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ВЪВЕДЕНИЕ
Полимерните нанокомпозитни материали са нови материали, които в последното
десетилетие предизвикват голям интерес. Това се дължи на подобрените им свойства, в
сравнение с тези на изходните полимери и на класическите композитни материали. Те са
материали, съдържащи диспергирана ултрафина фаза, с нанометрични размери на частиците
(1 – 100 nm) в полимерна термопластична или термореактивна матрица. Използването на
малки количества от нанопълнители (1 –5%) позволява да се достигнат свойства, сравними
или по-добри от тези, които се постигат с традиционните пълнители при степен на напълване
15 –40%.
По отношение на наноразмерните неорганични пълнители, използвани досега, глините
(слоестите силикати) предизвикват особен интерес поради широкото им разпространение в
природата и ниската им цена. Те са съставени от няколко слоя, които са опаковани
успоредно един над друг, при което се образуват т. нар. стекове. Последните имат дебелина
приблизително 1 nm и дължина до няколко µm. Това означава, че всеки слой е с голямо
характеристично отношение, което води до повишаване на възможността за енергиен пренос
от неорганичната към органична фаза и обратно. Редица експериментални изследвания на
тези материали показват, че полимерните нанокомпозитни материали притежават нови, а
понякога и значително подобрени свойства, които не се проявяват в отделните фази или от
традиционните композитни материали. Подобрението на свойствата е най-ефективно, когато
стекове наноглини с дебелина 1 nm са самостоятелно диспергирани в полимерната матрица.
Съществуват четири основни метода за получаване на полимер/силикатни нанокомпозити:
от стопилика, от разтвор, чрез in-situ полимеризация и чрез зол-гел технологии. При
смесване от стопилка термопластичният полимер механично се смесва с органофилизиран
силикат над температурата му на встъкляване и стапяне, при което полимерните вериги се
интеркалират между отделните слоеве на силиката. Смесването от разтвор се основава на
система, в която полимера е разтворим, а силикатните пластове набъбват. Слоестосиликатната суспензия и полимерният разтвор се смесват, при което полимерните вериги се
вмъкват и изместват разтворителя от междинните слоеве на силиката. При отстраняване на
разтворителя се получава полимерен нанокомпозит.
Флуорираните полимери
притежават
редица предимства пред
останалите
високомолекулни съединения. Те притежават висока термична стабилност, химическа
устойчивост (на киселини, основи и разтворители), ниски диелектрични константи, ниска
абсорбционна способност към вода, добра устойчивост към окисление и стареене, ниска
запалимост и специфични повърхностни свойства. Въпреки високата им цена,
флуорополимерите са обект на приложение в аеронавигационното инженерство, намират все
повече приложения като защитни и противоприлепващите покрития, Li-йонни батерии
(свързващи, сепаратори, и полимерни електролити), оптични влакна, бои,
повърхностноактивни вещества, противо-пожарни пени и др.
Сред тях, винилиденфлуорид-хексафлуоропропеновият съполимер, подобно на
поливинилиденфлуорида, кристализира в най-малко 4 кристални модификации: α-, β-, γ- и δ-.
Те са определящи за уникалните свойства и богатата микроструктура на
поливинилиденфлуорида и съполимерите на винилиденфлуорида. Този полиморфизъм е
свързан с малко по-големият Ван дер Ваалсов радиус на флуорния атом (1.35 Ǻ) спрямо този
на водородния атом (1.2 Ǻ). При изходния винилиденфлуорид-хексафлуоропропенов
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съполимер неполярната α- фаза е доминираща при кристализация от стопилка. От научна и
приложна гледна точка по-голям интерес предизвиква β- фазата, тъй като тя е отговорна за
пиезо-, пиро- и фероелектричните свойства на материалите на основа посочените
флуорополимери. Добавянето на слоести силикати към полимерите има за цел да индуцира
полиморфизъм и да се стабилизира метастабилната β- фаза.
Цел и основни задачи на изследването
Целта на настоящия дисертационен труд е да се получат нанокомпозитни материали от
винилиденфлуорид-хексафлуоропропенов съполимер и различни органично модифицирани
наноглини на основа монтморилонит, да се изучи тяхната структура, основните им свойства
и проучат някои възможности за приложението им в практиката.
Осъществяването на поставената цел обхваща изследвания в следните три основни
направления:
1. Проследяване влиянието на природата на органично модифицираните наноглини
върху основните свойства на нанокомпозити от винилиденфлуоридхексафлуоропропенов съполимер, получени чрез смесване в стопилка и утаяване
от разтвор.
2. Изучаване на структурата, степента на интеркалиране или ексфолиране и начините
за трансформиране на α- полимерните кристали в β- полиморфна модификация на
съполимера при добавянето на наноглини.
3. Изследвания, свързани с възможността за приложение на получените
нанокомпозити в практиката, като микроелектромеханични системи.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Получаване на наноматериали на основа винилиденфлуорид-хексафлуоро-пропенов
съполимер и наноглини Nanomer PGV или Nanomer I.31PS чрез смесване в
стопилка
Съществуват четири основни метода на получаване на полимер/силикатни
нанокомпозити: от стопилика, от разтвор, чрез in-situ полимеризация и чрез зол-гел
технологии. Всяка полимерна система изисква избор на подходящ метод и условия на
преработка, за да се достигне желан продукт и максимална ефективност. В настоящата
дисертационна работа, от съображения за опростяване на технологичните процедури с цел
по нататъшно използване на методиките директно в производството, са използвани методите
на смесване от стопилка и смесване от разтвор.
При смесване от стопилка термопластичния полимер механично се смесва с
органофилизиран силикат над температурата му на встъкляване и стапяне, при което
полимерните вериги се интеркалират между отделните слоеве на силиката. Методът е с
редица предимства, но основен недостатък е бавното проникване на стопилката от полимер в
силикатните галерии. Подобрението на свойствата на полимерната матрица е най-ефективно,
когато листовете наноглини с дебелина 1 nm са самостоятелно диспергирани в полимерната
матрица. При сравняване на промените в свойствата и структурата на нанокомпозити на
основа ВДФ-ХФП с органичномодифициран и немодифициран слоест силикат е установено,
че органичната приставка на модификатора значително влияе при трансформирането на α- в
β- фаза.
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В Табл. 1 са показани DSC- параметрите за изходен ВДФ-ХФП съполимер и
нанокомпозитните материали на негова основа с използваните два типа наноглини.
Резултатите показват, че добавянето на Nanomer PGV или Nanomer I.31PS към съполимера
не води до промяна в температурите на начало Тн и край Ткр на топене при първото и второ
нагряване и за двата типа образци. Тези температури са в границите съответно на 90 и 151 –
153С. От същата Табл. 1 може да се види, че и при двете нагрявания за различните серии
образци температурата на топене Тm не се променя (131 – 133С).
Всички DSC- термограми на изходен пресован ВДФ-ХФП съполимер и материалите с
Nanomer PGV и Nanomer I.31PS показват един пик на стапяне. Изключение прави изходния
прахообразен съполимер при първо нагряване, който притежава два пика, съответно при
118.0 и 128.5˚С – Фиг. 1. Двойният пик на топене вероятно се дължи на процесите на топенекристализация и на несъвършени кристалити, съдържащи се в изходния ВДФ-ХФП
съполимер. Интересно е да се отбележи, че търговския Kynar® хомополимер показва един
пик на стапяне. Предполага се, че двойните пикове може да са резултат на свързванията
„глава-глава” и „опашка-опашка” в образците от ВДФ-ХФП съполимер, подобно на ПВДФ.
Тези свързвания обуславят различна конфигурационна микронееднородност на веригите,
което влияе върху опаковката им в кристалната фаза и термодинамичното им поведение.
DSC- термограмите на наноматериалите на основа ВДФ-ХФП съполимер с наноглини
показват един пик на стапяне – Табл. 1. Това най-вероятно е резултат от действието на
наноглините като центрове на кристализация на съполимера, което промотира по-малки и
по-еднородни ламели. Всички те се стапят едновременно по време на нагряването.
Температурата на кристализация Тc на съполимера в нанокомпозитите се увеличава от
95.5С за изходния пресован ВДФ-ХФП съполимер до 102.8 и 101.0С, съответно за
материалите с Nanomer PGV и Nanomer I.31PS при съдържание на 10 mass% пълнител
(Табл. 1). Освен това, за двата типа нанокомпозитни материали няма значителни различия в
техните Тc и Тm. Посочените температури остават постоянни с повишаване на съдържанието
на Nanomer PGV и Nanomer I.31PS в изследвания интервал (1.5 – 10 mass%). Всичко това е
в съответствие с данните от XRD- анализа. Това показва, че добавянето на наноглина
предизвиква кристализация в β- полиморфна модификация, която има по-висока Тc и Тm.
В същата Табл. 1 е показана и степента на кристалност α на изходния ВДФ-ХФП
съполимер и сериите от образци на негова основа с двата вида наноглини. За пресования
изходен съполимер тя е ~ 26%, докато за композитните материали с Nanomer PGV, α е в
границите от 26.4 до 27.2% и от 23.9 до 20.3%, съответно при първо и второ нагряване. За
ВДФ-ХФП съполимер/Nanomer I.31PS композитните материали α намалява от 26.4 до 20.5%
и от 23.9 до 18.7%, съответно при първо и второ нагряване. Степента на кристалност на
изходния съполимер под формата на прах е значително по-висока – 41.2%. Данните за
степента на кристалност на ВДФ-ХФП съполимер са по-ниски от тези на фирмата „Solvay”
за немодифициран ПВДФ. Това се дължи на съдържанието на ХФП в съполимера и на
свързванията „глава-глава” и „опашка-опашка” в съполимера, използван в нашето
изследване.
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Таблица 1
DSC- параметри за изходен ВДФ-ХФП съполимер и нанокомпозитните материали на негова основа с Nanomer PGV и Nanomer I.31PS

α, %

Тн, C

Тm, C

Tкр, C

Hm, J/g

α, (%)

Тc,C

Hc, J/g
41.2
26.4
24.5
26.9
27.2
24.0
22.6
20.5

85.2
88.1
88.1
87.1
90.2
90.2
90.1
90.2

130.6
131.9
131.5
133.2
133.0
133.2
131.9
132.4

150.2
150.1
150.1
150.3
151.4
151.3
152.4
153.1

24.2
25.1
23.1
22.9
21.3
24.4
22.1
19.6

23.1
23.9
22.1
21.9
20.3
23.3
21.1
18.7

94.3
95.5
97.6
103.3
102.8
101.2
101.1
101.0

28.8
29.6
28.2
24.6
23.8
27.3
23.8
22.5

Hm,
J/g
43.2
27.7
25.6
28.2
28.5
25.2
23.7
21.5
Tm II, C
85.3
83.2
84.1
87.3
88.4
90.2
90.1
90.2

118.0
132.4
131.4
131.1
131.0
132.0
130.6
131.4

128.5
ВДФ-ХФП съполимер (прах)
ВДФ-ХФП съполимер (пластина)
1.5 %

6%
Nanomer PGV
10 %
1.5%
6%
NanomerI.31PS
10 %

Тm I, C

Второ
Първо
Съдържание на пълнител, mass%

Tкр,
C
150.1
150.2
150.2
150.3
151.3
153.4
152.1
152.1
Тн, C

Кристализация
Нагряване

Отново от Табл. 1 става ясно, че добавянето на двата типа глини към ВДФ-ХФП
съполимер води до понижаване на стойностите на енталпията на кристализация и топене
(Hc и Hm).
От диференциално термичния анализ на
материалите, съдържащи 3 и 10 mass% пълнител, се вижда, че по-термостабилни са тези на
основа Nanomer PGV (Табл. 2). Тяхната
температура на начало на деструкция и температура при 10% загуба на маса са съответно
344 и 323С и 410 и 380С за образците с 3
mass% Nanomer PGV и Nanomer I.31PS.
Посочените термични свойства за нанокомпозитните материали с 10 mass% Nanomer PGV
и Nanomer I.31PS са 360 и 340С и 410 и
370С. Максималната скорост на деструкция
на композитите на основа ВДФ-ХФП съполимер и Nanomer PGV е също по-висока от тази
на основа Nanomer I.31PS .

Фиг. 1. DSC- термограма на изходен прахообразен
ВДФ-ХВП съполимер при нагряване и
кристализация
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Таблица 2
Термични свойства на нанокомпозитни материали на основа ВДФ-ХФП съполимер Nanomer PGV и
Nanomer I.31PS
Съдържание, mass%
№

Термични свойства

NanomerPGV
3
10

Nanomer I.31PS
3
10

1

Начало на деструкция, С

344

360

323

340

2

10% загуба на маса, С

410

410

380

370

3

Максимална скорост на деструкция, С

435

413

396

382

На следващите Фиг. 2 и 3 са показани дифракционните пикове на изходен ВДФ-ХФП
съполимер и нанокомпозитните материали на тяхна основа. Вижда се, че природата на
пълнителя оказва влияние върху дифракционната картина на изследваните композитни
материали. Материалите, съдържащи 10 mass% органично модифицирана глина, показват поголяма девиация на основните дифракционни отражения при 2θ = 18.6 и 20.1 (Фиг. 3). На
същата фигура се наблюдават и забележими изменения в отместването на пиковете и
интензитета им, т.е. върху количеството и съвършенството на кристалната фаза в
композициите. По отклонението на основните дифракционни отражения към по-малките
ъгли може да се предположи, че плътността на опаковката на тези нанокомпозити се
понижава поради по-напрегнатото състояние на кристализиращите сегменти в
междуфазовите области. Това се дължи на по-доброто взаимодействие между наноглината
Nanomer I.3PS и матрицата от ВДФ-ХФП съполимер. Посоченият пълнител инициира
забележимо повишаване на β- формата от съполимера в получените композити.
За разлика от материaлите с модифицирана глина, при тези с немодифицирана (Фиг. 2) се
наблюдават девиации в обратна посока (2θ = 18.6 и 20.1) при същата концентрация на
пълнителя – 10 mass%. Това вероятно се дължи на уплътняване на сегментите в
междуфазовите области.
Използвайки абсорбциите при 764 и 840 cm-1 (характеристични пикове за α- и β- фаза,
съответно) от инфрачервените спектри, може да се изчислят относителните количества на
двете кристални фази.
Стойностите, изчислени за количеството на β- фазата ( FIR ) от FT–IR спектрите за ВДФХФП съполимер и неговите нанокомпозити показват, че с увеличаването на съдържанието на
наноглина се увеличава количеството на β- фазата от 30% за изходния съполимер до 44 –
55% при нанокомпозити с 10 mass% Nanomer PGV и Nanomer I.31PS.
На Фиг. 4 са показани микрофотографии на нанокомпозитните материали на основа
ВДФ-ХФП съполимер и използваните наноглини Nanomer PGV и NanomerI.31PS.
Установено е, че при съдържание на 10 mass% пълнител при смесване от стопилка се
наблюдава добро разпределение на наноглините в матрицата от ВДФ-ХФП съполимер. Това
е по-добре изразено при материалите на основа Nanomer I.31PS, което се дължи на
органофилния му характер спрямо този на Nanomer PGV.
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Фиг. 2. Дифрактограми на изходен ВДФ-ХФП Фиг. 3. Дифрактограми на изходен ВДФ-ХФП
съполимер, Nanomer PGV и нано-композитните съполимер,
Nanomer
I.31PS
и
наноматериали на тяхна основа
композитните материали на тяхна основа

Установено е, че индексът на стопилка MFI (Фиг. 5) на получените нанокомпозитни
материали намалява с повишаване на съдържанието на пълнител (С, mass%). Той е от 6.52
g/10 min за чистия съполимер и 3.13 и 4.83 g/10 min, съответно за композитите с Nanomer
PGV и Nanomer I.31PS.

(а)

(б)

Фиг. 4. Микрофотографии на нанокомпозитни материали (х400) на основа ВДФ-ХФП съполимер
и съдържащи 10 mass% Nanomer PGV (а) и Nanomer I.31PS (б)

На получените нанокомпозити са определени: якостта (ζ), относителното удължение при
опън (ε), модулът на Young (Y) и енергията за разрушаване (Еb). Якостта при опън ζ за
материалите на база ВДФ-ХФП съполимер с Nanomer I.31PS расте от 29.8 до 31.1 МРа при
1.5 mass% съдържание на пълнител, след което намалява до 13 МРа при 10 mass% (Фиг. 6).
За материалите с Nanomer PGV се наблюдава понижение на якостта до 20.6 МРа при 3
mass%. След това, с увеличаване на съдържанието на пълнител до 10 mass%, тя остава почти
постоянна (около 20 МРа).
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Фиг. 5. Зависимост на индекса на стопилка MFI Фиг. 6. Зависимост на якостта при опън ζ на
на нанокомпозитни материали на основа ВДФ- нанокомпозитни материали на основа ВДФ-ХФП
ХФП съполимер от съдържанието на пълнител
съполимер от съдържанието на пълнител

Зависимостта на относителното удължение при опън ε на изследваните нанокомпозити е
аналогична на тази за якостта – Фиг. 7. При използване на Nanomer I.31PS относителното
удължение първоначално се увеличава, а след 1.5 mass% съдържание на пълнител плавно се
понижава. За материалите с Nanomer PGV ε слабо намалява и след 3 mass% остава почти
постоянно.
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Фиг. 7. Зависимост на относителното удължение при опън ε на нанокомпозитни материали на
основа ВДФ-ХФП съполимер от съдържанието на пълнител

Изследвани са и модулът на Young Y и енергията за разрушаване Еb на получените
композитни материали – Фиг. 8 и 9. Вижда се, че модулът на композитните материали почти
не зависи от съдържанието на Nanomer PGV и Nanomer I.31PS и е в границите 215 – 265
МРа, докато енергията за разрушаване се понижава и достига съответно до 7.5 и 6.0 J за
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Фиг. 8. Зависимост на модула на Young Y на Фиг. 9. Зависимост на енергията за разрушаване
нанокомпозитни материали на основа ВДФ- Еb на нанокомпозитни материали на основа ВДФХФП съполимер от съдържанието на пълнител
ХФП съполимер от съдържанието на пълнител

композициите с Nanomer PGV и Nanomer I.31PS при съдържание от 10 mass% на
пълнителя.
И за двата типа нанокомпозитни материали, топлоустойчивостта по Vicat се повишава с
7С спрямо тази на изходния съполимер, достигайки 129С при съдържание 10 mass% от
използваните пълнители.
Анализът на деформационно-якостните свойства на материалите на основа ВДФ-ХФП
съполимер с наноглини показва, че по-добри резултати са получени при използването на
Nanomer I.31PS. Това се дължи на по-високата органофилност на използвания пълнител
(повърхностно модифициран с 0.5 – 5 mass% аминопропил-триетоксисилан и 15 – 35 mass%
октадециламин), в сравнение с тази на Nanomer PGV.
Получаване на наноматериали от винилиденфлуорид-хексафлуоропропенов
съполимер и Cloisite 30В чрез смесване от стопилка
След установяване на положителното въздействие на органично модифици-раната
наноглина върху свойствата нанокомпозити на основа ВДФ-ХФП съполимер, в сравнение с
тези на немодифицираната, изследванията са насочени към използването на различни по
природа модификатори върху един и същ нанопълнител (монтморилонит). В настоящия и
следващ раздел това е направено с нанопълнители Cloisite 30В и Cloisite 15А.
Един от най-използваните слоести силикати за компаундиране на полимери при
създаването на полимерни нанокомпозити е монтморилонитът. Той се отнася към групата на
т. нар. 2:1 филосиликати и е основна съставка на бентонита. Голямата дължина и ширина на
слоевете спрямо дебелината му (стотици nm/1 nm) и способността му да набъбва го прави
подходящ за армиране на полимерната матрица. Естествено заредените му силикатни слоеве
водят до несъвместимост с хидрофобните полимери. Липсата на афинитет между
хидрофилния силикат и хидрофобния полимер може да доведе до агломерация на пълнителя
8

в полимерната матрица. Това налага предварителна обработка на наноглината. Природният
ММТ обикновено съдържа Na+ или K+ катиони, които могат да бъдат заменени чрез
йонообменни реакции с катионни повърхностноактивни вещества. Промененият пълнител
става органофилен. Полимерните макромолекули могат да се вмъкват в галериите на
слоестия силикат. Освен по-добрата съвместимост, предварителното третиране на ММТ има
за цел да увеличи разстоянието на междинните слоеве. Базовото разстояние може да се
променя в зависимост от характера на обменяните катиони и/или от размера на органичната
молекула. В търговската мрежа се предлагат няколко разновидности органомодифицирани
наноглини, които са съвместими с много полимерни материали.
Ниското съдържание на хексафлуоропропен (до 10 – 15 mol%) в ВДФ-ХФП съполимер
незначително променя симетрията на кристалната решетка, в сравнение с тази на ПВДФ.
Това позволява съполимерът да се анализира аналогично на хомополимера. При
получаването на нанокомпозитни материали на основа ВДФ-ХФП съполимер и
органичномодифицирана наноглина Cloisite 30В се наблюдават всичките основни четири
полиморфни кристални фази, характерни и за ПВДФ. Най-полярната от тях е β- фазата, послабо полярни са γ- и δ- фазите, а α- фазата е неполярна.
XRD- дифракционните пикове при 2θ = 18.4, 19.9 и 26.5 съответстват на α- фаза (Фиг.
10), тези в областта 2θ = 20.2 – 21.1 съответстват на β- фаза при отсъствие на γ- фаза,
установена с помощта на инфрачервената спектроскопия. Увеличаването на интензитета на
пиковете при 2θ > 20.2 и паралелното намаляне на интензитета при 2θ = 18.4 с увеличаване
на съдържанието на пълнител, както и появата на общ пик, изместен към по-високите
стойности на ъгъла на отражение, е ясна индикация за увеличаване на съдържанието на βфазата. Това се потвърждава и от количествено изчислената β- фаза от инфрачервения
спектър на получените нанокомпозити, чиито стойности са показани в Табл. 3 и Фиг. 11.
От интензитета на дифрактограмите при ниските стойности на дифрактиралите лъчи (2θ =
1 – 10) може да бъде направена качествена оценка на микроструктурата на получените
нанокомпозити. На Фиг. 10 се вижда, че при композита, съдържащ 6.0 mass% Cloisite 30В,
пикът при 2θ = 4.9 изчезва, а при по-ниско и по-високо съдържание на пълнител, се
наблюдава. Това означава, че изследвания композит с 6.0 mass% нанопълнител е напълно
деламиниран (разслоен, ексфолиран) до първичния му нанометричен размер. Освен това,
частичките слоест силикатен пълнител са на такова разстояние една от друга, че
периодичността им изчезва. Това е възможно, когато електростатичните сили на
взаимодействие между самите слоеве на нанопълнителя са напълно преодолени от
полимерните вериги.
Получената структура е ексфолирана. Когато тези сили не са напълно преодолени, както
при композитите с 3.0 и 10.0 mass% Cloisite 30В (Фиг. 10), подредената многослойна
морфология с нейната периодичност се регистрира на рентгенограмата. При тези композити,
както и при тези с 0.75 и 1.5 mass% пълнител, се наблюдава смесена структура −
интеркалирана/ексфолирана.
Индексът на стопилка (Табл. 4) намаля с увеличаване на съдържанието на пълнител при
всички проби и достига до 3.5 g/10 min при съдържание на 10.0 mass% нанопълнител.
Деформационно-якостните свойства на получените материали на основа ВДФ-ХФП
съполимер и Cloisite 30В се променят както следва: с увеличаване на съдържанието на
нанопълнител, намалят якостта при опън, относителното удължение и енергията за разру9

Фиг. 10. XRD- дифрактограми на изходен ВДФ- Фиг. 11. FT-IR- спектри на изходен ВДФ-ХФП
ХФП съполимер и неговите нанокомпозити
съполимер и неговите нанокомпозити

разрушаване; модулът на Young намалява драстично при ниско съдържание на пълнител (до
1.0 mass%), след което плавно се повишава - Табл. 4.
Таблица 3
Съдържание на β- фаза на изходен ВДФ-ХФП съполимер и нанокомпозити на негова основа
Съдържание на Cloisite30B,
mass%
0
0.75
1.5
3.0
6.0
10.0

β- фаза, %
30
36
43
50
55
68

В DSC- термограмите на изследваните материали се наблюдават ендотермични
асиметрични пикове на топене при първо и второ стапяне. Удълженият пик на всички проби
при второто топене е доказателство за затрудняване на процеса, което е в следствие на
усъвършенстваната кристална фаза след първото топене и бавната кристализация.
Установено е, че с увеличаване на съдържанието на пълнител логично намаля степента на
кристалност поради увеличилите се пространствени пречения. Това се вижда от намалената
площ на екзотермичният пик при охлаждане.
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Таблица 4
Деформационно-якостни параметри на изходен ВДФ-ХФП съполимер и нанокомпозити на негова
основа
Съдържание на Cloisite 30B,
mass%
0
0.75
1.5
3.0
6.0
10.0

МFI,
10 g/min

ζ,
MPa

ε,
%

Y,
MPa

Eb,
J

6.5
4.9
5.0
4.9
3.7
3.5

29.8
28.0
28.0
27.9
23.7
14.5

780
790
760
770
700
550

215
120
184
186
208
220

15.7
11.6
11.8
11.8
9.8
3.5

В Табл. 5 са посочени температурите на топене (Тm) при първо и второ стапяне и
съответните енталпии (Hm), както и температурата на кристализация (Тc) и енталпията
(Hc). Вижда се, че Тm при първо и второ стапяне и Тc се повишават, докато Hm при първо и
второ стапяне и Hc се понижават с увеличаване на степента на напълване с Cloisite 30В.
Таблица 5
DSC- термограми на изходен ВДФ-ХФП съполимер и негови нанокомпозити
Съдържание на Cloisite 30B,
mass%
0
1.5
6.0
10.0

Първо стапяне
Тm, C
132
140
141
136

Hm, J/g
27.7
21.1
19.6
20.7

Второ стапяне
Тm, C
132
142
142
140

Hm, J/g
25.1
21.9
20.6
21.9

Кристализация
Тс, C
95.5
105.7
106.8
105.4

Hc, J/g
29.6
22.4
21.2
19.8

В заключение може да се каже, че органично модифициран монтморилонит с търговско
наименование Cloisite 30В към ВДФ-ХФП (15 mol%) и при смесване от стопилка допринася
за термичната устойчивост и значително повишава съдържанието на пиезо- и
пироелектричната β- фаза, за сметка на слабо намалените деформационно-якостни
характеристики. Изключение прави модула на Young, който се запазва а при съдържание на
10 mass% нанопълнител се увеличава над стойността за изходния ВДФ-ХФП съполимер.
Получаване на наноматериали с повишено съдържание на β- фаза на основа
винилиденфлуорид-хексафлуоропропенов съполимер и органично модифицирана
наноглина Cloisite 15A
Предварителните изследвания на нанокомпозитните материали от ВДФ-ХФП съполимер с
различни органично модифицирани наноглини Nanomer I.31PS, Cloisite 15A, Cloisite 30В
както и с немодифицирана такава Nanomer PGV показват, че при използване на Cloisite
15A материалите притежават по-добри деформационно-якостни свойства и повишено
съдържание на β- фаза.
При получаване на полимерни слоести силикатни нанокомпозити е важно да се знае
степента на интеркалиране/ексфолиране и нейното влияние върху свойствата на получените
материали, т. е необходимо е да се анализира микроструктурата им. За охарактеризиране на
11

микроструктурата на органоглините и нанокомпозитите широко се използва XRD- анализ.
Органоглините притежават характеристичен XRD- пик, дължащ се на тяхната подредена
слоеста структура. Всяка промяна в междуслоевото пространство и междуплоскостното
разстояние в структурата на наноглината чрез модификация или интеркалиране на полимер
води до промяна в позицията, ширината и интензитета на характеристичния пик в XRD
спектъра. Според закона на Брег увеличаването на междуплоскостното разстоянието води до
разширяване и отместване на характеристичния пик към по-ниските дифракционни ъгли
(2θ). Чрез проследяване на позицията (2θ), формата и интензивността на характеристичния
пик на органоглината е възможно да се определи степента на интеркалиране/ексфолиране в
структурата на нанокомпозита.
На Фиг. 12 са показани XRD- дифрактограми на органоглина Cloisite® 15А, изходен ВДФХФП съполимер и нанокомпозити, съдържащи 0.75 и 6.0 mass% органоглина. Както се вижда
от фигурата не се наблюдава пик в дифрактограмата за материалите, съдържащи 0.75 mass%
Cloisite® 15А. В случай на добре диспергиран нанопълнител, отсъствието на
характеристичния пик на наноглината е доказателство за ексфолирана структура. Може да се
твърди, че за получаване на ексфолирана структура оптималното съдържание на органоглина
Cloisite® 15А в полимерната матрица при смесване от стопилка е 3 mass% (зависимостта е
подобна на тази при 0.75 mass% съдържание на органоглина). Наличието на такава структура
усилва взаимодействието между полимера и глината, както и ограничава подвижността на

Фиг. 12. XRD- дифрактограми на изходен ВДФ-ХФП съполимер, Cloisite® 15А и нанокомпозитни
материали на тяхна основа
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веригата. При 6 mass% съдържание на Cloisite® 15А се наблюдава слабо понижаване на
междуплоскостното разстояние. Това понижение при високи съдържания на Cloisite® 15А
най-вероятно е вследствие от агломерирането на частиците глина, които в последствие
действат като центрове за концентрация на напрежения (концентрационни центрове на
напрежения).
Mалкото съдържаниена ХФП във ВДФ-ХФП съполимера (15 mol%) не променя
значително симетрията на кристалната решетка, в сравнение с тази на ПВДФ. Единствената
разлика се заключава в интензивността на пиковете на α- фазата на съполимера и
хомополимера, което е показателно за различната кристална структура. По-нататъшното
увеличение на ХФП в съполимера съществено изменя морфологията на формиращите се
кристали, тъй като междуламелните промеждутъци се променят с въвеждането на големите
по обем ХФП заместители. Например дифрактограмата на ВДФ-ХФП съполимер показва поголяма интензивност на пика при 020, отколкото при пик 110, докато обратното е валидно за
ПВДФ. Поради тази причина рентгенограмите са анализирани по отношение на стандартни
рентгенограми на ПВДФ. Пиковете при 2θ = 17.7, 18.4, 19.9 и 26.6° съответстват на 100, 020,
110 и 021 дифракции на α- фазата на ПВДФ, а пиковете при 2θ = 20.2, 20.6, 20.7 и 20.8 − на
110 и 200 β- фаза дифракции. Промяната в рентгенограмите и появата на основен пик над
20, заедно с по-малък такъв при 2θ = 18 – 19°, е конкретно доказателство за формиране на
чиста и преимуществено ориентирана β- фаза (Фиг. 13). При съдържание на Cloisite 15A
над 3.0 mass% в нанокомпозитите, рентгенограмата придобива еднопиков профил. Както е
установено и от други автори, разликата от 2θ = 20.1 до 2θ = 20.7 – 20.8 се дължи на
съдържанието на наноглина и може да се препише на β- фазата. В чистия съполимер
кристалната фаза се появява най-вече като неполярната α- фаза.

Фиг. 13. XRD- дифрактограми на изходен ВДФ-ХФП съполимер, Cloisite® 15А и нанокомпозитни
материали на тяхна основа
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Чисто физически преходът от α- в β- фаза се изразява в промяната от тетрагонална
елементарна клетка от пространствена група P21/c-C2hp с параметри на елементарната клетка
а=4.96 Ǻ, b=9.64 Ǻ, c=4.96 Ǻ в орторомбична клетка с параметри а=8.58 Ǻ, b=4.91 Ǻ, c=2.56
Ǻ от пространствена група Cm2m-C2v14. Това осигурява на β- кристалите спонтанна
поляризация, което е необходимо условие, за да се наблюдава фероелектичност в ПВДФ,
ВДФ-ХФП и техните съполимери. Междинната γ- фазата (фаза III) е между - и β- фазите с
моноклинна елементарна клетка, пространствена група Cc-Cs4 и параметри а=4.96 Ǻ, b=9.58
Ǻ, c=9.23 Ǻ.
Тъй като пиковете, характерни за α- и β- фазата от рентгенограмите, се застъпват до
известна степен, XRD- анализа на ВДФ-ХФП съполимер и нанокомпозитите му е допълнен и
с FT–IR- анализ.
Таблица 6
Характерни пикове за α-, β- и γ- фази на ПВДФ, според различни литературни източници
Характерни пикове, cm-1
αβγ408
411
430
440
444
445
448
467
470
482
483
488
492
510

510

511
512
515
520
530
532
600
614
615
616
760
761
764
765

Литературен
източник
72
171
104, 171, 172
72, 104, 172
172
72
104
172, 72
118
104
174
172
174
72, 106,
118,172
104, 171
72, 104,174
118
106
40, 171, 172,
174
72, 104
171, 174
72
118, 171, 174
104
106
172
72
118

766
775
776
778
795
796
800
811
812
832
833,838
834,838
834
840
842
847
850
855
856

857

860
875

883
884
886

974
976

171, 174
104, 172
72
171, 174
174
72, 118,
172
106
172
72, 104,
118, 171, 174
171
72
172
104, 174
40, 72, 118,
171, 172, 174
104
104
104
104
104
106
104, 172
72, 104, 172
72, 172
104
171, 174
72
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Литературните данни за тълкуване и изчисляване на количеството на фазите от FT–IRспектрите на ПВДФ са противоречиви. Основна причина за това е фактът, че
абсорбционните пикове на моноклинната γ- фаза съвпадат с тези на орторомбичната β- фаза.
Това е следствие от наличието на ТТТ- конформации във верижната структура на γ- и βфазите (TTTT`, TTTG). По този начин, различните автори тълкуват еднакви пикове за
различни фази. Някои от тях са посочени в Табл. 6.
Известно е, че FT–IR- спектрите на ПВДФ и ВДФ-ХФП (15 mol%) съполимер са близки.
На Фиг. 14 са показани разликите в абсорбционните пикове на изходния съполимер и
съответните му нанокомпозити. Абсорбционните пикове при 764 и 796 cm-1 са свързани
изключително с наличието на α- фаза. Когато абсорбционните пикове за γ- фазата при 776 и
812 cm-1 напълно отсъсътват, пикът при 840 cm-1 може да се свърже изключително с
присъствието на
β- фаза. Тогава, използвайки абсорбциите при 764 и 840 cm-1
(характеристични пикове съответно за α- и β-фазите, свързани съответно с TGTG` и TTTT
конформациите), може да се изчислят относителните фракции на двете кристални фази.
Изчислените стойности за FIR по FT–IR- метода за ВДФ-ХФП съполимер и неговите
нанокомпозити показват, че увеличаването на съдържанието на наноглина води до
увеличаване на количеството на β- фазата от около 30% за изходния ВДФ-ХФП съполимер
до 86% за материалите, съдържащи 3.0 mass% Cloisite 15A – Табл. 7.

Фиг. 14. FT–IR спектри на изходен ВДФ-ХФП съполимер и нанокомпозитните материали на негова
основа с Cloisite 15A
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Таблица 7
Съдържание на β- фаза в изходен ВДФ-ХФП съполимер и нанокомпозитни материали на негова
основа
Съдържание на Cloisite 15A, mass%
0
0.5
0.75
1.0
1.5
3.0

β- фаза, %
30
54
60
63
77
86

В Табл. 8 са посочени температурите на начало Tн и край Tкр на стапяне, максимума на
стапяне Tm и степента на кристалност α при първо и второ стапяне на изходния полимер и
нанокомпозитите на негова основа с Cloisite 15А. Вижда се, че температурите на начало и
на край на първо и второ стапяне, както и температурата на максимума на стапяне за
наноматериалите са по-високи с 8 – 20С спрямо тези на изходния съполимер.
Температурата на кристализация Тc също се повишава и достига до 106 – 107С.
Повишаването на температурите на стапяне и кристализация на наноматериалите е свързано
с формирането на β- фазата. Това е следствие от повишената термична стабилност на βкристалите.
Таблица 8
DSC- параметри на изходен ВДФ-ХФП съполимер и нанокомпозитни материали на негова основа с
Cloisite 15А

Съдържание на
пълнител

Първо

Кристализация

Второ

Тн, C

Тm, C

Tкр, C

α, %

Тн, C

Тm, C

Tкр, C

α, %

Тc, C

Hc, J/g

83.2

132.4

150.2

26.4

88.1

131.9

150.1

23.9

95.5

29.6

1.5 %

101.1

135.8

153.7

20.7

101.1

136.6

153.4

21.6

100.8

22.4

3.0 %
6.0 %

101.5
102.9

136.4
140.6

161.2
162.3

19.9
17.7

101.3
102.8

139.1
142.2

158.5
161.1

22.4
20.7

100.6
106.7

20.8
22.6

ВДФ-ХФП съполимер
Cloisite

15А

Нагряване

* - степента на кристалност на образците е изчислена при Н100% = 104.7 J/g за 100% кристален ВДФ-ХФП съполимер

В предишна наша публикация е изследвана степента на кристалност α на изходния ВДФХФП съполимер и сериите от образци на негова основа с наноглини. Установено е, че за
пресования изходен съполимер тя е ~ 26%, докато за композитните материали с Nanomer
PGV тя е в границите от 26.4 до 27.2% и от 23.9 до 20.3%, съответно при първо и второ
нагряване. За ВДФ-ХФП съполимер/Nanomer I.31PS композитните материали α намалява от
26.4 до 20.5% и от 23.9 до 18.7%, съответно при първо и второ нагряване. Понижението на
степента на кристалност на ВДФ-ХФП съполимер в нанокомпозитите най-вероятно е
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свързано с взаимодействието между наноглината и съполимера, което е много силно
доказателство за формиране на β- фаза.
Органично модифицираните слоести силикати притежават способността силно да
взаимодействат с полимера, като по този начин служат като центрове на кристализация. Това
влияние на слоестия силикат като хетерогенен зародишообразувател води до ускоряване на
кристализацията. Голяма част от „зародишообразувателите“ нарастват едновременно в
ограниченото пространство и това води до образуването на малки по размери кристали и
повече дефекти в същото време. Ограничаващият им ефект върху полимерните вериги
предизвиква напрежения в кристала и това е основната причина за намаляне на степента на
кристалност, в сравнение с чистия съполимер. От друга страна, приемайки силикатните
наночастици за центрове на кристализация, молекулните вериги с ТТТТ` конформация ще се
адсорбират върху повърхността на слоестия силикат и ще формират полярната β- фаза. Покъсно тя, след понижаване на температурата, няма да се трансформира в α- фаза поради
силно ограничаващия ефект на слоестия силикат. Това ограничаващо въздействие е много
важно за приложението на тези материали като пиезоелектрици. Главният извод, който може
да се направи е, че добавянето на наноглина променя структурата на кристалната фаза към
по-полярните фази.
Индексът на стопилка MFI на получените нанокомпозитни материали (Фиг. 15)
преминава през минимум от 4.1 g/10 min при 1 mass% съдържание на пълнител. При 6.0
mass% той достига 4.4 g/10 min.
За да станат слоевете глина по-съвместими с полимерните вериги, се извършва
модификация на повърхността на слоевете глина чрез заместване на Na+ и Ca2+ йони,
присъстващи в междуслоевото пространство или галериите на наноглината, с алкиламониеви
катиони. Органично модифицираните глини с понижена повърхностна енергия са посъвместими с полимерите, а полимерните молекули са способни да се вмъкват в
междуслоевото им пространство или галерии при строго де финирани експериментални
условия. Алкиламониевите катиони осигуряват функционални групи, които взаимодействат
с полимерните вериги. По този начин се усилва междуфазовото взаимодействие и се
подобрява якостта на границата между полимера и неорганичния компонент.
Якостта и относителното удължение при опън (Фиг. 16) за материалите на основа ВДФХФП съполимер при използване на Cloisite 15А преминават през максимум при 0.5 – 0.75
mass% степен на напълване (36.3 МРа и 1240%). Това се дължи на факта, че до 3 mass%
съдържание на наноглина в нанокомпозитите разпределението на пълнителя в полимерната
матрица е добро. Над 3 mass% формираните агломерати действат като концентрационни
центрове на напрежения.
Формирането на β- фаза в изследваните композиции (Табл. 7) също благоприятства
подобряване на механичните свойства на ВДФ-ХФП съполимер. Влакнестата β- фаза е много
по-податлива на пластично течене при прилагане на напрежения. Това спомага за поефективното разпределение на енергията в нанокомпозитите при по-високо съдържание на βфаза.
По-силното междуфазово взаимодействие на използвания полярен съполимер с полярните
слоеве глина и нанокомпозитите на тяхна основа води до подобряване на стойностите на
относителното удължение, в сравнение с това на изходния ВДФ-ХФП съполимер (Фиг. 16).
Подобни резултати са получени и за други полярни полимери.
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Фиг. 15. Зависимост на индекса на стопилка MFI на нанокомпозитни материали на основа ВДФХФП съполимер от съдържанието на пълнител

Изследвани са и модулът на Young Y и енергията за разрушаване Е на получените
нанокомпозити (Фиг. 17). Модулът на композитните материали преминава през минимум
(100 МРа) при 0.5 – 0.75 mass% степен на напълване, след което се повишава и достига до
195 МРа при 6.0 mass% съдържание на наноглина. Енергията за разрушаване преминава през
максимум (18 J) при 0.5 – 0.75 mass% степен на напълване, след което силно се понижава.
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Фиг. 16. Зависимост на якостта ζ и относителното удължение ε при опън на нанокомпозитни
материали на основа ВДФ-ХФП съполимер от съдържанието на пълнител

За изследваните нанокомпозитни материали топлоустойчивостта по Vicat почти не се
променя и е в границите 122 – 125С за изходния съполимер и материалите на негова основа.
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Фиг. 17. Зависимост на модула на Young Y на нанокомпозитни материали на основа ВДФ-ХФП
съполимер от съдържанието на пълнител

Извод от смесване от стопилка:
За охарактеризиране и сравняване на промените в структурата и свойствата на получените
нанокомпозитни материали на основа ВДФ-ХФП съполимер при смесване от стопилка са
използвани три различни органично модифицирани глини (Nanomer I.31PS, Cloisite 15A и
Cloisite 30B) и една немодифицирана (Nanomer PGV). Установено е добро разпределение
на пълнителите в полимерната матрица. Дефинирани са случаите на ексфолирана,
интеркалирана или смесен тип структури. Доказано е, че добавянето на органично
модифицирана наноглина към съполимера спомага за трансформиране на полимерните
кристали от α- в β- фаза. Изследвани са деформационно-якостните характеристики на всички
получени нанокомпозити с различни концентрационни състави. Установено е, че природата
на пълнителя оказва влияние върху свойствата на материалите.
За по-задълбочени изследвания са направени същите анализи на нанокомпозити, но при
смесване от разтвор.
Трансформиране на полимерните кристали от - в β- фаза при наноматериали,
получени чрез метода на съвместно съутаяване, от винилиденфлуорид-хексафлуоропропенов съполимер и наноглини
Недостатъците на метода на смесване от стопилка са свързани с ниската термична
стабилност на използваните модификатори на наноглината. Например алкиламониевите
модификатори деструктират при около 180°С. Освен това стопилката от полимер бавно
прониква в силикатните галерии.
Смесването от разтвор се основава на система, в която полимера е разтворим, а
силикатните пластове набъбват. Слоестите силикати набъбват в разтворителя и отделно се
разтваря полимера. Слоесто-силикатната суспензия и полимерният разтвор се смесват, при
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което полимерните вериги се вмъкват и изместват разтворителя от междинните слоеве на
силиката. При отстраняване на разтворителя се получава полимерен нанокомпозит. Особено
внимание заслужава изборът на подходящ разтворител. Той трябва да е подходящ както за
полимера, така и да е съобразен със слоестия силикат и съответния му органичен
модификатор. Съществува опасност от интеркалиране на разтворителя в полимера, което е
нежелан процес. Като разтворител за много полимери за получаването на нанокомпозити
чрез метода на съвместно съутаяване успешно се изполва диметил сулфоксид (ДМСО). Найголемият недостатък на този метод е, че изисква разтворители, които от една страна го
оскъпяват, а от друга – пораждат необходимост от междинен технологичен процес, свързан с
отстраняването на получения композит. Въпреки общоприетото схващане, че използването
на разтворители и удължената технологична процедура води до цялостно оскъпяване,
получените нанокопозити могат да бъдат обещаващи за нови пиезоматериали.
На Фиг. 18 а) и б) са показани DSC- термограмите при нагряване и охлаждане
(температурен интервал от 80 до 160С, скорост на нагряване 10С/min, инертна среда) на
изходен ВДФ-ХФП съполимер и наноматериали на негова основа с Cloisite 15A, получени
по метода на съвместно утаяване. Широкият ендотермичен пик за всички посочени образци
получени от разтвор е свързан с топенето на α- и/или β- кристалната фаза (Фиг. 18 а), a
екзотермичния пик при охлаждане се дължи на кристализацията (Фиг. 18 б).

Фиг. 18. DSC- термограми при: а) нагряване и б) охлаждане на изходен ВДФ-ХФП съполимер и
нанокомпозитни материали на негова основа

В Табл. 9 са посочени температурите на топене Tm и степента на кристалност α при първо
и второ нагряване на изходен ВДФ-ХФП съполимер и нанокомпозитите на негова основа с
Cloisite15А. Те са получени чрез утаяване от разтвор в ДМСО. Вижда се, че температурите
на топене Tm при първо и второ нагряване се увеличават незначително (~ 5С) с повишаване
на съдържанието от 0.5 до 6 mass% на органично модифицирана наноглина. За изходният
съполимер тези температури са 129.8 и 129.7С, докато за материалите с 6 mass%
Cloisite15A те са 135.6 и 133.2С, съответно при първо и второ нагряване. Температурата на
кристализация Тc също се повишава с увеличаване на количеството на нанопълнителя в
композициите и достига 98.4С. Повишаването на температурите на топене и на
кристализация на наноматериалите на основа ВДФ-ХФП съполимер е свързано с формиране20

Таблица 9
DSC- термограми на изходен ВДФ-ХФП съполимер и негови нанокомпозити
Съдържание на Cloisite 15А,
mass%
0
0.5
0.75
1.0
1.5
3.0
6.0

Първо стапяне
α, %
Тm, C

Второ стапяне
α, %
Тm, C

129.8
131.6
132.6
133.5
134.0
134.4
135.6

129.7
130.0
130.5
130.7
130.8
132.0
133.2

18.6
17.0
16.5
15.9
15.4
14.2
13.8

17.0
16.9
15.8
15.1
14.9
13.6
12.9

Кристализация
α, %
Тс, C
95.1
96.4
96.9
97.0
97.3
97.7
98.4

28.7
28.5
28.3
27.8
27.2
26.4
23.4

то на β- фаза. Степента на кристалност при първо и второ нагряване и кристализация на
сериите образци се понижават с 4 – 5%, спрямо тази на изходния съполимер. Това се дължи
на формирането на по-голямо количество на β- фаза.
На Фиг. 19 са показани FT–IR- спектрите на изходен съполимер, органично
модифицирана наноглина (Cloisite 15A) и утаени от разтвор на ДМСО филми от ВДФ-ХФП
(15 mol%) съполимер с различно съдържание на нанопълнител. Спектърът на
модифицирания монтморилонит показва характеристични вибрационни ивици при 3633
cm−1, свързани с O–H валентните трептения на силиката; 1640 cm−1 (свързани с O–H
деформационните трептения), 1042 cm−1 (собствените валентни трептения на Si–O–Si от
силиката) и 917 cm−1 (от Al–OH–Al деформационните трептения на алумината). Ивиците при
2921, 2851 и 1469 cm−1 се отнасят за C–H вибрациите от метиленовите групи (съответно
асиметрични валентни, симетрични валентни и деформационни трептения) от химичната
структура на повърхностно активното вещество. Пиковете при 465, 521, 626, 722 и 796 cm−1
са свързани с Si–O–Al деформационни трептения, 847 cm−1 съответства на Al–O–H, а 1469
cm−1 отговаря на присъствието на NH4 група от амониевата сол.
Характеристичните вибрационни пикове на изходния ВДФ-ХФП съполимер при 410, 489
(–CF2 - „ветрилни“ деформационни трептения), 510 (–CF2 – деформационни трептения), 532,
614, 764, 797, 873, 976, 1116, 1190 и 1406 cm−1 са силно доказателство за наличието на фаза. Пикът при дължина на вълната 840 cm−1 е характеристичен за –CF2 симетрични
валентни трептения в изцяло „all-trans“ (ТТТТ`) β- фаза. От литературата е известно, че
добавянето на монтморилонитови пълнители към полимерите може да стабилизира
метастабилните фази и да инициира полиморфизъм. Типичен пример за това са наноглините,
които стабилизират β- фазата в ПВДФ.
От същата Фиг. 19 може да се види, че интензивността на пика при 840 cm−1 се увеличава
с повишаване на съдържанието на Cloisite 15A в композициите. Друг пик, който е
показателен за промяната в конформацията, е този при 764 cm−1.Той е характеристичен за –
CF2 и C–C–C деформационни трептения в „trans-gauche“ (ТGTG`) α- фаза. Интензивността
на този пик намалява с увеличаване на количеството на органично модифицираната
наноглина. При сравняване на изходния ВДФ-ХФП съполимер и наноматериалите с
Cloisite15A се наблюдава нов пик при 510 cm−1, потвърждаващ трансформацията на кристалите в β- фаза. Трябва да се отбележи, че в образците със съдържание 0.5 – 3 mass%
наноглина има присъсътвие на γ- фаза, което допълнително показва трансформация на струк21

Фиг. 19. FT–IR- спектри на изходен съполимер, органично модифицирана наноглина
Cloisite15A и нанокомпозитни материали на тяхна основа

турата към по-полярната фаза. Това може да бъде обяснено с включване на γ- фаза заедно с
β- фаза.
Абсорбционните ивици при 764 и 796 cm−1 са свързани с наличие на - фаза. Когато
абсорбционните ивици на γ- фазата при 776 и 812 cm−1 отсъстват, ивицата при 840 cm−1 се
дължи изцяло на β- фаза. Следователно, относителните количества на двете кристални фази
могат да се изчислят, използвайки абсорбциите при 764 и 840 cm−1 (характеристични ивици
за α- и β- фази, свързани с TGTG` и TTTT` конформации, съответно).
Изходният ВДФ-ХФП съполимер, обработен по метода на съутаяване, съдържа
преимуществено - фаза. С добавяне на Cloisite15A към съполимера - фазата се
трансформира изцяло в β- фаза. При това за наноматериалите с 6.0 mass% модифицирана
наноглина изчисленото количество на β- фаза е над 95%. На получената полярна
електроактивна β- фаза се дължат феро-, пиро- и пиезоелектрични свойства на материалите
на основа този съполимер. Това ги прави подходящи за изработване на
контролноизмервателни уреди, в микроелектрониката и други специфични области на
приложение. При съдържание на Cloisite 15A под 6.0 mass% β- фазата също значително се
увеличава, в сравнение с тази на изходния съполимер, и е в границите 47 – 82%.
Якостта при опън, относителното удължение и модулът на Young на материалите на
основа ВДФ-ХФП съполимер с Cloisite15А са посочени в Табл. 10. Вижда се, че
повишаването на стойностите на якостта до 38.7 MPa и относителното удължение при опън
до 848% на наноматериалите е по-голямо при ниско съдържание на наноглина (0.75 − 1.0
22

mass%). Това е доказателство, че слоевете глина са добре ексфолирани. Това се потвърждава
и от ТЕМ микрографиите на наноматериалите с 1.0 mass% Cloisite 15А (Фиг. 20 a).
Усилващият ефект е по-малък за нанокомпозитите с по-високо съдържание на наноглина.
Това е поради факта, че някои глинести пластинки са частично ексфолирани и агломерирали
(Фиг. 20 б). Формирането на β- фаза в изследваните композиции също благоприятства
подобряването на механичните свойства на получените материали (Табл. 10 и Фиг. 19).

Фиг. 20. ТЕМ микрографии на материали на основа ВДФ-ХФП съполимер и Cloisite 15А; а) 1.0
mass% и б) 6.0 mass%

Модулът на Young на композитните материали, получени по метода на съутаяване, е
максимален (215 МРа) при 1.0 mass% степен на напълване. Той се понижава при по-високи
степени, като достига 154 МРа при 6.0 mass% съдържание на наноглина – Табл. 10.
Таблица 10
Деформационно-якостни свойства на изходен ВДФ-ХФП съполимер и неговите нанокомпозити
Съдържание на
Cloisite15А,
mass%
0
0.5
0.75
1.0
1.5
3.0
6.0

Якост при опън, МРа
27.2
34.8
37.9
38.7
36.2
35.2
33.6

Относително удължение, %
795
831
848
823
807
805
750

Модул на Young, MPa,
125
143
170
215
190
156
154

На основа на проведените експериментални изследвания е установено, че промените,
които настъпват вследствие на използването на метода на съутаяване на полимерната
матрица и наноглина Cloisite 15А в ДМСО оказват положително влияние върху кристалната
структура, якостно-деформационните свойства, термичното поведение и най-вече върху
формирането на пиезоелектричната β- фаза. Максимално количество на β- фазата от 95% е
достигната при смесване от разтвор на ВДФ-ХФП съполимер в ДМСО и 6 mass%
съдържание на нанопълнител.
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Електрични и пиезоелектрични измервания на нанокомпозитни материали на
основа винилиденфлуорид-хексафлуоропропенов съполимер с наноглини
С откриването на пиезо- и пироелектричеството в ПВДФ, започват многобройни
изследвания, свързани с възможността за контрол на конформацион-ните преходи в
химичната структура на хомополимера. Основният недостатък на ПВДФ като
фероелектричен материал е, че без използването на специални условия на преработка трудно
кристализира в β- фаза. За да кристализира в полярна фаза са, необходими промени в
стереохимията на ПВДФ верига, с цел използване на фероелектричните му свойства. При
получаването на ПВДФ могат да бъдат контролирани количеството на свързванията „главаглава“ и „опашка-опашка“. Един от начините за формиране на неподредена структура е
добавянето на ХФП съмономер към ВДФ за симулиране на дефекти. Добавянето на „главаглава“ и „опашка-опашка“ дефекти може да предизвика преход в ТТТТ` конформация.
Молекулната конформация на различните кристални структури и техните относителни
количества, влияят на поляризацията и крайните свойства. За да се установи връзката между
структурата и свойствата, е важно да се определи относителното количество на всеки тип
кристална структура. Съполимерите на винилиденфлуорида имат някои предимства в
сравнение с хомополимера, като засилено пиезоелектричество и подобрено механично
поведениел ВДФ-ХФП съполимери са подходящи за приложения като електроакустични и
електромеханични преобразуватели, фероелектрични устройства с памет, в мехатрониката и
за изкуствени мускули.
Подобряването на диелектричните свойства на полимерите е най-належащия проблем за
тези приложения. Според някои автори най-обещаващ начин да се подобри диелектричната
константа е добавянето на проводими пълнители към полимерите. В настоящата дисертация
са използвани непроводими пълнители, като основното внимание е съсредоточено върху
промяната на свойствата в следствие на структурни преобразувания в макромолекулите на
съполимера.
Подобряването на физичните и електричните свойства, както и формирането и
стабилизирането на метастабилната пиезоелектрична β- фаза, може да се дължи на
електростатични взаимодействия на граничната повърхност между ВДФ-ХФП съполимер и
добавените наноглини. Такива материали биха могли да бъдат използвани като
широкомащабни полимерни листи или покрития с електроактивни свойства без
необходимост от усложняващия процес на изтегляне, характерен за хомополимера ПВДФ.
Основните електрични параметри, като специфична диелектрична проницае-мост,
пробивно напрежение, критична напрегнатост на полето и капацитет на образците на основа
Cloisite 15А са показани в Табл. 11.
Таблица 11
Електрични параметри на наноматериали на основа Cloisite 15А
Параметър
Kапацитет, pF
Специфична диелектрична проницаемост
Пробивно напрежение, KV
Критична напрегнатост на полето, V/m×107

Съдържание на пълнител, mass%
0
0.5
0.75
6.0
212
70
110
190
9
15
22
25
5.1
5.2
5.8
5.7
6.0
5.7
3.0
-
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Експерименталните резултати (Табл. 12) показват, че съпротивлението бързо намалява
след 50C. При стайна температура (20C) съпротивлението на всички образци е над обхвата
на измерване 200 MΩ. При температури между 70 – 80C съпротивлението е в интервала
между 9 – 30 MΩ. Може да се види, че след първоначалните бързи изменения се наблюдава
стабилизиране на общото съпротивление. Това означава, че над 55 – 60C изследваните
образци притежават насищане на термогенерацията.
Таблица 12
Пълно омично съпротивление на наноматериали на основа Cloisite 15А

Температура, C

0

40
45
50
55
60
65
70
75
80

200
176
88
50
24
13
9
-

Съдържание на пълнител, mass%
0.5
0.75
Съпротивление, MΩ
198
153
87
49
25
200
17
150
12
62
43
30

6.0
>200
170
85
60
40
30
21
-

Резултатите показват, че тези материали притежават полупроводникови отнасяния с ясен
отрицателен температурен коефициент на съпротивление. Те са подходящи при
получаването на трансформатори на механичната сила в електричен сигнал.
Формата на разрушената площ за напълнен нанокомпозит с ниско съдържание Cloisite
15A е приблизително 1×1 mm, докато тази на изходния ВДФ-ХФП съполимер е около 2×2
mm – Фиг. 21.

Фиг. 21. Пробивно напрежение на: (а) полимерен образец, напълнен с Cloisite 15A и (б) изходен
ВДФ-ХФП съполимер

Положено е началото на качествени изследвания върху получените нанокомпозити, като е
приложено натоварване 100 g/cm2 и е установено възникване на напрежения от 4 до 12 mV.
Обект на следващ научен труд би могло да бъде изработване на методика за
25

пиезоелектрични свойства на полимерни композити и установяване на резонансната честота
на всеки един материал в диапазона 10 Hz – 20 kHz.
На основата на диелектричните и пиезоелектрични свойства на наноматериалите на
основа Cloisite15 A могат могат да се направят следните три заключения:
- тези материали притежават отнасяния повече на полупроводници, отколкото на
диелектрици;
- промените в стойностите на диелектричната константа са значителни с добавянето на
нанопълнители в изходния ВДФ-ХФП съполимер;
- размерът на разрушената площ на наноматериалите и изходния съполимер е съответно
1×1 и 2×2 mm, което предполага, че механизма на разрушаване не е много рязък и има
плавно увеличение на тока.
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ИЗВОДИ
1. Получени са нови нанокомпозитни материали на основа винилиденфлуоридхексафлуоропропенов съполимер (15 mol% ХФП) чрез смесване от стопилка с до 10
mass% хидрофилен Nanomer® PGV (на бентонитова основа) или органично модифициран
слоест силикат Nanomer® I.31PS (на монтморилони-това основа).
2. Материалите, съдържащи органично модифицирана наноглина, показват забележимо
повишаване на β- фазата и по-голяма девиация на основните дифракционни отражения.
Степента на кристалност на материалите, съдържащи Nanomer I.31PS, намалява в
сравнение с изходния съполимер.
3. Якостта при опън на наноматериалите на база винилиденфлуоридхексафлуоропропенов съполимер с Nanomer® I.31PS нараства до 31.0 MPa при 1.5 mass%
съдържание на пълнител, докато за материалите с Nanomer ® PGV се наблюдава
понижение на якостта до 21.0 MPa при 3.0 mass%, след което остава постоянна.
Топлоустойчивостта по Vicat и за двата типа нанокомпозитни материали се повишава с
7○С, спрямо тази на изходния съполимер.
4. Доказано е, че нанокомпозитните материали на основа органично модифицирана
наноглина Cloisite® 15А и Cloisite® 30B, при смесване от стопилка, притежават напълно
ексфолирана структура, съответно при 3.0 и 6.0 mass%, докато за останалите степени на
напълване се получава смесена структура (интеркалирана/ексфолирана). Установено е, че
съдържанието на β- фазата достига до 68 и 86%, съответно за Cloisite® 30B и Cloisite®
15А. Наблюдава се увеличаване на стойностите на якостно-деформационните свойства на
нанокомпозитите, в сравнение с тези на изходния съполимер.
5. На базата на винилиденфлуорид-хексафлуоропропенов съполимер и Cloisite® 15A са
получени наноматериали чрез метода на утаяване от разтвор в диметилсулфоксид. FT–IR
анализът показва, че интензивността на пика при 840 cm −1 се повишава, а този при 764
cm−1 намалява с повишаване на количеството на органично модифицираната наноглина.
Изчисленото количество на β- фазата за материалите, съдържащи 6.0 mass% и
модифицирана наноглина, е над 95%.
6. Повишаването на якостта и относителното удължение при опън на нано-композитите,
получени чрез утаяване от разтвор, при ниско съдържание на Cloisite ® 15A (0.75 – 1.0
mass%) е по-голямо от това от тези на композитите, получени от стопилка (съответно 38
– 39 МРа и 820 – 850%). Това се дължи на получената ексфолирана структура на
нанокомпозитите.
7. Изследвани са диелектричните и пиезоелектрични свойства на наноматериалите на
основа съполимера и пълнители Cloisite® 15A и Cloisite® 30B. Анализът на резултатите
показва, че тези материали притежават отнасяния повече на полупроводници, отколкото
на диелектрици. Промените в стойностите на диелектричната константа са значителни,
което благоприятства пиезоелектричните свойства с добавянето на нанопълнители в
изходния винилиденфлуорид-хексафлуоропропенов съполимер.
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Получени и охарактеризирани са нанокомпозитни материали на основа
винилиденфлуорид-хексафлуоропропенов съполимер с 0.5 – 10 mass% наноглини –
Nanomer PGV, Nanomer I.31PS, Cloisite 15A и Cloisite® 30B. Проследено е влиянието на
природата на органично модифицираните наноглини върху основните свойства на
нанокомпозитите, получени чрез смесване в стопилка и утаяване от разтвор. Изучена е
структурата, степента на интеркалиране или ексфолиране и начините за трансформиране и
стабилизиране на отделните полиморфни модифи-кации на съполимера при добавянето на
наноглини, с цел получаване на композити с желани свойства.
За първи път е докладвано получаването на над 95% на β- фаза в полимерната матрица на
нанокомпозитните материали с Cloisite 15A, получени в разтвор. Това определя добрите
пиезо- и пиро- ефекти в получените материали.
Анализът на деформационноякостните свойства на материалите показва, че по-добри
резултати са получени при използването на модифицираните наноглини, в сравнение с тези
на немодифицираните, което се дължи на по-високата органо-филност на пълнителя.
Доказано е, че получените материали притежават отнасяния повече на полупроводници,
отколкото на диелектрици. Те могат да намерят приложение при създаването на нови
сензори в електронноизмервателната техника, при получаването на трансформатори, в
областта на акустиката и сеизмологията, както и в биомедицината като сензори,
трансформиращи сигнали при роботизирани импланти и други области.
ПЕРСПЕКТИВИ И БЪДЕЩИ НАСОКИ ЗА РАБОТА
Изследванията в дисертацията са насочени основно върху сравняването на влиянието на
природата на няколко типа наноглини върху механичните, термичните и други свойства,
както и структурата на получените нанокомпозити на основа ВДФ-ХФП съполимер.
В представения дисертационен труд има редица въпроси, на които не е даден отговор.
Дори по отношение на използваните нанопълнители, тяхната обработка с модификатори,
различни от използваните. Свойствата на нанокомпозитите вероятно може да се подобрят
чрез по-прецизен избор на модификатор. Полезно би било механизма на усилване на
наноглините върху свойствата на ВДФ-ХФП съполимер да се изследва по-детайлно, особено
при ниски съдържания на нанопълнител. Това може да доведе до по-добри експлоатационни
качества на полимерните нанокомпозити.
Систематизираното изследване на влиянието на изтеглянето върху структурата и
ефективността на съхранение на енергията във ВДФ-ХФП съполимер, преработен чрез
пресоване от стопилка, екструзия и други методи, ще доведе до оптимизиране на свойствата
на тези наноматериали. По-голямата степен на изтегляне предполага по-голямо количество
от полярната β- фаза в образците, получени от стопилка. Интересно би било да се определят
и електричните и фероелектричните свойства на биаксиално изтеглени филми с цел
потенциалното им приложение за материали, съхраняващи енергия.
В бъдеща работа е необходимо допълнително да се изследва връзката между
съдържанието на ХФП в съполимера върху кристалността, фазовата структура, модула и
други свойства. Така чрез промяна на съдържанието на ХФП ще се получат материали с
подобрени свойства. На основа на резултатите, представени в дисертацията, е логично да се
28

счита, че много малко количество от ХФП в съполимера може да стабилизира или
дестабилизира β- фазата и да инициира преход от α- в β- фаза при запазване на степента на
кристалност. Подходът за дефектните модификации може да се използва, за да се постигне
по-голямо електромеханично влияние във ВДФ-ХФП съполимер, подобно на това,
наблюдавано при съполимерите на ВДФ с трифлуороетилен. Това може да отвори нови
пътища за получаването на полимерни датчици и актуатори с отлична електроактивност и
ефективност на превръщането на електромеханична енергия. Освен това могат да се
използват и нови съполимери на база ВДФ с други съмономерни звена и полярност. Те могат
да доведат до по-лесната ориентация на макромолекулите с малки фероелектрични загуби и
голяма поляризация.
Голямо предизвикателство е да се използват съвместими полимерни смеси с добра
диспергируемост на нанопълнителите в тях. За да се преодолеят тези трудности, може да се
синтезират полимери с функционални групи, подобряващи взаимодействието с пълнителя.
В заключение: обектът на дисертационната работа детайлно демонстрира значението на
познаването на връзката структура – свойства и нейното влияние върху фероелектричните
свойства на наноматериалите на основа ВДФ-ХФП съполимер и наноглини. Показано е, че
изследваните свойства са тясно свързани с химичната и кристална структура.
Незначителните модификации на структурата на ПВДФ с ХФП и различните методи на
получаване на наноматериалите може да се използва за генериране на електрични и
пиезоелектрични свойства. Натрупаните изследвания ще доведат до разработване на
фероелектрични полимери с нова химична структура, получаване дори на по-добри
мултифункционални свойства, полезни за приложения в здравеопазването, военната техника,
различни области на индустрията и т. н.
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