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Тема (укр.)
Фізико-хімічні

властивості

політетрафторетилену

та

поліпропілену,

наповнених

багатошаровими

вуглецевими

нанотрубками

Тема (англ.)
Physico-chemical properties of polytetrafluoroethylene and polypropylene, filled with multilayered carbon nanotubes

Реферат (укр.)

З метою створення полімерних нанокомпозитів з високими механічними характеристиками оптимізовано синтез
вуглецевих нанотрубок методом каталітичного хімічного осадження з газової фази (CVD - методом) та проведено аналіз
характеристик нанотрубок залежно від умов синтезу: складу та дисперсності каталізатора, тривалості процесу
виробництва ВНТ, природи прекурсора – джерела атомів Карбону. Одержано наповнені ними політетрафторетиленові та
поліпропіленові нанокомпозити. Досліджено властивості політетрафторетилену, наповненого ВНТ вмістом від 0,1 до 25,0
%. Показано, що для цієї системи оптимально наповнювати водну суспензію політетрафторетилену розчином кавітованих
ВНТ, а додаткові етапи очищення від мінеральних домішок та збільшення кількості функціональних груп на поверхні ВНТ
– неефективні. Нанокомпозити поліпропілену з вмістом від 0,05 до 5,0 % ВНТ одержували екструзією з розплаву. Вивчено
термічні

характеристики,

температури

склування,

теплопровідність,

електропровідність,

кристалічність,

вплив

електронного опромінення на параметри гратки, фотолюмінесценцію, міцність і кристалічну структуру композитів
ПП/ВНТ. Показано, що присутність ВНТ в полімерних матрицях підвищує біосумісність і дозволяє використання таких
нанокомпозитів для ендопротезування

Реферат (англ.)
In order to create polymer nanocomposites with high mechanical characteristics, carbon nanotube synthesis was optimized
using the catalytic chemical vapor deposition from the gas phase method (CVD method) and the characteristics of the nanotubes
were analyzed depending on the synthesis conditions: the composition and dispersion of the catalyst, the duration of the
production process of CNT, the nature of the precursor - the source of atoms Carbon. Polytetrafluoroethylene and
polypropylene nanocomposites filled with them were obtained. The properties of polytetrafluoroethylene filled with CNT
content from 0.1 to 25.0% are investigated. It is shown that for this system it is optimal to fill the aqueous suspension of
polytetrafluoroethylene with a solution of cavitating CNTs, and the additional stages of purification from mineral impurities and
an increase in the number of functional groups on the surface of the CNT are ineffective. Polypropylene nanocomposites with a
content of from 0.05 to 5.0% CNTs were extruded from the melt. The thermal characteristics, glass transition temperatures,
thermal conductivity, electrical conductivity, crystallinity, the influence effect of electronic irradiation on the lattice parameters,
photoluminescence, strength, and the crystal structure of PP/CNT composites were studied. Experience has shown that the
presence of CNTs in polymer matrices increases biocompatibility and allows the use of such nanocomposites for
endoprosthetics.
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