 ,Г Е  

ІЧ 3 2(3,0) 2 .  Г А Е
 

 

З урахуванням кратності виродження у спектрі ІЧ-поглинання крісель-

них нанотрубок (3,3) активні шість фундаментальних нормальних коливань, а 

в аналогічному спектрі зигзагоподібних ВНТ (3,0) п’ять фундаментальних 

коливних мод. 

Із застосуванням операторів проектування на незвідні представлення то-

чкової групи 
6hР  були визначені форми нормальних коливань для невиро-

джених і вироджених фундаментальних коливних мод різної симетрії. 

Графічні зображення форми фундаментальних нормальних коливань не-

скінченної крісельної С–ОВНТ (3,3) наведено на рис. 6.15 (а і б). 
 

 
 

Рис. 6.15а. Форми фундаментальних невироджених нормальних коливань  

нескінченної крісельної С–ОВНТ (3,3). 
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Рис. 6.15б. Форми фундаментальних двократно вироджених нормальних коливань 

нескінченної крісельної С–ОВНТ (3,3). 
 

Видно, що дві фундаментальні коливні моди симетрії 1A  відповідають 

“дихальному” коливанню (мода ( 1 1( )A ), при якому всі атоми вуглецю елеме-

нтарної комірки нанотрубки зміщуються перпендикулярно до осі С-ОВНТ і 
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синфазно від центра ВНТ уздовж радіусів. “Дихальні” коливання моди 
1 2( )A

 
також передбачають зміщення атомів вуглецю перпендикулярно осі ВНТ, але 

назустріч один одному вздовж дотичних, які проведені перпендикулярно до 

рівних за величиною радіусів. 

Мода 
3 2( )A  відповідає невласним коливанням торсійної гілки коливань 

при 0k 


, а фундаментальна мода 
3A  обумовлена трансляційним коливанням 

(уздовж осі ВНТ) і пов’язана з невласним коливанням акустичної гілки. Фун-

даментальні моди коливань симетрії 
1E   і 

2E   обумовлені коливаннями, за яких 

атоми вуглецю зміщуються перпендикулярно до осі ВНТ. У випадку коливної 

моди симетрії 
2E   атоми вуглецю зміщуються вздовж осі нанотрубки. 

Для зигзагоподібної С–ОВНТ (3, 0) фундаментальна коливна мода 
1 2( )A  

відповідає “дихальним” коливанням, а мода 
1 1( )A  є “валентним” коливанням 

моди 
3A . Фундаментальні моди 

2 2( )E


 і 

2 2( )E


 є компонентами трансляцій-

ного двократно виродженого коливання, які відповідають акустичним по-

вздовжній і поперечним гілкам. Фундаментальна коливна мода 
3A  є ротацій-

ною і відповідає торсійній гілці коливань. 

На рис. 6.16 наведено спектр КРС одностінних вуглецевих нанотрубок 

(С–ОВНТ) [13]. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.6.16. Спектр 

КРС ОВНТ.  

(На вставці на-

ведено розклад 

на компоненти в 

околі смуги ва-

лентних коли-

вань 1585 см
-1

.) 

 

У спектрі КРС видно чотири дуже близькі смуги в низькочастотній обла-

сті 145,7; 160,9; 170,2 і 178,0 см
-1

, смуги 1338, 1735, 2667, 3173 см
-1

, а також 

дублетну смугу з компонентами 1560,5 та 1584,4 см
-1

. Низькочастотні смуги 
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відповідають “дихальним” коливанням нанотрубок різного діаметра, а отже, 

різної хіральності. Смуга 1585 см
-1

, яка розпадається на дублет 1560,5 і 

1584,4 см
-1

, відповідає валентним коливанням С–ОВНТ. Оскільки нанотрубки 

відносяться до кристалічних структур, в яких має місце електрооптичний ан-

гармонізм, то у спектрах КРС з’являються смуги складених тонів (1735 см
-1

) і 

обертонів (2667 і 3173 см
-1

). Смуга 1735 см
-1

 є складеним тоном одного з ни-

зькочастотних “дихальних” коливань 160,9 та однієї з компонент дублету ва-

лентних коливань 1584,4 см
-1

. Коливні смуги 2667 та 3173 см
-1

 є обертонами 

смуг 1338 та 1584,4 см
-1

. При цьому смуга обертону 3173 см
-1

 відповідає 

майже точно подвоєному значенню 1584,4 см
-1

, а її півширина близька до пі-

вширини основного тону, що вказує на незначну дисперсію валентного коли-

вання в одновимірній зоні Бриллюена ОВНТ. Смуга 1338 см
-1

 та її обертон 

2667 см
-1

 є наслідком подвійного електрон-фононного розсіяння на фононах з 

частотами, що дорівнюють частотам фононної і-ТО гілки в околі точки Діра-

ка К одношарового графену і обумовлені присутністю структурних дефектів 

або деформацій. 

Смуга 1584,4 см
-1

 майже точно збігається із смугою спектра КРС монок-

ристалічного графіту 1585 см
-1

 й обумовлена зняттям виродження з двократ-

но виродженого коливання графенового шару. Детальний розгляд дублетної 

смуги 1560,5 і 1584,4 см
-1

 показує, що кожна з цих компонент у свою чергу 

розщеплюється принаймні на дві смуги (рис. 6.17). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.17. Тонка струк-

тура спектра КРС 

ОВНТ в околі смуги 

валентних коливань 

1585 см
-1

. 

 

Компонента дублету 1560,5 см
-1

 складається із смуг 1548,0 і 1560 см
-1

, а 

компонента 1584,4 см
-1

 містить смуги 1584,3 і 1592,2 см
-1

. Таке розщеплення 

компонент дублету можна розглядати як наслідок появи додаткових смуг, 

зв’язаних із КРС нанотрубок з різними діаметрами (хіральністю). Величина 

розщеплення кожної з компонент дублету визначається діаметрами нанотру-

бок і буде тим більша, чим менший діаметр ОВНТ. У даному випадку тонкій 
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структурі кожної компоненти дублету приписуються дві смуги, тому можна 

вважати, що діаметри нанотрубок близькі до двох окремих значень. Очевид-

но, що поява додаткових смуг розщеплення компонент дублету є наслідком 

зняття виродження з двократно вироджених мод 
1E   у нанотрубках крісель-

ної і зигзагоподібної хіральностей. 

На рис. 6.18 наведено схему розщеплення моди 
1E  , яке відбувається при 

згортанні графенового шару з утворенням нанотрубок крісельної і зигзагопо-

дібної хіральностей. 

 

 

 

 

 

Рис. 6.18. Схеми розщеплення 

двократно виродженого коли-

вання графенового шару 
1E 

 у 

крісельних та зигзагоподібних 

С–ОВНТ. 

 

Видно, що з утворенням ОВНТ внаслідок згортання графенового шару 

відбувається розщеплення коливної моди 1E   графену на моди 1 2( )A  та 1A  у 

крісельних нанотрубках і на моди 1 1( )A  і 1A  в зигзагоподібних нанотрубках. 

При цьому зміщення атомів вуглецю у крісельних ВНТ відбувається перпен-

дикулярно осі згортання графенового шару, а в зигзагоподібних нанотрубках, 

навпаки, паралельно цій осі. 
 

Для крісельних і зигзагоподібних нанотрубок моди 1A  неактивні у спек-

трі КРС, тому розщеплення смуги 1585 см
-1

, що відповідає коливанням 1E   

графену на дублет з компонентами 
1 2

-1

( )
1584,4см

A  для крісельних нанот-

рубок і 
1 1

-1

( )
1560,5см

A   для зигзагоподібних ВНТ, можна розглядати як 

хоральну анізотропію коливних мод ОВНТ. 

На рис. 6.18 також указано напрямки векторів зміщень атомів вуглецю ┴ 

і ║ в коливаннях 1 2( )A  і 1 1( )A  відносно осей нанотрубок 

c . Оскільки коли-

вання 1 2( )A  і 1 1( )A  належать різним крісельній і зигзагоподібній хіральнос-

тям і відповідно діаметрам, то частоти цих коливань відрізняються. Кванто-

во-хімічні розрахунки свідчать, що частоти коливань 1 2( )A  більші за частоти 

коливань 1 1( )A . Крісельні нанотрубки більш стабільні, ніж зигзагоподібні, 

оскільки інтенсивність компоненти хірального дублету, яка належить крісе-

льним ВНТ, більша, а отже, їхня концентрація в суміші вища. 
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Симетрія нескінчених нітридборних нанотрубок (НВ–ОНТ) і, як наслі-

док, симетрія та розподіл нормальних коливань ще більшою мірою в порів-

нянні з С–ОВНТ залежать від їхнього діаметра та хіральності [13]. 

Спектри КРС, як і для С–ОВНТ, показують наявність тонкої структури 

хіральної дублетної смуги 1359,0 та 1377 см
-1

, аналогічної до виникнення хі-

ральної дублетності в С–ОВНТ з компонентами 1560,5 та 1584,4 см
-1

. Кожна з 

компонент дублету додатково розщеплюється на компоненти, які відповіда-

ють присутності нітридборних нанотрубок із різними діаметрами. Це розще-

плення за природою подібне до розглянутого розщеплення у вуглецевих на-

нотрубках. Воно не є давидівським розщепленням, обумовленим додатковою 

взаємодією. Хіральне розщеплення відповідає різниці частот, що виникає між 

аналогічними за характером зміщеннням атомів вуглецю або азоту і бору у 

крісельних та зигзагоподібних нанотрубках. Вона обумовлена різним оточен-

ням валентних зв’язків цих атомів у нанотрубках різної хіральності. 
 

6.3. Радіаційні пошкодження одностінних вуглецевих нанотрубок 
 

Хіральна анізотропія для ОВНТ, яка з’являється як наслідок зняття виро-

дження коливної моди 1Е   при згортанні графенового шару для крісельних і 

зигзагоподібних ахіральних нанотрубок, та процеси подвійного електрон-

фононного резонансного розсіяння приводять до виникнення тонкої структу-

ри тангенціальної моди 2 gЕ  і набору D , D , D  та інших смуг, обумовлених 

присутністю в нанотрубках дефектів або деформацій. 

Водночас варто враховувати, що при розщепленні коливної моди 1Е   лише 

коливання 1 2( )А  для крісельних і 1 1( )А  у випадку зигзагоподібних ОВНТ є ак-

тивними в КРС, а відповідні моди 1A  у цих спектрах не спостерігаються. У ре-

зультаті пошкоджень нанотрубок, у тому числі внаслідок радіаційного дефекто-

утворення, можна очікувати суттєвої перебудови спектра КРС як у результаті 

часткового зняття заборони з неактивних мод, так і внаслідок трансформації D -

смуг, обумовлених розупорядкуванням структури [14]. 

У результаті іонізуючого опромінення, як показують дослідження туне-

льної мікроскопії, можливим є не лише утворення точкових дефектів Стоуна–

Уоллеса, а також фрагментація нанотрубок, що безумовно проявляється в 

порушеннях трансляційної симетрії цих одновимірних періодичних структур 

та у змінах електронних і коливних властивостей даних наноматеріалів. 

На рис. 6.19 представлено спектри КРС для ОВНТ, опромінених елект-

ронами з різними дозами поглинання [14]. У результаті опромінення відбува-

ється зростання інтенсивності та розширення смуг. Крім того, з’являється 

зростання фону КРС із збільшенням частоти коливань. Інтенсивність лінії 

близько 1590 см
-1

 залишається найбільшою при всіх дозах поглинання. Разом 

з тим спостерігається перебудова всіх смуг, особливо в області радіальної 

дихальної моди та тангенціальних коливань. 
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Рис. 6.19. Спектри КРС для 

ОВНТ у вихідному стані (1) 

та після електронного 

опромінення з дозами пог-

линання 0,5 (2), 1,0 (3), 

1,5 (4) та 2,0 МГр (5) 

( 514,5нм  , Ее = 1,8 МеВ, 

Т = 300 К). Інтенсивність 

нормована за максимумом 

смуги 1590 см
-1

. 

 

Варто звернути увагу, що коливна смуга близько 160–180 см
-1

, яка нале-

жить радіальним зміщенням атомів вуглецю, є складною. Аналіз компонент 

розкладу в інтервалі частот дихальних мод показує на присутність у суміші 

ОВНТ ахіральних крісельних (10, 10), (11, 11), (12, 12) та зигзагоподібних 

(18,0) і, можливо, нанотрубок з іншими хіральностями [15] (рис. 6.20). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.20. Розклад на 

компоненти спектрів 

КРС в інтервалі час-

тот радіальних диха-

льних мод для 

ОВНТ у вихідному 

стані (а) та після 

електронного опро-

мінення з дозами 

поглинання 0,5 (б), 

1,0 (в), 1,5 (г) та 

2,0 МГр (д). 



183 

Опромінення в межах використаних доз поглинання не впливає на поло-

ження ліній, що відповідають дихальним модам. 

Видно, що з ростом дози поглинання інтенсивність компоненти з часто-

тою близько 178 см
-1

 в порівнянні з інтенсивністю складової близько 165 см
-1

 

зростає. Воно може бути обумовлено радіаційними пошкодженнями нанот-

рубок за рахунок створення точкових дефектів різної симетрії, які приводять 

до появи сплющення поверхні і, як наслідок, до зменшення на її окремих ді-

лянках діаметра нанотрубок та їхньої хіральності. Такий розкид значень діа-

метра нанотрубок уздовж їхніх довжин супроводжується зміною інтенсивності 

для окремих радіальних дихальних мод. Можливо, що перебудова у спектрах 

КРС в області дихальних коливань також обумовлена частковим зняттям забо-

рони з неактивних мод, які за наявності дефектів можуть вносити додаткове 

розсіяння в області певних смуг КРС. 

Радіаційне дефектоутворення також впливає на зміни у спектрах КРС 

для високочастотних мод. При цьому положення відповідних компонент да-

них смуг для нанотрубок різної симетрії, розширення ліній різних коливних 

мод та співвідношення інтенсивностей з підвищенням дози поглинання іоні-

зуючого випромінювання не зберігається. Особливо помітно вказані зміни 

проявляються при дозі поглинання 1,0 МГр (рис. 6.21). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.21. Розклад 

на компоненти 

спектрів КРС в 

інтервалі частот 

тангенціальних 

коливних мод для 

ОВНТ у вихідному 

стані (а) та після 

електронного 

опромінення з до-

зами поглинання 

0,5 (б), 1,0 (в), 1,5 

(г) та 2,0 МГр (д). 
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Так, компонента смуги КРС близько 1570 см
-1

 зміщується до менших ча-

стот, що вказує на пом’якшення даної коливної моди. При цій же дозі погли-

нання розширення даної лінії максимальне. Відносна інтенсивність та розши-

рення лінії близько 1590 см
-1

 при цій дозі поглинання також зростає. Таким 

чином, коливні моди, що відповідають нанотрубкам крісельної і зигзагної 

симетрії, є чутливими до радіаційних пошкоджень. 

На рис. 6.21 наведено розклад на компоненти спектрів КРС в інтервалі 

частот тангенціальних коливних мод для ОВНТ у вихідному стані та після 

електронного опромінення з різними дозами поглинання. 

Виходячи з тонкої структури смуги, що відповідає тангенціальним коли-

вним модам, очевидно, що радіаційні пошкодження внаслідок порушення 

трансляційної симетрії в будові нанотрубок проявляються не лише на поведі-

нці коливних мод, активних у КРС, а також приводять до виникнення колив-

них мод 1А  за рахунок зняття заборони по симетрії. Очевидно, що вказані 

зміни ускладнюють тонку структуру тангенціальної G -смуги, яка у свою 

чергу включає компоненти від нанотрубок різних діаметрів. 
 

6.4. Радіаційні пошкодження терморозпушеного графіту 
 

У випадку іонізуючого опромінення турбостратного графіту виникають 

радіаційні пошкодження окремих шарів, обумовлених зміщенням атомів вуг-

лецю при застосуванні надпорогових енергій, з розривом міжатомних С-С 

зв’язків. Зміщені атоми після їхнього попадання в міжшаровий простір мо-

жуть утворювати гібридизовані 3sp -зв’язки, які забезпечують в окремих міс-

цях міжплощинну взаємодію, що приводить до зшивання шарів. Показником 

зародження алмазоподібних зв’язків є зміна співвідношення між 2sp - та 3sp -

гібридизованими станами, які в тому числі встановлюють по співвідношенню 

інтенсивностей D - і G -смуг КРС [16]. 

На рис. 6.22 показано модифікацію спектрів КРС для терморозпушеного 

графіту після опромінення електронами з різними дозами поглинання.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.22. Спектри КРС для термо-

розпушеного графіту у вихідному 

стані (1) та після електронного 

опромінення з дозами поглинання 

3,0 (2) і 4,0 МГр (3) ( 514,5 нм  , 

Т = 300 К). 
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Видно, що за інтенсивністю D -смуга, яка відповідає за розупорядкуван-

ня структури графіту, обумовлену наявністю дефектів, перевищує інтенсив-

ність тангенціальної моди 
1E   ( G -смуги), що характерно для терморозпуше-

ного графіту. При опроміненні спостерігається ускладнення форми G -смуги 

з боку вищих частот, тобто в положеннях існування D -смуги. 

На рис. 6.23 представлено розклад на компоненти D - і G -смуг КРС, 

одержаного від порошку терморозпушеного графіту у вихідному стані та піс-

ля опромінення електронами з різними дозами поглинання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.23. Розклад 

на компоненти 

смуг D (А) та 

G (Б) КРС для 

порошку терморо-

зпушеного гра-

фіту у вихідному 

стані (а) та після 

електронного оп-

ромінення з доза-

ми поглинання 3,0 

(б) та 4,0 МГр (в). 

 

Видно наявність незначної асиметрії D -смуги з боку низьких частот, яка 

вказує на складність дефектної структури в графіті. Після опромінення відбу-

вається зміщення низькочастотної компоненти в бік більших частот, а основ-

на компонента D -смуги зберігає своє положення, але її інтенсивність зрос-

тає. G -смуга включає кілька компонент КРС білизько 1565, 1592 і 1625 см
-1

. 

Збільшення дози поглинання не впливає на положення і дисперсію основної 

смуги 1592 см
-1

. Водночас інтенсивність дефектної смуги D  близько 

1625 см
-1

 зростає. 
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Таким чином, опромінення складним чином впливає на коливну струк-

туру терморозпушеного графіту. За дози поглинання 3,0 МГр відношення між 

інтенсивностями G - і D -смуг зростає, а у випадку більшої дози 4,0 МГр во-

но, навпаки, зменшується. Розширення D -смуги із збільшенням дози погли-

нання зменшується, а для G -смуги підвищується. 

Якщо виходити із припущення, що збільшення інтенсивності D -смуги є 

наслідком утворення радіаційних дефектів за рахунок генерації пар Френке-

ля, здатних формувати міжшарову взаємодію [17–23], то із зростанням дози 

поглинання очевидно, що число алмазоподібних зв’язків збільшується. З од-

ного боку, за менших доз поглинання вакансії, що генеруються в шарах, у 

результаті їхньої міграції переважно стабілізуються в малорухливих компле-

ксах, тому їхній вплив на D -смуги зменшується. З іншого боку, при збіль-

шенні дози поглинання концентрація дефектів зростає і частина їх перехо-

дить у міжшаровий простір і створює міжплощинну взаємодію. Вона сприяє 

релаксації напруг, яка супроводжується покращанням у кореляції шарів. Зро-

стання кореляційних міжатомних ефектів проявляється у збільшенні числа 
3sp - вуглецевих кластерів, що приводить до зростання інтенсивності D -

смуги та структурного максимуму (112) [24]. Дійсно, як видно з рис. 6.24 ди-

фракційний пік (112) за дози поглинання 3,0 МГр зменшується, а за дози пог-

линання 4,0 МГр, навпаки, різко зростає. 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.24.Спектри рентгенівської 

дифракції для порошку терморо-

зпушеного графіту у вихідному 

стані (1) та після електронного 

опромінення з дозами поглинан-

ня 3,0 (2) та 4,0 МГр (3). 

 

Крім того, інші структурні максимуми при більшому флюенсі стають 

більш вираженими, що вказує на покращання кореляційних ефектів у випад-

ку зростання дози поглинання. На користь запропонованого припущення вка-

зує зростання блоків когерентного розсіяння до 27,0 нм у випадку опромі-

нення з дозою поглинання 4,0 МГр у порівнянні з неопроміненим зразком, 

для якого цей розмір становить 24,2 нм. Міжплощинна відстань 
002d  при вка-

заній дозі поглинання зменшується від 0,337 до 0,334 нм, а напівширина   

падає від 0,54 до 0,51 град. 
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6.5. Радіаційно-стимульовані перетворення структури  

багатостінних вуглецевих нанотрубок 

 

За довільних методів синтезу БВНТ у них мають місце структурні дефе-

кти, які суттєво впливають на погіршення їхніх властивостей. Дефектна стру-

ктура БВНТ може бути модифікована, що дозволяє впливати на важливі вла-

стивості цих наноматеріалів. Одним з ефективних методів впливу на поведін-

ку ВНТ є використання іонізуючого опромінення. Такий вплив залежить від 

типу бомбардуючих частинок, їхньої енергії, флюенса та інших факторів. 

Із збільшенням дози поглинання можна очікувати не лише накопичення 

радіаційних дефектів, а також їхню міграцію до стоків, що сприяє релаксації 

напружень. Це передбачає складний характер динаміки і кінетики радіаційно-

стимульованих перетворень структури і властивостей БВНТ залежно від умов 

опромінення. Так, у випадку енергії бомбардуючих частинок, яка перевищує 

порогове значення зміщень атомів вуглецю можливим є руйнування С–С 

зв’язків, яке приводить до виникнення пентагон-гексагонних та більш склад-

них дефектів із реконструкцією поверхні нанотрубок. При цьому не виклю-

чена їхня фрагментація. Крім того, при міграції атомів вуглецю пари Френке-

ля у міжшаровий простір можливе утворення алмазоподібних зв’язків, як на-

слідок перетворення 2sp - гібридизованих станів в 3sp - зв’язки. Вивчення 

впливу іонізованого опромінення дає змогу визначати не лише механізми де-

градації структури, а також її покращення для підвищання структурно-

чутливих властивостей [16, 25–28]. 

На рис. 6.25 наведено зображення скануючої електронної мікроскопії 

(СЕМ) для БВНТ, отриманих методом хімічного осадження. 

Видно, що синтезовані БВНТ перебувають у стані в’язок, що мають міс-

це внаслідок установлення між індивідуальними нанотрубками ван-дер-

ваальсівської взаємодії. Зовнішній діаметр БВНТ 60–80 нм, довжина близько 

1 мкм. 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.25. Зображення СЕМ для 

БВНТ, синтезованих методом хімі-

чного осадження. 

На рис. 6.26 наведено картину рентгенівської дифракції порошків БВНТ, 

синтезованих методом хімічного осадження, у неопроміненому стані та при 

малих дозах поглинання(1,0 і 2,0 МГр) електронного опромінення. 
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Картина рентгенівської дифракції показує, що нанотрубкам, отриманим 

методом хімічного осадження, відповідає гексагональна структура з вираже-

ним рефлексом (002), який відповідає упаковці різноманітних графенових 

шарів БВНТ в напрямку c


, перпендикулярно осі трубок [24]. Уширення да-

ного рентгенівського піка обумовлене обмеженою кількістю шарів у блоках 

когерентного розсіяння (кристалітах) уздовж радіального напрямку. При дозі 

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

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

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

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

пов’язаний із зростанням міжшарової кореляції, не спостерігається. 
 

 

 

 

 

 
Рис. 6.26. Спектри рентгенівсь-

кої дифракції БВНТ, синтезова-

них методом хімічного осаджен-

ня, у неопроміненому стані (1) і 

після електронного опромінення 

з дозами поглинання 1,0 (2) і 

2,0 МГр (3) (Ее = 1,8 МеВ, 

λсuКα = 0,1790 нм). 

 

У зв’язку з цим представляє інтерес вивчення впливу радіаційного опро-

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

уже у вихідному стані може спостерігатися більш помітна міжшарова коре-

ляція графенових шарів [16, 29–32]. 

На рис. 6.27 наведено зображення СЕМ для БВНТ, отриманих методом-

низькотемпературної каталітичної конверсії монооксиду вуглецю у присут-

ності водню. 

Одержані БВНТ також мають діаметр близько 60 нм і довжину ~1 мкм. 

Видно, що дані вуглецеві нанотрубки менш переплутані і тому представля-

ють інтерес для їхнього використання наповнювачами в полімерних наноко-

мпозитах. 

На рис. 6.28 наведено картини рентгенівської дифракції розглянутих 

БВНТ у неопроміненому стані та після електронного опроміненняз різними 

дозами поглинання. 

Важлива відмінність дифракційної картини для зазначених нанотрубок 

полягає в наявності більш виражених рефлексів від гексагональної структури 
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і появі відокремленого піка (112), що відповідає за впорядкування шарів 

БВНТ. Наявність рефлексу (112) та незначна асиметрія піка (110) свідчать 

про більш високу ступінь кореляції в розміщенні атомів в окремих шарах на-

нотрубок, одержаних методом низькотемпературної каталітичної конверсії в 

порівнянні з БВНТ, синтезованих методом хімічного осадження [16, 32]. 
 

 

 

 

 
Рис. 6.27. Зображення СЕМ БВНТ, 

отриманих методом низькотемперату-

рної каталітичної конверсії моноокси-

ду вуглецю у присутності водню. 

 

 
Рис. 6.28. Спектри рентгенівської дифракції для БВНТ, синтезованих методом низь-

котемпературної каталітичної конверсії, у неопроміненому стані (а) і після електрон-

ного опромінення з дозами поглинання 3,0 (б) і 4,0 МГр (в). На вставках показано 

розклади на компоненти в околі смуг (110) і (112), (Ее = 1,8 МеВ, λсоКα = 0,1790 нм). 
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Можна припустити, що покращання кореляції в розміщенні вуглецевих 

шарів здійснюється за рахунок анізотропії міграції міжвузлових атомів, як це 

відбувається у графіті при електронному опроміненні [33]. Міграція міжвузло-

вих атомів не обмежується лише їхнім переміщенням у міжшаровому просторі. 

У випадку локалізації цих атомів між вуглецевими площинами нанотрубок 

характер гібридизованого зв'язку цих дефектів з оточуючими атомами змінюєть-

ся від sp
2
 до sp

3
. За рахунок утворення локальних зв'язків міжвузлових атомів із 

сусідніми площинами нанотрубок їхня рухливість уздовж зазначених площин 

різко падає. Це сприяє кластеризації міжвузлових атомів, які стають стоками для 

даних дефектів. У цьому випадку помітно збільшується рухливість міжвузлових 

атомів уздовж радіальних напрямків, що призводить до зменшення їхньої взаєм-

ної рекомбінації з вакансіями, розміщеними у вуглецевих площинах.Таким чи-

ном, з одного боку, міжвузлові атоми можуть призводити до збільшення міжп-

лощинних відстаней уздовж напрямку, перпендикулярного до осі нанотрубок, а з 

іншого, до виникнення алмазоподібних зв'язків, що сприяє зближенню графено-

вих площин нанотрубок. Унаслідок такого ефектувзаємної компенсації, що ство-

рюється міжвузловими атомами, параметр гратки може істотно не змінюватися, 

що і спостерігається при зростанні флюенса. 

На рис. 6.29 наведено картини рентгенівської дифракції БВНТ, синтезо-

ваних методом низькотемпературної каталітичної конверсії, для випадку ви-

соких доз поглинання. На рис. 6.30 показано розклад на компоненти спектрів 

рентгенівської дифракції в околі бреггівських рефлексів (110) та (112) для 

БВНТ після електронного опромінення з різними дозами поглинання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.29. Спектри 

рентгенівської диф-

ракції для БВНТ, си-

нтезованих методом 

низькотемпературної 

каталітичної конвер-

сії після електронно-

го опромінення з до-

зами поглинання 6,0 

(а), 8,0 (б) і 10,0 МГр 

(в) (Ее = 1,8 МеВ, 

λсоКα = 0,1790 нм). 
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Зростання міжшарової кореляції, яке проявляється у збільшенні інтенси-

вності дифракційного рефлексу (112), указує на стабілізуючу роль міжвузло-

вих атомів, за рахунок яких ван-дер-ваальсівська міжплощинна взаємодія в 

нанотрубках локально посилюється зв'язками, властивими кристалам алмазу. 

Видно, що рефлекс (100) є помітно асиметричним, оскільки характеризується 

більш сильним зростанням інтенсивності з боку менших кутів і уширенням 

після максимального значення дози поглинання [30, 32]. 

Крім того, у межах даного бреггівського відбиття має місце модуляція 

інтенсивності.Такий неоднорідний розподіл інтенсивності свідчить про вплив 

на міжшарову упаковку внутрішньоплощинних кореляцій між атомами в 

графенових сітках, що також спостерігається для розупорядкованого графіту 

з міжшаровими кореляціями [24]. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.30. Розклад на 

компоненти спектра 

рентгенівської дифра-

кції в околі бреггівсь-

ких рефлексів (110) та 

(112) для БВНТ після 

електронного опромі-

нення з дозами пог-

линання 6,0 (а), 8,0 (б) 

та 10,0 МГр (в) 

(Ее = 1,8 МеВ, 

λCoKα = 0,1790 нм). 

 

Увихідному стані відстань між шарами d002 для БВНТ становить 

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

зростанням флюенса ця відстань мало змінюється і її максимальне значення ~ 

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

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

0,343 нм для неопроміненого стану до значення а = 0,237 нм для дози погли-

нання 4,0 МГр. При подальшому збільшенні дози поглинання параметр а по-

вільно зростає до максимального значення а = 0,246 нм для дози поглинання 

10,0 МГр, майже досягаючи значення а = 0,24614 нм, характерного для впо-
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рядкованого графіту. Для визначення числа шарів N  у БВНТ і величини мік-

ронапружень d d  для бреггівських рефлексів (002) і (004) використовува-

лась згортка функцій Гаусса і Лоренца [24]. Вона дозволяє розділити уши-

рення цих піків на дві складові γf  і  γd. Перша складова обумовлена впливом 

розмірів кристалітів, а друга наявністю мікроспотворень. При відомому зна-

ченні d002 ці складові пов’язані з N

 

і d d  як 

 
1/2
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002

2 ln 2
; ,


  d

f

d d
N

d d l

 

 
   

(6.1) 

де l -індекс рефлекса. 

У табл. 6.1 наведено дозову залежність впливу електронного опромінен-

ня на зміну дефектної структури БВНТ. Видно, що має місце складна поведі-

нка для числа шарів у блоках когерентного розсіяння N , розмірів цих блоків 

002Nd  і мікроспотворень ε залежно від дози поглинання. Розміри блоків при 

менших дозах поглинання зменшуються від 9,9 нм для неопроміненого стану 

до 9,2 нм при 4,0 МГр. Потім спостерігається зростання 
002Nd  до величини 

11,3 нм при дозі поглинання 10,0 МГр. Мікронапруження, навіть для неопро-

мінених БВНТ, мають значну величину (9 %), а зі зростанням дози поглинан-

ня вони продовжують збільшуватися, досягаючи 15 % у випадку дози погли-

нання 10,0 МГр. 
 

Таблиця 6.1. Значення складових уширення γf і γd, числа шарів в блоках когерентного 

розсіяння N , розмірів блоків
002Nd , мікронапружень 

002 002d d для БВНТ 

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

Доза пог-

линання, 

МГр 

γf, нм
-1

 N  
002Nd , 

нм 

γd, нм
-1

 
002 002d d  

0 

3,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

0,0029 

0,0031 

0,0032 

0,0030 

0,0029 

0,0026 

29 

28 

27 

29 

30 

34 

9,9 

9,3 

9,2 

9,8 

10,3 

11,3 

0,0019 

0,0022 

0,0025 

0,0021 

0,0028 

0,0030 

0,009 

0,011 

0,012 

0,010 

0,014 

0,015 

 

Таким чином, електронне опромінення із зростанням дози поглинання 

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

пар Френкеля, у першу чергу міжвузлових атомів і бівакансій. Водночас раді-

аційні пошкодження БВНТ впливають на міжшарову кореляцію, про що свід-

чить зростання розмірів блоків когерентного розсіяння та поведінка піків 

(110) і (112), які вказують на встановлення упорядкованого розташування 

графенових сіток. Такий вплив на міжшарові кореляції проявляється вже за 

незначних доз поглинання (3,0 і 4,0 МГр) електронного опромінення. 

З ростом флюенса поведінка компонент розкладу рефлексу (110) і піка (112) 

змінюється. Розпочинаючи з дози поглинання 4,0 МГр, має місце зростання ін-
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тенсивностей хіральної складової відбиття (110) і піка (112). Варто зазначити, що 

при цьому також спостерігається зростання блоків когерентного розсіяння, що 

свідчить про покращання кореляції в розташуванні атомів вуглецю як у напрям-

ку осі нанотрубок, так і в перпендикулярному їй напрямку с [24]. 
 

З отриманих результатів можна припустити, що при дозах поглинання 

3,0–4,0 МГр починають переважати прояви деструкції структури нанотрубок, 

які забезпечують покращання міжшарової кореляції між графеновими сітка-

ми. Така деструкція, що супроводжується накопиченням вакансій у графено-

вих шарах і міжвузлових атомах у просторі між трубками, починається вже з 

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

радіаційних дефектів можливе утворення бівакансій, за допомогою яких здій-

снюється заліковування обірваних вуглецевих зв'язків і створюються радіа-

ційні пошкодження Стоуна–Уоллеса та подібної форми. 
 

Крім того, між шарами можливе утворення міжвузлових дислокаційних 

петель, що може сприяти міграції міжвузлових атомів не тільки вздовж осі 

нанотрубок, але й у радіальному напрямку. Присутність таких дефектів за-

безпечує міжшарові зшивки, що призводить до впорядкування шарів у радіа-

льному напрямку. 
 

Разом з тим накопичення міжвузлових атомів, що не рекомбінують, су-

проводжується зростанням мікроспотворень. Ці мікроспотворення можуть 

бути також наслідком локальних вигинів нанотрубок. Варто звернути увагу, 

що у випадку синтезу БВНТ методом хімічного осадження з використанням 

різних каталізаторів їхні характеристики змінюються (табл. 6.2). 

 
Таблиця 6.2. Характеристики БВНТ, синтезованих методом хімічного осадження 

з використанням різних каталізаторів 
 

Склад 

каталізатора 

ν, об’єм 

газу на 

одини-

цю ма-

си ка-

таліза-

тора V, 

л/г 

002d , 

нм 

Компонента  

уширення  

Гаусса  

лінії (002), 

γf 

Компонента 

уширення 

Лоренца лінії 

(002), γd 

N , 

кіль-

кість 

шарів у 

трубці 

R, зовні-

шній діа-

метр тру-

бки, нм 

Мікро- 

напру-

ження, 

d d  

Al3FeMo0.21 3,46 0,3452 0,05279 0,04909 16, 16,8 0,0269 

Al3FeMo0.21 1,36 0,3451 0,0427 0,0559 20 20,7 0,0307 

Al3FeMo0.21 2,27 0,3431 0,02044 0,04218 42 43,3 0,0230 

AlFeMo0.07 4,34 0,3444 0,02594 0,03714 33 34,1 0,0203 

AlFeMo0.07 1,76 0,3438 0,02711 0,03553 32 32,6 0,0194 

AlFeMo0.07 3,01 0,3442 0,02749 0,03521 31 32,2 0,0193 

Al2FeMo0.14 4,08 0,3439 0,03078 0,03864 28 28,7 0,0211 

Al2FeMo0.14 1,08 0,3436 0,02752 0,03616 31 32,1 0,0197 

Al2FeMo0.14 9,2 0,3438 0,02956 0,04089 29 29,9 0,0223 
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Видно, що за різних каталізаторів змінюються міжплощинні відстані d002, 

які вказують на густину пакування згорнутих поверхонь нанотрубок уздовж 

напрямків, а також кількість шарів у нанотрубках, їхні зовнішні діаметри, 

мікронапруження [29]. 

 

6.6. Радіаційно-стимульовані перетворення коливних спектрів  

багатостінних вуглецевих нанотрубок 
 

Очевидно, що дефектний стан нанотрубок може впливати на їхню арму-

ючу роль у полімерних нанокомпозитах, особливо у випадку високих доз по-

глинання високоенергетичного опромінення. На рис. 6.31 наведено спектри 

КРС для ОВНТ, БВНТ та терморозпушеного графіту [34]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.31. Спектри КРС для 

ОВНТ (1), БВНТ(2) та тер-

морозпушеного графіту (3). 

 

Видно, що для різних вуглецевих нанотрубок спектри КРС суттєво відрі-

зняються. Ця відмінність у першу чергу проявляється у присутності для на-

нотрубок смуг, обумовлених радіальними дихальними коливними модами та 

проявами подвійних електрон-фононних резонансів, що приводять до виник-

нення інтенсивних D- та подібних смуг. Крім того, значні відмінності спект-

рів КРС виникають залежно від методу приготування та дії іонізуючого опро-

мінення. 

На рис. 6.32 наведено спектри КРС, одержані для неопромінених та 

опромінених електронами БВНТ за малих доз поглинання (1,0 і 2,0 МГр)  

[34–42]. 

Видно, що основні риси спектрів КРС для БВНТ зберігаються, незалеж-

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

до аналогічних спектрів опромінених ОВНТ [35–43]. 

У низькочастотному діапазоні зосереджені смуги, що відповідають раді-

альним дихальним коливним модам (РДМ). Їхнє положення пов’язано з різ-

ними величинами діаметрів нанотрубок, що входять до складу БВНТ. 
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Рис. 6.32. Спектри КРС для неопромінених БВНТ, одержаних методами електродуго-

вого (а) і хімічного (б) осадження та опромінених електронами за малих доз  

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

 

На рис. 6.33 показано детальний вигляд спектрів КРС в області РДМ, у 

тому числі електронного опромінення з різними незначними дозами погли-

нання [34]. 

З розгляду спектрів КРС у діапазоні смуг РДМ видно, що існує кілька 

переважних типів нанотрубок з меншими та більшими діаметрами. Їхні по-

ложення та інтенсивність є дуже чутливими до радіаційних пошкоджень, що 

здатні спотворювати локальну геометрію нанотрубок навіть за малих доз по-

глинання (1,0 і 2,0 МГр). У всьому діапазоні розсіяння РДМ змінюється хара-

ктер спектра КРС. Ці зміни особливо катастрофічні для трубок з великим ді-

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

призводять до значних зсувів та падіння інтенсивності піків близько 612 і 

871 см
-1

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

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

діапазоні вище 600 см
-1 

характер спектра повністю змінюється. 

У спектрі КРС від БВНТ крім смуги G, яка відповідає тангенціальній ко-

ливній моді Е2g, також з’являється смуга D, пов’язана з присутністю в нанот-

рубках різноманітних дефектів. Інтенсивність останньої смуги майже однако-

ва з інтенсивністю G-піка. Водночас слід відзначити асиметрію смуги G, яка 
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виникає в результаті присутності в її околі додаткової D'-смуги близько 

1612 см
-1

, яка також обумовлена наявністю дефектів. Таким чином, уже на 

стадії синтезу БВНТ вони значно більшою мірою, у порівнянні з ОВНТ, пош-

коджені дефектами (рис. 6.34).  
 

 
 

Рис. 6.33. Спектри КРС для БВНТ в області РДМ у вихідному стані (а) та після  

електронного опромінення з дозами 0,5 (б), 1,0 (в), 1,5 (г), 2,0 МГр(д) (Тонкі лінії  

відповідають контурам Гаусса окремих смуг, λ = 514,5 нм, Ее = 1,8 МеВ). 
 

Видно, що спектри КРС для БВНТ мають кілька особливостей [34]. Пе-

рша з них пов’язана з положенням G-смуги. Частота коливань E2g моди для 

неопроміненого стану відповідає ~1580 см 
-1

, яка близька до значення 

1585 см
-1

, властивого графіту. Крім того, поблизу G-лінії знаходиться додат-

кова компонента КРС, яка відповідає D'-смузі (~1615 см
-1

). Наявність остан-

ньої смуги та істотного зсуву G-лінії вказує на значні пошкодження вихідних 

БВНТ, зумовлені розвинутою дефектною структурою нанотрубок, що узго-

джується з одержаними результатами дифракційних досліджень. 
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Рис. 6.34. Спектри КРС для БВНТ в області D- і G-смуг, отриманих методом  

хімічного осадження у вихідному стані (а) і після електронного опромінення  

з дозами поглинання 0,5 (б), 1,0 (в), 1,5 (г), 2,0 МГр (д). (Тонкі лінії відповідають 

контурами Гаусса компонент розкладу, λ = 514,5 нм, Ее = 1,8 МеВ.) 
 

Присутність таких пошкоджень супроводжується зародженням у нанот-

рубках графітизованих нанокластерів, які зумовлюють появу сильних D- і D'-

смуг унаслідок їхньої нанодисперсності. 

Радіаційні пошкодження, обумовлені генерацією пар Френкеля та різно-

манітних комплексів унаслідок рекомбінації точкових дефектів, а також ви-

никнення міжшарових зшивок уже за дози поглинання 1,0 МГр призводить 

до зміщення всіх розглянутих смуг D, G та D'. 

На рис. 6.35 представлено смуги КРС, що відповідають розсіянню друго-

го порядку від коливної моди Е2g(G) та коливань на дефектних структурах 

(2D = D
*
) для неопромінених і опромінених з різними дозами поглинання. 

Інтенсивність D-смуги перевищує інтенсивність смугиG за рахунок до-

даткових радіаційно-стимульованих дефектів. Водночас інтенсивність обох 
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смуг зменшується. Із збільшенням дози поглинання до 2,0 МГр зміни спектра 

КРС у порівнянні з його поведінкою при дозі 1,0 МГр незначні. 
 

 
Рис. 6.35. Спектри КРС для БВНТ, отриманих методом хімічного осадження в області 

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

стані (а) і після електронного опромінення з дозами поглинання 1,0 (б) та 2,0 МГр (в). 
 

Разом з тим інтенсивність D-смуги і ще більшою мірою інтенсивністьG-

лінії підвищується, зберігаючи більш низькі значення в порівнянні з інтенси-

вностями цих смуг у вихідних БВНТ. Це можна пояснити тим, що за дози по-

глинання 2,0 МГр відбувається накладання кількох процесів. З одного боку, 

має місце накопичення радіаційних дефектів, які пошкоджують нанотрубки 

без аморфизації їхньої структури, а з іншого боку, має місце міжшарове зши-

вання, що покращує кореляцію в розміщенні атомів для суміжних нанотрубок 

(див. рис. 6.34). Такі процеси відповідають перехідному етапу до можливого 

руйнування нанотрубок за більших доз поглинання. 

Підтвердженням зазначеному є різке падіння інтенсивності смуги D* 

(див. рис. 6.35), що відповідає обертону другого порядку коливань, породже-

них дефектами структури. D*-смуга є чутливою до пошкоджень нанотрубок, 

що і проявляється у зменшенні її інтенсивності при збереженні положення, 

яке обумовлене незмінністю графенової будови і структури БВНТ. 

Більш суттєвого впливу опромінення електронами на коливні спектри 

БВНТ, як це витікає з досліджень їхньої кристалічної структури, можна очі-

кувати у випадку радіаційної модифікації нанотрубок із більш досконалою 
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структурою. На рис. 6.36 наведено спектри КРСдля БВНТ, отриманих мето-

дом низькотемпературної каталітичної конверсії, у неопроміненому стані й 

після електронного опромінення за різних доз поглинання. Видно, що зі збі-

льшенням дози поглинання смуги G, D и D* зміщуються. Для D-смуги спо-

стерігається помітний зсув від величини 1353до1359 см
-1  

при дозі поглинання 

10,0 МГр. У випадку інших доз поглинання положення максимуму цієї смуги 

майже не змінюється, а більше зміщується G-смуга. 

 
Рис. 6.36. Спектри КРС для БВНТ, отриманих методом низькотемпературної каталі-

тичної конверсії, у неопроміненому стані (1) та після електронного опромінення 

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

(λ = 514,5 нм, Ее = 1,8 МеВ). 
 

Положення максимумів D- і G-смуг при різних дозах поглинання наве-

дено в табл. 6.3. 
 

Таблиця 6.3. Положення максимумівD- і G-смуг  

у спектрах КРС для БВНТ при різних дозах поглинання 
 

Доза поглинання, 

МГр 

Частота D-

смуги, см
-1

 

Частота G-

смуги, см
-1

 

0 

3,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

1353 

1355 

1354 

1353 

1355 

1359 

1589 

1591 

1595 

1600 

1602 

1605 
 

Якщо у вихідному стані частота максимуму G-смуги відповідає 1589 см
1
, 

то при дозі поглинання 10,0 МГр вона становить 1605 см
-1

. При цьому із зро-

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

після дози поглинання 4,0 МГр зникає. 

На відміну від малих доз поглинання (1,0–2,0 МГр), із зростанням дози 

поглинання до 10,0 МГр, спостерігається суттєва перебудова спектрів КРС. 
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Так, розпочинаючи з дози 4,0 МГр, відносна інтенсивність обох смуг різко 

зменшується, що свідчить про можливість деградації нанотрубок за рахунок 

радіаційних пошкоджень, при збереженні впорядкованої структури нанотру-

бок до найбільших доз поглинання 10,0 МГр. 

На відміну від результатів γ-опромінення для ОВНТ і графіту, при якому 

генерація радіаційних дефектів викликає зменшення інтенсивності D-смуги 

для обох матеріалів і зростання інтенсивності G-смуги лише для нанотрубок 

[25], електронне опромінення БВНТ складним чином впливає на інтегральну 

інтенсивність обох смуг і на інтенсивність окремих компонент G-смуги. 

На рис. 6.37–6.39 показано поведінку компонент смуг D і G у спектрах 

КРС для БВНТ, отриманих методом низькотемпературно каталітичної конве-

рсії, за різних доз поглинання. 

 
Рис. 6.37. Компоненти D- і G-смуг спектра КРС для БВНТ, отриманих методом  

низькотемпературної каталітичної конверсії, у вихідному стані (а) і після  

електронного опромінення з дозою поглинання 3,0 МГр (б). 

 
Рис. 6.38. Компоненти D- і G-смуг спектра КРС для БВНТ, отриманих методом  

низькотемпературної каталітичної конверсії, після електронного опромінення  

з дозами поглинання 4,0 (а) і 6,0 МГр(б). 
 

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

смуг є найбільш складною. Видно, що D-смуга може бути розкладена на три 

компоненти з частотами 1319, 1358 і 1425 см
-1

. 
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Рис. 6.39. Компоненти D- і G-смуг спектра КРС для БВНТ, отриманих методом  

низькотемпературної каталітичної конверсії, після електронного опромінення  

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

Для G-смуги спостерігається сильне зростання інтенсивності та зсув по-

ложення компоненти розсіяння D', яка для неопромінених БВНТ відповідає 

частоті 1620 см
-1

. Крім того, для G-смуги при дозах поглинання 8,0 і 

10,0 МГр з'являється широке плече з максимумом близько 1523 см
-1

. Таке 

плече наявне й у випадку опромінення БВНТ з дозою поглинання 1,0 МГр 

[34]. Необхідно зазначити, що виникнення розсіяння в цій області частот не 

властиве для одностінних (~1591 см
-1

), багатостінних (~1574, 1595 см
-1

) вуг-

лецевих нанотрубок, високовпорядкованого графіту (~1577 см
-1

) за відсутно-

сті опромінення. Більшою мірою пом'якшення компонент G-смуги до значень 

~ 1560 і 1600 см
-1

, а також збільшення інтенсивності піка близько 1550 см
-1 

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

ральна інтенсивність D-смуги помітно спадає. Поява зазначеної смуги 

(~1350 см
-1

) у нанопористому (аморфному) вуглеці пояснюється як наслідок 

резонансного розсіювання з випромінюванням фононів за рахунок взаємодії 

віртуальної електрон-діркової пари, що виникає при збудженні цих матеріа-

лів із дефектами структури. Такими дефектами можуть також бути границі 

кристалітів малих областей упорядкування, які призводять до порушення 

правил відбору по хвильовому вектору, тобто до появи КРС при 

k  > 0.  

Збільшення інтегральної інтенсивності D-смуги по відношенню до ана-

логічної інтенсивності G-смуги, ID/ IG подібне до того, що спостерігається при 

дозі поглинання 1,5 МГр [34] та має місце при опроміненні іонами вуглецю і 

ксенону, а також у випадку термічного відпалу алмазоподібних плівок вугле-

цю. Воно пояснюється тим, що за певних умов опромінення та відпалу вини-

кає зростання розмірів графітоподібних нанокластерів (π-кластерів) за раху-

нок приєднання до нанокластерів атомів вуглецю алмазоподібної матриці. Це 

дає змогу припустити, що при дозі поглинання 1,0 МГр, крім графітизації 

БВНТ, можливим є початковий етап деструкції вуглецевих шарів. У випадку 
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дози поглинання 2,0 МГр падіння інтенсивності D-смуги супроводжується 

пом'якшенням коливальної моди E2g і зростанням інтенсивності низькочасто-

тного плеча G-смуги. 
 

Зазначені фактори свідчать про зменшення з ростом дози поглинання до 

2,0 МГр графітизації БВНТ, продовженні деградації вуглецевих шарів унас-

лідок зменшення міжвуглецевих зв'язків у межах графітових шарів і виник-

ненні алмазоподібних зв'язків за рахунок появи sp
3
-гібридизованих станів, які 

є наслідком генерації міжвузлових атомів та їхньої міграції в радіальному 

напрямку. Ці гібридизовані стани забезпечують зшивку між окремими шара-

ми нанотрубок, що збільшує об’єм алмазоподібної структури в БВНТ, коре-

ляцію між графеновими шарами. Існування останніх ефектів супроводжуєть-

ся деградацією вуглецевих сіток нанотрубок. 
 

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

ням загальної інтенсивності обох D- і G-смуг спостерігається її збільшення 

близько частоти 1533 см
-1

 G-смуги. У випадку дози поглинання 3,0 МГр від-

ношення інтегральних інтенсивностей ID/IG становить ~1,1. Отже, має місце 

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

структур. Зростання інтенсивності D-смуги свідчить про збільшення з ростом 

флюенса деструкції будови нанотрубок при дозі поглинання 4,0 МГр, де гра-

даційні ефекти зростають. На це вказує збільшення інтенсивності D-смуги 

(ID/IG = 1,2), а також поява низькочастотного плеча G-смуги. Зростання від-

ношення інтенсивностей до значення ID/IG = 1,3 при значному падінні загаль-

ної інтенсивності та структуруванні G- і D-смуг у випадку дози поглинання 

6,0 МГр указує на переважаючий процес деградації будови нанотрубок. 
 

Складна структура обох смуг, у тому числі в області низькочастотного 

плеча G-смуги, дає змогу припустити, що для пояснення радіаційних пошко-

джень БВНТ не можна вже обмежуватися розсіюванням лише на границях 

дрібнодисперсних упорядкованих областей, π-кластерах і алмазноподібних 

ділянках. Дефектна структура при деградації нанотрубок стає більш склад-

ною. Їй можуть відповідати не тільки дефекти Стоуна–Уоллеса, а й міжвуз-

лові кластери, вакансійні дислокаційні комплекси, а можливо, і більш складні 

утворення. Разом з ускладненням виигляду смуг зсув G-смуги продовжується 

до великих частот. 
 

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

вжується, але відношення ID/IG ≈ 1,28 змінюється мало. Помітно зростає вне-

сок компоненти ~1620 см
-1 

(смуга D'). У випадку дози поглинання 10,0 МГр, 

інтенсивність цієї компоненти можна співставити з інтенсивністю основної 

компоненти КРС БВНТ (~1585 см
-1

). Інтенсивність низькочастотного плеча 

близько 1523 см
-1 

сильно зростає. Усі відзначені особливості у спектрах КРС 

указують на те, що деградаційні процеси в нанотрубках зростають. 

Таким чином, при менших дозах поглинання більше проявляються про-

цеси міжшарових зшивок(~1,0–3,0 МГр). У випадку подальшого зростання 

дози поглинання спостерігається зростання деградаційних ефектів, які сильно 
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проявляються при найбільших дозах поглинання 8,0–10,0 МГр. Разом з тим 

при значних дозах поглинання, коли деструкційні процеси переважають, упо-

рядкована структура вуглецевих нанотрубок зберігається. 

У порівнянні з електронним опроміненням БВНТ їхні радіаційні пошко-

дження зростають при застосуванні іонів титану із рис. 6.40 видно різке зрос-

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

при якому лінії D і G майже не розділяються. 

 

 
Рис.6.40. Спектри КРС для БВНТ, одержаних методом низькотемпературної каталі-

тичної конверсії, у неопроміненому стані (а) та після опромінення іонами Ті
+
 з дозою 

поглинання 4,2·10
14

 іон/см
2
 (б) (λ = 514,5 нм, ЕТі = 130 кеВ). 

 

Згадане уширення є асиметричним за рахунок суттєвого збільшення ін-

тенсивності розсіяння в бік менших частот. Суттєвого розширення зазнає та-

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

тот. Якщо для вихідного стану максимум смуги G знаходився близько 

1589 см
-1

, то після опромінення ця смуга зміщується до ~1599 см
-1

. Аналогіч-

но у неопроміненому стані положення D-смуги відповідає 1353 см
-1

, а після 

опромінення вона розміщується біля положення 1369 см
-1

. У результаті іон-

ного опромінення зникає не лише смуга D
*
, а також усі піки, що відповідають 

області другого порядку розсіяння. На місці вказаних максимумів після 

опромінення з’являється широка смуга. 

Таким чином, у результаті іонного опромінення при проміжних енергіях 

(ЕТі = 130 кеВ) і проміжних дозах поглинання (4,2·10
14

 іон/см
2
) відбувається 

не лише розширення набору радіаційних пошкоджень, а розпочинається руй-

нація самих БВНТ. У випадку більш високих енергій іонів руйнування нанот-

рубок підсилюється [42]. 
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7. РАДІАЦІЙНО-СТИМУЛЬОВАНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ БУДОВИ 

НАНОКОМПОЗИТІВ ІЗОТАКТИЧНОГО ПОЛІПРОПІЛЕНУ  

З БАГАТОСТІННИМИ ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ 
 

7.1. Радіаційна модифікація кристалічної структури  

нанокомпозитів і-ПП з БВНТ 

 

Карболанцюгові полімери, до яких входить ізотактичний поліпропілен за 

рахунок значних механічних властивостей, зносостійкості, біосумісності, 

простоті обробки, використовуються в багатьох технічних пристроях та ме-

дицині. Разом з тим розширення сфер експлуатації термопластів вимагає пок-

ращання їхніх фізико-хімічних властивостей, підвищення електропровідності 

та характеристик зміцнення. Цього можна досягти шляхом створення компо-

зитів із нанонаповнювачами. Такими наповнювачами є одно- та багатостінні 

вуглецеві нанотрубки, що характеризуються унікальними фізико-

механічними та електротранспортними властивостями.  
 

Високі питома поверхня, жорсткість, розмірне співвідношення, хімічна 

стійкість і низька питома вага дозволяють нанотрубкам, на відміну від інших 

наповнювачів, змінювати структурні, електротранспортні, термомеханічні, 

коливні, електронні властивості нанокомпозитів за малих концентрацій. Вод-

ночас властивості полімерних композитів із нанотрубками сильно залежить 

не лише від їхнього вмісту, а також від розподілу наповнювача у полімерній 

матриці, його спряження з молекулами полімеру та багатьох інших факторів. 

Відомо, що нанотрубки схильні до утворення агрегатів у полімерній матриці, 

і тому створення високодисперсних нанокомпозитів є значною проблемою. 
 

Особливе місце займає вплив вуглецевих нанотрубок на внутрішньо- та 

надмолекулярну структуру полімерних макроланцюгів, яка змінюється як 

залежно від вмісту, так і гомогенності розподілу наповнювача. У свою чергу 

вказана перебудова структури визначає характер радіаційно-стимульованих 

перетворень у полімерній матриці. При цьому важливо визначити радіаційну 

стійкість нанотрубок до опромінення, у тому числі збереження sp
2
-гібриди-

зованої структури, можливість прищеплення між наповнювачем та макро-

ланцюгами. 
 

Варто відзначити, що при вивченні перколяційних явищ у полімерних 

композитах із нанотрубками роль матриці не розглядається, незважаючи на 

можливість формування в ній поліспряжених структур із делокалізованими π-

електронами. До таких лінійних спряжених систем також належать полієни, 

створення яких у полімерній матриці визначається не лише нанокомпозитни-

ми наповнювачами, а може суттєво змінюватися під дією іонізуючого опро-

мінення [1]. 
 

На рис. 7.1 наведено рентгенівську дифрактограму, одержану для нена-

повненого і-ПП. 



208 

 
 

Рис. 7.1. Спектри рентгенівської дифракції для ненаповненого ізотактичного 

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

та кристалічної фаз, а також кути дифракції 2θ, λКαCo = 0,1790 нм, Т = 293 К.) 

 

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

щення дифракційних піків (110), (040), (130), (111), (131) , (060), (102) вказує 

на присутність α-модифікації кристалічної фази з моноклінною граткою. Па-

раметри моноклінної гратки даної модифікації: a = 0,665 нм, b = 2,096 нм, 

c = 0,650 нм [2]. У випадку наповнення і-ПП БВНТ із різною концентрацією 

α-модифікація кристалічної структури зберігається. Водночас із підвищенням 

вмісту нанотрубок спостерігається зміна відносних інтенсивностей окремих 

інтерференційних максимумів. Особливо помітним є відносне зменшення 

інтенсивності рефлексу (040) порівняно з інтенсивністю лінії (110). Крім то-

го, спостерігається підвищення інтенсивності піка (111) порівняно з рефлек-

сом (131) . Очевидно, що в межах кристалічних областей відбувається пере-

орієнтація кристалітів, що викликає зміну текстури[3]. Помітною така зміна 

стає у випадку наповнення 0,1 % (мас.) БВНТ, при якій інтенсивність рефлек-

су (040) стає меншою за інтенсивність лінії (110). Перебудова текстури є нас-

лідком того, що нанотрубки у випадку малого вмісту виступають центрами 

зародкоутворення кристалічної фази й за рахунок взаємодії з макромолеку-

лами і-ПП формують певну орієнтацію кристалітів (рис. 7.2). 

Подібний вигляд мають дифракційні картини для інших нанокомпозитів. 

Незважаючи на те, що з ростом концентрації нанотрубок інтенсивність 

розсіяння рентгенівських променів падає, дифракційні піки від БВНТ не 

з’являються [4]. Значення параметрів гратки для і-ПП та його нанокомпозитів 

наведено в табл. 7.1. 
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Рис. 7.2. Спектри рентгенівської дифракції для нанокомпозитів і-ПП з 0,1 % (мас.) 

БВНТ. (На вставці наведено розклади на аморфну і кристалічну складові,  

а також кути дифракції 2θ.) 
 

Видно, що параметр а після падіння, яке спостерігається для нанокомпо-

зиту з 0,1 % (мас.) БВНТ, із ростом вмісту нанотрубок змінюється мало. Па-

раметр b з підвищенням концентрації БВНТ зростає. Зміна параметра с не-

значна. Таким чином, нанотрубки мало впливають на параметри гратки моно-

клінної структури і-ПП. 
 

Таблиця 7.1. Параметри гратки і-ПП та його нанокомпозитів  

із різним вмістом БВНТ 
 

 

Більш суттєвим є їхній вплив на ступінь кристалічності, особливо за 

низької концентрації 0,1 % (мас.) БВНТ (рис. 7.3). Якщо у вихідному стані 

ступінь кристалічності і-ПП близько 72 %, то в нанокомпозиті з 0,1 % (мас.) 

БВНТ вона падає до 62 %. Із подальшим зростанням концентрації нанотрубок 

ступінь кристалічності повільно зростає й у випадку високої концентрації 

5,0 % (мас.) БВНТ становить близько 67 %. Видно, що за малого вмісту на-

нотрубок вони сприяють аморфизації структури. Нанотрубки в межах дослід-

жених концентрацій в і-ПП відіграють подвійну роль. За малих концентрацій, 

Нанокомпозит, 

% (мас.) БВНТ 

Параметри гратки, нм 

а b c 

0 

0,1 

0,5 

1,0 

3,0 

5,0 

0,6743 

0,6719 

0,6738 

0,6743 

0,6747 

0,6747 

2,107 

2,107 

2,110 

2,113 

2,116 

2,117 

0,6575 

0,6563 

0,6564 

0,6566 

0,6556 

0,6556 
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при яких центрів зародкоутворення мало, більшою мірою проявляється ефект 

руйнування нанотрубками кристалічної структури. При зростанні вмісту 

БВНТ руйнування частково компенсується зародженням кристалічної фази 

на агрегованих станах нанотрубок. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3. Залежність ступеня крис-

талічності від вмісту БВНТ у на-

нокомпозитах і-ПП. 

 

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

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

але призводить до змін інтенсивностей окремих ліній, їхньою зміщення, 

впливу на співвідношення між аморфною та кристалічною складовою, що 

показано як приклад для нанокомпозиту з 3,0 % (мас.) БВНТ і дози погли-

нання 4,0 МГр на рис. 7.4. 

 

 

Рис. 7.4. Спектри 

рентгенівської диф-

ракції для наноком-

позиту і-ПП з 

3,0 % (мас.) БВНТ 

після електронного 

опромінення з до-

зою поглинання 

4,0 МГр. (На встав-

ці наведено розкла-

ди на складові амо-

рфної і кристаліч-

ної фаз, а також 

кути дифракції 2θ, 

Е = 1,8 МеВ.) 

 
Наявність нанотрубок із різною концентрацією в і-ПП складним чином 

впливає на радіаційно-стимульовані зміни ступеня кристалічності залежно 

від дози поглинання електронного опромінення (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Залежності ступеня кристалічності в і-ПП від вмісту нанотрубок (а)  

при дозах поглинання електронного опромінення 0,2 (1), 3,0 (2), 4,0 МГр (3) та  

від дози поглинання (б) для ненаповненого поліпропілену (1) і його нанокомпозитів  

з 0,5 (2), 1,0 (3), 3,0 % (мас.) БВНТ (4) (Е = 1,8 МеВ).  
 

Опромінення для всіх доз поглинання призводить до зменшення ступеня 

кристалічності в і-ПП. Якщо при дозі поглинання 0,2 МГр вона зменшилася 

від 72 до 68 %, то за дози поглинання 3,0 МГр до 65 %, а за дози поглинання 

4,0 МГр до 63 %. Як і для неопроміненого нанокомпозиту з 0,1 % (мас.) 

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

зменшення ступеня кристалічності до 50 %. Таким чином, деструкція макро-

молекул в області кристалічної фази, яка створюється нанотрубками, суттєво 

підсилюється за рахунок опромінення. Водночас з деструкцією макро-

ланцюгів можливим є внутрішьномолекулярне зшивання в об’ємі кристалітів, 

що також супроводжується аморфизацією структури. Указаний процес 

внутрішньомолекулярного зшивання відбувається одночасно з міжмолеку-

лярним зшиванням макроланцюгів в аморфній області. Останнє сприяє крис-

талізації і тому за концентрації нанотрубок 0,5 % (мас.) і вище має місце на-

кладання двох ефектів, обумовлених впливом центрів зародкоутворення та 

радіаційного міжмолекулярного зшивання, які призводять до зростання сту-

пеня кристалічності [5]. 

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

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

та внутрішньомолекулярне зшивання, які відбуваються для всіх використа-

них доз поглинання. Водночас для великих доз поглинання 3,0 і 4,0 МГр та-

кож має місце міжмолекулярне зшивання, яке зменшує швидкість падіння 

ступеня кристалічності. Якщо знехтувати ростом ступеня кристалічності в 

нанокомпозиті 0,5 % (мас.) БВНТ при опроміненні з дозою поглинання 

0,2 МГр, то видно, що у випадку значних доз поглинання 3,0 і 4,0 МГр він, 

подібно до і-ПП, зменшується. Очевидно, що початкове зростання ступеня 

кристалічності обумовлене присутністю нанотрубок, які сприяють зароджен-



212 

ню кристалічної фази. Для нанокомпозитів з 1,0 і 3,0 % (мас.) БВНТ ступінь 

кристалічності зростає при дозах поглинання 0,2 і 3,0 МГр. Можна припусти-

ти, що руйнівна дія опромінення для вказаних нанокомпозитів значно 

компенсується при більш високих концентраціях нанотрубок, відповідальних 

за процеси зародкоутворення кристалічної фази. Внутрішньомолекулярне 

зшивання та деструкція, які переважають за дози поглинання 4,0 МГр, при-

зводять до падіння або призупинення зростання ступеня кристалічності. За-

лежно від вмісту БВНТ дія іонізуючого опромінення впливає і на параметри 

кристалічної гратки. Збільшення параметрів а і b спостерігається лише при 

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

Зміна ступеня кристалічності внаслідок наповнення і-ПП нанотрубками 

та дії іонізуючого опромінення впливає на залежності мікротвердості від 

вмісту БВНТ (рис. 7.6). 

Мікротвердість і-ПП та його нанокомпозитів у неопроміненому стані 

майже не змінюється для всіх концентрацій БВНТ [4]. Після електронного 

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

так і його нанокомпозитів. Водночас для нанокомпозиту з 0,5 % (мас.) БВНТ 

після електронного опромінення спостерігається мінімум мікротвердості. 

 

 

 

 

 
Рис. 7.6. Залежності мікротвердості і-

ПП від вмісту БВНТ у неопроміненому 

стані (1) та після електронного опромі-

нення з дозою поглинання 0,2 МГр (2) 

(Ее = 1,8 МеВ). 

 

Очевидно, що така складна поведінка мікротвердості викликана кількома 

причинами. Відсутність впливу нанотрубок на мікротвердість неопромінених 

нанокомпозитів, імовірно, обумовлена їхнім малим спряженням із макромо-

лекулами полімеру. Крім того, наповнення нанотрубками не призводить до 

суттєвих змін ступеня кристалічності, які могли б впливати на поведінку 

мікротвердості. 
 

У випадку опромінення проявляються два механізми, що призводять до 

покращання мікротвердості. З одного боку, відбувається формування 

радіаційно-зшитої просторої сітки, а з іншого – виникає зшивання нанотру-

бок, особливо в області відкритих кінців із макроланцюгами полімерів [6]. 

Обидва фактори сприяють підвищенню мікротвердості. Разом з тим за 
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концентрацій 0,1, а особливо 0,5 % (мас.) БВНТ, при яких з’являється 

руйнація макромолекул, у тому числі у кристалічних областях, створюються 

дефекти регулярного пакування макроланцюгів, що призводить до незначно-

го падіння ступеня кристалічності. У свою чергу воно підсилюється за раху-

нок виникнення внутрішньомолекулярних зшивок при опромінення. У 

результаті відбувається суттєве падіння ступеня кристалічності, яке призво-

дить до значного зменшення величини мікротвердості нанокомпозитів, на-

повнених нанотрубками з 0,1 і 0,5 % (мас.). 
 

7.2. Внутрішньо- та міжмолекулярна будова нанокомпозитів  

і-ПП з БВНТ 
 

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

різним вмістом БВНТ після високоенергетичного електронного опромінення 

в широкому діапазоні доз поглинання може бути вивчена з використанням 

ІЧ-поглинання.  

На рис. 7.7 наведено спектри пропускання в ІЧ-області для ненаповнено-

го і-ПП та його нанокомпозитів з 0,5 та 1,0 % (мас.) БВНТ, з яких видно 

присутність багатьох ліній, властивих кристалічній та аморфній фазам та 

різним конформаціям 31 спірального ланцюга [7]. 
 

 
Рис. 7.7. Спектри ІЧ-пропускання ненаповненого і-ПП (а) та 

його нанокомпозитів з 0,5 (б) та 1,0 % (мас.) БВНТ (в) 
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Наявність смуг поглинання близько 841, 973, 997 і 1167 см
-1

 указує на 

ізотактичну конформацію поліпропілену. Серед смуг, що належать α-

модифікації кристалічної фази та аморфній структурі найбільш важливими є 

смуги, що відповідають валентним коливанням розтягу зв’язків С=С поблизу 

1556 і 1640 та зв’язків =СН близько 3140 і 3192 см
-1

. 

Як і для і-ПП, у спектрі ІЧ-поглинання нанокомпозиту з 0,5 % (мас.) 

БВНТ зберігаються лінії кристалічної (808, 841, 898, 997 і 1167 см
-1

) та 

аморфної (973, 1151 см
-1

) фаз. Водночас спостерігається зменшення погли-

нання в низькочастотному діапазоні до 800 см
-1

 та смуг, які відповідають 

кристалічній (808, 841, 898, 995 і 1167 см
-1

) і аморфній (973 см
-1

) фазам, 

наявності С–С зв’язків (1358 см
-1

). Більше того, смуга, пов’язана із спіраль-

ною конформацією макромолекул у кристалічній фазі, змістилася до поло-

ження 995 см
-1

. Якщо для ліній близько 808 і 898 см
-1

 поглинання зменшило-

ся несуттєво, то його падіння для лінії поблизу 841 см
-1

, зв’язаній із 

наявністю транс-гош послідовностей у спіральній конформації макромоле-

кул, що знаходяться в кристалічній фазі, більш помітне. Разом з тим видно 

зростання поглинання смуг близько 1551 і 1640 см
-1

, що відповідають коли-

ванням ненасичених зв’язків С=С. Таким чином, у розглянутому нано-

композиті нанотрубки схильні до руйнування макромолекул як у кристаліч-

ній, так і в аморфній фазах. Очевидно, що воно має супроводжуватися змен-

шенням ступеня кристалічності, яке дійсно спостерігається для даного нано-

композиту. При цьому у кристалічній фазі більших пошкоджень зазнають 

макромолекули, що перебувають у транс-гош спіральній конформації. Важ-

ливо, що розриви С–С зв’язків супроводжуються перетворенням кінцевих 

вільних радикалів в окремі ненасичені зв’язки С=С. Уже у вихідному стані в 

і-ПП має місце незначна концентрація =СН, про що свідчить присутність 

широких смуг близько 3040 і 3192 см
-1

. Поглинання в області цих ліній для 

нанокомпозиту майже не змінюється, тому можна припустити, що концент-

рація полієнових послідовностей залишається сталою. 
 

У спектрі ІЧ-поглинання нанокомпозиту з 1,0 % (мас.) БВНТ видно, що в 

усьому діапазоні частот фон у порівнянні з нанокомпозитомі-ПП з 

0,5 % (мас.) БВНТ різко зростає. Водночас змінюється поглинання в області 

окремих ліній (808 і 898, 841 і 995 та 973 см
-1

). Із збільшенням концентрації 

нанотрубок поглинання, обумовлене макромолекулами у спіральній конфор-

мації, що знаходяться в кристалічній фазі, падає. Отже, нанотрубки руйнують 

не лише упорядковане розміщення макромолекул, а також конформаційний 

стан макромолекул у вигляді спіралі, включаючи транс-гош послідовності. 

Зменшення поглинання смуги близько 1358 см
-1

 також указує, що зростання 

концентрації нанотрубок сприяє збільшенню числа розривів С–С зв’язків. На 

відміну від нанокомпозиту  і-ПП з 0,5 % (мас.) БВНТ ці розриви не супрово-

джуються ростом кількості ненасичених С=С зв’язків, але має місце збіль-

шення числа полієнових послідовностей, оскільки поглинання в області ліній 

3140 і 3198 см
-1

 підвищується. 
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У випадку нанокомпозитів і-ПП з 3,0 та 5,0 % (мас.) БВНТ спосте-

рігається різке збільшення ІЧ-поглинання (рис. 7.8). 
 

 
Рис. 7.8. Спектри ІЧ-пропускання нанокомпозитів і-ПП з 3,0 (а)  

і 5,0 % (мас.) БВНТ (б) 
 

Пропускання в усьому діапазоні частот відповідає дуже малому інтер-

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

схильність нанотрубок до агрегації, яка більшою мірою проявляється за ви-

соких концентрацій, дія вказаних наповнювачів на внутрішньо- та міжмоле-

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

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

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

нанотрубками. Це призводить до падіння ступеня кристалічності та зростання 

концентрації ненасичених С=С зв’язків [8]. 

 

7.3. Радіаційна модифікація внутрішньо- та  

міжмолекулярної будови нанокомпозитів і-ПП з БВНТ 

 

Залежно від вмісту нанотрубок в і-ПП їхній вплив на ступінь кристаліч-

ності, деструкцію макромолекул, конформаційний стан, утворення ненасиче-

них зв’язків та полієнових послідовностей, фізико-механічні властивості змі-

нюються [9–12]. Така зміна у свою чергу визначає можливість радіаційно-

індукованих перетворень структури макромолекул і-ПП, їхньої надмолекуля-

рної організації та формування просторової сітки зшитих макроланцюгів. 

На рис. 7.9 наведено спектри КРС для ненаповненого і-ПП та його 

нанокомпозитів з 0,1 та 0,5 % (мас.) БВНТ. У спектральній області 700–

1600 см
-1

 зосереджені смуги, що відповідають С–С розтягу, які створюють 

комбінації з коливаннями згину, качання та іншими деформаційними модами 

СН2– та СН3–груп. У високочастотному діапазоні 800–3100 см
-1

 мають місце 

смуги, що відповідають валентним коливанням розтягу метиленової (СН2) і 

метильної (СН3) груп. Коливанням розтягу С–С відповідають лінії А-типу 
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симетрії близько 1041 см
-1

 в аморфній фазі та Е-типу симетрії близько 

1157 см
-1

, характерної для обох фаз. 

 

 
Рис. 7.9. Спектри КРС ненаповненого і-ПП (а) та його нанокомпозитів з 0,1 (б)  

та 0,5 % (мас.) БВНТ (в) (λ = 514,5 нм). 

 

Крім указаних смуг, у спектрі КРС присутні деформаційні та валентні 

коливання метиленових і метильних груп [13]. Остання малоінтенсивна смуга 

близько 3079 см
-1

 відповідає коливанням зв’язків =С–Н. Співвідношення ін-

тенсивностей смуг, які відповідають симетричним та асиметричним валент-

ним коливанням СН2 і СН3-груп указує, що у кристалічній фазі і-ПП знахо-

дяться α-модифікації  з  моноклінною  граткою, як  було показано з аналізу 

рентгенівських дифрактограм. У спектрі КРС нанокомпозиту і-ПП з 

0,1 % (мас.) БВНТ у першу чергу звертає на себе увагу загальне падіння 

інтенсивності у спектральному діапазоні валентних коливань С–С зв’язків та 

деформаційних коливань СН-, СН2- і СН3-груп. Розрив С–С зв’язків від-

бувається не лише в аморфних областях, а також у кристалічній фазі, що при-

зводить до аморфизації полімеру. Про це свідчить зростання відносних 

інтенсивностей ліній близько 839 і 1330 см
-1

, властивих аморфній компо-

ненті, а також падіння відносної інтенсивності смуги близько 1000 см
-1

, що 

відповідає коливанням макромолекул у спіральній конформації, які знахо-

дяться у кристалічній фазі. Зменшення інтенсивності лінії близько 1157 см
-1
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також указує на пошкодження С–С зв’язків мономерних ланок і-ПП, які є 

базовими структурами обох фаз. 
 

Смуги високочастотних валентних коливань, що належать нанокомпози-

ту з 0,1 % (мас.) нанотрубок майже не змінюють своїх положень та відносних 

інтенсивностей, тому очевидно, що фазові перетворення відсутні й у наноко-

мпозиті зберігається моноклінна структура. Таким чином, основна дія напов-

нювача проявляється в його руйнуванні макромолекул, які знаходяться в 

обох фазах. Водночас основних пошкоджень зазнають ланцюги у кристаліч-

ній фазі, об’єм якої падає, а кількість аморфних областей зростає. Розгляну-

тий механізм підтверджується падінням інтенсивності ліній, що пов’язані з 

валетними коливанням розтягу С–С зв’язків підвищенням інтенсивностей 

ліній, пов’язаних із коливаннями в аморфній фазі. 
 

Зі спектра нанокомпозиту і-ПП з 0,5 % (мас.) БВНТ видно, що має місце 

часткове відновлення інтенсивності КРС у спектральній області, яка відпові-

дає за коливання, обумовлені С–С зв’язками, що дає змогу зробити висновок 

про рекомбінацію кінцевих вільних радикалів. Це означає, що механохімічна 

руйнуюча дія нанотрубок зберігається, але одночасно їхня присутність спри-

яє рекомбінації макрорадикалів, що призводить до зшивок макромолекул. У 

першу чергу вона відбувається в аморфних областях, що стимулює зарод-

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

Такий механізм перебудови надмолекулярної структури в першу чергу 

підтверджується зростанням інтенсивності лінії близько 809 см
-1

 у порівнянні 

зі смугою 840 см
-1

 (яка пов’язана в тому числі з С–С зв’язками у макромоле-

кулах із спіральною конформацією у кристалічній фазі), а також падінням 

інтенсивності смуги близько 1330 см
-1

, обумовленої деформаційними коли-

ваннями макромолекул у спіральній конформації, що розміщені в аморфних 

областях. На руйнування кристалічної фази також указує зменшення 

відносної інтенсивності лінії близько 999 см
-1

, яка відповідає за деформаційні 

коливання в макромолекулах спіральної конформації, що перебувають в упо-

рядкованих областях. 
 

Інтенсивність смуг в інтервалі високочастотних валентних коливань ме-

тильних, метиленових, метинових груп зменшується, але їхнє положення й 

відносні інтенсивності залишаються незмінними. Це означає, що моноклінна 

структура у кристалічній фазі залишається. Водночас можна припустити, що 

збільшення концентрації кінцевих вільних радикалів, яке виникає при 

зростанні вмісту нанотрубок, супроводжується не лише внутрішньо-молеку-

лярними, але й міжмолекулярними зшивками макроланцюгів. З одного боку, 

вони сприяють підвищенню вмісту кристалічної фази, а з іншого – подавля-

ють інтенсивності КРС, особливо в області валентних коливань розтягу СН–, 

СН2– і СН3–груп. 
 

Як і для і-ПП та нанокомпозиту з 0,1 % (мас.) БВНТ, присутність поліє-

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

, незначна. Смуги, обумовлені нанотрубками, у спектрі КРС 

відсутні. 

На рис. 7.10 показано спектри КРС нанокомпозиту і-ПП з 1,0 3,0 та 

5,0 % (мас.) нанотрубок. 
 

 
Рис. 7.10. Спектри КРС нанокомпозиту і-ПП з 1,0 (а), 3,0 (б)  

та 5,0 % (мас.) БВНТ (в) (λ = 514,5 нм). 
 

Із підвищенням у нанокомпозиті вмісту нанотрубок виникає сильне 

зменшення інтенсивності КРС у всьому інтервалі частот коливань, властивих 

і-ПП. Крім того, з’являються смуги близько 1591 і 1359 см
-1

, характерні для 

БВНТ (остання накладається на смугу і-ПП близько 1362 см
-1

). Різко зростає 

інтенсивність лінії КРС близько 3078 см
-1

, яку пов’язують із присутністю 

полієнових послідовностей. 

Разом з тим у спектрі КРС залишаються наявними всі смуги, відносна 

інтенсивність яких зазнає суттєвих змін. Так, різко падає інтенсивність лінії 

близько 841 см
-1

, яка відповідає спіральній конформації макромолекул з 

ізомерними транс-гош дефектами в аморфній фазі. Водночас сильно зроста-

ють інтенсивності ліній близько 973, 998 і 1041 см
-1

, які обумовлені валент-

ними коливаннями зв’язків С–С у різних фазах. Значно підвищується 

інтенсивність смуги 1330 см
-1

, що свідчить про збільшення вмісту макромо-
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лекул у спіральній конформації, які перебувають в аморфній фазі. За 

інтенсивністю ця смуга стає порівнянною з лінією близько 1450 см
-1

, що не 

спостерігається для і-ПП і нанокомпозитів з 0,1 і 0,5 % (мас.) БВНТ. 

Такі перетворення спектра КРС свідчать не лише про взаємоком-

пенсуючу перебудову кристалічної та аморфної фаз, а більшою мірою про 

внутрішньо- і міжмолекулярну перебудову структури полімеру, яка, з одного 

боку, призводить до руйнування макроланцюгів нанотрубками, а з іншого – 

до їхніх зшивок за рахунок кінцевих макрорадикалів. Не виключено, що має 

місце зшивання між нанотрубками та макромолекулами, яке викликає значне 

розширення G-смуги. Таким чином, механохімічні пошкодження макромоле-

кул і-ПП нанотрубками супроводжується формуванням просторових зшитих 

сіток, які призводять до суттєвих змін у спектрі КРС, зберігаючи присутність 

кристалічної та аморфної фаз [14]. 

Про незмінність α-модифікацї кристалічної фази свідчить сталий харак-

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

інтенсивності смуги близько 3078 см
-1

 указує, що процес зшивання, який пе-

реважно відбувається в аморфній фазі, супроводжується виникненням поліє-

нових послідовностей.  

У випадку концентрації 3,0 % (мас.) нанотрубок інтенсивність КРС у 

всьому спектральному діапазоні катастрофічно зменшується. При цьому 

помітними стають D- і G-смуги близько 1358 і 1581 см
-1

 відповідно. Спектр 

КРС, особливо в області валентних коливань С–С зв’язків, зазнає різких змін. 

Порівняно з лініями близько 809 і 841 см
-1

 інтенсивність усіх інших смуг 

різко падає, у тому числі інтенсивність лінії 1156 см
-1

, що свідчить про різке 

падіння вмісту кристалічної та аморфної фаз. На таке падіння обох фаз також 

указує зменшення відносних інтенсивностей ліній близько 972, 999, 1037 і 

1330 см
-1

. 

У високочастотному діапазоні лінії валетних коливань зберігають 

відносні інтенсивності. Водночас видно сильне зростання інтенсивності сму-

ги  близько 2718 см
-1

 та розширення смуги близько 3078 см
-1

. У спектрі КРС 

і-ПП смуга близько 2718 см
-1 

малоінтенсивна й відповідає обертону фунда-

ментального коливання А-типу симетрії з частотою 1362 см
-1

. Це коливання 

пов’язано в тому числі з С–С зв’язками. Можна припустити, що значне зро-

стання інтенсивності смуги близько 2718 см
-1

 пов’язано із збільшенням числа 

зв’язків С–С при виникненні міжмолекулярної взаємодії в результаті зшивок 

після механохімічних пошкоджень і-ПП, викликаних великим вмістом нанот-

рубок. Цей процес також супроводжується формуванням полієнових послі-

довностей із набором різних довжин, що призводить до виникнення широкої 

смуги близько 3078 см
-1

. 

Із наповненням і-ПП нанотрубками з концентрацією 5,0 % (мас.) інтен-

сивність КРС продовжує зменшуватись (див. рис. 7.10, в). Вигляд спектра 

мало нагадує спектр, характерний для і-ПП і нанокомпозитів із меншим 

вмістом нанотрубок, оскільки в діапазоні частот до 1330 см
-1

 видно широку 
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смугу, в якій неможливо виділити окремі лінії, властиві і-ПП. Водночас 

помітними є D- і G-смуги нанотрубок близько 1355 і 1581 см
-1

 відповідно. 

Відносні інтенсивності високочастотних смуг валентних коливань залиша-

ються без змін. Разом з тим сильно зростає відносна інтенсивність смуги бли-

зько 2707 см
-1

, що підтверджує збільшення внеску зшитої просторової сітки. 

Підвищення в нанокомпозиті і-ПП з 5,0 % (мас.) ступеня кристалічності 

насправді не є наслідком упорядкування макроланцюгів, а є результатом 

зникнення аморфної фази при утворенні зшитої просторової фази. При цьому 

може відбуватися навіть внутрішньомолекулярне зшивання у кристалічних 

областях, яке призводить до падіння ступеня кристалічності. У розглянутому 

нанокомпозиті також має місце формування полієнових послідовностей, але 

їхній вміст незначний, оскільки інтенсивність широкої смуги близько 

3031 см
-1

 мала. Разом з тим відзначається значне зміщення цієї смуги, яке 

вказує на зміну набору довжин π-спряжених систем при збільшенні вмісту 

нанотрубок. Варто також відзначити, що при високих концентраціях нанот-

рубок положення G-смуги зміщується до значення 1581 см
-1

 у бік розміщення 

даної смуги для графіту. Таке зміщення вказує на існування взаємодії між 

нанотрубками та макромолекулами полімеру, імовірно, у результаті хіміч-

ного прищеплення до відкритих кінців БВНТ. 

На рис. 7.11 представлено спектри КРС ізотактичного поліпропілену та 

його нанокомпозиту з 0,1 % (мас.) БВНТ після опромінення електронами з 

дозою поглинання 0,2 МГр. 

 

 
Рис. 7.11. Спектри КРС ненаповненого і-ПП (а) та його нанокомпозитів 

із 0,1 % (мас.) БВНТ (б) після електронного опромінення з дозою поглинання 

0,2 МГр (Ее = 1,8 МеВ, λ = 514,5 нм, Т = 293 К). 
 

У порівнянні з неопроміненим і-ПП звертає на себе увагу падіння інтен-

сивності КРС у всьому спектральному інтервалі, особливо в діапазоні висо-

ких частот. Зменшується також інтенсивність ліній в інтервалі валентних 

коливань С–С зв’язків та деформаційних коливних мод різних груп С–Н. При 

опромінені зростання інтенсивності смуги близько 841 см
-1

, величина якої 
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стає майже однаковою з інтенсивністю ліній близько 809 і 1330 см
-1

. 

Збільшується відносна інтенсивність смуги близько 1362 см
-1

. Смуги КРС 

близько 1640 і 3079 см
-1

 відсутні. Положення та співвідношення інтен-

сивностей смуг у високочастотній спектральній області зберігається аналогіч-

ним до випадку неопроміненого і-ПП. Одержані перетворення спектра КРС 

свідчать про зміни в характері С–С зв’язків, обумовлені радіаційним міжмо-

лекулярним та внутрішньомолекулярним зшиванням. Виникнення останнього 

підтверджується незначним зменшенням ступеня кристалічності, що спосте-

рігалося в дифракційних дослідженнях. Радіаційне зшивання між макролан-

цюгами викликає зростання числа спіральних макромолекул із транс-гош 

дефектною ізомерією в аморфних областях, а також зростання інтенсивності 

смуг близько 1362 та 2727 см
-1

, чутливих до зшивання. 
 

При опроміненні нанокомпозиту  і-ПП з 0,1 % (мас.) нанотрубок зроста-

ють відносні інтенсивності смуг близько 809 і 841 см
-1

, але зменшується 

інтенсивність смуги близько 1329 см
-1

. Можна припустити, що за зменшення 

ступеня кристалічності в нанокомпозиті і-ПП з 0,1 % (мас.) БВНТ відповіда-

льним є внутрішньомолекулярне зшивання, яке стимульовано механохіміч-

ними пошкодженнями кристалічних областей нанотрубками і, як наслідок, 

формуванням у цих областях дефектної структуру, здатної до накопичення 

стабілізованих макрорадикалів. Останні за рахунок рекомбінації створюють 

зшивки між упорядковано упакованими макроланцюгами, що впливають на 

кількість  мономерних  ланок,  в яких  зберігається регулярна спіральна кон-

формація макромолекул у кристалічній фазі. Аналогічним чином на характер 

спіральних конформацій в аморфній фазі впливають радіаційні міжмоле-

кулярні зшивки. Разом з тим за розглянутої концентрації нанотрубок, як 

можна судити з інтенсивності смуги близько 2723 см
-1

, їхній вплив на зміну 

кількості радіаційно-зшитих макромолекул незначний. Не спостерігається 

також впливу нанотрубок на встановлену α-модифікацію кристалічної струк-

тури і-ПП, що видно з поведінки смуг у високочастотному спектральному 

інтервалі. 
 

Незважаючи на зростання ступеня кристалічності, яке має місце для на-

нокомпозиту і-ПП з 0,5 % (мас.) нанотрубок після опромінення електронами з 

дозою поглинання 0,2 МГр, поведінка спектра КРС для даного нанокомпози-

ту мало відрізняється від його змін, що спостерігалися у випадку нанокомпо-

зиту і-ПП з 0,1 % (мас.) нанотрубок (рис. 7.12, а). У даному нанокомпозиті 

процеси радіаційних внутрішньомолекулярних зшивок гальмуються, оскільки 

основне зшивання вже відбулося в неопромінених нанокомпозитах, тому має 

місце відновлення регулярного пакування макромолекул. Воно супроводжу-

ється незначним зростанням інтенсивності смуг 809,  840,  998, 1157 і 

1330 см
-1

. З одного боку, це свідчить про зміни у спіральних конформаціях 

макромолекул в обох фазах, а з іншого – про збільшення ступеня кристаліч-

ності, зумовленого накладанням радіаційних зшивань на механохімічні. Як і в 

нанокомпозиті і-ПП з 0,1 % (мас.) БВНТ зміни у внутрішньомолекулярних 
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зшивках, які відповідальні за дефектність кристалічної структури, мало впли-

вають на спектр КРС. 
 

 
Рис. 7.12. Спектри КРС нанокомпозиту і-ПП з 0,5 (а) та 1,0 % (мас.) БВНТ (б) 

після електронного опромінення з дозою поглинання 0,2 МГр  

(Ее = 1,8 МеВ, λ = 514,5 нм, Т = 293 К). 

 

Більш радикальні зміни спектра КРС характерні для нанокомпозиту і-ПП 

з 1,0 % (мас.) нанотрубок після опромінення електронами з дозою поглинан-

ня 0,2 МГр. Разом з тим указані зміни мало відрізняються від тих, що мають 

місце у спектрі КРС для даного неопроміненого нанокомпозиту. Унаслідок 

опромінення зросли відносні інтенсивності смуги близько 840 см
-1

. Різко 

зменшилися відносні інтенсивності смуг близько 972, 999, 1037 і 1330 см
-1

. 

Одночасно підвищилася інтенсивність лінії близько 2716 см
-1

. Зникла 

інтенсивна смуга близько 3078 см
-1

. Очевидно, що в даному нанокомпозиті на 

фоні механохімічних зшивок також відбувається накопичення радіаційних 

зшивок, які не вносять кардинальних змін у спектр КРС. Разом з тим на 

відміну від неопроміненого нанокомпозиту і-ПП % (мас.) БВНТ смуга G, що 

відповідає тангенціальній коливній моді Е2g-симетрії, сильно зміщена до по-

ложення 1579 см
-1

. Таке зміщення, імовірно, обумовлене радіаційними зшив-

ками макромолекул із нанотрубками. Аналогічне зміщення даної смуги 

відбувається й у неопромінених нанокомпозитах, але за значно вищих 

концентрацій нанотрубок 3,0 і 5,0 % (мас.) унаслідок механохімічних про-

цесів зшивання. 

Інтенсивності ліній, особливо у спектральному інтервалі коливань С–С 

зв’язків, продовжують зменшуватися у спектрі КРС нанокомпозиту і-ПП з 3,0 

і 5,0 % (мас.) нанотрубок після опромінення електронами з дозою поглинання 

0,2 МГр. 

Із спектрів КРС видно, що радіаційне пошкодження внутрішньо- і між-

молекулярної будови нанокомпозитів із великим вмістом нанотрубок є знач-

но меншим за деструкцію, обумовлену механохімічною дією наповнювача. 

Результатом таких спільних пошкоджень, пов’язаних із формуванням про-
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сторової сітки, є виникнення широкої інтенсивної смуги обертона коливної 

моди близько 2715 см
-1

. Варто відзначити, що вказана смуга суттєво 

зміщується в бік менших частот при зростанні вмісту нанотрубок. Електрон-

не опромінення з дозою поглинання 0,2 МГр нанокомпозиту і-ПП з 

5,0 % (мас.) нанотрубок, спектр КРС для якого ще в меншій мірі впливає на 

будову вказаного зразка. Як і для неопроміненого зразка, залишається лише 

широка смуга в області валентних коливань С–С зв’язків, окремі лінії у висо-

кочастотному діапазоні, смуги D і G, характерні для нанотрубок, а також 

інтенсивні смуги близько 2707 і 3033 см
-1

. Останні з них відповідають за 

наявні просторову сітку та полієнові послідовності відповідно. 

Формування в аморфних областях просторових сіток не означає знищен-

ня кристалічної структури нанокомпозитів. Як видно з дифракційних зобра-

жень, кристалічна будова з моноклінною структурою зберігається у всьому 

концентраційному інтервалі нанотрубок [15]. Полієнові послідовності в 

будові і-ПП та його нанокомпозитів з нанотрубками відіграють незначну 

роль. Вони виникають у незначній кількості лише в нанокомпозитах і-ПП з 

великим вмістом (3,0–5,0) % (мас.) нанотрубок. 
 

7.4. Радіаційна модифікація електронної будови  

нанокомпозитів і-ПП з БВНТ 
 

Електронна будова полімерів, що характеризуються високими діелект-

ричними властивостями, передбачає наявність широкої енергетичної щілини, 

яка досягає величини майже 10 еВ. Така електронна будова не дозволяє для 

вказаних речовин очікувати появу важливих електронно-оптичних властиво-

стей, у тому числі ФЛ, особливо у видимому діапазоні світла. Її поява може 

бути викликана виникненням ароматичних домішок, ділянок із різною сте-

реорегулярною ізомерією, а також хромофорних ланок із спряжених еле-

ментів [16–18]. 

На рис. 7.13 наведено спектри ФЛ і-ПП, одержані за різних довжин 

хвиль збудження. Спектри ФЛ за різних довжин хвиль збудження сильно 

відрізняються, оскільки механізми їхнього виникнення відмінні. У випадку 

λ = 514,5 нм спостерігається сильна смуга випромінювання з максимумом 

близько 600 нм. Указана смуга достатньо широка й асиметрична, що дає змо-

гу описати її двома компонентами з максимумами близько 581 і 625 нм. 

Збудження з довжиною хвилі λ = 337 нм призводить до появи складного 

спектра в широкому інтервалі 300–1200 нм. У цьому діапазоні при розкладі 

спектра ФЛ на компоненти можна виділити піки близько 375, 510, 729, 825 і 

1023 нм. Відомо, що фотоопромінення і-ПП не призводить до виникнення 

спектра флуоресценції, з чого зроблено висновок про відсутність в і-ПП 

полієнових структур з довгими послідовностями. До речі, у спектрі КРС і-ПП 

також не виявлено смуг, пов’язаних із виникненням карбонільних груп та 

полієнових структур із довгими ланцюгами. Враховуючи розглянуті результати, 

можна припустити, що карбонільні групи С=О не беруть участі у створенні 
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спектрів ФЛ в і-ПП [17, 18]. Виникнення інтенсивної смуги ФЛ у цьому полімері 

обумовлено переходом π→π
*
, який відповідає присутності в ньому ненасичених 

зв’язків С=С, у тому числі дієнів. 
 

 
Рис. 7.13. Спектри ФЛ і-ПП, збуджені з довжинами хвиль λ = 514,5 нм (а),  

λ = 337 нм (б) при температурі 77 К.  

(На вставках показано розклади спектрів ФЛ на компоненти.) 
 

Асиметрія  смуги ФЛ у довгохвильовій  області  вказує  на  існування  в 

і-ПП полієнових структур із більш довгими послідовностями, але їхня кіль-

кість незначна й тому виявити їхню наявність у випадку збудження з довжи-

ною хвилі λ = 514,5 нм неможливо. 

Водночас вигляд спектра ФЛ при λ = 337 нм свідчить про існування в дано-

му полімері малої кількості спряжених структур із різними, у тому числі знач-

ними довжинами цих послідовностей. Смуга близько λ = 375 нм, імовірно, 

відповідає набору вузьких ліній, що з’являються в спектрі ФЛ у результаті 

рекомбінації розірваних С–С зв’язків. Представляє інтерес визначити, яким чи-

ном на формування спряжених структур із різними довжинами послідовностей в 

і-ПП впливає його армування нанотрубками та іонізаційне опромінення. 

На рис. 7.14 показано спектри ФЛ нанокомпозитів і-ПП з низьким 

вмістом нанотрубок до 1,0 % (мас.). 

Видно, що компоненти випромінювання зберігаються, але для наноком-

позитів положення їхніх максимумів із ростом вмісту нанотрубок зміщую-

ться в бік більших довжин хвиль. Для нанокомпозитів з 0,1 і 0,5 % (мас.) 

БВНТ має місце підвищення інтенсивності ФЛ, яке вказує на загальне зро-

стання числа ненасичених зв’язків. Таке збільшення вмісту спряжених струк-

тур є наслідком механохімічного розриву нанотрубками С–С зв’язків із по-

дальшим формуванням подвійних зв’язків за участі кінцевих вільних 

радикалів. Воно відбувається одночасно із підвищенням концентрації послі-

довностей з більшими довжинами при зростанні вмісту нанотрубок. У випад-

ку нанокомпозиту з 1,0 % (мас.) БВНТ, навпаки, інтенсивність ФЛ падає як 

наслідок присутності нанотрубок, що сприяють розділенню носіїв заряду і, 

отже, зменшенню ймовірності їхньої рекомбінації. 
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Рис. 7.14. Спектри ФЛ нанокомпозитів і-ПП з 0,1 (а), 0,5 (б)  

та 1,0 % (мас.) БВНТ (в). (На вставках показано розклад спектрів ФЛ  

на компоненти, λ = 514,5 нм, Т = 77 К.) 
 

Ще більш складними стають зміни спектрів ФЛ нанокомпозитів  і-ПП із 

високим вмістом нанотрубок (3,0 і 5,0 % (мас.)). Крім подальшого падіння 

інтенсивності ФЛ, відбувається підсилення асиметрії смуги ФЛ з боку більш 

довгих  хвиль. Це  свідчить про подальшу перебудову полієнових структур в 

і-ПП, обумовлену механохімічною дією нанотрубок.У випадку нанокомпози-

ту і-ПП з 5,0 % (мас.) нанотрубок інтенсивність ФЛ різко падає й у всьому 

спектральному інтервалі з’являється широка смуга з окремими піками. Вод-

ночас для нанокомпозитів з 3,0 і 5,0 % (мас.) БВНТ інтенсивності смуг ФЛ 

незначні й тому число таких послідовностей у нанокомпозитах  і-ПП мале. 

Іонізаційне опромінення електронами за дози поглинання 0,2 МГр, яке 

сприяє внутрішньо- та міжмолекулярним зшивкам, несуттєво впливає на 

утворення ненасичених та полієнових структур в і-ПП та його нанокомпози-

тах із вмістом нанотрубок 0,1 і 0,5 % (мас.) БВНТ. Водночас у випадку зро-

стання вмісту нанотрубок після опромінення електронами має місце 

збільшення числа довгих послідовностей спряжених структур (рис. 7.15). 

Уже за вмісту 1,0 % (мас.) нанотрубок спостерігається значне падіння інтенси-

вності ФЛ та розширення смуги ФЛ у бік довгих хвиль з появою додаткових 

компонент випромінювання. Це означає, що нанотрубки перешкоджають раді-

аційному зшиванню макромолекул в аморфних областях.  
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Рис. 7.15. Спектри ФЛ нанокомпозитів і-ПП з 1,0 (а), 3,0 (б) і 5,0 % (мас.) БВНТ (в) 

після електронного опромінення з дозою поглинання 0,2 МГр. (На вставках показано 

розклад спектрів ФЛ на компоненти, Ее = 1,8 МеВ, λ = 514,5 нм, Т = 77 К.) 
 

У результаті генерації вільних радикалів за рахунок опромінення нано-

композитів електронами відбувається формування не лише ненасичених 

зв’язків, а також спряжених структур із різними довжинами полієнових послі-

довностей. Із збільшенням концентрації нанотрубок, особливо у випадку 

5,0 % (мас.) БВНТ, набір послідовностей із більшими довжинами зростає [18]. 

Подібна тенденція впливу іонізаційного опромінення на формування спря-

жених структур зберігається й у випадку використання значних доз поглинання 

(3,0 і 4,0 МГр). Лише для нанокомпозиту з 1,0 % (мас.) нанотрубок відбувається 

помітне зародження полієнових структур із більш довгими послідовностями. 
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8. МЕХАНОХІМІЧНА ТА РАДІАЦІЙНА МОДИФІКАЦІЇ  

ПОЛІЄНОВИХ СТРУКТУР У ПОЛІВІНІЛХЛОРИДІ  

ТА ЙОГО НАНОКОМПОЗИТАХ ІЗ БВНТ 

 

8.1. Морфологія і кристалічна структура полівінілхлориду 

та його нанокомпозитів із багатостінними вуглецевими нанотрубками 

 

Полівінілхлорид (ПВХ) широко використовується в різноманітних галу-

зях. Покращання його властивостей досягається введенням різноманітних 

наповнювачів і при використанні іонізуючого опромінення [1, 2]. 
 

Серед різноманітних наповнювачів ПВХ найбільш перспективними є 

ОВНТ і БВНТ, оскільки вони характеризуються унікальними механічними, 

електро- і теплопровідними властивостями, низькою густиною (ρ = 2,0 г/см
3
) 

та значним розмірним співвідношенням L/d ~1000. Останнє сприяє високій 

активності поверхні нанотрубок, яка ефективно впливає на рухливість сегме-

нтів макроланцюгів ПВХ уже за малих концентрацій нанотрубок (0,01–

0,02 % (мас.)). 
 

Водночас необхідно враховувати, що внаслідок термо- та механохімічної 

деструкції ПВХ, яка виникає при наповненні полімеру, а також у результаті 

високоенергетичного опромінення в ньому формуються ненасичені зв’язки та 

лінійні спряжені системи, присутність яких суттєво впливає на окремі влас-

тивості нанокомпозитів. Вивчення такого впливу є актуальною і важливою 

задачею для нанокомпозитів із БВНТ на основі ненасичених макромолекул 

[3–10]. 
 

На рис. 8.1 наведено зображення скануючої електронної мікроскопії 

(СЕМ) ПВХ та нанокомпозитів ПВХ з 0,2 та 2,0 % (мас.) БВНТ при різних 

збільшеннях. Із наповненням ПВХ нанотрубками вже за малих концентрацій 

(0,2 % (мас.)) зберігаються їхні в’язки. ПВХ товстим шаром покривають 

БВНТ, що вказує на існування значного змочування нанотрубок полімером. 
 

За великого вмісту нанотрубок (2,0 % (мас.)) полімерні шари, що оса-

джуються на БВНТ, відділяють нанотрубки одна від одної, але їхня агрегація 

залишається. Товщина шару ПВХ, що покриває нанотрубки, значна і стано-

вить близько 500 нм при діаметрі БВНТ 60–70 нм ( див. рис. 8.1, б, в). 
 

ПВХ належить до полімерів, ступінь кристалічності в яких незначний. 

Це видно з поведінки рентгенівської дифракційної картини для ненаповнено-

го ПВХ. На рис. 8.2, а видно присутність розмитих гало з максимумами 

2θ = 20 і 2θ = 28°, наявність яких свідчить про аморфну структуру ПВХ. Вод-

ночас навіть для ненаповненого полімеру мають місце окремі інтерференцій-

ні максимуми, що дозволяє шляхом розкладу на кристалічну й аморфну скла-

дові одержати ступінь кристалічності в даному зразку. Вона виявилася рів-

ною 22 %, що дійсно підтверджує низьку ступінь упорядкованого пакування 

макромолекул ПВХ.  
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Рис. 8.1. СЕМ зображення ПВХ (×10000) (а) та нанокомпозитів ПВХ  

з 0,2 % (мас.) (×500) (б) та 2,0 % (мас.) БВНТ (×10000) (в). 
 

Картина рентгенівської дифракції суттєво змінюється при наповненні 

ПВХ нанотрубками. Незважаючи на збереження для всіх нанокомпозитів ро-

змитого гало, у спектрі розсіяння з’являються виражені дифракційні піки, які 

свідчать про формування в нанокомпозитах кристалічної фази.У випадку на-

нокомпозиту з 0,2 % (мас.) вуглецевих нанотрубок крім появи інтенсивних 

дифракційних рефлексів аморфна компонента розсіяння також суттєво зрос-

тає (див. рис. 8.2, б). Присутність інтерференційних максимумів дає змогу не 

тільки встановити ступінь кристалічності, а також визначити сингонію крис-

талічної структури та її параметри. Видно, що дифракційна картина наноком-

позиту ПВХ з 0,2 % (мас.) БВНТ добре узгоджується з набором розрахованих 

найбільш інтенсивних інтерференційних рефлексів (010), (201), (010), (200), 

(110), (212), (210), (201), (102), (002), (221), (420). У випадку наповнення ПВХ 

з 0,5 % (мас.) нанотрубок для нанокомпозитів з’являються найбільш виражені 

дифракційні рефлекси, що вказує на те, що БВНТ відіграють роль штучних 

центрів зародкоутворення, які сприяють формуванню кристалічної фази в 

ПВХ, незважаючи на схильність даного полімеру зберігати аморфний стан. 

Як для і-ПП та ПЕ вигляд дифракційних картин для ПВХ і всіх наноком-

позитів із вмістом 0,2, 0,5, 1,0 та 2,0 % (мас.) БВНТ також зберігається, і це 

свідчить, що нанотрубки як наповнювачі не впливають на тип кристалічної 

структури, характерний для ПВХ [11, 12]. 
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Рис. 8.2. Спектри рентгенівсь-

кої дифракції для ненаповне-

ного ПВХ (а) і нанокомпози-

тів з 0,2 (б) та 2,0 % (мас.) 

БВНТ (в). (На вставках пока-

зано розклад на складові амо-

рфної та кристалічної фаз, а 

також кути дифракції 2θ, 

λКαCo = 0,1790 нм, Т = 293 К.) 

а 

 
б 

 
в 

 

На рис. 8.3 представлена просторова модель елементарної комірки орто-

ромбічної гратки ПВХ, розраховані положення дифракційних піків для даної 

гратки з використанням параметрів а = 1,060 нм, b = 0,525 нм, с = 0,510 нм та 

програмного пакета CrystalDifract, а також основні інтерференційні рефлекси 

з урахуванням значень структурних множників для вказаних вузлів оберне-

ного простору. 

У табл. 8.1 наведено значення параметрів гратки кристалічної фази орторо-

мбічної структури ПВХ у нанокомпозитах із різним вмістом БВНТ. Видно, ці 

параметри залежно від концентрації вуглецевих нанотрубок змінюються мало.  
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Рис. 8.3. Просторова модель елементарної комірки (а), дифрактограма нанокомпози-

ту ПВХ та розраховані положення дифракційних піків (б) та основні інтерференційні 

рефлекси орторомбічної гратки ПВХ (в). 
 

Таблиця 8.1. Параметри гратки орторомбічної структури ПВХ  

та його нанокомпозитів із БВНТ 
 

Концентрація 

БВНТ, % (мас.) 

a, нм b, нм c, нм 

0 1,06 0,525 0,51 

0,2 1,06 0,525 0,51 

0,5 1,07 0,54 0,50 

1,0 1,06 0,525 0,51 

2,0 1,06 0,53 0,50 
 

Незначна зміна параметрів гратки вказує, що нанотрубки переважно зо-

середжені в аморфній частині нанокомпозитів і вони мало впливають на 

структурні перетворення у кристалічній фазі. Водночас залежно від вмісту 

нанотрубок спостерігаються зміни ступеня кристалічності, особливо суттєві 

за малих концентрацій (рис. 8.4). 

Видно, що за малих концентрацій нанотрубок (0,2 і 0,5 % (мас.)) відбува-

ється значне збільшення ступеня кристалічності від 0,22 до 0,42 %. При 



232 

більш високому вмісті БВНТ ступінь упорядкування макроланцюгів повільно 

спадає, що ймовірно є проявом незначної агрегації нанотрубок. Оптимальна 

концентрація нанотрубок у ПВХ, за якої ступінь кристалічності найвища, 

0,5 % (мас.). Не виключено, що, як і для інших протяжних наповнювачів, на 

нанотрубках формуються транс-структури, вміст яких мало змінюється при 

концентраціях нанотрубок від 0,5 до 2,0 % (мас.). Разом з тим навіть за при-

сутності штучних центрів зародкоутворення, якими виступають нанотрубки, 

ступінь кристалічності в нанокомпозитах залишається малою. Важливо від-

значити, що кристалічна фаза може реалізовуватися при двох просторових 

конформаціях макромолекул ПВХ – синдіотактичній та ізотактичній [13]. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.4. Залежність ступеня крис-

талічності від вмісту БВНТ у 

ПВХ. 

 

Як витікає з розрахунків структурних множників, до інтерференційних 

рефлексів ізотактичної конформації кристалічної фази належать лінії (010), 

(201), (212), а до синдіотактичної конформації ланцюгів піки (010), (200), 

(110), (210), (201), (002), (221), (420) (див. рис. 8.3). 

Враховуючи значення інтегральних інтенсивностей структурних рефлек-

сів, що відповідають ізотактичній і синдіотактичній конформаціям ланцюгів, 

які розміщені у кристалічній фазі, було розраховано вміст кожної із складо-

вих залежно від концентрації БВНТ. 

На рис. 8.5 показано відносний вміст кристалічної фази з ізотактичною 

конформацією ланцюгів.  

Можна зробити висновок, що в ПВХ у нанокомпозитах з нанотрубками 

вміст кристалічної фази з ізотактичною конформацією макроланцюгів незна-

чний. З одного боку, це означає, що нанотрубки мало впливають на збіль-

шення числа кристалітів з ізотактичною конформацією макромолекул, а з ін-

шого, як видно з рис. 8.6, зростання концентрації нанотрубок до 0,5 % (мас.) 

призводить до формування більшого числа кристалітів з даною конформаці-

єю. При зростанні вмісту нанотрубок до 2,0 % (мас.), навпаки, це число крис-

талітів падає. Таким чином, при збереженні ступеня кристалічності вміст ізо-

тактичної складової зменшується. Видно, що за рахунок зміни вмісту нанот-

рубок у нанокомпозитах можна впливати на конфірмаційний стан макромо-

лекул у кристалічній фазі. 
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Рис. 8.5. Відносний вміст крис-

талітів з ізотактичною конфор-

мацією залежно від концентрації 

нанотрубок у нанокомпозитах 

ПВХ/БВНТ. 

 

У результаті електронного опромінення (Ее = 1,8 МеВ) із дозою погли-

нання 0,05 МГр вихідна структура зберігається для всіх зразків. Водночас, як 

і для неопромінених нанокомпозитів, здебільшого проявляється існування 

кристалічної фази для малих концентрацій нанотрубок. 

На рис. 8.6 для прикладу показано рентгенівські дифракційні зображення 

ПВХ та його нанокомпозитів із 0,5 та 2,0 % (мас.) БВНТ після електронного 

опромінення. 
 

 
 

Рис. 8.6. Спектри рентгенівської дифракції нанокомпозитів ПВХ з 0,5 (а) та 

2,0 % (мас.) БВНТ (б) після електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр. 

(На вставках показано розклад на складові аморфної та кристалічної фаз,  

а також кути дифракції 2θ, λКαCo = 0,1790 нм, Т = 293 К, Ее = 1,8 МеВ.) 
 

Видно, що має місце зменшення вмісту кристалічної фази для наноком-

позиту з 2,0 % (мас.) БВНТ. Значення параметрів гратки орторомбічної стру-

ктури змінюються несуттєво. З іншого боку, у результаті електронного опро-

мінення сильно падає ступінь кристалічності як для ПВХ, так і нанокомпози-

тів, що видно з рис. 8.7, на якому наведено залежність ступеня кристалічності 

від вмісту нанотрубок [12, 13]. 
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На відміну від неопромінених зразків крім падіння ступеня кристалічно-

сті та збереження його найбільшого значення для нанокомпозиту з 

0,5 % (мас.) БВНТ спостерігається помітне погіршення регулярності упоряд-

кування макроланцюгів в об’ємі кристалічної фази за великого вмісту нанот-

рубок (1,0 і 2,0 % (мас.)). Очевидно, що загальне зменшення ступеня криста-

лічності обумовлено деструкцією макромолекул, у тому числі в областях 

кристалічної фази. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.7. Залежність ступеня крис-

талічності від вмісту БВНТ у ПВХ 

після електронного опромінення з 

дозою поглинання 0,05 МГр 

(Ее = 1,8 МеВ). 

 

Разом з тим деструкція за розглянутої дози поглинання не впливає на зро-

стання ступеня кристалічності, яке було досягнуто у випадку наповнення ПВХ 

0,2 і 0,5 % (мас.) БВНТ. За великих концентрацій нанотрубок (1,0 і 

2,0 % (мас.)), як видно із СЕМ зображень, полімерна основа зосереджена в ша-

рах, що змочують наповнювач. Можна припустити, що ступінь упорядкування 

ланцюгів у цих шарах достатньо висока й тому сусідні макромолекули у крис-

талічній фазі розміщені близько одна до одної. У результаті деструкції таких 

макроланцюгів виникають кінцеві вільні радикали. Імовірність рекомбінації 

цих радикалів висока, що створює умови для внутрішньомолекулярних зшивок 

і, як наслідок, до падіння ступеня кристалічності. Таким чином, у випадку ма-

лих концентрацій нанотрубок падіння ступеня кристалічності обумовлено ли-

ше одним механізмом, а саме деструкцією макромолекул у кристалічній фазі. 

За високого вмісту нанотрубок руйнування кристалічної складової відбуваєть-

ся як результат накладання двох механізмів, а саме: деструкції і внутрішньомо-

лекулярного зшивання, що призводить до суттєвого зменшення упорядкування 

ланцюгів у кристалітах. 
 

Як було видно із змін інтенсивностей дифракційних максимумів, які від-

повідають за різний конформаційний стан макромолекул у кристалічній фазі, 

електронне опромінення впливає на відносний вміст ізотактичної фази ПВХ у 

порівнянні із синдиотактичною часткою. 
 

На рис. 8.8 наведено залежність відносного вмісту кристалітів з ізотактич-

ною конформацією ПВХ у нанокомпозитах від вмісту нанотрубок після елект-

ронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр. 
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Рис. 8.8. Залежність відносного 

вмісту кристалітів з ізотактичною 

конформацією ПВХ після елект-

ронного опромінення з дозою пог-

линання 0,05 МГр. 

 

Видно, що характер залежності відносного вмісту кристалітів з ізотактич-

ною конформацією ПВХ після електронного опромінення з дозою поглинання 

0,05 МГр зберігається порівняно з неопроміненим ПВХ, але кількість кристалі-

тів дещо зменшується. 
 

8.2. Радіаційна модифікація механічних властивостей нанокомпозитів 

полівінілхлориду з багатостінними вуглецевими нанотрубками 
 

Вплив нанотрубок на механічні властивості полімерних нанокомпозитів 

залежить не лише від фізичних особливостей компонент, а також від техно-

логічних умов приготування зразків і вмісту наповнювачів [14]. 

На рис. 8.9 показано поведінку модуля Юнга нанокомпозитів ПВХ зале-

жно від вмісту нанотрубок у неопроміненому стані та після електронного 

опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр. 
 

 

 

 

 
 

Рис. 8.9. Залежність модуля Юнга 

для нанокомпозитів ПВХ із БВНТ 

від вмісту нанотрубок у неопромі-

неному стані (1) та після електрон-

ного опромінення з дозою погли-

нання 0,05 МГр (Ее = 1,8 МеВ, 

Т = 293 К). 

 

Оскільки модуль Юнга є мірою жорсткості полімерів, яка визначається 

станом кристалічної та аморфної фаз, то очевидно, що його зміна з ростом 

вмісту нанотрубок обумовлена перебудовою вказаних станів. За малих кон-
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центрацій нанотрубок (0,2 і 0,5 % (мас.)) ступінь кристалічності зростає і то-

му можна було очікувати в даній концентраційній області збільшення модуля 

Юнга. З іншого боку, видно, що вже за концентрації 0,5 % (мас.) БВНТ під-

вищення модуля Юнга гальмується, а за більш високого вмісту нанотрубок 

виникає його падіння. Воно з’являється як результат пошкодження нанотруб-

ками макроланцюгів як у кристалічній, так і аморфній областях. В обох випа-

дках зменшення молекулярної маси супроводжується падінням модуля Юнга. 
 

Ступінь кристалічності за великих концентрацій нанотрубок (1,0 і 

2,0 % (мас.)) залишається майже незмінною, тому зменшення величини мо-

дуля Юнга переважно відбувається за рахунок деструкції макромолекул в 

аморфній фазі. За наявності 2,0 % (мас.) БВНТ падіння модуля Юнга призу-

пиняється, що можна пояснити збільшенням агрегації нанотрубок і, як наслі-

док, зменшенням їхньої деградуючої ролі [15]. 
 

Не можна виключати і зшивок між макромолекулами ПВХ і нанотрубка-

ми, які реалізуються внаслідок виникнення кінцевих макрорадикалів, що при-

зводить до ефективного змочування наповнювачів полімерами. Видно, що 

лише за малого вмісту БВНТ відбувається зростання модуля Юнга, яке є ре-

зультатом сприяння нанотрубками росту ступеня кристалічності. Електронне 

опромінення за дози поглинання 0,05 Гр призводить до різкого зменшення 

модуля Юнга не лише ПВХ, але і його нанокомпозитів із нанотрубками в усій 

області концентрацій. Видно, що залежність модуля Юнга від концентрації 

нанотрубок після електронного опромінення зберігається подібною порівня-

но з неопроміненими нанокомпозитами. За використаної дози поглинання 

пошкодження нанотрубок незначні, і зміни після електронного опромінення 

переважно виникають як наслідок деструкції макромолекул ПВХ у результаті 

бомбардування іонізуючими частинками. 

Ця деструкція відбувається в обох фазових станах. Разом з тим визнача-

льним у поведінці модуля Юнга нанокомпозитів є деградаційний вплив напо-

внювачів, а опромінення призводить лише до зміни його величини. У випад-

ку нанокомпозитів з 1,0 і 2,0 % (мас.) БВНТ цей вплив на падіння модуля 

Юнга значно менший. З одного боку, деструкція при опроміненні призводить 

до погіршення механічних властивостей, а з іншого – нанотрубки сприяють 

радіаційній стійкості макроланцюгів. Вона може бути пов’язана з рекомбіна-

цією макрорадикалів за рахунок пригнічення рухливості сегментів у присут-

ності нанотрубок і виникненням радіаційно-обумовлених зшивок між складо-

вими нанокомпозитів. 

У випадку радіаційно-стимульованого зшивання макромолекул із нанот-

рубками, яке призводить до покращання їхнього спряження, зростає мікрот-

вердість [16]. 

На рис. 8.10 показано поведінку мікротвердості ПВХ та його нанокомпо-

зитів у вихідному стані та після електронного опромінення з дозою погли-

нання 0,05 МГр. 
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Рис. 8.10. Залежність мікротвер-

дості для нанокомпозитів ПВХ із 

БВНТ від вмісту нанотрубок у 

неопроміненому стані (1) та піс-

ля електронного опромінення з 

дозою поглинання 0,05 МГр 

(Ее = 1,8 МеВ, Т = 293 К). 

 

Видно, що зміни мікротвердості до і після електронного опромінення 

подібні й нагадують поведінку модуля Юнга. Водночас крива мікротвердості 

для опроміненого зразка відповідає більшим її значенням, що може бути 

пов’язано з радіаційними зшивками між макроланцюгами та нанотрубками. 

Такі зшивки є наслідком утворення під дією іонізуючого опромінення кінце-

вих макрорадикалів при деструкції макромолекул та радіаційних пошкоджень 

поверхні нанотрубок. Очевидно, що в результаті бомбардування високоенер-

гетичними електронами, здатного до радіаційного дефектоутворення не лише 

в макроланцюгах, а також на поверхні нанотрубок, ефективність зшивання 

зростає порівняно з неопроміненими нанокомпозитами. 

Присутність у ПВХ нанотрубок також впливає на температуру плавлення 

Тпл  нанокомпозитів. 

На рис. 8.11 наведено залежність теплоємності від температури для ПВХ 

і нанокомпозиту з 2,0 % (мас.) нанотрубок. Видно, що температура плавлення 

ПВХ від 468 К зменшується до Тпл = 453 К у нанокомпозиті, що свідчить про 

погіршення структурної організації ПВХ у присутності нанотрубок унаслідок 

обмеження рухливості сегментів ланцюгів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.11. Залежність теплоємно-

сті ПВХ (1) та його нанокомпози-

ту з 2,0 % (мас.) БВНТ (2) від 

температури. 
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Очевидно, що таке гальмування рухливості зменшує досконалість будо-

ви полімеру. Аналогічне падіння температури плавлення спостерігалося для 

нанокомпозитів ПВХ з 5,0 – 20,0 % (мас.) БВНТ [412]. 
 

8.3. Коливні стани механохімічно-модифікованих полієнових структур  

у нанокомпозитах полівінілхлориду з багатостінними  

вуглецевими нанотрубками 
 

Виникнення полієнових послідовностей обумовлено дегідрохлоруванням 

ПВХ з виділенням HCl. Ефективне вивчення наявних поліспряжених послідов-

ностей можливе у випадку застосування резонансної КРС-спектроскопії [18]. 

На рис. 8.12 для прикладу наведено спектри КРС ненаповненого ПВХ та 

нанокомпозиту ПВХ з 0,5 % (мас.) БВНТ. Наведені спектри КРС свідчать про 

належність ПВХ, що досліджується, до полівініленів із розвинутою системою 

поліспряжених послідовностей. На це вказують інтенсивні смуги, що нале-

жать валентним коливанням розтягу ν(С–С) близько ν1 = 1125 см
-1

, а також 

ν(С=С) близько ν2 = 1511 см
-1

. Крім цих ліній спостерігаються вищі гармоніки 

та складені моди для С–С і С=С зв’язків у поліспряжених системах. Так, дру-

га гармоніка валентних коливань С–С зв’язків з’являється близько 

2ν1 = 2254 см
-1

. Складена коливна мода з частотою ν1 + ν2 призводить до поя-

ви смуги близько 2636 см
-1

. Друга гармоніка коливної моди С=С зв’язків роз-

міщена поблизу 2ν2 = 3026 см
-1

, а третя гармоніка коливної моди С–С зв’язків 

призводить до появи лінії 3ν1 = 3360 см
-1

. Указані смуги знаходяться поблизу 

положень аналогічних ліній для плівок ПВХ, одержаних методом випарову-

вання при застосуванні ІЧ-лазерної абляції [18]. Разом з тим розглянутий 

спектр відрізняється від спектра КРС менше деградованого ПВХ [19]. 
 

 
Рис. 8.12. Спектри КРС ненаповненого ПВХ (а) та його нанокомпозиту з 

0,5(б) % (мас.) БВНТ (λ = 488 нм, Т = 293 К). 
 

Крім ліній КРС, обумовлених структурою полівініленів, у спектрі спо-

стерігається набір смуг, пов’язаних із коливними модами недеградованого 

ПВХ і які добре узгоджуються з сукупністю смуг, що з’являються в спектрах 

ІЧ-поглинання [18, 20, 21]. Водночас у спектрі КРС відсутні смуги близько 
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1640 см
-1

, що належать коливанням подвійних зв’язків С=С. Смуга близько 

1725 см
-1

 є наслідком присутності карбонільних груп С=О. Видно, що лінії 

ν2 = 1511 см
-1

 і 2ν2 = 3026 см
-1

 складні і їх можна описати набором компонент, 

що відповідає різним довжинам полієнових послідовностей. 
 

Для знаходження довжини спряжених фрагментів можна скористатися 

емпіричним виразом, який представляє зв'язок між частотою ν2 і числом n 

спряжених подвійних зв’язків С=С у полієновій послідовності [19]: 
 

ν2 = 1461+151,24ехр(-0,07808n). 
 

Так, для ненаповненого ПВХ, якщо вважати, що смуга біля ν2 = 1511 см
-1
 

включає чотири компоненти, можна одержати значення n для різних послідов-

ностей. У випадку ν2 = 1484 см
-1 

число спряжених ланок n = 29. Для ν2 = 1505 см
-1

 

значення n = 16. Коли ν2 = 1527 см
-1
, то n = 10, а при ν2 = 1581 см

-1 
число n = 3. 

При цьому переважають спряжені послідовності з n = 16 і n = 10, а число послі-

довностей з великими і малими значеннямиn незначне. 
 

Являє інтерес визначити, як впливають на формування поліспряжених 

систем нанотрубки. Такий вплив може відбуватися як за рахунок механохімі-

чної деструкції полімерних ланцюгів нанотрубками, так і в результаті міжмо-

лекулярних поперечних зшивок, які протидіють утворенню спряжених ланок. 

Для нанокомпозиту ПВХ з 0,2 % (мас.) нанотрубок особливо помітно зміщу-

ються компоненти смуги ν2(С=С), що вказує на перебудову полієнових послі-

довностей уже за малого вмісту нанотрубок, яка обумовлена механохімічною 

деструкцією макромолекул наповнювачем [22]. Як було показано, одночасно 

з деструкцією макроланцюгів нанотрубки сприяють кристалізації ПВХ, що 

призводить до зростання модуля Юнга і мікротвердості. 
 

У спектрі КРС нанокомпозиту ПВХ з 0,5 % (мас.) нанотрубок видно, що 

в області смуг ν1(С–С) = 1129 см
-1

 і ν2(С=С) = 1523 см
-1

 з’являється значний 

фон КРС (див. рис. 8.12 б). Особливо значної перебудови зазнає смуга 

ν2(С=С). Якщо обмежитися лише чотирма компонентами її розкладу, то у ви-

падку ν2(С=С) = 1507 см
-1

значення n = 15, а при ν2(С=С) = 1523 см
-1

 величина 

n = 11. На відміну від нанокомпозиту з 0,2 % (мас.) БВНТ, для якого спряжені 

послідовності переважно відповідали двом частотам ν2(С=С) = 1511 см
-1

 і 

ν2(С=С) = 1525 см
-1

, то у випадку нанокомпозиту з 0,5 % (мас.) нанотрубок 

переважають послідовності з n = 11 для ν2(С=С) = 1523 см
-1

. 
 

Відносна інтенсивність смуги 1287 см
-1

, що відповідає комбінації коли-

вань С–С і С–О, падає. Разом з тим різко зростає відносна інтенсивність смуг 

1739 см
-1

, обумовленою виникненням карбонільних груп С=О, та 1897 см
-1

, 

пов’язаною з комбінацією коливань С=С і С=О. Їхня інтенсивність стає порі-

внянною з інтенсивністю смуг 2ν1 = 2256 см
-1

 та ν1 + ν2 = 2641 см
-1

. При цьо-

му інтенсивність лінії 2ν1 порівняно зі смугою ν1 + ν2 зростає. Зменшується 

відносна інтенсивність лінії 2ν2 = 3029 см
-1

 і, навпаки, зростає інтенсивність 

смуги 3ν1 = 3376 см
-1

. Крім того, остання зазнає значного зсуву. 
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На рис. 8.13 представлено спектри КРС нанокомпозиту ПВХ з 1,0 та 

2,0 % (мас.). 
 

 
Рис. 8.13. Спектри КРС нанокомпозитів ПВХ з 1,0 (а) та 2,0 (б) % (мас.) БВНТ 

(λ = 488 нм, Т = 293 К). 
 

Як і для нанокомпозиту з 0,5 % (мас.) нанотрубок, фон в області смуг 

ν1(С–С) і ν2(С=С) зберігається, але відбувається значна перебудова спектра 

КРС. Видно, що деструктивна дія при підвищенні концентрації нанотрубок 

продовжує зростати. При цьому одночасно з формуванням полієнових струк-

тур відбувається пошкодження головних ланцюгів. Про останнє свідчить па-

діння інтенсивності ліній скелетних коливань С–С близько 857 см
-1

 та вален-

тних коливань близько ν1(С–С) = 1121 см
-1

. Руйнування зв’язків С–С і зрос-

тання вмісту поліспряжених систем підтверджується падінням інтенсивнос-

тей смуг гармонік коливань 2ν1(С–С) = 2254 см
-1

, 3ν1(С–С) = 3370 см
-1

, пода-

льшим зростанням та суттєвим зміщенням ліній 1667 і 1862 см
-1

 з карбоніль-

ними групами С=О. Навпаки, інтенсивності ліній ν1 + ν2 = 2640 см
-1

 і особли-

во 2ν2(С=С) = 3034 см
-1

 зростають. Інтенсивність лінії 2ν2 майже досягає ве-

личини, характерній смузі 2ν1. При цьому, як і для попередніх зразків, спо-

стерігаються лінії, властиві валентним коливанням розтягу груп СН і СН2, які 

розміщені 2760, 2932 і 2980 см
-1

. Водночас ці лінії для ПВХ з інтенсивністю, 

що значно менша інтенсивності смуг, обумовлених присутністю поліспряже-

них ланок, відповідають частотам 2820, 2845, 2923, 2971 см
-1

. У нанокомпо-

зиті з 1,0 % (мас.) нанотрубок указані смуги суттєво зміщені в бік вищих зна-

чень частот. На відміну від зразка з 0,5 % (мас.) БВНТ, смуги 2ν2 і 3ν1 перек-

риваються за рахунок додаткової лінії 3125 см
-1

, яка з’являється для даного 

нанокомпозиту.  Складний  характер  коливань  в області  гармонік  2ν2  і  3ν1 

свідчить, що в нанокомпозиті з 1,0 % (мас.) нанотрубок виникає нова струк-

тура, яка об’єднує полієнові ланки з доповнюючим типом С–С зв’язків. Не 

виключено, що такою новою структурою можуть виступати зшиті області 

полієнових послідовностей макромолекули ПВХ або зшиті в цій же області 

макроланцюги з нанотрубками [16]. 
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Якщо припустити, що смуга ν2(С=С) = 1519 см
-1

 складається з компонент 

1519 і 1536 см
-1

, то числа n дорівнюють 12 і 8 відповідно. 

Наявність великого вмісту нанотрубок (2,0 % (мас.)) продовжує впливати 

на деструкцію головного ланцюга і формування полієнових структур 

(див. рис. 8.13 , б). Разом з тим, як показують спектри КРС у різних інтерва-

лах частот, указані процеси протікають менш ефективно. 

Положення смуг ν1(С–С) і ν2(С=С) у розглянутому композиті в порівнян-

ні з ПВХ та іншими нанокомпозитами зміщені. Водночас відносна інтенсив-

ність смуги ν1(С–С) у порівнянні з лінією ν2(С=С) зростає, що свідчить про 

падіння деструктивного впливу нанотрубок на зв’язки С–С.  

У порівнянні з нанокомпозитом, в якому знаходиться 1,0 % (мас.) нанот-

рубок, також зростає інтенсивність смуги 3ν1(С–С). Інтенсивність смуги карбо-

нільних груп близько 1733 см
-1
, що виникають у результаті деструкції зв’язків 

С–С, зменшується, і вона зміщується до положення, властивого для ПВХ 

(1725 см
-1
). Більш вираженими стають лінії валентних коливань груп СН і СН2 

близько 2825, 2862, 2976 см
-1
. Відносна інтенсивність лінії 2ν2(С=С) порівняно 

зі смугами 2ν1(С–С) і ν1(С–С) + ν2(С=С) зменшується. Усі розглянуті зміни 

спектра КРС для нанокомпозиту ПВХ із 2,0 % (мас.) БВНТ підтверджують, що 

з агрегацією нанотрубок процеси деструкції макроланцюгів, дегідрохлоруван-

ня макромолекул, формування поліспряжених систем не зникають і відповіда-

ють заданій концентрації наповнювачів. Для компонент смуги ν2(С=С) близько 

1400, 1508, 1524 та 1655 см
-1

 відповідають значення n і дорівнюють 12, 11, 3. У 

даному нанокомпозиті переважне число полієнових послідовностей відповідає 

n = 11 (ν2 = 1524 см
-1

). Разом з тим загальмовується їхнє протікання. 
 

8.4. Коливні стани радіаційно-модифікованих полієнових послідовностей 

у нанокомпозитах полівінілхлориду з багатостінними  

вуглецевими нанотрубками 
 

Після опромінення електронами з дозою поглинання 0,05 МГр ПВХ та 

його нанокомпозитів відбувається катастрофічне зменшення інтенсивності 

КРС у всьому діапазоні частот. Воно очікуване, оскільки при задіяній дозі 

поглинання переважаючим фактором у ПВХ є деструкція макромолекул. 

Водночас для ПВХ основні риси КРС зберігаються (рис. 8.14). На ньому для 

прикладу наведено спектри КРС ПВХ та його нанокомпозиту з 0,5 % (мас.) 

БВНТ, опроміненого електронами з дозою поглинання 0,05 МГр. 

Наведені спектри відповідають резонансному КРС від полівініленів, оде-

ржаних у ПВХ, із збереженням смуг δ(=СН), ν1(С–С), ν2(С=С), ν(С=О), 2ν1(С–

С), ν1(С–С)+ν2(С=С). Разом з тим їхня інтенсивність порівняно з неопроміне-

ним ПВХ дуже мала. 

У спектрах КРС зберігаються деформаційні та валентні коливання груп 

С–Сl, але вони значно зміщені порівняно з аналогічними смугами ПВХ без 

радіаційних пошкоджень. Ускладнюється вигляд смуг ν1(С–С), оскільки ви-

никають додаткові компоненти. При цьому найбільш інтенсивна компонента 
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цієї смуги зберігає свої положення. У порівнянні з неопроміненим ПВХ у 

смузі ν2(С=С) зберігаються положення компонент, але зростає відносна інте-

нсивність компоненти 1523 см
-1

. Більш значною є інтенсивність смуги карбо-

нільної групи ν(С=О) і її положення зміщується від положення 1725 см
-1

 для 

ПВХ до 1691 см
-1

 у випадку його радіаційної деструкції. 

 

 
 

Рис. 8.14. Спектри КРС ненаповненого ПВХ (а) та його нанокомпозиту з 

0,5 (б) % (мас.) БВНТ після електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр 

(Ее = 1,8 МеВ, λ = 488 нм, Т = 293 К). 
 

Зберігаються смуги 2ν1(С–С), ν1(С–С) + ν2(С=С), але відсутня смуга 

3ν1(С–С), а інтенсивність смуги 2ν2(С=С) стає значно меншою за інтенсив-

ність смуг валентних коливань СН, СН2 ПХВ. Більше того, інтенсивність 

смуги валетних коливань ν(СН2) = 2917 см
-1

 перевищує інтенсивність смуг 

2ν1 і ν1 + ν2, що нехарактерно для неопроміненого ПВХ. 

Поблизу смуги полівінілену 2ν1 = 2255 см
-1

 з’являється сукупність дода-

ткових ліній 2046, 2122, 2188 см
-1

, які за інтенсивністю близькі до інтенсив-

ності смуги 2ν1, але відсутні у спектрі КРС  ПХВ. Таким чином, очевидно, що 

електронне опромінення приводить до пошкодження зв’язків С–С, С=С у по-

ліспряжених ланках, яке супроводжується руйнуванням полівініленових лан-

цюгів. Радіаційних пошкоджень також зазнають макромолекули ПВХ. 

Спектр резонансного КРС нанокомпозиту з 0,2 % (мас.) БВНТ подібний 

аналогічному спектру опроміненого ПВХ. Водночас мають місце зміщення 

окремих ліній та компонент смуг ν1(С–С) і ν2(С=С), з’являється лінія валент-

них коливань ν(СН) = 2975 см
-1

. Указані результати свідчать, що як і для 

ПВХ, у нанокомпозиті відбувається радіаційна руйнація полімеру, у тому чи-

слі полієнових послідовностей. Разом з тим присутність виражених смуг ν1, 

ν2, 2ν1, ν1 + ν2 підтверджує збереження полієнових послідовностей, незважаю-

чи на те, що їхня концентрація сильно зменшується. 

Більш катастрофічними є радіаційні пошкодження нанокомпозиту з 

0,5 % (мас.) нанотрубок при тій же дозі поглинання. Одержаний спектр КРС, 

незважаючи на наявність малоінтенсивних смуг ν1(С–С) = 1125 см
-1

 і 

ν2(С=С) = 1515 см
-1

, які свідчать про існування поліспряжених систем, мало 

нагадує вигляд спектрів КРС опромінених ПВХ і його нанокомпозиту з 
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0,2 % (мас.) нанотрубок. Інтенсивність КРС у всьому інтервалі частот незна-

чна, але суттєво зростає фон. Крім того, виникають широкі смуги з максиму-

мами 2061 і 2590 см
-1

. Смуги валентних коливань груп СН і СН2 відсутні. Ви-

дно, що опромінення приводить до майже повної радіаційної руйнації не ли-

ше полівініленів, а також полімеру, що значно меншою мірою спостерігалося 

для ПВХ і його нанокомпозиту з 0,2 % (мас.) БВНТ. 

Подібне руйнування полімеру відбувається в нанокомпозиті ПВХ з 

1,0 % (мас.) нанотрубок. Разом з тим мають місце й відмінності радіаційного 

руйнування, що видно з рис. 8.15, на якому представлено спектр КРС нано-

композиту ПВХ з 1,0 % (мас.) нанотрубок після опромінення електронами з 

дозою поглинання 0,05 МГр. Наведений спектр КРС також указує на радіа-

ційне руйнування полієнових послідовностей та макромолекул ПВХ. Водно-

час на відміну від спектра КРС нанокомпозиту з 0,5 % (мас.) нанотрубок у 

цьому спектрі видно присутність не лише ліній ν1(С–С) = 1124 см
-1

, 

ν2(С=С) = 1516 см
-1

, 2ν1 + ν2 = 2636 см
-1

, а також смуги деформаційних та ва-

лентних коливань груп С–Сl близько 630 і 698 см
-1

, валетних коливань груп 

С–Н близько ν(СН2) = 2919 см
-1

 і ν(СН) = 2981 см
-1

. Інтенсивність указаних 

смуг вища, ніж ліній, що виникають у спектрі КРС нанокомпозиту з 

0,5 % (мас.) нанотрубок. 
 

 
 

Рис. 8.15. Спектри КРС нанокомпозитів ПВХ з 1,0 (а) та 2,0 % (мас.) БВНТ (б) 

після електронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр  

(Ее = 1,8 МеВ, λ = 488 нм, Т = 293 К). 
 

У спектрах КРС неопромінених нанокомпозитів ПВХ з 0,5 і 1,0 % (мас.) на-

нотрубок в області смуг ν1 і ν2 відзначається зростання фону, яке, як припуска-

ють, зв’язано з виникненням значних механічних напружень. Напружені С–С– і 

С=С–зв’язки більш схильні до деструкції, що у випадку електронного опромі-

нення з дозою поглинання 0,05 МГр приводить до того, що вказаний фон КРС 

виражений значно менше, і тому механічні напруження зв’язків С–С та С=С ма-

лі. Це приводить до їхньої більшої радіаційної стійкості до розриву і, як наслі-

док, до зменшення радіаційної деструкції спряжених областей і макроланцюгів 

ПВХ. Оскільки нанотрубки схильні до агрегації, то можна очікувати, що нано-

композити з 1,0 % (мас.) БВНТ у порівнянні з нанокомпозитом з 0,5 % (мас.) на-
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нотрубок однорідність розподілу наповнювачів менша. У результаті механічні 

напруження зв’язків у нанокомпозиті з 1,0 % (мас.) нанотрубок також менші, що 

підвищує їхню стійкість до розриву внаслідок опромінення. З цієї причини раді-

аційне руйнування структури макромолекул ПВХ у нанокомпозиті з 1,0 % (мас.) 

БВНТ менше, ніж у нанокомпозиті з 0,5 % (мас.) нанотрубок. 
 

Збільшення агрегації нанотрубок, яке можна очікувати при зростанні їх-

ньої концентрації в нанокомпозитах, повинно сприяти підвищенню радіацій-

ної стійкості полієнових структур. Дійсно, у випадку опромінення наноком-

позиту ПВХ з 2,0 % (мас.) нанотрубок, для якого фон КРС в області частот ν1 

і ν2, і, як наслідок, механічні напруження менші, катастрофічне радіаційне 

руйнування поліспряжених систем і макромолекул ПВХ відсутнє. Спектр 

КРС стає подібним до одержаного для опроміненого ПВХ, включаючи наяв-

ність смуг валентних коливань груп С–Н, за інтенсивністю переважаючих 

лінію 2ν2. У спектрі резонансного КРС нанокомпозиту ПВХ з 2,0 % (мас.) 

нанотрубок після опромінення електронами в низькочастотному діапазоні 

(400–1100) см
-1

 КРС більше виражений у порівнянні зі спектром опромінено-

го ПВХ і включає всю сукупність смуг, характерну в цій області для ПВХ, а 

також δ(=СН), що відповідає полієновим структурам. 
 

Виникає перебудова полієнових структур, оскільки має місце суттєве 

зміщення компонент смуг ν1(С–С) і ν2(С=С). Якщо для опроміненого ПВХ 

максимуми компонент лінії ν2(С=С) розміщені близько 1481, 1503, 1523 і 

1584 см
-1

, що відповідає значенням n 26, 16, 11 і 3, то максимуми компонент 

знаходяться близько 1473, 1508, 1524 і 1649 см
-1

. Число послідовностей n для 

цих положень дорівнюють 32, 15, 11 і 2 відповідно. 

Кількість спряжених ланок найбільша для 1508 см
-1

 (n = 15). Незважаючи 

на те, що загальна інтенсивність смуг ν1 і ν2 для нанокомпозиту вища, ніж для 

опроміненого ПВХ, відносна інтенсивність лінії ν2 у випадку нанокомпозиту 

менша. Більш значні відмінності спостерігаються у високочастотному інтер-

валі (1500–3100 см
-1

). Видно присутність смуг 2ν1, ν1 + ν2 і 2ν2, а також смуг 

валентних коливань груп С–Н. На відміну від спектра КРС для опроміненого 

ПВХ інтенсивність лінії 2ν2 = 3033 см
-1

 значно більша, а інтенсивність смуги 

ν(СН2) = 2917 см
-1

 не перевищу інтенсивність смуги ν1 + ν2 = 2636 см
-1

 і май-

же однакова з лінією 2ν1 = 2254 см
-1

. Значно меншою є інтенсивність смуги 

карбонільних груп ν(С=О) = 1740 см
-1

. 
 

Розглянута поведінка спектрів КРС нанокомпозиту ПВХ з 2,0 % (мас.) 

нанотрубок свідчить, що механічні напруження зв’язків С–С і С=С у полісп-

ряжених системах, викликаних наявністю нанотрубок, значно менші порів-

няно з нанокомпозитами з 0,5 і 1,0 % (мас.) БВНТ. Для дози поглинання 

0,05 МГр присутність нанотрубок мало впливає на процеси деструкції мак-

ромолекул ПВХ, у тому числі в місцях полієнових ланок. Разом з тим за такої 

концентрації нанотрубок руйнуюча дія опромінення призупиняється й не су-

проводжується майже повною деградацією нанокомпозитів у меншого вмісту 

наповнювачів. 
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8.5. Фотолюмінесценція механохімічно-модифікованих полієнових  

структур у нанокомпозитах полівінілхлориду з багатостінними  

вуглецевими нанотрубками 
 

У недеградованому ПВХ фотолюмінесцентні властивості відсутні, оскі-

льки плівки таких ПВХ поглинають усього 1,5 % сонячного світла й не про-

являють власну люмінесценцію у видимому діапазоні з довжинами хвилі ви-

ще 320 нм. Максимум оптичного поглинання для ідеального ПВХ знаходить-

ся близько 196 нм. Для її виникнення за рахунок фото-, термо-, механохіміч-

них, хімічних, радіолізних реакцій ПВХ створюють дефектні структури у ви-

гляді ненасичених (подвійних) зв’язків, полієнових послідовностей, α-, β-

ненасичених кетонів, алильного хлору [22, 23]. Лише при створенні різнови-

дностей дефектних структур, які виступають хромофорами, можна очікувати 

породження ФЛ. Система спряження в таких полімерах зосереджена в окре-

мих ланках (хромофорах) у межах макромолекули й тому їх можна розгляда-

ти як полімери із загальним спряженням уздовж всієї макролекули, але з де-

фектами, що обмежують довжини спряжених ланок. На рис. 8.16 для прикладу 

наведено спектри ФЛ для ненаповненого ПВХ та його нанокомпозиту з 

2,0 % (мас.) БВНТ, а також їхні розклади на компоненти. 
 

 
Рис. 8.16. Спектри ФЛ ненаповненого ПВХ (а) і його нанокомпозиту 

з 2,0 % (мас.) (б) та їхній розклад на компоненти (λ = 488 нм, Т = 293 К). 
 

Видно, що ФЛ зосереджена в широкому діапазоні довжин хвиль від 500 

до 800 нм. У спектрах ФЛ для ПВХ можна виділити кілька компонент. Мак-

симуми цих компонент у спектрах ФЛ за кімнатної температури знаходяться 

близько 531, 563, 592 та 620 нм.  

Очевидно, що, як було показано при дослідженнях спектрів КРС, виник-

нення ФЛ обумовлено існуванням у ПВХ дефектних структур у вигляді полі-

єнових послідовностей різної довжини і переходів π*→π для відповідних по-

ліспряжених систем. Флюоресценція від таких макромолекул визначається 

накладанням випромінювання від спряжених ділянок π-електронної делокалі-

зації різної довжини.  

Таким чином, у випадку λ = 488 нм збуджуються спряжені ланки з меншою 

довжиною делокалізації π-електронів. Дезактивація цієї енергії реалізується за ра-
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хунок часткового її випромінювання найкоротшим хромофором, в якому відбуло-

ся поглинання, та міграції енергії збудження до ділянок із більшими довжинами 

делокалізації π-електронів і подальшим випромінюванням світла цими ланками. 
 

Оскільки внаслідок термодеструкції ПВХ з’являються хромофори з різними 

довжинами спряження n (2, 8, 10, 16), то можна припустити, що компонента ви-

промінювання 531 нм відповідає хромофору з найменшою довжиною n = 2. Усі 

інші компоненти флюоресценції зв’язані з відповідними переходами π*→π для 

кожного з указаних хромофорів. Виходячи із значень інтегральної інтенсивності 

для кожної з компонент флюоресценції, можна припустити, що значна доля по-

лієнових послідовностей відповідає великим довжинам (максимум випроміню-

вання знаходиться близько 620 нм).  

Водночас компонента з максимумом близько 620 нм характеризується зна-

чною дисперсією (напівширина даної смуги дорівнює 98,4 нм), що вказує на ши-

рокий розкид довжин спряжених ділянок. Більш вираженими є смуги випромі-

нювання близько 563 і 592 нм з відповідними напівширинами 37,9 і 49,0 нм, то-

му можна зробити висновок, що найбільша чисельність спряжених ділянок від-

повідає n = 10 для 563 нм, n = 16 для 592 нм. Нанотрубки при концентраціях 0,2 і 

0,5 % (мас.) призводять до значного гасіння ФЛ, яка спостерігалася для ненапов-

неного ПВХ. Водночас зменшення інтенсивності ФЛ із збільшенням вмісту на-

нотрубок не є монотонним. 
 

Найбільше зменшення інтенсивності ФЛ відповідає нанокомпозиту з 

концентрацією 0,5 % (мас.) БВНТ. Очевидно, що таке гасіння флюоресценції 

обумовлено прищепленням макромолекул ПВХ до нанотрубок, у результатів 

якого наповнювачі внаслідок значної провідності сприяють просторовому 

розділенню носіїв заряду, що виникають при збудженні спряжених ділянок. 

Ступінь впливу нанотрубок на гасіння ФЛ залежить від їхнього вмісту, а та-

кож однорідності розподілу в полімерній матриці, яка визначає число макро-

молекул, що можуть взаємодіяти з наповнювачами. 
 

Як було показано при дослідженнях морфології, кристалічної структури, фі-

зико-механічних властивостей, спектрів КРС, ефективне прищеплення макролан-

цюгів ПВХ відбувається за низьких концентрацій нанотрубок (0,2 і 0,5 % (мас.)), 

коли має місце їхня гомогенна дисперсія. У випадку низького вмісту БВНТ 

(0,2 % (мас.)) їхня концентрація низька для досягнення великого гасіння ФЛ, а при 

концентрації нанотрубок 0,5 % (мас.) зберігається висока однорідність і суттєво 

зростає їхній вміст, що призводить до найбільшого гасіння флюоресценції. 

При збільшенні концентрації нанотрубок до 1,0 % (мас.) однорідність розпо-

ділу погіршується внаслідок агрегації наповнювачів і, як результат, зменшується 

число взаємодіючих із БВНТ макромолекул ПВХ. Це призводить до зменшення 

порівняно з нанокомпозитом, що вміщує 0,5 % (мас.) нанотрубок, гасіння флюоре-

сценції, але воно не досягає його величини, характерної для нанокомпозиту з 

0,2 % (мас.) БВНТ. Гасіння ФЛ продовжує зменшуватися порівняно з нанокомпо-

зитом з 1,0 % (мас.) нанотрубок у випадку збудження нанокомпозиту з 2,0 % (мас.) 

БВНТ. Причина такого зменшення гасіння ФЛ пов’язана ще з більшою, ніж для 
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нанокомпозиту з 1,0 % (мас.) нанотрубок агрегацією нанотрубок і, як наслідок, 

падінням числа взаємодіючих із наповнювачами макроланцюгів ПВХ. 

Розклад на компоненти смуги ФЛ, одержаній для нанокомпозиту ПВХ з 

0,2 % (мас.) БВНТ, указує на існування кількох переважних довжин спряже-

них послідовностей, а саме з n, рівними 10 і 13. Флюоресценція, зумовлена 

цими послідовностями, описується компонентами випромінювання з макси-

мумами 516, 530, 540, 569, 586 і 624 нм. Аналогічний розклад на компоненти 

спектра ФЛ нанокомпозиту ПВХ з 0,5 % (мас.) можна представити чотирма 

смугами з максимумами 532, 560, 585 і 639 нм. Видно, що в порівнянні з ПВХ 

найбільше зміщення максимумів від 592 до 585 нм і від 620 до 639 нм спо-

стерігається для довгих спряжених ланок. Подібні зміщення максимів також 

мають місце для нанокомпозиту з 0,2 % (мас.) БВНТ. 

Розклад на компоненти спектрів флюоресценції вказує, що для наноком-

позиту ПВХ з 1,0 % (мас.) нанотрубок зберігаються, як і для інших нанокомпо-

зитів, подібні довжини полієнових послідовностей. Водночас має місце суттєве 

зростання інтегральної інтенсивності компоненти з максимумом 587 нм. У ви-

падку нанокомпозиту ПВХ з 2,0 % (мас.) БВНТ спостерігається значне змі-

щення максимумів усіх компонент до положень 549, 593, 631 і 676 нм. 

Таким чином, незважаючи на те, що збільшення вмісту нанотрубок до 

2,0 % (мас.), як це витікає з досліджень спектрів КРС, менш ефективно впливає на 

формування полієнових послідовностей, у таких нанокомпозитах відбувається 

зростання числа довгих спряжених ділянок. Можливо це обумовлено зменшенням 

механічних напружень зв’язків, яке за наявності нанотрубок сприяє розширенню 

дегідрохлорування без зародження нових спряжених ланок [11]. У випадку вико-

ристання для збудження світла з довжиною хвилі λ = 325 нм спостерігається сут-

тєва перебудова спектрів ФЛ, яка викликана появою випромінювання не лише від 

полієнових фрагментів, а також від зв’язків у карбонільних групах С=О. 
 

8.6. Фотолюмінесценція радіаційно-модифікованих полієнових структур 

у нанокомпозитах полівінілхлориду з багатостінними  

вуглецевими нанотрубками 
 

Падіння інтенсивності резонансного КРС у разі високоенергетичного елект-

ронного опромінення з дозою поглинання 0,05 МГр указує на протікання в ПВХ 

та його нанокомпозитах із нанотрубками активних процесів деструкції. Вони 

зачіпають як зв’язки С–С в остові макромолекул, так і зв’язки С=С поліспряже-

них ділянок. Водночас величина радіаційних пошкоджень нанокомпозиту дуже 

суттєво залежить від вмісту нанотрубок та однорідності їхнього розподілу. 

Найбільша радіаційна руйнація спостерігається в нанокомпозитах з 0,5 і 

1,0 % (мас.).  Указане  знешкодження  полієнових  структур  пояснюється 

значними механохімічними напруженнями зв’язків С–С і С=С у даних зраз-

ках,  викликаних  гомогенною  дисперсією нанотрубок, які сприяють їхнім 

радіаційним пошкодженням. У випадку малої концентрації нанотрубок 

(0,2 % (мас.)) або, навпаки, великої концентрації (2,0 % (мас.)), при якій від-
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чутною стає їхня агрегація, спостерігається підвищення радіаційної стійкості 

цих нанокомпозитів до пошкоджень при опроміненні. 

На рис. 8.17 представлено спектри ФЛ ПВХ та його нанокомпозитів піс-

ля опромінення електронами з дозою поглинання 0,05 МГр при збудженні 

світлом із довжиною хвилі λ = 488 нм. Із наповненням ПВХ нанотрубками 

має місце різке падіння інтегральної інтенсивності флюоресценції.  

Водночас немонотонність гасіння ФЛ з ростом вмісту нанотрубок відрізня-

ється від випадку неопромінених нанокомпозитів, для яких найменше значення 

інтенсивності відповідало зразку з 0,5 % (мас.) БВНТ. У разі опромінення нано-

композиту з 1,0 % (мас.) нанотрубок спектри КРС показують на більш значну 

деструкцію спряжених ділянок у порівнянні з нанокомпозитом з 0,5 і 

2,0 % (мас.)  БВНТ, що є причиною найбільшого гасіння ФЛ для цього зразка. 
 

 

 

 
 

Рис. 8.17. Спектри ФЛ ПВХ (1) та 

його нанокомпозитів з 0,2 (2), 0,5 (3), 

1,0 (4) і 2,0 % (мас.) БВНТ (5) після 

електронного опромінення з дозою 

поглинання 0,05 МГр (λ = 488 нм, 

Ее = 1,8 МеВ, T = 293 К). 

 

Розклад на компоненти наведених спектрів ФЛ показує, що максимуми 

компонент для опроміненого ПВХ відповідають положенням 526, 563, 600 і 

646 нм, які відрізняються від положень аналогічних максимумів 531, 563, 592, 

620 нм неопроміненого ПВХ. Більше того, вищі значення інтегральних інтен-

сивностей відповідають компонентам з максимумами близько 563 і 600 нм, а 

не 620 нм, що мало місце для неопроміненого зразка. Таким чином, деструкція 

ПВХ не змінює механізму виникнення флюоресценції, але відбувається змі-

щення електронних переходів до інших полієнових послідовностей із зміною 

їхніх імовірностей. Подібна картина спектра ФЛ з урахуванням подальшого 

різкого падіння інтенсивності флюоресценції спостерігається для нанокомпо-

зиту з 0,5 % (мас.) БВНТ. Для нанокомпозиту з 0,2 % (мас.) БВНТ крім гасіння 

флюоресценції спостерігається збагачення спектра ФЛ новими додатковими 

переходами. У спектрі з’являється сукупність нових смуг з максимумами 516, 

530, 544, 562, 580, 604 і 635 нм. Це означає, що гасіння ФЛ уже визначається не 

лише вмістом нанотрубок та їхньою гомогенністю розподілу, а також станом 

поліспряжених систем. Поява нових смуг при малих довжинах хвиль свідчить 

про руйнування довгих полієнових послідовностей, яке супроводжується ви-

никненням менших за довжиною спряжених ділянок. Якщо в опроміненому 

ПВХ та в нанокомпозитах з 0,2 % (мас.) нанотрубок процес радіаційних пош-

коджень спряжених ділянок виражений недостатньо, то в нанокомпозиті з бі-
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льшим вмістом нанотрубок (0,5 % (мас.)) він стає більш ефективним і супрово-

джується гасінням ФЛ і появою в її спектрі смуг, що відповідають новим 

спряженим послідовностям з меншою довжиною. 

У спектрі ФЛ нанокомпозиту з 1,0 % (мас.) нанотрубок видно сукупність 

компонент із максимумами близько 517, 529, 544, 559, 572, 589, 604 і 639 нм. 

Цей спектр ФЛ, якщо не враховувати більше гасіння, подібний до одержано-

го для нанокомпозиту з 0,5 % (мас.) БВНТ. Очевидно, що він також відтво-

рює деструкцію полієнів, яка стає ще більш ефективною при збереженні типу 

послідовностей. У випадку нанокомпозиту з 2,0 % (мас.) нанотрубок спектр 

ФЛ, крім зменшення величини гасіння, також залишається подібним до ана-

логічних спектрів інших нанокомпозитів [11]. 

Таким чином, нанотрубки за рахунок створення механохімічних напру-

жень сприяють радіаційній деструкції полієнових послідовностей, при якій 

з’являються менші за довжиною спряжені ділянки. Збільшення вмісту нанот-

рубок приводить до більш ефективного руйнування спряжених ділянок, але 

мало впливає на тип полієнів, що з’являються в результаті радіаційних пош-

коджень. Процеси руйнування поліспряжених структур супроводжуються 

перебудовою спектрів ФЛ нанокомпозитів ПВХ з нанотрубками, основною 

рисою якої є виникнення нових смуг ФЛ при менших довжинах хвиль, що 

відповідають меншим за довжиною полієнам. 

На рис. 8.18 наведено спектри ФЛ ПВХ та його нанокомпозитів після 

опромінення електронами з дозою поглинання 0,05 МГр при збудженні світ-

лом з довжиною хвилі λ = 325 нм, Т = 293 К. 
 

 

 

 

Рис. 8.18. Спектри ФЛ ненаповненого 

ПВХ (1) та його нанокомпозитів з 0,2 

(2), 0,5 (3), 1,0 (4) і 2,0 % (мас.) БВНТ 

(5) після електронного опромінення з 

дозою поглинання 0,05 МГр 

(λ = 325 нм,Ее = 1,8 МеВ, T = 293 К). 

 

 

Як і при λ = 488 нм, видно, що має місце гасіння флюоресценції ПВХ та 

його нанокомпозитів після опромінення електронами з дозою поглинання 

0,05 МГр. З ростом вмісту нанотрубок гасіння ФЛ немонотонне. Якщо у ви-

падку λ = 488 нм найменше значення інтегральної інтенсивності флюоресце-

нції належало нанокомпозиту з 1,0 % (мас.) БВНТ, то при λ = 325 нм воно 

відповідає зразку з 2,0 % (мас.) нанотрубок. Це свідчить про значну роль у 

гасінні ФЛ не лише присутності самих нанотрубок, їхнього вмісту, гомоген-

ної дисперсії, а також деструкції полімерних ланцюгів, у тому числі полієно-

вих структур, і механізму випромінювання. 
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При розкладі наведених спектрів ФЛ на компоненти видно, що для 

опроміненого ПВХ можна виділити компоненти з максимумами 383, 413, 470 

і 544 нм. У порівнянні з неопроміненим ПВХ, максимуми компонент якого 

знаходяться в положенні близько 387, 418, 469 і 542 нм, у випадку опромі-

нення з’являється лише незначне зміщення смуг випромінювання й гасіння 

флюоресценції. Враховуючи аналогію спектрів ФЛ, можна припустити, що й 

для опромінених зразків при λ = 325 нм механізм випромінювання флюорес-

ценції передбачає поглинання збуджуючого світла зв’язками –С=О–карбо-

нільних груп із подальшим випромінюванням у результаті переходу π*→n у 

даних функціональних групах та міграції енергії до подвійних зв’язків С=С і 

спряжених ділянок (С=С)n різних довжин і випромінювання в результаті пе-

реходів π*→π в цих полієнових послідовностях.  
 

Таким чином, деструкція ПВХ при опроміненні не сильно впливає на його 

полієнову структуру. У випадку опромінення нанокомпозиту ПВХ з 0,2 % (мас.) 

БВНТ гасіння флюоресценції незначне і максимуми компонент, що знаходяться 

близько 385, 417, 470 і 547 нм, зміщуються несуттєво, тому структура полієнів 

змінюється мало. Здебільшого вплив нанотрубок на спектри ФЛ проявляється у 

випадку їхніх більших концентрацій в опромінених нанокомпозитах. 
 

У випадку опроміненого нанокомпозиту ПВХ з 0,5 % (мас.) нанотрубок по-

рівняно з попередніми зразками та неопроміненим аналогічним нанокомпозитом 

спостерігається катастрофічне гасіння флюоресценції. Враховуючи вигляд спек-

тра КРС для даного нанокомпозиту, його не можна пояснити лише просторовим 

розділенням збуджених носіїв зарядів. Очевидно, що воно обумовлено значною 

радіаційною руйнацією полієнових структур. Водночас можна помітити, що по-

ложення максимумів, які відповідають різним довжинам спряжених ділянок, 

майже не змінюються. Це означає, що вказані типи полієнових послідовностей 

зберігаються, але їхнє число сильно зменшується. До речі, вивчення поведінки 

спектрів ФЛ у випадку λ = 488 нм, що дає змогу дослідити перебудову полісп-

ряжених структур більшої довжини, показує, що руйнування спряжених ділянок 

великої довжини супроводжується виникненням полієнів із меншим числом 

спряжених ланок. При λ = 325 нм зменшення довжин унаслідок радіаційних по-

шкоджень не відзначається, оскільки одержаний спектр ФЛ фіксує лише полієни 

з малими довжинами (одинарні подвійні зв’язки, дієни, триєни), які не розпада-

ються на менші полієни, а має місце тільки їхня руйнація. 
 

Для опроміненого нанокомпозиту ПВХ з 1,0 % (мас.) нанотрубок унаслідок 

їхньої агрегації руйнування полієнових структур призупиняється. Максимуми 

компонент спектра ФЛ розміщені близько 387, 419, 470 і 548 нм, тобто структура 

поліспряжених систем зберігається. Такою ж вона залишається для нанокомпо-

зиту ПВХ з 2,0 % (мас.) БВНТ, оскільки максимуми компонент спектра ФЛ 

майже не зміщуються порівняно з іншими нанокомпозитами і знаходяться в по-

ложеннях близько 380, 416, 471 і 548 нм. Разом з тим для даного нанокомпозиту 

має місце сильне гасіння флюоресценції, незважаючи на те, що при такій конце-

нтрації нанотрубок їхня агрегація повинна зростати. Найбільше гасіння для да-
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ного зразка не відзначалося при λ = 488 нм. Більше того, спектр КРС для вказа-

ного опроміненого нанокомпозиту порівняно з аналогічними спектрами для ра-

діаційно пошкоджених нанокомпозитів з 0,5 і 1,0 % (мас.) нанотрубок не показує 

значне руйнування полієнових послідовностей. 

Така поведінка спектра ФЛ для нанокомпозитів ПВХ з 2,0 % (мас.) нано-

трубок, імовірно, обумовлена особливістю міграції енергії збудження від 

зв’язків –С=О– до одинарних подвійних зв’язків С=С. Видно, що на відміну 

від інших нанокомпозитів інтенсивність смуг 380 і 416 нм майже однакова, 

що вказує на обмеження в перенесенні енергії до подвійних зв’язків і, як на-

слідок, до спряжених ділянок більших довжин. У зв’язку з цим можна ствер-

джувати, що, крім раніше зазначених факторів, будова поліспряжених систем 

також  може  впливати  на константи  швидкості  міграції  енергії [24, 25] та 

енергетичну будову і механізми провідності [26, 27]. 
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9. КРИСТАЛІЧНА ТА ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА  

ТОНКИХ ПЛІВОК ТіО2 ТА ЙОГО НАНОКОМПОЗИТІВ 
 

9.1. Морфологія та кристалічна структура тонких плівок ТіО2  

та його нанокомпозитів 
 

Важливим фактором, який визначає ефективність фотокаталізу за участю 

плівок ТіО2 та його нанокомпозитів є значення питомої поверхні. На рис. 9.1. 

показано зображення скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) плівки TiO2. 

Видно, що плівка ТіО2 гранульована, нанокристаліти рівномірно розподілені 

по всій площі  плівки. Розмір нанокристалітів ~20–30 нм. 

На рис. 9.2. наведено зображення СЕМ тонкої плівки TiO2/Ag. При 

додаванні іонів срібла в прекурсор діоксиду титану в процесі золь-гель синте-

зу мікроструктура плівки змінюється в порівнянні з чистою плівкою ТіО2. 

Має місце рівномірний розподіл наночастинок по всій поверхні плівки, що є 

наслідком перемішування компонентів прекурсору на молекулярному рівні.  
 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1. Зображення СЕМ тонкої 

плівки TiO2 (підкладинка Si (100), 

напруга прискорення U = 20 кВ, 

збільшення 25 000 разів, на вставці 

збільшення в 100 000 разів). 

 

 

 

 
Рис. 9.2. Зображення СЕМ тонкої 

плівки TiO2/Ag (підкладинка 

Si (100), напруга прискорення 

U = 20 кВ, збільшення 25 000 ра-

зів).  

 

 

Оскільки радіуси іонів Ti
4+

 (0,068 нм) та Ag
+
 (0,126 нм) суттєвим чином 

відрізняються за величиною, то утворення твердого розчину при додаванні 

іонів срібла у матрицю ТіО2 не відбувається [1]. Видно, що в порівнянні з 
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плівкою ТіО2 відбувається зменшення розміру наночастинок діоксиду титану 

до значень 10–20 нм унаслідок того, що дифузія іонів кисню та титану при 

наявності срібла менш значна [2]. 

На рис. 9.3 показано зображення СЕМ тонкої плівки TiO2/Au, вигляд 

якого подібний до одержаного для плівки TiO2/Ag. Воно також свідчить про 

гомогенний розподіл наночастинок золота. Розміри наночастинок ТіО2 відпо-

відають ~ 10 –20 нм, а розміри наночастинок золота ~ 30–40 нм. 
 

 

 

 

 

Рис. 9.3. Зображення СЕМ тонкої 

плівки TiO2/Au (підкладинка Si (100), 

прискорююча напруга U = 20 кВ, 

збільшення в 25 000 разів, на вставці 

збільшення в 100 000 разів). 

 

 

 
 

 

Рис. 9.4. Зображення СЕМ тонкої 

плівки TiO2/ZrO2/SiO2/Au (підклади-

нка Si (100), прискорююча напруга 

U = 20 кВ, збільшення в 100 000 ра-

зів). 

 

 

Додавання до матриці діоксиду титану інших оксидів, зокрема ZrO2 та 

SiO2, значним чином впливає на морфологію поверхні плівок, а саме сприяє 

збільшенню питомої поверхні та перешкоджає агрегації наночастинок аната-

зу [3]. Із даного зображення СЕМ видно, що поверхня плівки змішаних окси-

дів суттєвим чином відрізняються від поверхні індивідуальної плівки діокси-

ду титану, легованої тільки наночастинками металів. Зображення СЕМ тонкої 

плівки TiO2/ZrO2/SiO2/Au (рис. 9.4) указує на наявність великої частки вмісту 

аморфної фази з можливими включеннями нанорозмірних кристалітів. На 

зображенні СЕМ видно окремі включення наночастинок золота в матрицю 

потрійного нанокомпозиту. Наявність таких включень підтверджується ре-

зультатами рентгенофазового аналізу. 

Розподіл атомів різних сортів поблизу наночастинки золота наведено на 

рис. 9.5. Видно значну концентрацію атомів титану, яка характеризується 

просторовим розподілом. 
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Рис. 9.5. Розподіл атомів 

кисню (1), цирконію (2), 

золота (3), титану (4), 

кремнію (5), вуглецю (6) 

поблизу кристаліту зо-

лота в плівці 

TiO2/ZrO2/SiO2/Au. 

 

На рис. 9.6 подано розподіл атомів срібла (1), цирконію (2), титану (3), 

кремнію (4), кисню (5), вуглецю (6) поблизу кристалітів срібла в плівці 

TiO2/ZrO2/SiO2/Ag.  

 

 

 

 
Рис. 9.6. Розподіл атомів 

срібла (1), цирконію (2), 

титану (3), кремнію (4), 

кисню (5), вуглецю (6) 

поблизу кристалітів срібла 

у плівці TiO2/ZrO2/SiO2/Ag 

(на вставці зображення 

СЕМ плівки 

TiO2/ZrO2/SiO2/Ag). 

 

На рис. 9.7. показано рентгенівський спектр плівки ТіО2 в певній точці.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.7. Рентгенівський спектр 

плівки ТіО2. 
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Хімічний склад компонент у тонких плівках ТіО2 та його нанокомпози-

тах наведено в табл. 9.1. Значна концентрація атомів кремнію зумовлена вне-

ском кремнієвої підкладинки. Різницю між молярною концентрацією компо-

нентів у розчині та атомною концентрацією на поверхні плівки можна пояс-

нити різною швидкістю дифузії компонентів до поверхні плівки в процесі 

термічної обробки. 
 

Таблиця 9.1. Хімічний склад тонкої плівки ТіО2 та нанокомпозитних плівок, % (мас.) 
 

Плівка C O Si Ti Zr Ag Au 

TiO2 4 13 69 14 ̶ ̶ ̶ 
TiO2/Ag 2 15 64 17 ̶ 4 ̶ 
TiO2/Au 5 11 66 14 ̶ ̶ 4 

TiO2/ZrO2 4 35 4 45 13 ̶ ̶ 
TiO2/ZrO2/SiO2 3 26 28 22 21 ̶ ̶ 
TiO2/ZrO2/SiO2/Ag 2 22 50 10 7 4 ̶ 
TiO2/ZrO2/SiO2/Au 2 23 45 10 10 ̶ 4 

 

На рис. 9.8 зображена картина рентгенівської дифракції тонких плівок ТіО2, 

TiO2/Au, TiO2/Ag, відпалених при температурі 773 К протягом 4 год [4–6]. 

Інтенсивні дифракційні максимуми поблизу положень 2θ ≈ 25,4, 38, 48, 54 та 

55,4 вказують на формування в плівці кристалічної фази анатазу [7–9]. Різкий 

пік при 2θ ≈ 33,5 відповідає площині (100) підкладинки кремнію.  
 

 

 

 
 

Рис. 9.8. Картина рентгенівсь-

кої дифракції тонких плівок 

ТіО2 (1), TiO2/Au (2), TiO2/Ag 

(3) (A-анатаз, довжина хвилі 

рентгенівського випроміню-

вання λ = 0,154 нм, підкладинка 

Si (100), температура відпалу 

773 К). 

 

За формулою Дебая–Шерера для плівок TiO2/Au і TiO2/Ag були обрахо-

вані розміри блоків когерентного розсіяння. Для наночастинок ТіО2 вони ста-

новлять ~ 20 нм. Розміри наночастинок срібла і золота дорівнюють ~ 7 нм. 

Водночас, як видно з рис. 9.5, окремі частинки срібла і золота мають значно 

більші розміри, що може вказувати на їхню агломерацію. Параметри гратки 

анатазу становлять а = b = 0,387 нм, c = 0,979 нм [429]. Ці параметри 

зберігаються після включення в матрицю ТіО2 наночастинок срібла i золота. 

На рис. 9.9. зображена картина рентгенівської дифракції від плівок 

TiO2/ZrO2/SiO2 та TiO2/ZrO2/SiO2/Au. Для плівки ТіО2/ZrО2/SiО2 має місце 

значний вміст аморфної компоненти з незначними розмірами нанокристалітів 



257 

анатазу. Для цих плівок нанокомпозитів мають місце рефлекси, що від-

повідають фазі анатазу ТіО2, ZrO2 (у тетрагональній фазі) і ГЦК золота. Як 

показують результати рентгенівської дифракції, при додаванні ZrO2 до 

матриці ТіО2 формується твердий розчин шріланкіту (Ті2ZrO6) [10], а розміри 

кристалітів анатазу зменшуються до 7,5 нм. 
 

 

 

 

 
 

Рис. 9.9. Картина рентгенів-

ської дифракції від плівок 

TiO2/ZrO2/SiO2 (1) та 

TiO2/ZrO2/SiO2/Au (2). 

 

Наночастинки золота в такій потрійній плівці досягають 9,5 нм. Порів-

нюючи дані СЕМ і рентгенівської дифракції, можна стверджувати, що золото, 

включене в матрицю оксидів, схильне до агрегації, яка супроводжується поя-

вою окремих кластерів золота. Варто відзначити, що додавання іонів золота в 

матрицю ТіО2 сприяє меншій кристалізації анатазу й тому супроводжується 

збільшенням питомої поверхні плівки. Параметри гратки для фази анатазу у 

вказаних нанокомпозитах залишаються близькими до їхнього значення для 

тонкої плівки ТіО2. 

Таким чином, дослідження СЕМ і рентгенівської дифракції показують, 

що методом золь-гель синтезу отримано тонкі плівки діоксиду титану та його 

нанокомпозитів, в яких формуються наночастинки анатазу. У таких плівках із 

благородними металами останні існують у вигляді включень з різними 

розмірами. Температурний відпал плівок при 773 К протягом 4 год приводить 

до кристалізації наночастинок ТіО2 у фазі анатазу й наночастинок металів у 

ГЦК фазі. Для потрійної плівки має місце значний вміст аморфної фази з не-

значними розмірами нанокристалітів анатазу. Метали, включені в матрицю 

оксидів, схильні до агрегації, яка супроводжується появою окремих кластерів 

золота та срібла. 
 

9.2. Оптичні параметри плівок нанокомпозитів на основі ТіО2 
 

Оскільки оптичні параметри плівок значним чином залежать від шорсткості 

їхньої поверхні [11, 12], то доцільним є визначення її величини методом атомно-

силової мікроскопії (АСМ) (рис. 9.10). Зображення АСМ указує на те, що плівка 

ТіО2 має шорстку поверхню, яка в максимумі досягає 30 нм.  

Для аналізу результатів спектральної еліпсометрії тонких плівок можуть 

використовуватись різні моделі. У першому наближенні поверхня плівки роз-
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глядається як ідеально плоска межа поділу двох середовищ (модель чистої 

поверхні). Оскільки плівки не можна віднести до ідеальних структур, то для 

їхнього опису використовується модель ефективного середовища. У цій 

моделі плівка розглядається як суміш матеріалу і пустот. 
 

 

 
 

 

 
Рис. 9.10. Зображення атомно-силової 

мікроскопії тонкої плівки TiO2. 

 

Розрахунок еліпсометричних параметрів проводився з використанням 

різних моделей будови плівок ТіО2 у програмному пакеті  WVASE 32. 

На рис. 9.11. наведено експериментальні спектри Ψ (Е) і Δ (Е) та їхні 

розраховані залежності в моделі «підкладинка–шар плівки», в якій шар 

плівки розглядався однорідним. 

 
 

Рис. 9.11. Експериментальні (1) та розраховані (2) залежності Ψ (а) і Δ (б)  

від енергій фотонів для тонкої плівки ТіО2 (кут падіння світла 54
0
). 

 

Видно, що у всьому інтервалі енергій, особливо при її великих значен-

нях, розраховані залежності в наведеній моделі недостатньо узгоджуються з 

експериментальними спектрами Ψ і Δ. Це означає, що запропонована модель 

не відповідає мікроструктурі тонкої плівки ТіО2. Очевидно, що ця невідпові-

дність обумовлена неоднорідністю будови плівки. Для її врахування оптичну 

модель плівки можна розглянути як шар об'ємного ТіО2 з товщиною d1 та 

шар шорсткої поверхні (50 % ТіО2/50 % пустот) з товщиною d2 (рис. 9.12).  

Шорсткість поверхні плівок ураховувалась при введенні додаткового 

шару, використовуючи модель ефективного середовища Бруггемана, яке 
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включало в себе суміш 50 % ТіО2 та 50 % пустот, кожний з яких характе-

ризується своєю товщиною.  

На рис. 9.12 подано зразок плівки із шорсткою поверхнею та оптична 

модель, яка включає в себе шар об’ємного матеріалу з товщиною d1 та шар 

шорсткої поверхні (50 % пустот/50 % із товщиною d2). 
 

 
 

Рис. 9.12. Структура плівки ТіО2 (а) та її оптична модель (б). 
 

Для даної оптичної моделі були розраховані еліпсометричні парамет-

ри Ψ, Δ, tan Ψ, сos Δ, які на рис. 9.13 наведені разом з експериментальними 

залежностями цих величин. Видно, що при всіх кутах падіння світла спосте-

рігається добре узгодження між експериментальними та розрахованими в 

моделі ефективного середовища залежностями. Незначна розбіжність резуль-

татів має місце лише при енергіях близько 5 еВ.  
 

 
 

Рис. 9.13. Експериментальні (пунктирні криві) та розраховані в моделі ефективного 

середовища (суцільні криві) залежності еліпсометричних параметрів Ψ (а), Δ (б)  

для тонкої плівки ТіО2 при кутах падіння 54
0
 (1), 62

0
(2), 70

0
 (3) світла. 

 
 

Для визначення відповідності теоретичних та експериментальних зна-

чень оптичних констант n(λ) і k(λ) для тонких плівок ТіО2 розрахунок цих 

величин проводився в моделі Коші–Урбаха. Дисперсія показника заломлення 

n(λ) та показника поглинання k(λ) задавалась в моделі Коші–Урбаха і 

описується співвідношенням 
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n(λ) = An+ 2 4
,

 

n nB C

 

k(λ) = Ak+
( )

,
 bB E E

e
 

 

де An, Bn, Cn, Ak – параметри моделі Коші–Урбаха.  

Параметри моделі Коші–Урбаха, отримані при моделюванні еліпсомет-

ричних даних для плівки ТіО2 у програмному пакеті WVASE 32, наведено в 

табл. 9.2.  

На рис. 9.14 наведено спектральні залежності показників заломлення n(λ) 

і поглинання k(λ) для тонкої плівки ТіО2. Видно, що оптичні константи, особ-

ливо в області оптичного поглинання, значно відрізняються. Зокрема, при 

врахуванні шорсткості поверхні плівки спостерігається значне зменшення 

показника заломлення n(λ). Смуга поглинання при 4,1 еВ обумовлена фунда-

ментальним переходом Г5’а→Г1b, який має місце в нанокристалічному ТіО2.  

На рис. 9.15 наведено спектральні залежності показника заломлення n(λ) 

для тонких плівок TiO2/ZrO2/SiO2 та TiO2/ZrO2/SiO2/Au. 

Значення показника заломлення n плівки TiO2/ZrO2/SiO2  при врахуванні 

шорсткості її поверхні практично збігаються з аналогічним значенням для 

плівки TiO2/ZrO2/SiO2 з більшим вмістом SiO2 (70 мол.%) [13].  
 

 

 

 
 

Рис. 9.14. Cпектральні залежності 

показника заломлення n(λ) (1) і пока-

зника поглинання k(λ) (2) тонкої плів-

ки ТіО2, отримані в моделях Коші–

Урбаха (штрихові лінії), ефективного 

середовища (суцільні лінії). 

 

 

 
 

Рис. 9.15. Дисперсія показника залом-

лення n(λ) плівок TiO2/ZrO2/SiO2 

(штрихова лінія) та TiO2/ZrO2/SiO2/Au 

(суцільна лінія); отримана в набли-

женні Коші–Урбаха (1); експеримен-

тальні дані (2); у моделі ефективного 

середовища (3 і 4). 

 

На рис. 9.16 наведено спектральні залежності показника поглинання k(λ) 

тонких плівок TiO2/ZrO2/SiO2 та TiO2/ZrO2/SiO2/Au. У спектральній залежно-
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сті показника поглинання k(λ) плівки TiO2/ZrO2/SiO2/Au спостерігається ши-

рока смуга з максимумом при 2,2 еВ, яка пов’язана з поверхневим плазмон-

ним резонансом, що виникає внаслідок поглинання фотонів світла наночас-

тинками золота.  

У табл. 9.2 наведено товщини плівок та шорсткого шару, обчислені в 

моделі ефективного середовища.  
 

Таблиця 9.2. Товщини плівок та шорсткого шару,  

обчислені в моделі ефективного середовища 
 

Плівка Товщина плівки, нм Товщина шорсткого 

шару, нм 

TiO2 191,31 1,89 

TiO2/ZrO2/SiO2 231,71 3,56 

TiO2/ZrO2/SiO2/Au 162,56 3,01 
 

 

 

 
Рис. 9.16. Спектральна залежність 

показника поглинання k(λ) плівок 

TiO2/ZrO2/SiO2 (штрихова лінія) та 

TiO2/ZrO2/SiO2/Au (суцільна лінія); 

отримана в наближенні Коші–

Урбаха (1); поточкова підгонка (2); 

в моделі ефективного середовища 

(3 і 4). 

 

 

Варто відзначити, що навіть модель ефективного середовища не може 

врахувати реальної товщини шорсткого шару плівки.  
 

9.3. Електронна структура нанокомпозитних плівок на основі ТіО2 
 

Оптичне поглинання TiO2 та нанокомпозитів на його основі TiO2/ZrO2, 

TiO2/ZrO2/SiO2 має різний характер. На відміну від індивідуального ТіО2 для 

бінарної та потрійної систем край смуги поглинання має більш виражений 

пологий загин (рис. 9.17). Це свідчить про формування зв’язків (Ti–O–Si, Ti–

O–Zr, Si–O–Zr) та про вплив ZrO2 та SiO2 на розмір наночастинок діоксиду 

титану [14–19], унаслідок чого енергетичні стани, що відповідають оптичним 

переходам у ТіО2, змінюються. Для плівки TiO2/ZrO2/SiO2/Au спостерігається 

смуга ППР із максимумом при 2,25 еВ, пов’язана з присутністю наночасти-

нок золота [20, 21]. Для потрійної плівки зі сріблом смуга ППР, характерна 

для наночастинок металічного срібла при 400 нм, не спостерігається. 

Відсутність пов’язаного із цим забарвлення можна пояснити тим, що на 

поверхні плівок утворюється оксид срібла, що формується навколо ядра 

срібла та наночастинки більшого розміру.  
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Рис. 9.17. Коефіцієнт поглинан-

ня тонких плівок: TiO2 (1), 

TiO2/ZrO2 (2), TiO2/ZrO2/SiO2 (3), 

TiO2/ZrO2/SiO2/Ag (4), 

TiO2/ZrO2/SiO2/Au (5).  

(На вставці коефіцієнт погли-

нання плівки TiO2/ZrO2/SiO2/Au 

у діапазоні енергій 1,8–2,7 еВ.)  

 

 

Варто звернути увагу на те, що для тонких плівок нанокомпозитів ТіО2 

спостерігається зміщення краю смуги поглинання [22]. Коефіцієнт поглинан-

ня α пов'язаний із шириною забороненої зони Eg напівпровідників таким чи-

ном [23, 24]: 

( ) ,  r

gA h E h  

де hν - енергія фотона; А - константа; r = 2 для непрямих і r = 1/2 для прямих 

преходів. Ширина забороненої зони плівок з анатазом визначалась за перети-

ном дотичної (αhν)
1/ r

 до осі, на якій відкладається енергія фотонів.  

Монокристалічний діоксид титану є напівпровідником, ширина заборо-

неної зони якого визначається з непрямих переходів, проте наноструктурні 

матеріали на його основі можуть проявляти і властивості прямих напів-

провідників. Враховуючи те, що природа зон-зонних переходів для таких 

нанокристалічних плівок є невідомою, у роботі визначалась ширина заборо-

неної зони у випадку двох типів переходів: прямих (Egd) (рис. 9.18) та непря-

мих (Egi) (рис. 9.19, табл. 9.3). 

 
Рис. 9.18. Визначення ширини оптичних енергетичних щілин Egi для непрямих (а) та 

прямих Egd (б) переходів у нанокомпозитах: TiO2 (1) TiO2/ZrO2 (2), TiO2/ZrO2/SiO2 (3). 
 

Із табл. 9.3 видно, що для чистої плівки ТіО2 у випадку непрямих переходів 

одержано значення Egi = 3,3 еВ, яка добре узгоджується з величиною забороненої 

зони для анатазу (Eg = 3,2 еВ). Як і для об’ємних зразків ТіО2, у плівках також 

реалізується непрямий перехід між енергетичними станами O2p валентної зони і 
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Ті3d зони провідності. Величина Egd = 3,7 еВ, одержана для плівок, є завищеною 

і тому відповідає одному з прямих переходів, властивих анатазу.  
 

 
Рис. 9.19. Визначення ширини оптичної енергетичної щілини Egi у випадку  

непрямих (а) та прямих Egd (б) переходів для нанокомпозитів: TiO2/ZrO2/SiO2/Ag (1) 

TiO2/ZrO2/SiO2/Au (2). 
 

Таблиця 9.3. Значення ширини оптичної забороненої зони Egi та Egd  

для нанокомпозитів на основі ТіО2 
 

Плівка Egi
 
, еВ Egd , еВ 

TiO2 3,3 3,7 

TiO2/ZrO2 2,9 4,2 

TiO2/ZrO2/SiO2 3,3 4,9 

TiO2/ZrO2/SiO2/Ag 3,6 4,2 

TiO2/ZrO2/SiO2/Au 3,6 4,2 

 

Для плівки TiO2/ZrO2 у випадку непрямого переходу одержано значення 

Egi = 2,9 еВ, що менше за ширину забороненої зони плівки TiO2. Можна припус-

тити, що вказане зменшення величини Egi обумовлено появою поблизу дна зони 

провідності поверхневих локалізованих енергетичних станів унаслідок виник-

нення границі розділу між наночастинками ТіО2 і ZrO2. Величина Egd = 4,2 еВ 

для цієї плівки є завищеною для ширини забороненої зони в наночастинках ТіО2. 

У випадку потрійних нанокомпозитів TiO2/ZrO2/SiO2 концентрація границь 

розділу між наночастинками ТіО2 і ZrO2 зменшується і ширина забороненої зони 

Egi = 3,3 еВ зростає в порівнянні з її величиною для TiO2/ZrO2. Як і для наноком-

позиту TiO2/ZrO2, величина Egd = 4,9 еВ є очевидно завищеною. Із включенням у 

потрійні нанокомпозити TiO2/ZrO2/SiO2 наночастинок срібла і золота значення 

Egi для обох систем збільшується до величини 3,6 еВ, а Egd до величин 4,2 еВ. Не 

виключено, що збільшення ширини забороненої зони, яке спостерігається в 

потрійних нанокомпозитах і в плівках із наночастинками благородних металів, 

пов’язано з кванотово-розмірними обмеженнями екситонів, які з’являються при 

зменшенні розмірів кристалітів ТіО2 внаслідок наявності оксидів SiO2 та метале-

вих наночастинок срібла і золота [25–29]. Враховуючи, що ширина забороненої 

зони ТіО2 у присутності оксидів та наночастинок металів збільшується, можна 
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стверджувати, що розміри самих наночастинок зменшуються. Зокрема, це 

пов’язано з тим, що має місце дифузія атомів металів з об’єму до поверхні 

плівки, при якій концентрація атомів металів у приповерхневій зоні стає знач-

ною. Останнє у свою чергу сприяє дифузії та перегрупуванню іонів Ті
4+

 та О
2-
, 

що приводить до сповільнення росту зерен анатазу [1]. Варто звернути увагу на 

те, що для наночастинок ТіО2 мають місце не лише непрямий зон-зонний 

перехід Г3→X1b, який визначає ширину забороненої зони Eg, а також прямі пере-

ходи з енергіями, які перевищують її значення, що і спостерігається з поведінки 

оптичного поглинання. Необхідно звернути увагу на існування оптичного по-

глинання в межах забороненої зони, яке обумовлене появою в ній локалізованих 

енергетичних станів, пов'язаних із наявністю в плівках об’ємних і поверхневих 

власних точкових дефектів структури. Водночас величина цього оптичного по-

глинання незначна, тому визначити природу власних дефектів неможливо. 
 

9.4. Контактна різниця потенціалів та оптична провідність 

тонких плівок ТіО2 та його нанокомпозитів 
 

Про наявність локалізованих дефектних станів свідчать дослідження 

спектрів поглинання ультрафіолетової фотоелектронної спектроскопії [30, 31]. 

Наявність дефектів у плівках супроводжується значним підвищенням густини 

електронних станів і появою в ультрафіолетових фотоелектронних спектрах 

окремих максимумів з енергіям 1,17; 2,55; 2,81 і 2,0 eВ [31]. Перші три значен-

ня пов'язують з присутністю в ТіО2 кисневих вакансій, які можуть утворювати 

три типи F-центрів: без захоплення електронів F
2+

, із захопленням одного елек-

трона F
+
 та із захопленням двох електронів F. Енергетичні рівні, що відпові-

дають F- і F
+
-центрам, заповнені електронами і тому можуть бути центрами 

забарвлення. Смугу ~ 2,0 eВ пов’язують з утворенням домішкових центрів Ti
3+

 

[30, 31]. У результаті адсорбції кисню інтенсивність цих смуг змінюється, що 

свідчить про їхню різну природу. Крім того, у тетрагональній гратці анатазу 

ТіО2 можливе виникнення міжвузлових атомів титану в тетраедричних (іт (Ti)) і 

октаедричних (іо(Ti)) порах та інших точкових дефектів, які створюють додат-

кові енергетичні стани в межах забороненої зони ТіО2.  

Присутність у ТіО2 кисневих вакансій, іонів Ті
3+

 та міжвузлових атомів 

титану в октаедричних та тетраедричних порах може призводити до зміни 

енергетичної структури діоксиду титану [30]. Така зміна частково прояв-

ляється в перебудові енергетичних спектрів валентної зони і зони провідно-

сті, що приводить до змін у міжзонних переходах. З іншого боку, вона 

реалізується в появі додаткових акцепторних та донорних рівнів у межах 

забороненої зони, які відповідають глибоким і мілким пасткам носіїв заряду. 

Присутність пасток впливає не лише на розширення області оптичного по-

глинання до видимого діапазону, але також призводить до змін релаксації 

елементарних збуджень у вигляді випромінювальної і безвипромінювальної 

рекомбінації та розділення фотогенерованих носіїв заряду. Останнє у свою 

чергу впливає на фотокаталітичну активність поверхні ТіО2. 
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Оскільки метод оптичного поглинання не дозволяє визначити присутність 

різних типів власних дефектів структури як додаткових центрів поглинання, то 

для встановлення в діоксиді титану положення властивих їм енергетичних рівнів 

доцільно використати більш чутливі методи контактної різниці потенціалів та 

спектральної еліпсометрії. На рис. 9.20 показано спектральну залежність 

контактної різниці потенціалів для плівки ТіО2, яка була встановлена методом 

зонда Кельвіна. Видно, що в межах забороненої зони ТіО2 мають місце перехо-

ди, зумовлені наявністю певних енергетичних рівнів, що найбільш імовірно 

пов’язані з власними дефектами структури ТіО2, якими є кисневі вакансії, іони 

Ті
3+

 та міжвузлові атоми титану в октаедричних та тетраедричних порах.  
 

 
 

Рис. 9.20. Контактна різниця потенціалів для тонкої плівки ТіО2. 
 

Використовуючи дані контактної різниці потенціалів, була побудована 

діаграма (рис. 9.21). 
 

 

 

 

 
Рис. 9.21. Діаграма енергетичних рівнів у межах 

забороненої зони для тонкої плівки ТіО2. 

 

Зі спектральної залежності оптичної провідності σ(Е) тонкої плівки ТіО2 

видно, що в енергетичному діапазоні, який перевищує 3,0 еВ з’являються 

смуги, які відповідають оптичним переходам між різними критичними точ-

ками зони Бріллюена (рис. 9.22) [32]. Перший із цих переходів при енергії 

3,1 еВ відноситься до краю фундаментального поглинання, який визначає 

значення ширини забороненої зони Egі для плівки ТіО2 і відповідає непрямо-

му зон-зонному переходу  Г3→ X1b.  

Крім міжзонних переходів, що мають місце між критичними точками, 

спостерігаються декілька смуг поглинання при енергіях, менших за енергію 
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забороненої зони анатазу (3,2 еВ). Очевидно, що ці смуги є результатом 

присутності в енергетичній щілині локальних станів, обумовлених наявністю 

власних точкових дефектів структури. Так, у межах забороненої зони для 

плівки ТіО2 при енергії 1,3 еВ має місце смуга, яка може бути приписана по-

глинанню F
2+

-центрами. При енергіях 1,57 та 1,75 еВ спостерігаються два ек-

стремуми, що, як можна припустити, пов’язані з донорними рівнями, обумо-

вленими присутністю в ТіО2 міжвузлових атомів титану в тетраедричних 

(іт (Ti)) та октаедричних (іо(Ti)) порах відповідно. 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9.22. Спектральна залежність 

оптичної провідності σ(Е) для 

тонкої плівки ТіО2. (На вставці 

показано розклад σ(Е) на компо-

ненти Гаусса в діапазоні 1,0–

2,2 еВ.) 

 

При енергії 1,95 еВ має місце екстремум, який відповідає поглинанню 

іонами Ті
3+

. Особливості при енергіях 2,6  і 2,8 еВ можна віднести до присут-

ності в оксиді нестехіометричного складу ТіОх кисневих вакансій, що відпо-

відають F
+
- і F-центрам забарвлення відповідно. У тонких плівках наноком-

позитів ТіО2 вигляд спектрів оптичної провідності зберігається, але відбува-

ється їхня перебудова, яка вказує на зміни у структурі дефектів.  

Для бінарної плівки ТіО2/ZrO2 у спектрі σ(Е) мають місце екстремуми 

при 1,25 та 1,82 еВ, що відповідають поглинанню, обумовленому присутніс-

тю F
2+

-центрів та  міжвузлових атомів титану в тетраедричних (іт(Ti)) порах 

відповідно (рис. 9.23). Смуга поглинання при енергії 2,1 еВ указує на 

наявність Ті
3+ 

іонів. У бінарній плівці ТіО2/ZrO2, на відміну від індивідуальної 

плівки ТіО2, з’являються нові центри поглинання при 2,55 еВ, які пов’язані з 

поглинанням F
+
-центрами. Для плівки ТіО2/ZrO2 смуга поглинання при 

2,85 еВ відповідає непрямому зон-зонному переходу Г3→X1b. Цей результат 

узгоджується з величиною Egi = 2,9 еВ, отриманою з даних оптичного погли-

нання, та з даними, отриманими для аналогічного нанокомпозиту [33], і може 

бути віднесений до виникнення в даному композиті поверхневих станів. Вид-

но, що внаслідок низької густини станів цих поверхневих рівнів інтен-

сивність указаної смуги поглинання є незначною. Наступна смуга поглинання 

спостерігається близько енергії 3,8 еВ і належить одному з прямих переходів 

у ТіО2. Не виключено, що смуга близько 2,85 еВ обумовлена присутністю F-
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центрів. Накладання їхніх локальних рівнів на зону провідності може приво-

дити до зменшення ширини забороненої зони для плівки ТіО2/ZrO2.  

У випадку потрійної плівки ТіО2/ZrO2/SiO2 максимуми смуг поглинання, 

пов’язані з F
2+

-, F-центрами, знаходяться при 1,2 і 2,7 еВ відповідно 

(рис. 9.24).  
 

 

 

 

 
 

Рис. 9.23. Спектральна залеж-

ність оптичної провідності 

σ(Е) для тонкої плівки 

ТіО2/ZrO2. (На вставці наве-

дено розклад σ(Е) на компо-

ненти Гаусса в діапазоні 1,4–

3,2 еВ.) 

 

 

 

 
Рис. 9.24. Спектральна зале-

жність оптичної провідності 

σ(Е) для тонкої плівки 

ТіО2/ZrO2/SiO2. (На вставці 

наведено розклад σ(Е) на 

компоненти Гаусса в 

діапазоні 2,2–3,4 еВ.) 

 

На відміну від бінарної плівки у спектрі оптичної провідності потрійної плі-

вки з’являється екстремум при 1,5 еВ, що відповідає наявності міжвузлових ато-

мів в октаедричних (іо (Ti)) порах. Cмуга поглинання, що вказує на присутність 

іонів iт (Ti), зсувається в бік менших енергій і виникає при 1,7 еВ. Не виключено, 

що максимум оптичної провідності σ(Е) при 2,9 еВ для потрійної плівки також 

обумовлений наявністю поверхневих станів біля дна зони провідності ТіО2.  

Варто відзначити, що для потрійної плівки поведінка спектральної залеж-

ності σ(Е) також суттєво змінюється в діапазоні енергій вище 3,0 еВ. Можна 

припустити, що така перебудова спектрів обумовлена виникненням нових 

зв’язків цирконію і кремнію з киснем у результаті заміщення ними іонів Ti
4+

, 

що призводить до зміщення енергетичних рівнів Г3 і X1b у ТіО2. Це у свою чер-

гу впливає на ширину забороненої зони, яка зсувається в бік більших енергій, 
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що також відзначалось при дослідженнях оптичного поглинання (див. 

рис. 3.17). Дійсно, у спектрі σ(Е) для плівки TiO2/ZrO2/SiO2 максимум смуги 

поглинання, яка відповідає непрямому зон-зонному переходу Г3→ X1b та 

визначає ширину забороненої зони, знаходиться при енергії 3,3 еВ, що узгод-

жується з даними оптичного поглинання. Разом з тим видно перекриття смуг 

поглинання з максимумами при 2,9 і 3,3 еВ. Причиною такого перекриття може 

бути присутність поверхневих станів (~ 2,9 еВ) та наявності хвоста Урбаха, 

обумовленого нанокристалічним станом анатазу ТіО2. До речі, поверхневі ста-

ни можуть бути наслідком адсорбції на поверхні розділу наночастинок гідро-

ксильних груп різного типу. Видно, що перебудова поверхневих станів для 

різних нанокомпозитів також може приводити до зміщення Egi [33].  

Отже, в ТіО2 та його оксидних нанокомпозитах у межах забороненої зо-

ни з’являються додаткові рівні, обумовлені присутністю іонів Ті
3+

, міжвузло-

вих атомів титану, кисневих вакансій. Імовірність електронних переходів за 

їхньою участю змінюється залежно від типу оксиду і сприяє зміні релаксації 

електронних збуджень та розширенню області поглинання до видимого 

діапазону. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 9.25. Спектральна залеж-

ність оптичної провідності 

σ(Е) для тонкої плівки 

ТіО2/ZrO2/SiO2/Ag. (На встав-

ці наведено розклад σ(Е) на 

компоненти Гаусса в діапа-

зоні 1,0–3,0 еВ.)  

 

При додаванні в потрійну систему наночастинок срібла та золота всі центри 

поглинання, характерні для потрійної плівки, зберігаються, окрім F- центрів. Од-

нак спектральна залежність оптичної провідності має деякі особливості. Зокрема, 

як видно з рис. 9.25, для плівки ТіО2/ZrO2/SiO2/Ag, як і для потрійної плівки, 

смуги поглинання, що відповідають центрам забарвлення F
2+

 та міжвузловим 

атомам (іo (Ti)), зберігають своє положення при 1,2  та 1,5 еВ відповідно. Макси-

муми смуг поглинання при 2,3 еВ та 2,55 еВ відповідають поглинанню, обумов-

леному наявністю іонів Ті
3+

 та F
+
-центрів відповідно.  

Якщо спектральна залежність оптичної провідності σ(Е) потрійної плівки 

з наночастинками срібла зберігає основні риси, що відзначалися для бінарних 

і потрійних плівок, то у випадку включення наночастинок золота її поведінка 

суттєво змінюється. Так, для плівки ТіО2/ZrO2/SiO2/Au (рис. 9.26) має місце 
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смуга поглинання міжвузловими атомами в октаедричних порах іo (Ti), яка 

зсувається в бік вищих енергій, та знаходиться при 1,7 еВ. Для цієї плівки 

також мають місце смуги оптичної провідності при 2,0 та 2,6 еВ, які відпові-

дають поглинанню Ti
3+

 та F
+
-центрами відповідно.  

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9.26. Спектральна зале-

жність оптичної провідності 

σ(Е) для тонкої плівки 

ТіО2/ZrO2/SiO2/Au. (На встав-

ці подано розклад σ(Е) на 

компоненти Гаусса в діапа-

зоні 1,0–2,4 еВ.) 

 
Суттєва відмінність спектра оптичної провідності σ(Е) тонкої плівки 

ТіО2/ZrO2/SiO2/Au обумовлена появою досить інтенсивної смуги поглинання 

з максимумом при 1,35 еВ. Цю смугу, як і у випадку інших композитів, мож-

на пояснити існуванням у плівках ТіО2 F
2+

-центрів. Унаслідок наявності в 

потрійній плівці наночастинок золота, що є пастками для електронів, концен-

трація F
2+

-центрів зростає. Причиною цього росту є перенесення збуджених 

вільних або локалізованих на дефектних рівнях кисневих вакансій електронів 

до наночастинок золота, що призводить до збільшення вмісту кисневих 

вакансій без захоплення носіїв заряду. Смуга поглинання при 4,2 еВ відпові-

дає наявності прямого переходу, що узгоджується з даними для Egd = 4,2 еВ, 

отриманими з результатів оптичного поглинання.
 

У табл. 9.4 наведено значення енергії електронних переходів у тонких 

плівках ТіО2 та його нанокомпозитів, пов’язаних із наявністю власних точко-

вих дефектів структури у гратці анатазу ТіО2, та властиві їм величини 

оптичної провідності σ(Е). Використовуючи дані оптичної провідності, були 

побудовані діаграми енергетичних рівні дефектів структури плівок TiO2, 

TiO2/ZrO2, TiO2/ZrO2/SiO2, TiO2/ZrO2/SiO2/Ag та TiO2/ZrO2/SiO2/Au (рис. 9.27).  

Як уже зазначалося, положення смуг оптичної провідності плівок значним 

чином залежать від складу плівки. Суттєві зміни також спостерігаються у вели-

чинах оптичної провідності σ(Е) для кожного з типу дефектів у тонких плівках 

різних композитів. Так, при розгляді величини оптичної провідності, яка 

пов’язана з поглинанням F
2+

-центрами, видно, що вона майже не змінюється для 

плівки ТіО2 та потрійної плівки зі сріблом. У випадку бінарної плівки TiO2/ZrO2 

величина  оптичної провідності, пов’язана з  F
2+

-центрами, є найменшою і стано- 
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вить 0,2∙10
15

 с
-1
. Водночас спостерігається зростання величини оптичної про-

відності σ(Е) до 1,1∙10
15

 с
-1
 для вказаних центрів у випадку потрійних плівок. У 

плівках з наночастинками золота значення оптичної провідності, що відповідає 

поглинанню F
2+

-центрами, становить 11,8∙10
15

 с
-1
, тобто в багато разів перевищує 

величину оптичної провідності для всіх інших нанокомпозитів. 
 

Таблиця 9.4. Значення енергії електронних переходів 
 

Тип нанокомпозитів Тип власних дефектів 

структури ТіО2 

Енергія  

електронних 

переходів, еВ 

Оптична 

провідність 

σ∙10
15

 с
-1

 

TiO2 F
2+

 

іо(Ti) 

iт(Ti) 

Ti
3+

 

F
+ 

F 

1,3 

1,57 

1,75 

1,95 

2,6 

2,8 

0,5 

0,45 

0,95 

0,7 

1,5 

2,5 

TiO2/ZrO2 F
2+

 

іт(Ti) 

Ti
3+

 

F
+
 

1,25 

1,82 

2,1 

2,55 

0,2 

0,5 

1,5 

3,0 

TiO2/ZrO2/SiO2 F
2+

 

іo(Ti) 

iт(Ti) 

F 

1,2 

1,5 

1,7 

2,7 

1,1 

1,1 

1,2 

4,3 

TiO2/ZrO2/SiO2/Ag F
2+

 

іo(Ti) 

Ti
3+

 

F
+
 

1,2 

1,5 

2,3 

2,55 

0,75 

1,25 

2,1 

3,5 

TiO2/ZrO2/SiO2/Au F
2+

 

іo(Ti) 

Ti
3+

 

F
+
 

1,35 

1,7 

2,0 

2,6 

11,8 

4,5 

5,58 

2,8 
 

 

 

 
 

Рис. 9.27. Діаграми енергетичних рівнів 

дефектів структури плівок TiO2 (а), 

TiO2/ZrO2 (б), TiO2/ZrO2/SiO2 (в), 

TiO2/ZrO2/SiO2/Ag (г) та 

TiO2/ZrO2/SiO2/Au (д). 

 

При розгляді значення оптичної провідності σ, яке пов’язане з  міжвузлови-

ми атомами в октаедричних порах іо(Ti), слід відзначити, що для плівки ТіО2  во- 
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но є найменшим і становить 0,45∙10
15 

с
-1
, тоді як для плівок TiO2/ZrO2/SiO2, 

TiO2/ZrO2/SiO2/Ag та TiO2/ZrO2/SiO2/Au це значення досягає 1,1∙10
15

 с
-1
, 

1,25∙10
15

с
-1
, 1,3∙10

15
 с

-1
 відповідно. Для бінарної плівки не виявлено смуги оптич-

ної провідності, пов’язаної з міжвузловими атомами в октаедричних порах іо(Ti). 

Проте для бінарної плівки TiO2/ZrO2 має місце оптична провідність, викликана 

поглинанням атомами титану в тетраедричних порах iт(Ti), однак її значення 

майже в два рази менше, ніж для плівки ТіО2, і становить 0,5∙10
15

с
-1
. Для інших 

плівок внесок в оптичну провідність від iт(Ti) не спостерігався. Слід відзначити, 

що для всіх плівок, крім TiO2/ZrO2/SiO2, характерним є поглинання іонами Ті
3+

. 

У випадку плівки ТіО2 значення оптичної провідності, пов’язане з цими дефек-

тами структури, є найменшим у порівнянні з іншими плівками і становить 

0,7∙10
15 

с
-1
. Для бінарної плівки, оптична провідність, яка відноситься до іонів 

Ті
3+

, дорівнює 1,5∙10
15

с
-1
. При додаванні в потрійну плівку наночастинок золота 

та срібла значення ОП досягає величини 2,1∙10
15 

с
-1
 для обох типів плівок. 

 

9.5. Фотокаталітична активність тонких плівок ТіО2  

та нанокомпозитів на його основі 
 

При УФ-опроміненні TiO2 відбувається збудження електронів валентної 

зони у зону провідності. Одночасно з рекомбінацією на поверхні TiO2 части-

на електронів захоплюється молекулами кисню, утворюючи кисневі радика-

ли. Дірки зони провідності формують поверхнево зв’язані •ОН радикали при 

окисненні поверхневих молекул води та поверхневих ОН-груп [34, 35]. До 

активних центрів ТіО2 належать іони Ті
3+

, які є характерними модифікації 

анатазу, а також утворюються при УФ-опроміненні. При взаємодії Ті
3+

 з озо-

ном, який утворюється при УФ-опроміненні виникає його окислення до Ті
4+

. 
 

TiO2→TiO2 (h
+
+e

−
) 

OH
–
+h

+
→ •ОН 

2 OH• → H2O2 

H2O2 + h
+
 → О2

–
 + 2 H

+
 

О2
–
 + h

+
 → O2 

H2O+ h
+
→ •ОН 

O2+ e
−
→ O2• 

O2•
 
+H

+
→HO2• 

Ti
4+•

 + e
−
→Ti

3+    

Ti
3+•

+O3→Ti
4+

+ O3
•
   

 

Таким чином розділені заряди (електрон-дірка) на поверхні ТіО2 можуть 

брати участь у багатьох реакціях з адсорбованими гідроксильними групами 

води, киснем із подальшим утворенням гідроксильних та інших радикалів, 

що містять кисень. Такі радикали мають надзвичайно сильну окисну та дест-

руктивну дію. Процес генерації радикалів окисників O2
•
, O3

•
, HO

•
, HO2

•
 

суттєвим чином підсилюється, якщо на поверхні частинок діоксиду титану 

адсорбовані речовини, які є пастками для електронів, тоді концентрація 
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дірок, яким характерна сильна окисна дія, збільшується. На міжфазній 

границі між поверхнею ТіО2 та наночастинкою золота фотоіндуковані елек-

трони можуть переходити до металу і таким чином легко окислювати O2. 

Фотогенеровані дірки на поверхні TiO2 можуть вступати в реакцію з водою та 

формувати радикальні групи OH• та HO2•. Це у свою чергу перешкоджає 

рекомбінації фотоіндукованих зарядів, що призводить до покращання фото-

каталітичних властивостей наночастинок ТіО2, модифікованих золотом. На-

ночастинки металів на поверхні діоксиду титану можуть виступати центрами 

розділення зарядів. Процес переносу електрона із зони провідності TiO2 до 

металів є термодинамічно можливим, оскільки рівень Фермі ТіО2 є нижчим 

порівняно з благородними металами [36]. У місцях контакту «метал - 

напівпровідник» відбувається формування бар’єра Шотткі, який покращує 

процес розділення зарядів, а отже, фотокаталітичну активність TiO2.  

Розділення зарядів на TiO2 є критичним фактором, що визначає ефекти-

вність розкладу РБ при опроміненні УФ-світлом. На рис. 9.28 наведено 

кінетичні криві фоторозкладу барвника PБ за участі тонких плівок нано-

фотокаталізаторів.  

Швидкість процесу фоторозкладу барвника у присутності тонких плівок 

ТіО2, ТіО2/ZrО2/SiО2, ТіО2/ZrО2/SiО2/Au розраховували в наближенні псевдо-

першого порядку реакції [37]. У табл. 9.5 подано результати розрахунків: 

константи швидкості реакції k та часу напіврозкладу t ½ . 
 

 

 

 

 
 

Рис. 9.28. Кінетичні криві фото-

розкладу барвника РБ без каталі-

затора (1), у присутності плівок 

ТіО2 (2), ТіО2/ZrО2/SiО2 (3), 

ТіО2/ZrО2/SiО2/Au (4). 

 
Таблиця 9.5. Кінетичні параметри процесу фоторозкладу РБ 

 

Плівка Константа швидкості k, хв
-1

 t ½, хв 

Холостий дослід 0,7∙10
-3

 1055 

TiO2  2,0∙10
-3

 350 

ТіО2/ZrО2/SiО2  2,7∙10
-3

 268 

ТіО2/ZrО2/SiО2/Au 10,2∙10
-3

 69 

 

Видно, що швидкість фоторозкладу барвника PБ у відсутності фото-

каталізатора є найменшою. При використанні тонкої плівки ТіО2 ця констан-

та зростає в декілька разів. У випадку потрійної плівки має місце подальше 
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збільшення швидкості фоторозкладу. За наявності тонкої плівки з включен-

нями наночастинок золота відбувається значне зростання константи швид-

кості реакції, яка збільшується в 5 разів порівняно з плівкою ТіО2.  

Таким чином, залежно від складу нанокомпозитів на основі ТіО2 та від 

типу наночастинок благородних металів має місце суттєва зміна концентрації 

власних точкових дефектів ТіО2. Особливо суттєвою перебудова дефектної 

структури відбувається у плівках з наночастинками золота, які відіграють 

роль пасток електронів і сприяють зростанню концентрації F
2+

-центрів. 

Наявність дефектів суттєво впливає на процеси фотогенерації носіїв зарядів 

та їхню рекомбінацію, що може визначати ефективність фотокаталітичної 

активності плівкових нанокомпозитів. Можна очікувати, що при опроміненні 

іонізуючими бомбардуючими частинками при енергіях, які забезпечують 

утворення пар Френкеля, можна значно впливати на структуру власних 

дефектів і таким чином за певних умов радіаційних пошкоджень підвищити 

фотокаталітичні властивості тонких плівок ТіО2 та його нанокомпозитів.  
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10. РАДІАЦІЙНО-СТИМУЛЬОВАНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ФОТОАКТИВНОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК ТіО2  

ТА ЙОГО НАНОКОМПОЗИТІВ 
 

10.1. Радіаційні пошкодження тонких плівок ТіО2 

 

Радіаційні пошкодження матеріалів суттєво залежать від умов опромі-

нення. Зокрема, залежно від маси іонів, їхнього заряду та швидкості можна в 

широких межах змінювати проекційний пробіг іонів, поперечний і повздовж-

ній розкид, втрати енергії на збудження електронів за рахунок пружної взає-

модії з ядрами, іонізації атомів. Зі збільшенням енергії іонів її втрати на елек-

тронну підсистему лінійно зростають із підвищенням енергії, а втрати на 

ядерну складову при значних енергіях виходять на насичення. Якщо величи-

на перерізу зміщення атомів значна, то дефектна структура в об’ємі та на 

поверхні зразка може суттєво змінюватися за рахунок генерування додатко-

вих дефектів донорного та акцепторного типів [1]. 
 

Моделювання процесів, що відбуваються при іонній імплантації, вико-

нувалось при застосовунні теоретичного моделювання кількісної оцінки про-

бігів та гальмування у плівці ТіО2 іонів Ti
+
 за допомогою програмного пакета 

SRIM-2010. Енергія налітаючих іонів Ti
+
 становила 140 кеВ, при якій мають 

місце як електронні, так і ядерні втрати. На рис. 10.1 показано діаграму 

розподілу за глибиною і в поперечному перерізі іонів Ті
+
 у плівці ТіО2.  

 

 

 

 

 

Рис. 10.1. Діаграма розподілу іонів 

Ті
+
 з енергією Е = 140 кеВ у плівці 

ТіО2. 

 

Оскільки швидкість втрат  на збудження електронів, що становлять 

Se = 4,37∙10 еВ/Å, є близькою до швидкості втрат енергії іонів на зіткнення з 

ядрами Sn = 9,61∙10
1
 еВ/Å, то очевидно, що енергія іонів буде значною мірою 

зменшуватися за рахунок створення радіаційних дефектів. Розрахована се-

редня глибина проникнення іонів становить ~ 10 нм, при максимально глибо-

кому проникненню ~ 20 нм і поперечному відхиленнi ~ 2 нм. Максимальне 

число пошкоджень атомів вище за 12∙10
4
 (атом/см

3
)/(атом/см

2
). Число 

вакансій досягає значення 1,2 вак./(Å∙іон).  

На рис. 10.2 зображено картину рентгенівської дифракції тонких плівок 

ТіО2 до та після радіаційного опромінення електронами (Ee = 1,8 МеВ) та іо-

нами Ti
+
 (Е = 140 кеВ).  



277 

 
Рис. 10.2. Рентгенівська дифракція плівки ТіО2 у вихідному стані (1), після  

електронного (Ee = 1,8 МеВ, доза 3 МГр) (2) та іонного (Еі = 140 кеВ, флюенс 

1∙10
12

 іон/cм
2
) (3) опромінення (λСuKα = 0,154 нм, підкладинка Si (100)). 

 

Кристалічна структура анатазу (а = b = 0,387 нм, c = 0,979 нм), яка встанови-

лась у плівках при їхньому температурному відпалі 773 К після опромінення висо-

коенергетичними електронами (Ee = 1,8 МеВ) та іонами Ti
+
 (Е = 140 кеВ) зміню-

ється несуттєво. Відбувається зміна параметрів решітки при опромінені електро-

нами дозою 3 МГр (a = b = 0,377 нм, c = 0,949 нм), 4 МГр (a = b = 0,376 нм, 

c = 0,948 нм). При опроміненні іонами з флюенсом 1∙10
12

 іон/cм
2
 параметри 

решітки становлять a = b = 0,375 нм, c = 0,945 нм. Кристалічна структура анатазу 

ТіО2 є стійкою до високоенергетичного радіаційного опромінення, оскільки 

дифракційні піки, що відповідають фазі анатазу, зберігаються. Ці дані узгоджу-

ються з результатами, одержаними при опроміненні плівки ТіО2 іонами азоту 

(E = 100 кеВ та флюенсом 3∙10
15

 іон/cм
2
) [2]. Отже, тонкі плівки анатазу ТіО2, при-

готовлені золь-гель методом, є стійкими до радіаційного опромінення, що дає змо-

гу їх використовувати в умовах агресивних середовищ при знешкодженні різного 

роду забруднювачів. 

Крім того, існує спосіб створення двовимірної надгратки з упорядкова-

них нанокластерів, розпилені наночастинки якої перед осадженням опромі-

нюють іонізуючим опроміненням [3]. У ролі останніх можуть бути наноча-

стинки анатазу ТіО2 та благородних металів при створенні радіаційно-стійких 

упорядкованих нанофотокаталізаторів, в яких величину поглинутої дози 

радіаційного опромінення можна визначати при використанні реєстрації 

радіаційно-стимульованих змін структури матеріалу [4]. Можна очікувати, 

що при таких умовах опромінення, у тому числі зі зміною дозового наванта-

ження, у плівках може бути створений не лише оптимальний рівень 

радіаційних пошкоджень, а також певне співвідношення типів власних 

дефектів структури ТіО2 із своїм набором локальних електронних станів у 

межах енергетичної щілини. Тому представляє інтерес установлення 

присутності в межах забороненої зони тонких плівок ТіО2 локальних енерге-

тичних станів, обумовлених власними точковими дефектами, а також їхня 
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можлива перебудова при створенні нанокомпозитів та радіаційної моди-

фікації. 
 

10.2. Спектри оптичної провідності тонких плівок ТіО2  

та його нанокомпозитів при радіаційному опроміненні 
 

Спектральна залежність оптичної провідності σ(Е) вказує на присутність 

ряду міжзонних переходів, які включають не лише переходи, обумовлені 

особливими k-точками електронної будови фази анатазу ТіО2, а також пере-

ходами, зумовленими наявністю в енергетичній щілині локальних енергетич-

них рівнів, що відповідають власним дефектам структури (F
2+

-, F- і F
+
- 

центри, іони Ті
3+ 

та міжвузлові атоми титану в тетраедричних та октаедрич-

них порах гратки анатазу). На рис. 10.3 наведено спектральну залежність 

оптичної провідності σ(Е) плівки ТіО2 до та після електронного опромінення.  
 

 

Рис. 10.3. Спектральна 

залежність оптичної про-

відності σ(Е) тонкої 

плівки ТіО2  до (1) та 

після електронного оп-

ромінення з дозами по-

глинання 3
 
(2) і 

4 МГр (3). (На вставці 

показано розклад на 

компоненти Гаусса 

оптичної провідності 

σ(Е) плівки ТіО2 до 

опромінення в діапазоні 

енергій фотонів світла 

1,0–2,2 еВ.) 
 

 
Рис. 10.4. Розклад на компоненти Гаусса спектральної залежності оптичної  

провідності σ(Е) плівки ТіО2 після електронного опромінення з дозами поглинання 

3
 
(а) і 4 МГр (б). 
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Варто звернути увагу на асиметричний вигляд розглянутих смуг σ(Е), що 

дає змогу виділити кілька компонент (вставка на рис. 10.3). Їхня наявність 

свідчить про складний характер електронної будови в межах забороненої зони 

ТіО2, пов'язаний із присутністю дефектів структури, у тому числі в області краю 

фундаментального поглинання. Відповідно до досліджень, проведених для 

неопромінених плівок, смуги у спектральній залежності σ(Е) плівки, опроміненої 

електронами, можуть бути віднесені до переходів, пов’язаних із присутністю 

розглянутих раніше дефектів (рис. 10.4, табл. 10.1).  
 

Таблиця 10.1. Значення енергій електронних переходів, обумовлених наявністю 

власних точкових дефектів структури в тонких плівках ТіО2 до та після 

радіаційного опромінення, та властиві їм величини σ(Е) 
 

Величина дози, 

МГр та флюенса, 

іон/см
2
 

Тип власних дефектів 

структури ТіО2 

Енергія електрон-

них переходів, еВ 

Оптична 

провідність 

σ∙10
15

 с
-1

 

0 F
2+

 

іо(Ti) 

iт(Ti) 

Ti
3+

 

F
+
 

1,3 

1,57 

1,75 

1,95 

2,6 

0,5 

0,45 

0,95 

0,7 

1,5 

3 F
2+

 

іо(Ti) 

iт(Ti) 

Ti
3+

 

1,37 

1,56 

1,79 

1,97 

0,68 

0,87 

0,8 

1,1 

4 F
2+

 

іо(Ti) 

iт(Ti) 

Ti
3+

 

1,32 

1,49 

1,8 

2,0 

1,28 

1,37 

1,58 

1,63 

1∙10
12

 

 

F
2+

 

іт(Ti) 

Ti
3+

 

F
+ 

F 

1,27 

1,72 

1,97 

2,3 

2,6 

0,61 

0,81 

0,72 

0,48 

0,3 

1∙10
13

 

 

F
2+

 

іo(Ti) 

Ti
3+

 

F
+
 

1,25 

1,65 

1,9 

2,3 

0,55 

0,68 

0,98 

0,57 

1∙10
14

 

 

F
2+

 

іo(Ti) 

iт(Ti) 

Ti
3+

 

F
+
 

1,2 

1,35 

1,7 

1,9 

2,17 

0,57 

0,47 

0,58 

1,0 

0,52 

5∙10
14

 

 

F
2+

 

іo(Ti) 

Ti
3+

 

F
+
 

1,2 

1,4 

1,95 

2,1 

0,65 

0,86 

0,58 

0,81 
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При електронному опроміненні поглиненою дозою 3 МГр плівки ТіО2 

величина оптичної провідності, зумовлена наявністю дефектів, енергетичні 

рівні яких знаходяться в межах 1–2,3 еВ, майже не змінюються, у той час як 

при дозі 4 МГр вона зростає.  

На рис. 10.5 наведено спектральну залежність оптичної провідності σ(Е) 

плівки ТіО2 до та після опромінення іонами Ті
+
 (Еi = 140 кеВ із флюенсами 

1∙10
12

 -5∙10
14

 іон/см
2
) [5]. 

 

 

 

 
 

Рис. 10.5. Спектральні залежнос-

ті оптичної провідності σ(Е) для 

тонкої плівки ТіО2  до (1) та піс-

ля іонного опромінення з флюе-

нсами 1∙10
12 

 (2); 1∙10
13

 (3); 1∙10
14

 

(4); 5∙10
14 

іон/см
2
 (5). (На вставці 

показано розклад на компоненти 

Гаусса σ(Е) плівки ТіО2 до опро-

мінення в діапазоні енергій фо-

тонів світла 1,0–2,2 еВ.) 

 

Видно, що опромінення іонами з різними флюенсами приводить до сут-

тєвої перебудови спектрів σ(Е) як в області k-точок, так і в межах енергетич-

ної щілини. На відміну від електронного опромінення при бомбардуванні іо-

нами спостерігається значне падіння величини оптичної провідності в області 

енергій 2,3–2,8 еВ, де відбуваються переходи, обумовлені існуванням заря-

джених F
+
-, F-центрів. Це означає, що концентрація вказаних центрів погли-

нання суттєво зменшується. Також має місце перебудова спектра σ(Е) в інте-

рвалі енергій 1–2,3 еВ, де поглинання пов’язане з F
2+

-центрами, іонами Ті
3+

 та 

міжвузловими атоми титану в тетраедричних (іт(Ti)) та октаедричних (іо(Ti)) 

порах гратки анатазу (рис. 10.6, табл. 10.1). 

Якщо при іонному опроміненні велична оптичної провідності, пов’язана 

з F
2+

-центрами, майже не змінилось, то електронне опромінення дозою 4 МГр 

зумовило її ріст майже в два рази (див. табл. 10.1). Крім того, іонне опро-

мінення, на відміну від електронного, призводить до зміщення максимуму
 

оптичної провідності, обумовленої дефектами F
2+

, у бік менших енергій. 

Значна перебудова спектра σ(Е) відбувається при зростанні флюенса до 

5∙10
14

 іон/см
2
. Очевидно, що розглянута перебудова спектрів σ(Е), особливо 

при незначних поглинених дозах іонного опромінення, може значно впливати 

на фотогенерацію і релаксацію збуджених носіїв заряду та суттєво проявля-

тися на фотокаталітичних властивостях плівок ТіО2 (ефект малих доз). 

Включення до наноструктурних плівок ТіО2 наночастинок срібла приво-

дить до значної перебудови спектра σ(Е) (рис. 10.7).  
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Рис. 10.6. Розклад на компоненти Гаусса спектральної залежності оптичної провідно-

сті σ(Е) для тонкої плівки ТіО2 після іонного опромінення з флюенсами 1∙10
12 

(а); 

1∙10
13 

 (б); 1∙10
14 

(в); 5∙10
14

 іон/см
2
 (г). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.7. Спектральна залеж-

ність оптичної провідності σ(Е) 

плівки ТіО2/Ag до (1) та після 

іонного опромінення з флюенса-

ми 1∙10
12

 (2); 1∙10
13 

(3); 1∙10
14

 (4); 

5∙10
14

 іон/см
2
 (5). 

 

В області енергій 1,0–3,0 еВ для неопроміненої та опроміненої флюенсом 

1∙10
12

 іон/см
2
 плівки ТіО2/Ag смуги σ(Е) відсутні, а при більших енергіях 

з’являється смуга поглинання, яка зумовлена перекриттям смуги поглинання  

F
+
-, F-центрами з непрямим міжзонним переходом X1а→Г3. 

Водночас поглинання, пов’язане із присутністю інших типів дефектів не 

спостерігається. Для плівки ТіО2/Ag збільшення флюенса призводить до 
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кардинальної перебудови спектральної поведінки σ(Е). По-перше, значно 

зростає величина оптичної провідності для опромінених плівок ТіО2/Ag в 

порівнянні з плівками ТіО2. По-друге, суттєво збільшується інтенсивність 

поглинання поблизу краю фундаментального поглинання. 

Особливо значне зростання оптичної провідності в цій області виникає 

при флюенсі 1∙10
14

 іон/см
2
. Крім того, спостерігається її суттєве підвищення в 

області енергій існування дефектів F
2+

 , іTi
3+

, іо(Ті), іт(Ті) (рис. 10.7). При 

флюенсі опромінення 1∙10
14

 іон/см
2
 інтенсивність смуги оптичної провідності 

в інтервалі енергій 1,0–2,3 еВ значно перевищує її значення при інших флю-

енсах іонного опромінення. 

Розклад спектрів оптичної провідності на компоненти в інтервалі енергій 

1,0–2,4 еВ, дозволяє виділити внески, обумовлені власними дефектами струк-

тури (рис. 10.8, табл. 10.2). Для плівки ТіО2/Ag при флюенсів 1∙10
14 

іон/см
2 

значний ріст інтенсивності смуги оптичної провідності з максимумом при 

1,4 еВ, можливо, зумовлений внеском від F
2+

-центрів та іо(Ті), оскільки в да-

ному випадку має місце як присутність наночастинок срібла, так і дія іонізу-

ючого опромінення. 

 
Рис.10.8. Розклад на компоненти Гаусса спектральної залежності оптичної провідно-

сті σ(Е) тонкої плівки ТіО2/Ag після іонного опромінення з флюенсами 1∙10
13

 (а); 

1∙10
14 

(б); 5∙10
14

 іон/см
2
 (в). 

 

Інтенсивність смуги близько краю фундаментального поглинання зі збільшен-

ням флюенса до 1∙10
14

 іон/см
2
 також зростає, а при флюенсі 5∙10

14
 іон/см

2
, навпаки, 

зменшується. Фон оптичної провідності близько до краю поглинання, який може 

бути віднесений до наявності F
+
-, F-центрів

 
зі зростанням флюенса зменшується. 
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Таблиця 10.2. Значення енергій електронних переходів, обумовлених наявністю 

власних точкових дефектів структури в тонких  плівках ТіО2/Ag,  до та після 

радіаційного опромінення та властиві їм величини оптичної провідності σ(Е) 
 

Величина 

флюенса, 

іон/см
2
 

Тип власних 

дефектів структури 

ТіО2 

Енергія електронних 

переходів, еВ 

Оптична 

провідність 

σ∙10
15

 с
-1

 

1∙10
13

 іo(Ti) 

Ti
3+

 

1,5 

2,0 

12 

2 

1∙10
14

 F
2+

, іо(Ті) 

іт(Ti) 

1,4 

1,6 

45 

6,5 

5∙10
14

 

 

F
2+

 

іo(Ti) 

1,2 

1,5 

9,8 

2,75 
 

Поведінка спектральної залежності оптичної провідності плівки ТіО2/Au 

(рис. 10.9) подібна до спектральної залежності σ(Е) плівки ТіО2/Ag, що 

проявляється у виникненні піків поглинання, обумовлених кисневими 

вакансіями F
+
-, F-типів, енергія яких близька до краю поглинання та власних 

дефектів інших типів, електронні рівні яких знаходяться в межах забороненої 

зони ТіО2. Із зростанням флюенса значення оптичної провідності в максимумі 

смуги близько до краю фундаментального поглинання падає до 15∙10
15 

с
-1

. 

Подальше зростання флюенса до 5∙10
14

 іон/см
2
 призводить до зменшення 

оптичної провідності порівняно з неопроміненою плівкою.  
 

 

 

 

 
 

Рис. 10.9. Спектральна за-

лежність оптичної провід-

ності σ(Е) тонкої плівки 

ТіО2/Au до (1) та після іон-

ного опромінення з флюен-

сами 1∙10
12

 (2); 1∙10
13

 (3); 

1∙10
14

 (4); 5∙10
14

 іон/см
2
 (5). 

 

При опроміненні плівки ТіО2/Au спостерігається суттєва перебудова її 

дефектної структури (рис. 10.9, табл. 10.3). У табл. 10.3 наведено значення 

енергій електронних переходів, обумовлених наявністю власних точкових 

дефектів структури в плівках ТіО2/Au до та після радіаційного опромінення, 

та властиві їм величини оптичної провідності σ(Е).  

На рис. 10.10 наведено розклад оптичної провідності σ(Е) на компоненти 

Гаусса для тонкої плівки ТіО2/Au до та після після іонного опромінення з різ-
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ними флюенсами. Для неопроміненої плівки ТіО2/Au можливим є формуван-

ня значної концентрації F
2+

-центрів, але більш імовірною є поява міжвузло-

вих атомів титану в обох типах пор іo(Ti), іт(Ті). Опромінення флюенсом 

1∙10
12

 іон/см
2  

супроводжується виникненням дефектів Ti
3+

. При збільшенні 

флюенса до 1∙10
13

 іон/см
2 
має місце зародження дефектів іо(Ті), які зберіга-

ються при подальшому збільшенні флюенса до 5∙10
14

 іон/см
2
. Слід відзначи-

ти, що для плівки з наночастинками золота при збільшенні флюенса величина 

оптичної провідності, що відповідає дефектам F
2+

, зростає. 

 
Таблиця 10.3. Значення енергій електронних переходів, обумовлених наявністю 

власних точкових дефектів структури у плівках ТіО2/Au до та після  

радіаційного опромінення, та властиві їм величини оптичної провідності σ(Е) 
 

Величина флюенса, 

іон/см
2
 

Тип власних точко-

вих дефектів струк-

тури тонкої плівки 

Енергія електрон-

них переходів, еВ 

Оптична 

провідність 

σ∙10
15

 с
-1

 

0 F
2+

, іо(Ті) 

іт(Ті) 

1,38 

1,7 

11 

2,6 

1∙10
12

 іт(Ті) 

Ti
3+

 

1,67 

1,96 

10,6 

0,3 

1∙10
13

 

 

F
2+

 

іо(Ті) 

1,34 

1,58 

7,36 

4,1 

1∙10
14

 

 

F
2+

 

іo(Ti) 

іт(Ті) 

1,2 

1,4 

1,6 

2,2 

22 

4,3 

5∙10
14

 

 

F
2+

 

іo(Ti) 

іт(Ті) 

1,2 

1,4 

1,6 

4 

21 

5 

 

З одержаних спектральних залежностей оптичної провідності видно, що 

суттєву роль в її трансформації відіграють зміни в концентрації дефектів F
+
 і F-

типів, а також радіаційна модифікація інших дефектів з низькою енергією елект-

ронних рівнів, особливо F
2+

-центрів. Можна припустити, що перебудова елект-

ронної структури локалізованих енергетичних рівнів у межах забороненої зони є 

наслідком одночасної дії радіаційного опромінення на дефектоутворення F
+
- і F-

центрів і транспорту від них електронів до наночастинок благородних металів, 

що відіграють роль пасток у результаті значного бар’єра Шотткі на межі поділу 

металевих та напівпровідникових наноструктур. Перенесення електронів до на-

ночастинок металів призводить до зміни типу F-центрів, що супроводжується 

перебудовою електронної структури дефектних станів.  

Використовуючи дані оптичної провідності, були побудовані діаграми 

енергетичних рівні дефектів структури плівки TiO2 до та після опромінення 

(рис. 10.11). Очевидно, що вказана перебудова електронної структури буде 

впливати на процеси релаксації електронних збуджень і, як наслідок, на ФЛ 

таких нанокомпозитів, модифікованих радіаційним опроміненням. 
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Рис. 10.10. Розклад 

оптичної провідності 

σ(Е) на компоненти 

Гаусса для тонкої плі-

вки ТіО2/Au після іон-

ного опромінення з 

флюенсами 1∙10
12

 (а); 

1∙10
13

 (б); 1∙10
14

 (в); 

5∙10
14

 іон/см
2
 (г). 

 

 

 

 

Рис. 10.11. Діаграми 

енергетичних рівнів 

дефектів структури 

плівок ТіО2 (а), 

ТіО2/Ag (б), ТіО2/Au 

(в) до опромінення (1) 

та після іонного опро-

мінення флюенсами: 

1∙10
12 

(2); 1∙10
13 

(3); 

1∙10
14 

(4); 5∙10
14

 

іон/см
2
 (5) та елек-

тронного опромінення 

дозою 3 МГр (6); 

4 МГр (7). 
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10.3. Фотолюмінесценція тонких плівок ТіО2, TiO2/Ag, TiO2/Au  

при іонному опроміненні 

 

Спектри ФЛ плівки ТіО2 являють собою широку смугу в області 1,4–

2,9 еВ, зумовлену присутністю кількох механізмів випромінювання 

(рис. 10.12) [5]. До них для плівок ТіО2 у фазі анатазу відносять випроміню-

вання за рахунок рекомбінації автолокалізованих екситонів на октаедрах ТіО6 

та внаслідок існування локалізованих рівнів, обумовлених присутністю дефе-

ктних станів. Випромінювання, пов’язане з автолокалізацією екситонів, спо-

стерігається близько енергії 2,43 еВ, а обумовлене наявністю поверхневих 

дефектів при енергії 2,08 і 2,28 еВ. Слід відзначити, що характер спотворень 

октаедра ТіО6 в анатазі, який сприяє автолокалізації екситонів, приводить до 

зростання ймовірності виходу фотогенерованих зарядів на поверхню і таким 

чином зумовлює фотокаталітичну активність ТіО2 [6].  

Якщо розглядати вплив електронного та іонного опромінення, то в силу 

того, що маса іона значно перевищує масу електрона, можна стверджувати, 

що радіаційна модифікація октаедра ТіО6, як елементарної структурної оди-

ниці анатазу ТіО2, в останньому випадку буде більшою [9]. Зміщення атомів 

титану та кисню та їхній перехід у міжвузлове положення мало впливає на 

природу поверхневих дефектів, оскільки енергія їхнього випромінювання не 

змінюється. Разом з тим спотворення октаедрів ТіО6, які відповідають за 

автолокалізацію екситонів, призводить до зменшення ймовірності захоплення 

ними екситонів, що сприяє запобіганню взаємної рекомбінації носіїв зарядів. 

Видно, що зі зміною флюенса відбувається як підсилення, так і гасіння ФЛ 

(рис. 10.12).  
 

 

 

 
 

 

Рис. 10.12. Спектри ФЛ плівки 

ТіО2 у вихідному стані (1); після 

іонного опромінення з флюенсами 

1∙10
12

 (2);  1∙10
13

 (3); 1∙10
14

 (4); 

5∙10
14

 іон/см
2
 (5) 

 

Подібне підсилення й гасіння спектрів ФЛ також спостерігається при 

електронному опроміненні [7]. При цьому було встановлено, що електронне 

опромінення сприяє збільшенню концентрація іонів Ті
3+

 та кисневих 

вакансій, що приводить до зменшення електрон-діркової рекомбінації, шири-

ни забороненої зони, а також веде до переміщення атомів вуглецю до 

поверхні, що у свою чергу покращує фотоактивність поверхні плівок ТіО2 [7]. 
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Крім того, показано, що іонне опромінення флюенсом 1∙10
12

 іон/см
2
, на 

відміну від електронного, зумовлює більш значне гасіння спектра ФЛ [9]. 

Дефектні стани на поверхні каталізатора (іони Ті
3+

 та кисневі вакансії F
+
-

 
і F-

центри) разом з автолокалізованими екситонами виступають центрами випромі-

нювання. У випадку іонного опромінення за менших значень флюенса (1∙10
12

–

1∙10
13

 іон/см
2
)
 
інтенсивність ФЛ зростає (ефект малих доз) і лише за більших йо-

го величин (1∙10
14

 іон/см
2
–5∙10

14
 іон/см

2
) має місце її гасіння. При цьому при 

опромінені найбільшим флюенсом (5∙10
14

 іон/см
2
) інтенсивність ФЛ зростає по-

рівняно з інтенсивністю при флюенсі 1∙10
14

 іон/см
2
. Це свідчить про складну 

поведінку релаксації електронних збуджень у таких плівках, яка зумовлена ха-

рактером радіаційних пошкоджень структури при різних дозах поглинання 

іонного опромінення [8]. У зв'язку з цим доцільно розглянути, яким чином на 

складну перебудову спектра емісії впливають окремі механізми випроміню-

вання. На рис. 10.13 наведено розклад на окремі компоненти спектрів ФЛ тонкої 

плівки ТіО2 до та після іонного опромінення з різними флюенсами. 

Значення енергій випромінювання та інтегральна інтенсивність компо-

нент емісії тонких плівок ТіО2 до та після іонного опромінення наведено в 

табл. 10.4. 
 

Таблиця 10.4. Значення енергій випромінювання та інтегральна інтенсивність 

компонент емісії тонких плівок ТіО2 до та після іонного опромінення 
 

Величина 

флюенса, 

іон/см
2
 

 

Центри випромінювання 

Енергія 

випромінювання, 

еВ 

Інтегральна 

інтенсивність  

компонент 

випромінювання 

0 

 

Ti
3+

 

F+ 

F 

автолокалізовані екситони 

1,87 

2,05 

2,23 

2,49 

97 

176 

174 

56 

1∙10
12

 Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,88 

2,06 

2,23 

2,39 

170 

171 

124 

130 

1∙10
13

 Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,81 

2,04 

2,22 

2,49 

45 

122 

91 

23 

1∙10
14

 Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,88 

2,05 

2,24 

2,45 

98 

231 

280 

174 

5∙10
14

 

 

Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,85 

2,0 

2,2 

2,46 

54 

110 

170 

75 
 



288 

 
Рис. 10.13. Розклад спектрів ФЛ тонкої

 
плівки ТіО2 на компоненти Гаусса до (а)  

та після іонного опромінення з флюенсами 1∙10
12

 (б); 1∙10
13

 (в);  

1∙10
14

 (г); 5∙10
14

 іон/см
2
 (д). 

 

Енергії максимумів компонент указують, що спектр ФЛ плівки ТіО2 дій-

сно може бути описаний як результат рекомбінації автолокалізованих екси-

тонів з енергією випромінювання ~2,49 еВ та рекомбінаційної люмінесценції, 

що з'являється внаслідок існування іонів Ті
3+

 та заряджених кисневих вакан-

сій F
+ 

і F. Енергії максимумів компонент випромінювання, пов’язані з Ті
3+

, F
+
 

і F-центрами емісії, мають значення 1,85, 2,05 і 2,33 еВ відповідно (див. 

табл. 10.4). При врахуванні зсуву Стокса ці дані добре узгоджуються з дани-

ми оптичної провідності (див. табл. 10.1). Залежно від флюенса іонного 

опромінення спектри ФЛ плівки ТіО2 в цілому та їхні компоненти, зв’язані з 

різними центрами випромінювання, змінюються складним чином. Водночас 

як до, так і після опромінення плівок ТіО2 основна частка випромінювання 

пов’язана з наявністю на їхній поверхні кисневих вакансій. Інші типи власних 

дефектів структури ТіО2, присутність яких впливає на оптичне поглинання в 

межах забороненої зони, участі у випромінюванні не беруть. 

Представляє інтерес вияснити, як змінюється ФЛ плівок ТіО2 з включенням 

наночастинок благородних металів срібла та золота при іонному опроміненні з 

різними флюенсами. Спектр ФЛ для нанокомпозитної плівки ТіО2/Ag виявився 

подібним до спектрів випромінювання тонкої плівки ТіО2 (рис. 10.14). Як і для 

плівки ТіО2, спектр ФЛ нанокомпозитних плівок може бути описаний чотирма 

компонентами, механізми випромінювання для кожної з яких також обумовлені 

присутністю автолокалізованих екситонів, F
+
, F-Ті

3+
-центрів емісії.  
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Рис. 10.14. Спектри ФЛ тонкої плівки 

ТіО2/Ag у вихідному стані до (1) та 

після іонного опромінення з флюенса-

ми 1∙10
12

 (2); 1∙10
13

 (3); 1∙10
14

 (4); 

1∙10
15

 іон/см
2
 (5) 

 
Видно, що випромінювання пов’язане з F

+
 і F-центрами. При підвищенні 

флюенса внесок від F
+
-центрів зростає (див. табл. 10.5). Для дози 

5∙10
14

 іон/см
2 

помітним є також внесок від автолокалізованих екситонів, що 

для плівок ТіО2 не спостерігається.  

 
Таблиця 10.5. Значення енергій випромінювання та інтегральна інтенсивність 

компонент емісії тонких плівок ТіО2/Ag до та після іонного опромінення 
 

Величина 

флюенса, 

іон/см
2
 

Тип центрів 

випромінювання 

Енергія 

випромінювання, 

еВ 

 

Інтегральна 

інтенсивність 

компонент 

випромінювання 

0 

 

Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,87 

2,05 

2,22 

2,46 

99 

143 

190 

98 

1∙10
12

 Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,86 

2,04 

2,19 

2,36 

66 

67 

71 

46 

1∙10
13

 Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,79 

2,03 

2,22 

2,47 

83 

266 

142 

71 

1∙10
14

 Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,91 

2,07 

2,23 

2,45 

98 

107 

114 

88 

5∙10
14

 

 

− 

Ti
3+

 

F
+ 

F 

автолокалізовані екситони 

1,47 

1,77 

2,1 

2,28 

2,54 

11 

37 

126 

85 

28 
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Гасіння ФЛ розпочинається вже при малих флюенсах і лише при 

флюенсі 1∙10
14

 іон/см
2 

інтегральна ФЛ несуттєво перевищує аналогічне зна-

чення для неопроміненої плівки ТіО2/Ag. На рис. 10.15 наведено розклад 

спектрів ФЛ на компоненти випромінювання для тонких плівок ТіО2/Ag при 

різних флюенсах іонного опромінення.  
 

 
Рис. 10.15. Розклад спектрів ФЛ

 
тонкої плівки ТіО2/Ag на компоненти Гауса до (а)  

та після іонного опромінення з флюенсами 1∙10
12

 (б); 1∙10
13

 (в);  

1∙10
14

 (г); 5∙10
14

 іон/см
2
 (д). 

 

Спектри випромінювання тонкої нанокомпозитної плівки ТіО2/Au 

(рис. 10.16) мають подібний вигляд до спектрів ФЛ плівок ТіО2 та ТіО2/Ag. 

При підвищенні флюенсів, крім значення 1∙10
14

 іон/см
2
, спостерігається га-

сіння ФЛ, як і у випадку плівки ТіО2/Ag. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 10.16. Спектри ФЛ тонкої 

плівки ТіО2/Au у вихідному стані 

до (1) та після іонного опромінен-

ня з флюенсами 1∙10
12

 (2); 

1∙10
13

 (3); 1∙10
14

 (4); 1∙10
15

 іон/см
2
 

(5). 
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Компоненти ФЛ також відповідають Ті
3+

-, F
+
- i F-центрам випроміню-

вання та рекомбінації автолокалізованих екситонів (рис. 10.17). Зі зміною 

флюенса внесок від кожного з центрів випромінювання відрізняється. Поміт-

но, що в плівках ТіО2/Au порівняно з плівками TiO2 і ТіО2/Ag випромінюван-

ня від F-центрів значно менше, тоді як випромінювання від F
+
-центрів та вна-

слідок рекомбінації автолокалізованих екситонів збільшується (табл. 10.6). 

На рис. 10.17 подано розклад спектрів ФЛ
 
плівки ТіО2/Au на компоненти 

Гаусса до (а) та після іонного опромінення. 

 

 
 

Рис. 10.17. Розклад спектрів ФЛ
 
плівки ТіО2/Au на компоненти Гаусса до (а) та після 

іонного опромінення з флюенсами 1∙10
12

 (б); 1∙10
13

 (в); 1∙10
14

 (г); 5∙10
14

 іон/см
2
 (д). 

 
Варто відзначити, що для плівки ТіО2 до опромінення інтегральна інтен-

сивність компонент випромінювання, пов’язаних з F
+
-,

 
F - центрами стано-

вить 176 і 174 відповідно (див. табл. 10.4). Після опромінення плівки ТіО2 

флюенсом 1∙10
14 

іон/см
2
 інтенсивність даних компонент стає максимальною і 

становить для F
+
-і F-центрів 231 і 280 відповідно. При даному флюенсі інтен-

сивність компоненти випромінювання, зумовленої рекомбінацією автолокалі-

зованих екситонів досягає максимального значення (174), у той час як дія 

флюенса 1∙10
13

 іон/см
2 

 призводить до виникнення компоненти емісії від ав-

толокалізованих екситонів з інтегральною інтенсивністю 23. 
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Таблиця 10.6. Значення енергій випромінювання та інтегральна інтенсивність 

компонент емісії тонких плівок ТіО2/Au до та після іонного опромінення 

 

Величи-

на флю-

енса, 

іон/см
2
 

Центри випромінювання Енергія, 

еВ 

 

 

Інтегральна 

інтенсивність  

компонент 

випромінювання 

0 

 

Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,85 

2,05 

2,23 

2,57 

80 

146 

123 

15 

1∙10
12

 Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,84 

2,05 

2,23 

2,52 

46 

92 

63 

16 

1∙10
13

 Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,83 

2,03 

2,17 

2,48 

32 

40 

58 

19 

1∙10
14

 Ti
3+

 

F
+ 

F 

автолокалізовані екситони 

1,9 

2,07 

2,24 

2,51 

88 

110 

155 

83 

5∙10
14

 

 

Ti
3+

 

F
+
 

F 

автолокалізовані екситони 

1,79 

2,07 

2,28 

2,56 

21 

67 

44 

36 

 

При опроміненні флюенсом 1∙10
13

 іон/см
2  

тонкої плівки ТіО2/Ag інтегра-

льна інтенсивність компоненти випромінювання, пов’язаної із F
+
- центрами 

досягає максимального значення 266 (див. табл. 10.5). Мінімальною є інтег-

ральна інтенсивність компонент випромінювання у тонкій плівці ТіО2/Ag при 

флюенсі 1∙10
13

 іон/см
2
. Для плівки ТіО2/Au максимального значення (155) 

досягає інтегральна інтенсивність компоненти випромінювання, пов’язана із 

F-центрами (див. табл. 10.6). 

Очевидно, що рекомбінація фотогенерованих носіїв заряду погіршує 

фотокаталітичну активність наночастинок ТіО2, але у процесах випром-

інювальної релаксації електронних збуджень бере участь лише частина влас-

них дефектів структури. Як було показано з досліджень оптичної провідності, 

важливу роль у процесах збудження також відіграють інші власні дефекти 

структури, концентрація яких, особливо F
2+

-центрів, суттєво змінюється за-

лежно від флюенса іонного опромінення.  

Із досліджень оптичної провідності та ФЛ випливає, що не можна 

виділити лише один тип дефектів, який визначає властивості поверхні тонких 

плівок із наночастинками ТіО2 та його нанокомпозитів. Властивості поверхні 
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визначаються присутністю і перебудовою різних типів дефектів за наявності 

у плівках ТіО2 наночастинок благородних металів та внаслідок радіаційного 

опромінення. Враховуючи, що властивості поверхні плівок залежать від 

сукупності власних точкових дефектів структури та її перебудови внаслідок 

зовнішнього впливу, включаючи іонізуюче опромінення, важливим є не лише 

встановлення та характеризація окремих типів дефектів, а також опис 

поведінки ансамблю дефектів, що можна реалізувати, застосовуючи методи 

нелінійної оптичної спектроскопії. 

 

10.4. Спектри КРС тонких плівок ТіО2 та його нанокомпозитів  

при іонізаційному опроміненні 

 

Фотокаталітична активність тонких плівок ТіО2 великою мірою визнача-

ється присутністю власних дефектів. У випадку іонізаційного опромінення, 

яке супроводжується виникненням пар Френкеля, відбувається перерозподіл 

власних дефектів та формування нових радіаційних дефектів, що у свою чер-

гу впливає на фотокаталітичні властивості вказаного широкозонного напівп-

ровідника. Очевидно, що при цьому в межах енергетичної щілини 

відбувається перебудова густини локальних електронних станів. Унаслідок 

електрон-фононної взаємодії остання може впливати на коливні стани. Таким 

чином, за рахунок опромінення в напівпровідниковій плівці ТіО2 формується 

нова структура електронних та коливних станів [9, 10]. 

На рис. 10.18 наведено спектри КРС для тонкої плівки ТіО2 у вихідному 

стані та після електронного, а також іонного опромінення [9]. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 10.18. Спектри КРС 

для тонких плівок ТіО2: у 

вихідному стані (1), після 

електронного (2) та іонно-

го опромінення (3) (підк-

ладинка Si (100), 

λзб. = 488 нм, Ее = 1,8 МеВ, 

ЕТі = 140 кеВ, De = 4 МГр, 

ФТі = 1∙10
14 

іон/см
2 
). 

 

Коливні смуги для тонкої плівки ТіО2 у вихідному стані відповідають 

фазі анатазу і розміщені в положеннях ν1 = 143 (Eg(1)), ν2 = 196 (Eg(2)) , 
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ν3 = 396 (B1g(1)), ν4 = 516 (B1g(1)), ν5 = 637 (Eg(3)) см
-1

. Варто звернути увагу, 

що коливні моди А1g і B1g(2) мають близькі частоти 513 і 519 см
-1

 відповідно. 

За кімнатної температури ці коливання не розділяються, тому спостерігається 

лише одна мода з частотою ν4 = 516 см
-1

. До речі, ця мода маскується дуже 

інтенсивною лінією від підкладинки кристалічного кремнію, що відповідає 

LO і ТО коливним модам з частотою близько νSi = 520 см
-1

. Для мікро-

кристалічного порошку ТіО2 зміщена до положення 522,8 нм. Форми смуг ν3, 

ν4, ν5  добре описуються функцією Лоренца.  

Для плівок нанокристалічного TiO2 у спектрі КРС спостерігаються чоти-

ри смуги ν1, ν2, ν3, ν5. Серед них найбільш інтенсивна смуга ν1,  що відповідає 

коливанням Eg(1), які з´являються між октаедрами ТіО6 у фазах анатазу та 

рутилу.  

Порівняння спектрів КРС для мікрокристалічного порошку та 

нанокристалічної тонкої плівки ТіО2, у тому числі після іонного опромінення 

плівки, наведено на рис. 10.19. 

 

 
Рис. 10.19. Спектри КРС для 

мікрокристалічного порошку 

ТіО2 (1) та тонких нанокрис-

талічних плівок ТіО2 у вихі-

дному стані (2) і після опро-

мінення іонами Ті
+
 з дозою 

поглинання  

Dmax. = 5∙10
14

 іон/см
2
 (3) (на 

вставці зображено форму 

основної коливної лінії мо-

нокристалічної підкладинки 

Si (100)). 

 

Важливою особливістю спектра КРС після іонного опромінення нанок-

ристалічної тонкої плівки ТіО2 є виникнення фону у вигляді широкої смуги. З 

табл. 10.7, в якій наведено значення частот ν і напівширин δν смуг КРС для 

ТіО2 в різних морфологічних станах фази анатазу, видно значне зміщення 

положень усіх ліній.  

У порівнянні з монокристалом та мікрокристалічним порошком для 

нанокристалічної плівки всі значення частот зміщуються в бік менших вели-

чин. Указані зміщення також спостерігаються для плівок у вихідному стані та 

після іонного опромінення. У випадку опромінення суттєво зростають напів-

ширини смуг. При радіаційній обробці змінюються відносні інтенсивності 

смуг. Так, для мікрокристалічного порошку ТіО2 найбільш інтенсивна смуга 

ν1 коливної моди Eg(1) стає співставимою з інтенсивностями слабких ліній ν3 і 

ν4. Неоднорідне розширення коливних смуг відсутнє, оскільки для них форми 

спектральних контурів добре описуються функцією Лоренца. Крім того, для 
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порошку ТіО2 у високочакстотному інтервалі з’являються слабкі смуги обер-

тону 2ν3 = 800 см
-1

, сумарного тону ν3 + ν4 = 400 + 523 см
-1 

та різницевих 

тонів. 

 
Таблиця 10.7. Частоти νi і напівширини δνі ліній КРС для монокристала, 

мікрокристалічного порошку та тонких плівок нанокристалічного ТіО2  

у фазі анатазу до та після іонного опромінення 
 

Стан ТіО2 Частоти і напівширни коливальних ліній і смуг, см
-1

 

 ν1 δν1 ν2 δν2 ν3 δν3 ν4 δν4 ν5 δν5 

Монокри-

стал 

144 - 197 - 399 - 516 - 639 - 

Мікрокри

с-талічний 

порошок 

147 12,8 201,1 7,7 400 22 522,8 22 
644,

6 
24,4 

Нанокрис-

талічна 

плівка при 

D = 0 

142,4 11,3 196,2 8,7 395,8 18,7 - - 637 30 

Нанокрис-

талічна 

плівка при 

D = 5·10
14

 

іон/см
2
 

143,5 15,8 193,5 
10,7 

(4,9) 
393,5 24,5 - - 636 35,5 

 

На рис. 10.20 представлено спектри КРС для нанокристалічних тонких 

плівок ТіО2 та ТіО2/Au у вихідному стані та після іонного опромінення.  

Видно, що у спектрах КРС виникає широка смуга фону. Як у випадку 

включення до матриці ТіО2 металічних наночастинок золота, так і при іон-

ному опроміненні. Їхня поява зумовлена виникненням нових електронних 

станів у забороненій зоні.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.20. Спектри КРС на-

нокристалічних плівок ТіО2 

(1) і ТіО2/Au (2) у вихідному 

стані та після опромінення 

іонами Ті
+
 плівок ТіО2 (3) і 

ТіО2/Au (4) з флюенсом 

ФТі = 1∙10
14

 іон/см
2
 (Si (100), 

λ = 488 нм, ЕТі = 140 кеВ, 

Т = 300 К). 
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У спектрах КРС плівки ТіО2 у вихідному стані та після опромінення з 

меншими флюенсами 1∙10
12

 та 1∙10
13

 іон/см
2 

також виникає широка смуга фо-

ну, але більш слабка. Цей фон монотонно зменшується зі збільшенням часто-

ти й подібний до крила лінії Релея. У тонких плівках ТіО2 з наночастинками 

золота у вихідному стані широкі електронні смуги зосереджені в області ко-

ливань ν3, ν4, ν5, а також смуги обертону поперечних акустичних мод 

кристалічного кремнію 2TA (Si). Природа цих широких смуг фону обумовле-

на впливом на електронні стани тонких плівок ТіО2 поверхневих плазмонних 

резонансів, що реалізуються в наночастинках золота. Водночас, незалежно 

від присутності наночастинок золота, у спектрах КРС такі широкі смуги фону 

також виникають після іонного опромінення. Їхня інтенсивність зростає зі 

збільшенням флюенса. Це свідчить про формування в плівках ТіО2 внаслідок 

іонного опромінення нових електронних станів. Зміна форми та інтенсивності 

вказаних широких фонових смуг у плівках анатазу ТіО2 при іонному опро-

міненні та плазмонних збудженнях наночастинок благородних металів 

подібні, що підтверджує електронну природу цих широких смуг. Крім того, у 

результаті іонного та лазерного опромінення, а також термічного відпалу 

відбувається послаблення інтенсивності коливних смуг, що пов´язується з 

виникненням структурних дефектів, у тому числі вакансій кисню [11–13]. 

Якщо до флюенса 1∙10
13 

іон/см
2
 для тонких плівок ТіО2 спостерігається певне 

зростання інтенсивності ліній, то від 1∙10
13 

іон/см
2
 до 1∙10

14 
іон/см

2 
від-

бувається різке падіння інтенсивностей ліній ν1, ν3, ν5. Найбільшого послаб-

лення при цьому зазнає смуга ν1.  
 

При подальшому зростанні флюенса до 5∙10
14 

іон/см
2 

з’являється незнач-

не збільшення інтенсивностей указаних коливних мод. Оскільки широка 

електронна смуга знаходиться в діапазоні енергій коливань мод, то очевидно, 

що резонансна електронно-коливальна взаємодія залежить від дефектної 

структури, яка формується в результаті іонного опромінення. Можна припус-

тити, що внаслідок указаної взаємодії, обумовленої низькою концентрацією 

радіаційних дефектів за малих значень флюенсів (1∙10
12

 іон/см
2
 і 

1∙10
13

 іон/см
2
), має місце зростання ступеня ковалентності хімічних зв’язків, 

що приводить до збільшення інтенсивності коливних мод. При збільшенні 

флюенса в 100 разів до 1∙10
14

 іон/см
2 

радіаційні пошкодження стають більш 

значними, ковалентна взаємодія послаблюється, оскільки іонний стан для ба-

гатьох атомів Ті
4+

 змінюється на Ті
3+

 [14], що є причиною різкого падіння ν1. 

Подібне початкове зростання інтенсивностей слабких смуг ν3 = 396 см
-1

 і 

ν5 = 637 см
-1

 за малих флюенсів із подальшим падінням інтенсивності цих 

смуг у випадку зростання часу опромінення вказує на єдиний механізм 

розглянутої поведінки коливних мод. З одного боку, резонансна взаємодія 

коливних та електронних станів приводить до підсилення ковалентності 

хімічних зв´язків, а з іншого – до зростання іонного характеру хімічних 

зразків. Обидва процеси конкурують між собою і перевага одного над іншим 

визначається ступенем радіаційних пошкоджень.  
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Послаблення інтенсивності коливних смуг унаслідок зростання концент-

рації радіаційних дефектів підсилюється нанокристалічною будовою плівок 

ТіО2, яка сприяє збільшенню вмісту числа активних поверхневих атомів.  

У випадку електронного опромінення тонких плівок ТіО2  з різними до-

зами поглинання у спектрах КРС мають місце зміни інтенсивності широко-

смугового фону (рис. 10.21). 

 

 

 

 

 
Рис. 10.21. Спектри КРС тон-

ких плівок анатазу ТіО2 у 

вихідному стані (1) та після 

електронного опромінення з 

дозами поглинання 3,0 (2), 4,0 

(3) (Si (100), λ = 488 нм, 

Ее = 1,8 МеВ). 

 

Видно, що за дози поглинання 3,0 МГр відбувається значне зростання 

інтенсивності широкосмугового фону. При використанні електронного опро-

мінення на відміну від іонного, для якого із зростанням флюенса інтен-

сивності фону підвищувалась, уже при дозі поглинання електронів 4,0 МГр 

інтенсивність фону падає. На відміну від широкосмугового фону для оберто-

ну 3ν1 = 429 см
-1

, навпаки, максимальне збільшення інтенсивності спостеріга-

ється за найвищої дози поглинання 4,0 МГр. 

Таким чином, у випадку електронного опромінення, як і для іонного, ха-

рактер резонансної взаємодії електронних і коливних станів визначається ти-

пом і концентрацією радіаційних пошкоджень, що у свою чергу впливають на 

хімічний міжзонний зв’язок у комплексі ТіО6 фази анатазу [15, 16]. 
 

10.5. Фотокаталітична активність тонких плівок ТіО2  

та його нанокомпозитів при іонному опроміненні 
 

Фотокаталітичні властивості радіаційно-модифікованих матеріалів на 

основі ТіО2 може значним чином підвищуватись залежно від дози опро-

мінення. Фотокаталітична активність плівок ТіО2, TiO2/Ag, TiO2/Au визнача-

лась по фоторозкладу барвника РБ при дії УФ-світла [15, 17]. Наночастинки 

благородних металів, що розподілені на поверхні ТіО2, грають роль центрів 

акумулювання та розділення фотогенерованих зарядів [18]. Оскільки рівень 

Фермі діоксиду титану знаходиться нижче порівняно зі сріблом та золотом, 

тому електрони із зони провідності ТіО2 можуть переходити до металевих 

частинок [19]. На міжфазній границі між напівпровідником і металом має 
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місце створення бар’єра Шотткі. Останній сприяє підвищенню розділення 

фотогенерованих зарядів, а відтак і активності фотокаталізатора. Однак 

наявність срібла та золота може також сприяти збільшенню ймовірності за-

хоплення дірок наночастинками благородних металів на поверхні TiO2, що 

призводить до зниження його активності [20]. 

Після бомбардування іонами Ті
+
 з незначним флюенсом 1∙10

12
 іон/см

2
 

розклад барвника РБ значно збільшується. При флюенсах 1∙10
13

 і 

1∙10
14

 іон/см
2
 константа швидкості фоторозкладу РБ близька до значень для 

неопроміненої плівки ТіО2. Іонне бомбардування максимальним флюенсом 

(5∙10
14

 іон/см
2
) призводить до значного зменшення константи швидкості фо-

торозкладу, величина якої досягає рівня близького до відсутності плівки (хо-

лостий дослід) (рис. 10.22). 

 

 

 

 

 

Рис. 10.22. Кінетичні 

криві фоторозкладу 

барвника РБ у присут-

ності неопромінених 

(1) та опромінених 

іонами плівок TiO2 (а), 

TiO2/Ag (б), TiO2/Au 

(в) з флюенсами 

1∙10
12

 (2); 1∙10
13

 (3); 

1∙10
14

 (4);  

5∙10
14

 іон/см
2
 (5), хо-

лостий дослід без плі-

вки (6) 

 
На відміну від плівки ТіО2 опромінення плівки TiO2/Ag максимальним 

флюенсом 5∙10
14

 іон/см
2
 сприяє найбільш ефективному фоторозкладу барв-

ника. Опромінення плівки TiO2/Ag флюенсами 1∙10
13

  і 1∙10
14

 іон/см
2 

 майже 

не впливає на величину константи швидкості фоторозкладу, у той час як 

опромінення флюенсом 1∙10
12

 іон/см
2 
значно підвищує її величину.  

Іонне опромінення плівок TiO2/Au також впливає на константу швидкос-

ті фоторозкладу РБ, величина якої варіюється залежно від флюенса. Най-

більш ефективно процес фоторозкладу проходить в присутності плівки, 

опроміненої флюенсом 1∙10
12

 і 1∙10
13

 іон/см
2
. При опроміненні плівки макси-

мальним флюенсом (5∙10
14

 іон/см
2
) процес фоторозкладу суттєвим чином 

погіршується. Константа швидкості фоторозкладу (k) барвника РБ за 

присутності неопроміненої плівки ТіО2 становить 2,0∙10
-3

 хв
-1

, а час його 
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напіврозкладу (t½) 350 хв (табл. 10.8). Значення k у присутності неопроміне-

них композитних плівок TiO2/Ag і TiO2/Au становить 1,5∙10
-3

 хв
-1

 і 1,4∙10
-3

 хв
-1

 

відповідно. Тобто має місце зниження фотокаталітичної активності неопро-

мінених плівок ТіО2 з металами, що можливо зумовлено екрануванням ними 

частини поверхні плівки каталізатора. Однак і в цьому випадку кінетичні па-

раметри фоторозкладу барвника є значно більшими, ніж при холостому 

досліді без присутності плівки. 

Водночас видно, що залежно від величини флюенса іонного опромінення 

має місце зміна кінетичних параметрів процесу фоторозкладу. Так, іонне 

опромінення плівки ТіО2 флюенсом 1∙10
12

 іон/см
2
 сприяє тому, що за її 

присутності константа швидкості фоторозкладу барвника досягає значення 

2,6∙10
-3

хв
-1

. Водночас опромінення флюенсом 5∙10
14

 іон/см
2
 веде до зниження 

величини константи (k = 0,6∙10
-3

 хв
-1

), значення якої стає майже співставним з 

її величиною при холостому досліді. На відміну від плівки ТіО2 іонне 

опромінення плівки TiO2/Ag усіма флюенсами сприяє підвищенню її фото-

каталітичної активності. При флюенсі 5∙10
14

 іон/см
2
 константа швидкості фо-

торозкладу барвника досягає максимального значення 5∙10
-3

 хв
-1

. 

Іонне опромінення плівок TiO2/Au також впливає на константу швид-

кості фоторозкладу РБ, величина якої змінюється від 1,8∙10
-3

 хв
-1

 при флюенсі 

1∙10
12

 іон/см
2
 до 1,4∙10

-3
 хв

-1
 та 0,9∙10

-3
 хв

-1
 при флюенсах 1∙10

14
 іон/см

2 
та 

5∙10
14

 іон/см
2
 відповідно. Найбільшими вони є при флюенсах 1∙10

12
 і 

1∙10
13

 іон/см
2
. У випадку найвищого флюенса (5∙10

14
 іон/см

2
) константа 

швидкості стає меншою, ніж у присутності неопроміненої плівки TiO2/Au.  

 
Таблиця 10.8. Кінетичні параметри процесу фоторозкладу РБ,  

обчислені в наближенні псевдопершого порядку реакції 

 

Плівка Константа швидкості k, хв
-1

 t½, хв 

Холостий дослід 0,7∙10
-3

 1055 

TiO2 (до опромінення) 2,0∙10
-3

 350 

ТіО2 (1∙10
12

 іон/см
2
) 2,6∙10

-3
 270 

ТіО2 (1∙10
13

 іон/см
2
) 1,9∙10

-3
 350 

ТіО2 (1∙10
14

 іон/см
2
) 2,0∙10

-3
 365 

ТіО2 (5∙10
14

 іон/см
2
) 0,6∙10

-3
 1070 

TiO2/Ag (до опромінення) 1,5∙10
-3

 480 

TiO2/Ag (1∙10
12

 іон/см
2
) 3,0∙10

-3
 235 

TiO2/Ag (1∙10
13

 іон/см
2
) 1,7∙10

-3
 420 

TiO2/Ag (1∙10
14

 іон/см
2
) 1,9∙10

-3
 370 

TiO2/Ag (5∙10
14

 іон/см
2
) 5,0∙10

-3
 140 

TiO2/Au (до опромінення) 1,4∙10
-3

 500 

TiO2/Au (1∙10
12

 іон/см
2
) 1,8∙10

-3
 380 

TiO2/Au (1∙10
13

 іон/см
2
) 2,0∙10

-3
 330 

TiO2/Au (1∙10
14

 іон/см
2
) 1,4∙10

-3
 495 

TiO2/Au (5∙10
14

 іон/см
2
) 0,9∙10

-3
 700 
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Таким чином, показано, що включення наночастинок благородних 

металів не призводить до покращання кінетичних параметрів фоторозкладу 

барвника РБ. Опромінення іонами неоднозначно впливає на фотокаталітичні 

властивості плівок. Разом з тим можна підібрати оптимальні флюенси 

іонного опромінення тонких плівок ТіО2, за яких має місце значне під-

вищення їхньої фотокаталітичної активності у процесі фоторозкладу барвни-

ка РБ. 

Співставляючи результати по фоторозкладу барвника РБ з дослідження-

ми оптичної провідності та ФЛ, можна відзначити, що значну роль у сенсибі-

лізації фотоактивності відіграють власні дефекти структури наночастинок 

ТіО2 та їхня модифікація опроміненням високоенергетичними бомбардуючи-

ми частинками. Це обумовлено присутністю в ТіО2 заряджених F
+
- i F-

центрів, природа яких під дією опромінення та у присутності металів може 

змінюватись. Виявляється, що фотогенерація носіїв зарядів, їхнє розділення, 

релаксація електронних збуджень не зв’язані лише з одним із факторів, який 

би міг бути визначальним у покращанні фотокаталітичної активності плівок 

ТіО2. Водночас, очевидно, що суттєвий вплив на кінетику фотокаталітичного 

розкладу речовин проявляє сукупність різноманітних факторів, в якій значну 

роль відіграють різні типи власних дефектів та їхня модифікація радіаційним 

опроміненням та наночастинками благородних металів золота і срібла. 
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