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П’ЄЗОРЕЗИСТИВНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМ НА ОСНОВІ СІТЧАСТИХ
ПОЛІУРЕТАНІВ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК
Е. А. Лисенков, Є. В. Лобко, З. О. Гаголкіна, Д. А. Баклан, В. В. Клепко
Анотація. Використовуючи метод імпедансної спектроскопії проведено дослідження особливостей електропровідності систем на основі сітчастих поліуретанів та вуглецевих нанотрубок в
залежності від величини зовнішнього тиску. Встановлено, що залежність електропровідності від
тиску проявляє перколяційну поведінку. Виявлено механізми нелінійної зміни електропровідності зі зростанням тиску. Показано, що досліджувані системи є перспективними п’єзорезистивними
матеріалами для створення сенсорів тиску.
Ключові слова: полімерні нанокомпозити, вуглецеві нанотрубки, електропровідність, перколяційна поведінка, зовнішній тиск
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PIEZORESISTIVE BEHAVIOR OF THE SYSTEMS BASED ON CROSS-LINKED
POLYURETHANES AND CARBON NANOTUBES
E. А. Lysenkov, Е. V. Lobko, Z. O. Gagolkina, D. А. Baklan, V. V. Klepko
Abstract. The research of features of electrical conductivity of the systems based on cross-linked
polyurethanes and carbon nanotubes depending on the value of external pressure is done using the
method of impedance spectroscopy. It is set that dependence of electrical conductivity on pressure
shows a percolation behavior. The mechanisms of nonlinear change of electrical conductivity with
growth of pressure is described. It is rotined that the probed systems are perspective piezoresistive
materials for creation of the sensors of pressure.
Keywords: polymeric nanocomposites, carbon nanotubes, electrical conductivity, percolation behavior, external pressure
ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СЕТЧАТЫХ
ПОЛИУРЕТАНОВ И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Э. А. Лысенков, Е. В. Лобко, З. А. Гаголкина, Д. А. Баклан, В. В. Клепко
Аннотация. Используя метод импедансной спектроскопии проведены исследования особенностей электропроводимости систем на основе сетчатого полиуретана и углеродных нанотрубок
в зависимости от величины внешнего давления. Установлено, что зависимость электропроводимости от давления проявляет перколяционное поведение. Обнаружены механизмы нелинейного изменения электропроводимости с ростом давления. Показано, что исследуемые системы
являются перспективными пьезорезистивными материалами для создания сенсоров давления.
Ключевые слова: полимерные нанокомпозиты, углеродные нанотрубки, электропроводимость, перколяционное поведение, внешнее давление
1. Вступ
Полімерні нанокомпозити на основі еластомерів з високою електропровідністю застосовуються в багатьох областях виробництва:
електропровідних покриттів до електромагнітного екранування мобільної електроніки
[1-2]. Найчастіше, для створення таких еластомерних нанокомпозитів використовують матрицю на основі поліуретану (ПУ) та різноманітні наповнювачі, наприклад технічний вуглець [3], металеві частинки [4] або вуглецеві
волокна [5], при цьому пороги перколяції для
таких систем становлять 5-10 %.
Протягом останніх років нанокомпозитні
матеріали на основі вуглецевих нанотрубок
(ВНТ) привертають до себе велику увагу дослідників завдяки унікальним властивостям, а
також широким перспективам їх практичного
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застосування [6-7]. Свої унікальні електричні
та термодинамічні властивості дані нанокомпозити набувають завдяки утворенню перколяційних кластерів з ВНТ у діелектричному
середовищі, причому у більшості випадках
поріг перколяції спостерігалося вже при надзвичайно малих концентраціях ВНТ [8]. Такий порівняно низький поріг перколяції пояснюється анізометрією форми ВНТ, які характеризуються великим значенням відношення
діаметр/довжина, який коливається в межах
200-1000.
Для електропровідних композиційних полімерних матеріалів, наповнених ВНТ характерна п’єзорезистивність, яка полягає у зміні
електричного опору цих матеріалів під впливом механічного навантаження. На відміну від
металів і напівпровідників п’єзорезистивність

вуглецевих нанотрубок.
Реакційне формування сітчастих поліуретанів (СПУ) здійснювали через стадію
форполімеру (макродіізоціанату – МДІ) взаємодією взятих у співвідношенні 1:2
поліпропіленгліколю (ППГ) (Мw = 1000) та толуїлендіізоціанату (ТДІ) (співвідношення
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2,4-/2,6-ізомерів = 80/20). Для синтезу МДІ ППГ осушували вакуумуванням (тиск 300 Па)
при 393 К протягом 3 год.

гетерогенних полімерних матеріалів не можна
пояснити тільки зміною розмірів зразків або
п’єзоелектричними явищами їх компонентів
[9]. Основною причиною п’єзорезистивності
вважається зміна тунельних відстаней між
частинками наповнювача [10]. При цьому
п’єзорезистивність може бути обумовлена, як
звичайною перебудовою контактів електро- Рис. 1. Реакція синтезу форполімеру на основі ППГ-1000 та ТДІ.
провідної сітки, так і пошкодженнями мате- Рис. 1. Реакція синтезу форполімеру на основі
Синтез форполімеру (рис. ППГ-1000
1) проводилитапри
ТДІ.393 оС протягом 1,5 год. до
ріалу [11]. Найбільша чутливість електричного опору до деформації спостерігається
при вмісту ізоціанатних груп 5,9 %. Проходження реакції визначали за
відсоткового
Синтез
форполімеру
(рис.
вмісті нанонаповнювача поблизу порогу
перзменшенням кількості
ізоціанатних
груп за методикою
[15]. 1) проводили
о
393форполімеру
С протягом
год. дотриметилолпропаном
відсоткового (ТМП),
коляції, при якому струмопровідні структури
Реакцію при
зшивання
(рис. 1,5
2) проводили
вмісту
ізоціанатних
груп
5,9
%.
Проходження
найбільш нестабільні. При вищому вмісті
напопередньо осушеним вакуумуванням при температурі 313-315 К. Розчинення ТМП в
реакції навизначали
зменшенням
кількості
повнювача підвищується стабільність
МДІ струпроводили
масляній за бані
при
346-348
К
протягом
ізоціанатних
груп
за
методикою
[15].
мопровідної сітки, оскільки руйнування
стру20 хв. при постійному перемішуванні в атмосфері осушеного аргону. Співвідношення
Реакцію зшивання форполімеру (рис. 2) промопровідних контактів між частинками
комМДІ:ТМП = 3:2.
пенсується утворенням нових контактів, що водили триметилолпропаном (ТМП), попереПеребіг реакції контролювали методом відбору проб з наступним титруванням за
ослабляє ефект п’єзорезистивності [12]. На дньо осушеним вакуумуванням при темпераметодикою [15] або за допомогою ІЧ-спектрометра з Фур’є перетворенням “Tensor-37”
п’єзорезистивність впливають, як властивості турі 313-315 К. Розчинення ТМП в МДІ провоBruker.
дили на масляній бані при 346-348 К протягом
нанонаповнювача (розміри і форма частинок,
площа поверхні, пористість, структура, хіміч- 20 хв. при постійному перемішуванні в атні властивості поверхні), так і властивостей мосфері осушеного аргону. Співвідношення
матриці (наприклад, модуль пружності) [13- МДІ:ТМП = 3:2.
Перебіг реакції контролювали методом від14]. Важливу роль у прояві п’єзорезистивності
4
титруванням за методивідіграє характер розподілу нанонаповнювача бору проб з наступним
у полімерній матриці, на який значно вплива- кою [15] або за допомогою ІЧ-спектрометра з
Фур’є перетворенням “Tensor-37” Bruker.
ють тип та умови змішування [13].
Дана робота присвячена вивченню
п’єзорезистивної поведінки нанокомпозитів
на основі сітчастих поліуретанів та вуглецевих нанотрубок з метою застосування даних
матеріалів як середовищ для сенсорів тиску.
2. Експериментальна частина
Для дослідження використовували системи
на основі сцтчастих поліуретанів та вуглецевих
нанотрубок.
Рис. 2. Реакція стадії зшивання форполімеру ТМП з утворенням СПУ. Фрагмент вузла
Реакційне формування сітчастих поліурезшивання.
танів (СПУ) здійснювали через стадію форпо- Рис. 2. Реакція стадії зшивання форполімеру
ТМП з ВНТ
утворенням
СПУ. Фрагмент вузла
лімеру (макродіізоціанату – МДІ) взаємодією Багатошарові
виробництва «ТМ Спецмаш» (Україна) виготовлені методом
зшивання.
взятих у співвідношенні 1:2 поліпропіленгліCVD (хімічне осадження парів) при вмісті мінеральних домішок 0,1%. Питома поверхня –
колю (ППГ) (Мw = 1000) та толуїлендіізоціа190 м2/г, зовнішній діаметр – 20 нм, довжина (5÷10) мкм [7]. Питома електропровідність
Багатошарові
виробництва
нату (ТДІ) (співвідношення 2,4-/2,6-ізомерів
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Спецмаш»
(Україна)
виготовлені
методом
CVD
= 80/20). Для синтезу МДІ ППГ осушували
ВНТ варіювали у межах (0,4 ÷ 3) мас. %. (далі %).
вакуумуванням (тиск 300 Па) при 393 К про- Введення
(хімічне
о с адження
парів)
вмісті
ВНТ в реакційну
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у виглядіпри
дисперсії
у дихлорометані
тягом 3 год.
мінеральнихфракція
домішок
0,1%. кипіння
Питома
поверхня
з температурою
313 К).
Диспергування ВНТ
(CH2Cl2) (використовувалась
діаметр
– 20 нм,УЗН-22/44
довжина
м2/г,зазовнішній
проводили– в190
дві стадії
допомогою штокового
диспергатора
при частоті
диспергування
22 кГц.
На першій
стадії здійснювали
диспергування ВНТ в CH
(5÷10)
мкм
[7]. Питома
електропровідність
σ2Cl2 (50 %
від загальної
маси зразка) протягом
хв. тиску
На другій15
стадії
післявздовж
введення дисперсії
спресованих
ВНТ2,5(за
ТПа)
осі ВНТ
у CH2Cl2 до охолодженої до кімнатної температури реакційної маси продовжували
диспергування ще протягом 2,5 хв.
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Реакційне формування СПУ з введеними ВНТ проводили на чашках Петрі за
температури 318 К. Видалення залишків розчинника проводили вакуумуванням плівок до
постійної маси.
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стиснення становить 10 См/см. Вміст ВНТ
варіювали у межах (0,4 ÷ 3) мас. %. (далі %).
Введення ВНТ в реакційну масу проводили
у вигляді дисперсії у дихлорометані (CH2Cl2)
(використовувалась фракція з температурою
кипіння 313 К). Диспергування ВНТ проводили в дві стадії за допомогою штокового диспергатора УЗН-22/44 при частоті диспергування 22 кГц. На першій стадії здійснювали
диспергування ВНТ в CH2Cl2 (50 % від загальної маси зразка) протягом 2,5 хв. На другій
стадії після введення дисперсії ВНТ у CH2Cl2
до охолодженої до кімнатної температури реакційної маси продовжували диспергування
ще протягом 2,5 хв.
Реакційне формування СПУ з введеними
ВНТ проводили на чашках Петрі за температури 318 К. Видалення залишків розчинника
проводили вакуумуванням плівок до постійної маси.
Дослідження електропровідності полімерних нанокомпозитів на основі СПУ та ВНТ
під дією різних зовнішніх тисків проводили,
використовуючи установку на базі гідравлічного пресу, схематичне зображення якої приведено на рис. 3. Тиск варіювали у межах 0,1
– 20 МПа. Конструкція комірки приведена у
збільшеному вигляді на рис. 3. Електроди були
виготовлені зі сталі.

Електропровідність вимірювали використовуючи метод імпедансної спектроскопії, реалізованої на базі імпедансметра Z-2000. Зразок поміщали між електродами комірки, при
цьому вимірювали його дійсну (Z’) та уявну
(Z’’) частини імпедансу. Із залежностей комплексного імпедансу визначали електропровідd
, де:
ність при постійному струмі σ dc =
SRdc
S – площа зразка; d – товщина зразка, використовуючи методику, описану в [16].
3. Результати та їх обговорення
Структура та властивості, зокрема і електропровідність, систем на основі СПУ та ВНТ
детально проаналізовані у роботі [17]. Дана
робота присвячена п’єзорезистивним ефектам, які проявляються у системі СПУ-ВНТ під
дією зовнішнього тиску.
На рис. 4. приведена залежність електропровідності систем на основі СПУ та ВНТ від
зовнішнього тиску. Для ненаповненого СПУ
електропровідність повільно знижується зі
зростанням тиску (рис. 4, крива 1). Цей факт
можна пояснити тим, що при зростанні тиску
гнучка поліетервмісна компонента СПУ значно ущільнюється, при цьому вільний об’єм у
цих областях знижується. Як відомо, у поліе-

Рис.
3. 3.Схематичне
установки на
наоснові
основігідравлічного
гідравлічного
пресу
та комірки
Рис.
Схематичнезображення
зображення установки
пресу
та комірки
для для
вимірювання електропровідності нанокомпозитів при високих тисках. 1 – поршень пресу;
нанокомпозитів
при високих
тисках.41 –– поршень
2–
2вимірювання
– зовнішнійелектропровідності
обмежувальний циліндр;
3 – тефлонова
прокладка;
зразок; 5пресу;
– електрод;
6 –3 притискний
зовнішній обмежувальний циліндр;
– тефлонова циліндр.
прокладка; 4 – зразок; 5 – електрод; 6 –
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притискний циліндр.
Електропровідність вимірювали використовуючи метод імпедансної спектроскопії,
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терах основним типом провідності є іонний, кластерів відбувається за рахунок зменшення
а перенос зарядів здійснюється переважно за проміжків між окремими кластерами, що дозвострибковим механізмом або механізмом віль- ляє кластерам об’єднуватися і утворювати „ненанотрубок та зміною кількості провідних кластерів [21]. Зростання електропров
ного
об’єму
По-суті,
приза ущільненні
ма- абоскінченний” перколяційний кластер.
іонний,
а перенос
зарядів[18].
здійснюється
переважно
стрибковим механізмом
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параметри рівн. (2), які приведені у табл. 1. З результатів апроксимації видно, що рівн. (2)
Таблиця 1
досить добре описує експериментальні
в областірівн.
тисків(2).
більших від Рс.
Значеннядані
параметрів
Таблиця 1. Значення параметрів рівн. (2).
Вміст ВНТ, %

k, См/см

Рс, МПа

п

0

9,8·10-10

2

-0,12

0,4

2,1·10-9

2

0,13

0,7

2,9·10

-7

5

0,26

1

4,4·10-6

6

0,06
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який містить 0,7 % нанотрубок є перспективним для його використання як середовища для
сенсорів тиску або різного роду тензодатчиків. Цей матеріал при зміні тиску від 0,1 до
20 МПа змінює електропровідність майже у
12 разів з 5,1·10-8 См/см до 5,8·10-7 См/см. Також такий матеріал характеризується найбільшою швидкістю відгуку на зміну зовнішнього
тиску. До недоліків матеріалу СПУ-0,7 % ВНТ
як п’єзорезистивного сенсорного середовища
можна віднести нелінійність зміни електропровідності з тиском та низький рівень електропровідності. Як альтернативу можна використати матеріал СПУ-3 % ВНТ, який має
набагато вищу власну електропровідність, хоч
і характеризується меншою швидкістю реакції
на зміну зовнішнього тиску.
Висновки
У результаті проведених досліджень було
вивчено вплив зовнішнього тиску на електропровідність систем на основі сітчастих поліуретанів та вуглецевих нанотрубок. Встановлено, що електропровідність ненаповненого
СПУ знижується зі збільшенням тиску, що
пов’язано зі зниженням вільного об’єму, за допомогою якого, в основному, здійснюється перенос зарядів. Показано, що зі збільшенням
тиску електропровідність наповнених систем
проявляє нелінійну поведінку: вона спочатку
стрімко зростає, а потім майже не змінюється
при збільшенні тиску. Це явище пояснюється
двома основними факторами: зміною електропровідності окремого кластеру із нанотрубок
та зміною кількості провідних кластерів. Виявлено, що при досягненні деякого критичного тиску у системі спостерігається різке зростання електропровідності, що пов’язано зі
формуванням „неперервних” кластерів із нанотрубок. Проведено аналогію між залежністю електропровідності від зовнішнього тиску
та класичною перколяційною поведінкою нанонаповнених систем. Така аналогія дозволяє
з високою точністю описувати залежності
σ ( Ð) у рамках скейлінгового рівняння з меσ(Р)
тою прогнозування п’єзорезистивних властивостей нанокомпозитних полімерних матеріалів. Показано, що матеріали на основі СПУ та
ВНТ є перспективними для їх використання як
п’єзорезистивні середовища для сенсорів тиску або різного роду тензодатчиків.
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Summary
This work is devoted to the study of piezoresistive behavior of nanocomposites based on crosslinked polyurethanes (CPU) and carbon nanotubes (CNT) with the purpose of application of these
materials as mediums for sensors of pressure. The method of impedance spectroscopy is used for the
research of the conductivity dependence of the systems based on CPU and CNT from the value of external pressure. The conductivity dependences of the systems based on CPU and CNT from the applied
external pressure are received, and these dependences are also modelled in the frame of the scaling
approach and the percolating theory. It is set that the conductivity dependence from pressure shows
a percolation behavior. It is rotined that the conductivity of nanofilled systems shows a nonlinear behavior with the increase of pressure. This phenomenon is explained by two basic factors: the change
of conductivity of an individual cluster of CNT and the change of amount of conducting clusters. It is
discovered that at achievement of some critical pressure in the system the sharp increase of conductivity, that it is related to the forming of „continuous” clusters from nanotubes, is observed. It is set that
using an analogy between the effect of saltatory change of conductivity with the increase of pressure
and classic percolation transition for the nanofilled systems allows to describe with high exactness the
conductivity dependences from pressure in the frame of scaling equation with the purpose of prognostication of piesoresistive properties of nanocomposite polymeric materials. It is experimentally
set that material based on CPU, which contains 0,7 % of CNT, at the change of pressure from 0,1 to
20 MPa changes conductivity almost in 12 times. It is rotined that the probed systems are perspective
piezoresistive materials for creation of the sensors of pressure.
Keywords: polymeric nanocomposites, carbon nanotubes, electrical conductivity, percolation behavior, external pressure
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1

Реферат
Дана робота присвячена вивченню п’єзорезистивної поведінки нанокомпозитів на основі
сітчастих поліуретанів (СПУ) та вуглецевих нанотрубок (ВНТ) з метою застосування даних матеріалів як середовищ для сенсорів тиску. Для дослідження залежності електропровідності систем на основі СПУ та ВНТ від величини зовнішнього тиску використовували метод імпедансної
спектроскопії. Отримано залежності електропровідності систем на основі СПУ та ВНТ від прикладеного зовнішнього тиску, а також промодельвано дані залежності у рамках скейлінгового
підходу та теорії перколяції. Встановлено, що залежність електропровідності від тиску проявляє
перколяційну поведінку. Показано, що зі збільшенням тиску електропровідність наповнених систем проявляє нелінійну поведінку. Це явище пояснюється двома основними факторами: зміною
електропровідності окремого кластеру із нанотрубок та зміною кількості провідних кластерів.
Виявлено, що при досягненні деякого критичного тиску у системі спостерігається різке зростання електропровідності, що пов’язано зі формуванням „неперервних” кластерів із нанотрубок.
Встановлено, що використовуючи аналогію між ефектом стрибкоподібної зміни електропровідності зі збільшенням тиску та класичним перколяційним переходом для нанонаповнених систем
дозволяє з високою точністю описувати залежності електропровідності від тиску у рамках скейлінгового рівняння з метою прогнозування п’єзорезистивних властивостей нанокомпозитних полімерних матеріалів. Експериментально встановлено, що матеріал на основі СПУ, який містить
0,7 % ВНТ, при зміні тиску від 0,1 до 20 МПа змінює електропровідність майже у 12 разів. Показано, що досліджувані системи є перспективними п’єзорезистивними матеріалами для створення сенсорів тиску.
Ключові слова: полімерні нанокомпозити, вуглецеві нанотрубки, електропровідність, перколяційна поведінка, зовнішній тиск
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