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СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ



ТЕМА  1.  СТАНОВЛЕННЯ  І  РОЗВИТОК НАНОТЕХНОЛОГІЇ ЯК
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ГАЛУЗІ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні поняття і визначення

Як і будь-яка галузь знань, нанонаука має свою специфічну систему
термінів.

Термінологія  нанонауки  ще  проходить  стадію  формування.  Більш
того, в зв'язку з бурхливим і стрімким розвитком нанотех-

нологій  в  даний час,  відкриттям нових несподіваних явищ і  перспектив
застосування багато, здавалося б, усталені на даний мо- мент визначення
не  можна  вважати  вичерпними.  Перелік  термінів  з  приставкою  «нано»
постійно доповнюється і розширюється.

У багатьох країнах ведеться розробка стандартів, що стосуються на-
нотехнологій.  Наприклад,  в  Міжнародній  організації  по  стандартізації
(ISO),  що  об'єднує  157  національних  організацій,  в  2005  році  був
створений Технічний комітет з  розробки стандартів для нанотехнологий
(ISO / ТС 229), в тому числі в галузі термінології.

Розглянемо деякі основні поняття.
Нано- десяткова приставка (в перекладі з грецького nanos - «кар-

лик »), що означає одну мільярдну частину будь-якої величини.

Наномасштабі  має  на  увазі  порядок  розмірів  між  1  і  100  на-
нометрамі (1 нм = 10-9 м = 10-6 мм = 10-3 мкм). На рис. 1.1 наведені роз-
міри деяких природних і штучних створінь природи в діа- пазоне розмірів
від 10 м до 1 А

Нанотехнології  -  міждисциплінарна  область  науки,  в  якій
вивчаються закономірності фізико-хімічних процесів в пространст- ських
областях нанометрових розмірів з метою управління окремими атомами,
молекулами,  молекулярними системами при  створенні  нових  мо-  лекул,
наноструктур, наноустройств і матеріалів зі спеціальними физи- тичними,
хімічними і біологічними властивостями.

Нанотехнології  -  це  також  сукупність  методів  і  прийомів,  що
забезпечують  можливість  контрольованим  чином  створювати  і  мо
діфіціровать об'єкти, що включають компоненти з розмірами менше 100
нм, що мають принципово нові властивості і  дозволяють здійснювати їх
інтеграцію в повноцінно функціонуючі системи більшого масштабу.



Рисунок 1.1 - Місце нанорозмірних об'єктів в навколишньому світі

Наноматеріали  -  це  матеріали,  що містять  структурні  еле  менти
(кристалітів, волокна, шари, пори), геометричні розміри кото яких хоча б в
одному напрямку не перевищують нанотехнологічної кордону - 100 нм (від
1 до 100 нм), що володіють якісно іншими в порівнянні з традиційними
матеріалами  фізичними,  хімічними,  механічними  і  біологічними
властивостями, функціональними та експлуатаційного характеристиками.

Верхня межа діапазону обумовлена тим, що істотні трансформаційні
зміни властивостей матеріалів починаються при розмірах структурних еле
ментів менше 100 нм. Нижня межа діапазону обумовлена  крітічес- ким
розміром нанокристалічного матеріалу як структурного еле- мента, що має
упорядкований будова, тобто кристалічну решітку (наприклад, для заліза
цю межу становить 0,5 нм).



Термін  «наноматеріали»  є  об'єднуючим  і  включає  в  себе  велику
групу  різних  матеріалів  -  нанокристалічних,  нанофазних,
нанокомпозитних,  нанопористих,  а  також  нанокластери,  наночастинки,
нанопорошки, нанопокриття, фулерени, нанотрубки і т.д.

Нанокристалічні  (наноструктурні,  наноструктурірован-  ні,
нанофазних)  матеріали  -  матеріали,  у  яких розмір окремих кристалітів
або фаз, що складають структурну основу, не перевищує 100 нм хоча б в
одному вимірі.

Об'ємні (масивні, компактні) наноматеріали - наномате- ріали, що
складаються  з  великого  числа  нанорозмірних  елементів  (кристал  літів),
тобто полікристалічні матеріали з розміром зерна 1 ... 100 нм.

Консолідовані наноматеріали - компактні наноматеріали, плівки та
покриття  з  металів,  сплавів  і  з'єднань,  що  отримуються  мето-  дами
порошкової технології, інтенсивної пластичної деформації, контрольованої
кристалізації з аморфного стану і разнообраз- ними прийомами нанесення
плівок і покриттів.

Нанокластери (атомні кластери,  Наночастинки, атомні частини-
ци) - низькорозмірні структури, що мають характеристичні розміри менше
100 нм (1 ... 100 нм), що складаються з десятків, сотень або тисяч атомів.

Фулерени  -  особливий  вид  нанокластерних  структур;  стабільні
замкнуті  сферичні  і  сфероїдальні  багатоатомні молекули,  по-  поверхню
яких  утворена  правильними  многогранниками  з  атомів  вуглецю  (або
іншого  елемента),  що  проявляють  істинно  нанорозмірні  ефекти.
Нанотрубки - ниткоподібні наночастинки  з  атомів вуглецю  або  інших
елементів діаметром не більше 100 нм, що містять протяжну
внутрішню порожнину.

Нановолокна - ниткоподібні частинки діаметром не більше 100 нм,
що не мають внутрішньої порожнини.

Квантові  точки,  дроту,  ями  -  штучно  створені  клас-  терни
наноструктури з розмірним квантуванням руху носіїв заряду в трьох, двох
і одному напрямках відповідно.

Нанопорошки  (ультрадисперсні  порошки)  -  порошки  з  розміром
частинок менше 100 нм.



Наноструктурні  (нанопокриття)  покриття  -  покриття  нано-
метрової  товщини  (нанослойние  покриття);  покриття  з  нанометровим
розміром кристалітів (нанокристалічні покриття).

Нанокомпозити - композиційні матеріали з металевою, полімерною,
керамічної  матрицею  і  наповнювачем  у  вигляді  наночастинок,
нановолокон,  наношарів,  а  також  композиційні  матеріали  зі  складним
використанням нанокомпонентів.

Нанонаука  -  система  знань,  заснована  на  описі,  поясненні  та
прогнозуванні властивостей матеріальних об'єктів з нанометровими харак-
терістіческімі  розмірами  або  систем  більш  високого  метричного  рівня,
упорядкованих або самовпорядкування на основі нанорозмірних елементів.

Нановиробництв - виробництво або підготовка наноструктур.

Наносистема  -  матеріальний  об'єкт  у  вигляді  впорядкованих  або
самовпорядкування,  пов'язаних  між  собою  елементів  з  нанометровими
розмірами, кооперація яких забезпечує виникнення у об'єкта якісно нових
властивостей, пов'язаних з проявом наномасштабних факторів.

Індустрія  наносистем  -  інтегрований  комплекс,  включаю  щий
наступні елементи: обладнання,  матеріали,  програмні засо-  ства,  систему
знань, технологічну, метрологічну, інформа- ву, організаційно-економічну
культуру і кадровий потенціал, що забезпечують виробництво наукоємної
продукції,  заснованої  на  ис  користуванні  нових  нетрадиційних
властивостей  матеріалів  і  систем  при  пе-  переходи  до  наномасштабі  ,.
Індустрія  наносистем  може  бути  від-  несена  до  високотехнологічних
напрямках з високою доданою сто імость, які спираються в значній мірі на
інвестиції в «че- ловеческій капітал».

Нанооб'єктів  -  фізичний  об'єкт  досліджень  (і  розробок),  раз-заходи
якого прийнято вимірювати в нанометрах.

Наномеханіка - наука про кінетиці нанооб'єктів, в якій реша- ються
завдання  переміщення  і  транспортування  атомів  і  молекул;  управле-  ня
атомами,  молекулами  і  їх  системами;  створення  нових  молекул,  нано-
структур,  наноустройств;  бездефектних  матеріалів  і  матеріалів  з  прин-
ціпіально новим рівнем фізико-механічних, хімічних і біологічний чеських
властивостей.

Нанотехніки - машини, механізми, прилади, пристрої, материа- ли,
створені  з  використанням  нових  властивостей  і  функціональних  віз
можностей систем при переході до наномасштабі і володіють раніше



недосяжними  масогабаритними  та  енергетичними  показниками,  технико-
економічними параметрами і функціональними можливостями.

Нанодіагностика  -  сукупність  методів  дослідження  структур-  них,
фізико-хімічних,  механічних,  біологічних  та  інших  характе-  ристик
наноматеріалів і наносистем, вимір метричних параметрів з наноточностью.

Нанометрології - наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення
їх  єдності  та  способи  досягнення  необхідної  точності  в  на-  нометровом
діапазоні.

Наноефекти і нанооб'єкти в природі. «Інтуїтивні» нанотехнології

Нанотехнології,  безумовно,  сьогодні  є  «передовою  лінією»  розвитку
цивілізації,  ключовим  поняттям  початку  XXI  століття,  символом  нової,
третьої,  науково-технічної  (наноіндустріальной)  революції,  результати  якої
обіцяють в майбутньому перетворити навколишній світ.

Разом з тим структури і  пристрої нанометрових розмірів существуют c
незапам'ятних часів - в живій і неживій природі. Є багато прикладів того, як
людина тільки починає відкривати для себе явлення і властивості наносвіту,
які природа давно освоїла.

Наприклад,  фулерени  виявлені  в  невеликих  кількостях  в  при-  рідних
мінералах (шунгітовие породи, що сформувалися близько 2-х мільярдів років
тому),  метеоритах  і  міжзоряних  газах.  Передбачається,  що  газонаповнені
фулерени зіграли певну роль в еволюції атмосфери Землі.

Біологічні наноструктури, які були створені в процесі природної еволюції, є
сьогодні прототипом для створення спокуса- ських наносистем.

Клітини живих організмів  ростуть  і  діляться  завдяки  тому,  що в  них
безперервно йдуть взаємопов'язані процеси в наномасштабе. Якщо ці процеси
зупиняються, клітини перестають бути живими. До речі, за однією з гіпотез
життя  на  Землі  зародилося  мільярди  років  тому  в  первинній  субстанції  з
нанооб'єктів  -  ліпосом.  Сьогодні  ліпосоми  широко  використовують  у
нанотехнологіях.

Рослина лотос чудово тим, що його листя завжди залишаються чистими,
в деяких країнах Сходу ця рослина вважають символом чистоти. Листя лотоса
мають унікальну будову поверхні, що містить численні нановолоскі у вигляді
гострих піків, рис.1.2, а, які забезпечують супергідрофобние властивості. Саме
цією  структурою  пояснюється  самоочищення  листа  і  його



водовідштовхувальна  здатність.  Краплі  води  скочуються  з  листя  лотоса,
захоплюючи  за  собою чужорідні  частинки.  Це  властивість  отримало  назву
«ефект лотоса».

Даний ефект спостерігається і у інших рослин (листя капусти, очерету,
водозбору, тюльпана), а також у тварин (крила бабок і бабочок). Вони наділені
природним  властивістю  захисту  від  різних  забруднень,  в  більшій  мірі
неорганічного  (пил,  сажа),  а  також  біологічного  (спори  грибків,  мікроби,
водорості і т.д.) походження.

а б

Рисунок 1.2 - Наноструктури в живій природі:

а - листя лотоса під мікроскопом; б - лапа гекона

Так  як  лотос-ефект  заснований  виключно  на  фізико-хімічні  явища  і
властивості  і  не  прив'язаний тільки до  живої  системі,  подібні  по-  поверхні
можуть бути технічно відтворені.

Зараз нанотехнологи прагнуть використовувати цей ефект в разра- Ботках
самоочищаються  скла  (для  будівель,  автомобілів),  тканин,  су-  пергідрофобних
(ненамокаемих) покриттів.

У  природі  для  створення  композитних  структур,  які  оптимізують
механічні  властивості  захисних  і  структурних  компонентів  позвоноч-  них  і
безхребетних  тварин  (кісток,  панцирів,  раковин),  использу-  ється
нанокомбінація  жорстких  і  рухливих  матеріалів.  Такі  нанотехно-  логії,
реалізовані  природою,  існують  мільйони  років  (перламутр,  опал,  яєчна
шкаралупа, зубна емаль і т.д.).

Так,  молюски,  що відносяться до типу безхребетних тварин,  здатного
вирощувати високоміцні раковини на основі наночастинок крейди, склеєних
особливою  природного  сумішшю  білків  з  вуглеводами.  При  цьому
наноструктуровані  «цеглинки»  блокують  розвиток  тріщин,  появляю-



трудящих на зовнішній стороні.

Високі  механічні  властивості  перламутру,  що  представляє  собою
внутрішнє покриття морських раковин, пояснюється особливою структу- рій,
де  жорсткі  неорганічні  фази  арагонита  (форма  CaCO3)  сочета-  ються  з
рухомими органічними протеїнами.

Досконалість  і  унікальність  подібних  природних  наноструктур
спонукають  учених  на  створення  штучних  матеріалів  з  аналогич-  ними
властивостями.

Прикладом  природного  «інтелектуального»  матеріалу,  спосіб-ного
працювати на атомному і молекулярному рівні, є такий біологічний об'єкт, як
людська шкіра, здатна самовідновлюватися після порізів, травм, поранень.

Несвідомо  елементи  нанотехнологій  використовуються  людиною  з
давніх часів, задовго до настання ери нанотехнологій, тобто можна говорити
про «інтуїтивної» нанотехнології, яка налічує вже сотні і навіть тисячі років.

Більше 6 тис.  років до н. е. на Близькому Сході розробили технологію
виготовлення  штучної  бірюзи  шляхом  послідовного  нане-  сення  дуже
великого  числа  тонких  плівок  (сьогодні  ми  їх  називаємо  на-  нослойнимі)
складного складу з відпалом в закритій камері при визна -лених для кожного
етапу умовах. Ця штучна бірюза практіче- скі бездефектне, відрізнити її від
природної можна тільки за допомогою з- тимчасової аналітики.

У  Месопотамії  4  тис.  Років  до  н.е.  вміли  виготовляти  гальванічні
елементи і з їх допомогою шляхом електрохімічного нарощування напів- чать
золоте покриття на мідних виробах.

Дослідженнями  підтверджено,  що  нанотехнологічні  принципи
використовували ще за 300 років до н.е. стародавні індійські майстри, ізготав-
Лівану  клинки  з  особливою  булатної  сталі  (wootz  steel)  з  великими  при-
садками вуглецю (до 1,5%), поверхня яких, як з'ясували пізніше за допомогою
електронного  мікроскопа,  містить  вуглецеві  нанотрубки  і  нановолокна  з
цементиту (карбіду заліза).

Стародавні  карфагеняни  і  фінікійці  вміли  варити  скла,  до  складу  ко
торих входили наночастинки металів, що надавало стеклам унікальні оптичні
властивості - вони міняли колір залежно від освітлення. В з- ставши вітражних
стекол,  що прикрашали середньовічні  собори,  як компонент також входили
наночастинки  металів  і  оксидів,  що  визна  ляло  їх  унікальні  оптичні
властивості.

Римські склодуви (IV ст. Н.е.) до складу вихідної маси скла добавкою лялі
наночастинки  срібла  і  золота,  що  змінювало  колір  виробів  при  освітленні



(знамениті  рубінові  кубки),  тобто  використовувалися  незвичайні  оптичні
властивості наночастинок благородних металів, що залежать від їх розміру.

Більше тисячі  років  тому індіанці  майя  досконало володіли  технікою
літографії - вони наносили на раковини тонкі малюнки з смоли або асфальту,
труїли їх соком кактуса, отримуючи рельєфне, що використовується ними для
специфічних потреб і забав.

До нанотехнологій в будівельному матеріалознавстві  можна отне-  сті
використання досвіду древніх римлян в застосуванні вулканічного попелу для
підвищення водостійкості вапняних матеріалів.

Іншими прикладами давнього застосування нанотехнологій можуть бути
бродильні  процеси  і  використання  ефективних  біологічних  каталізаторів  -
ферментів, що прискорюють процеси при виготовленних харчових продуктів -
хліба,  кисломолочних  продуктів,  сиру,  вина;  отримання  фотографічних
зображень, каталіз в хімічному виробництві.

Найдавнішою областю застосування нанотехнологій є також медицина
та косметологія.

Однак «інтуїтивна» технологія, котра розвивалася стихійно, безус- Ніби,
не може бути надійною основою в майбутньому без розуміння при- пологи і
суті  використовуваних  об'єктів  і  процесів.  Тому  фундаментальних  ні
дослідження, спрямовані на вивчення явищ, що відбуваються в нанодіапазоні,
на створення нових об'єктів і  принципово нових тех - нологічних процесів,
мають першорядне значення.

Нанотехнології  зможуть не тільки замінити деякі морально  застарілі і
малоефективні технології, але, найголовніше, зробити ривок в різних областях
діяльності,  отримати  результати,  недості-  жімие  традиційними
технологічними методами і прийомами.

Висновки

1. Нанонаука має специфічну термінологічну систему, формування
якої триває.

Об'єднуючим початком понять і термінів у цій галузі є- ється те, що
приставка «нано» є особливе узагальнене відображення об'єктивним тов
дослідження,  прогнозованих  явищ,  ефектів  і  способів  їх  опи-  сания,
пов'язаних з характерною довжиною базового структурного елементу.

2. Структури і пристрої нанометрових розмірів в живій і нежі- виття
природі  мають  давню  історію  існування  та  є  прообра-  зом  штучно



створюваних наноустройств і наноматеріалів.
3. «Інтуїтивна»  нанотехнологія,  заснована  на  неусвідомленому  ис

користуванні  нанотехнологічних елементів,  використовувалася  людиною
задовго до настання ери нанотехнологій в різних областях діяль ності - в
будівництві,  архітектурі,  в збройовому ремеслі,  в созда- ванні виробів зі
скла, у виробництві продуктів харчування, в косметології, медицині і т.д.

4. Передісторія сучасних нанотехнологій пов'язана з многовеко- вимі
дослідними зусиллями вчених багатьох країн світу.

5. У  другій  половині  XX  в.  були  зроблені  найбільш  значущі  від-
криття,  пов'язані  зі  створенням  високоразрешающей  інструментальної
техніки  (скануючих  зондових  мікроскопів),  відкриттям  нових  форм
існування  вуглецю,  що  володіють  яскраво  вираженими  «наносвойст-
вами»,  виявленням  ряду  «аномальних»  властивостей  наноструктур  і
наноуст- ройств, що послужило початком великомасштабних досліджень в
про- ласти нанотехнологій.

Питання для самостійного контролю

1. Які  розміри  включає  наномасштаби і  якими  факторами
обмежений його діапазон?

2. Назвіть основні відомі Вам терміни в області нанонауки і дайте їх
коротку характеристику.

3. що мають на увазі поняття «Нанотехнологія»  і «наномате-
ріали »?

4. Що розуміють під нановиробництв?
5. Дайте визначення понять «наномеханіка», «нанотехніки».
6. Які основні характеристики індустрії наносистем?

7. Які природні наноеффекти і нанооб'єктів Вам відомі?
8. Вкажіть приклади «інтуїтивних» нанотехнологій.
9. Перерахуйте основні хронологічні етапи становлення нано-

технологій.
10. У чому сутність міждисциплінарного характеру нанотехнологій?



ТЕМА 2. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ НАНОСТРУКТУР

Особливості діагностики нанооб'єктів

Розвиток нанотехнологій,  досягнення в розробці і  виготов- ванні
наноструктур  в  значній  мірі  визначаються  рівнем  роз-  ку  методів
діагностики їх структури і властивостей.

Особлива увага при цьому приділяється створенню і застосуванню
взаємодоповнюючих  високоразрешающіх  методів  практичної  діагно-
стики,  що забезпечують  отримання найбільш повної  інформації  про ос-
новних  фізичних,  фізико-хімічних  і  геометричних  параметрах  на-
ноструктур і протікають в них процесах.

Для вирішення сучасних завдань діагностики потрібно адаптація до
цих завдань традиційних методів (обладнання), а також розвиток но вих,
перш  за  все,  локальних  (до  масштабів  0,1  нм)  методів  досліджень-ня  і
аналізу  властивостей  і  процесів,  притаманних  нанометровій  геометрії  і
системам зниженою розмірності.

Методи нанодіагностікі повинні бути по можливості неруйнівними.
Для  розробки  нанотехнологій  велику  роль  грає  можливість

контролювати атомні і електронні процеси in situ (діагностика, вбудована в
технологію)  з  високою  роздільною  здатністю,  в  ідеалі  до  часу,  що
дорівнює або менше періоду атомних коливань (до 10 -13 с і менше).

Необхідно також вивчення електронних, оптичних, магнітних,

механічних та інших властивостей нанооб'єктів на наноскопіческіх рівні.

Для  діагностики  наноматеріалів  застосовують  такі  методи
дослідження  поверхні,  як  дифракція  електронів  (електронні  про-
свечівающій  і  скануючий  мікроскопи),  методи  скануючої  зондо-  виття
мікроскопії  (скануюча  тунельна  мікроскопія,  атомно-силова,  магнітно-
силова  мікроскопія  і  т.д.),  рентгенівська  спектроскопія  і  ди-  фракція
(малокутове  рентгенівське  розсіювання,  рентгенівська  спектроскопія
поглинання),  електронна  спектроскопія  (рентгенівська  фото-  електронна
спектроскопія,  ультрафіолетова  електронна  спектроскопія,  е  лектронная
Оже-спектроскопія),  оптична  і  коливальна  спектроскопія  (Раман-
спектроскопія),  месбауерівських  (гамма-резо-  нансная)  спектроскопія,



методи  радіоспектроскопії  (ядерний  магніт-  ний  резонанс,  електронний
парамагнітний резонанс), нейтронографія і т.д.

Це  далеко  не  повний  перелік  «наноінструментарія».  Створення
нових методів вивчення наноматеріалів триває.

Подальший  розвиток  всіляких  методів  діагностики  in  situ,  що
враховують специфіку нанооб'єктів та їх характерні розміри, є невід'ємною
частиною розвитку високих технологій отримання та аналізу властивостей
наноструктур нового покоління.

При  цьому  формування  комплексних  методів  дослідження
диктується  як  технологічними  завданнями  отримання  наноструктур  і
створення на їх  базі  наступного покоління електронних і  оптичних уст-
ройств, так і специфічними фізичними, фізико-хімічними і топологічними
властивостями, часто вже не укладаються в рамки стандартному уявлень
про властивості речовини .

Розглянемо  деякі,  найбільш  інформативні,  методи  аналізу
структури і властивостей наноматеріалів.

Скануюча зондовая мікроскопія

Основну роль в дослідженні наносвіту грають методи сканіруючої
зондовой  мікроскопії  -  СЗМ  (SPM,  Scanning  Probe  Microscopy),  які
послужили найважливішим стимулом для розвитку нанотехнологій.

З моменту винаходу німецькими фізиками Г. Біннінг і  Г.  Рорером
першого варіанта скануючого тунельного зондового мікроскопа в 1981 р
пройшло  всього  30  років,  але  за  цей  час  з  дотепною  іграшки  він
перетворюється в один з найпотужніших інструментів нанотехнології. 

У конструкції кожного мікроскопа є свої особливості, проте загальна
схема залишається більш-менш однаковою.

Загальним  у  методів  зондової  скануючої  мікроскопії  є  наявність
зонда - найчастіше, загостреною голки (алмазної, металевої, кремнієвої, на
основі  вуглецевих  нанотрубок)  з  радіусом  при  вершині  ~  10  нм  і
скануючого  механізму  -  механічного  маніпулятора  (3D-пье-  зосканера,
виготовленого  з  пьезокерамического  матеріалу),  здатного  переміщати
зонд над поверхнею зразка (зразок під зондом) в трьох вимірах з високою
точністю - по нормалі до поверхні зразка до тисячних часток нанометра, в
площині зразка - на рівні сотих часток нанометра.



В основі роботи зондових мікроскопів лежать різні види взаємодії
зонда з поверхнею.

Так,  принцип  дії  скануючого  тунельного  мікроскопа  (СТМ)
заснований  на  явищі  протікання  між  металевою  голкою-зон-  будинок  і
зразком тунельного струму, величина якого змінюється в залеж- ності від
стану досліджуваної поверхні, наприклад, наявності  западин і виступів; в
атомно-силовому мікроскопі (АСМ) використовуються сили між- атомного
(міжмолекулярної)  взаємодії  між поверхнею і  ди- електричної голкою; в
магнітно-силовому  мікроскопі  (ЧСЧ)  зонд,  ска  нірующій  поверхню,  є
магнітним  і  дозволяє  відчувати  локальний  магнітну  структуру;
електростатичний силовий мікроскоп

(ЕСМ)  дозволяє  виявляти  елементарні  заряди;  скануючий  фрикційний
мікроскоп (СФМ) дає можливість отримувати атомні з- браженія в режимі
сил тертя; в скануючому оптичному мікроскопі ближнього поля (СОМБП)
для аналізу використовують взаємодію лазер ного променя з поверхнею
матеріалу.

Скануючая тунельна мікроскопія

Принцип  дії  скануючого  тунельного  мікроскопа  карди-  нально
відрізняється  від  усіх  попередніх  методик,  що застосовувалися  в  фізиці
поверхні, і полягає в наступному, див. Рис. 2.1.

Тонке  металеве  вістря,  змонтоване  на  електромеханічес-  кому
приводі (X, Y, Z - позиціонері, пьзосканере), служить зондом - робо чим
інструментом для дослідження ділянок поверхні зразка, см. Рис. 2.6, а, б.
Коли вістря підводиться до поверхні на відстань не бо- леї 10 А °, то при
додатку між вістрям і зразком напруги (від z починає протікати тунельний
струм надзвичайно0,01 до 10 В) через проміжок  малої величини.

Тунельний  струм  експоненціально  залежить  від  відстані  між
зондом і зразком, тобто при збільшенні відстані лише на 0,1 нм тун-
нельний струм зменшується майже в 10 разів. Саме це забезпечує ви-
сокую роздільну здатність мікроскопа, оскільки незначні



зміни по висоті викликають суттєва зміна тунельного струму.

а б

в

Рисунок 2.1 - Принцип реалізації скануючої тунельної мікроскопії:

а - загальна схема роботи СТМ; б - принцип дії СТМ:

px, Py, pz - п'єзоелементи; z - відстань між вістрям-зондом і зразком;

It- тунельний струм; в - загальний вигляд СТМ фірми Solver

Завдяки  реалізації  тунельного  ефекту  СТМ  дозволяють  наблю-
дати і контролювати положення окремих атомів, тобто працювати з
точністю до декількох ангстрем.

У кожного з режимів є свої позитивні і негативні сторони: режим



постійної  висоти  відрізняється  експресному,  проте  корисна  інформація
може бути отримана тільки з  атомарному «гладких» поверхонь;  режим
постійного  струму  вимагає  більше  часу,  але  дозволяє  досліджувати
нерегулярні поверхні.

Другий режим (постійного струму) використовується частіше.
Конструкція  сучасних  маніпуляторів-п'єзоелементів  обеспе-  чивает

діапазон  переміщень зонда  до 100 ...  200 мкм в  площині  (з  точністю в
частки ангстрема) і до 5 ... 12 мкм - по висоті (з точністю в соті частки
ангстрема).

Інформація  відстежується  комп'ютером і  програмно візуалізується,
щоб дослідник міг побачити на екрані об'єкт з потрібним дозволом.

В цілому СТМ можна розглядати  як  поєднання трьох  концепцій:
сканування,  тунелювання  і  локального  зондування,  Що  робить  його
унікальним мікроскопом, Котрий НЕ містить лінз (А,

значить, зображення не спотворюється через аберацій). Енергія
електронів, форми- рующих зображення, НЕ перевищує

декількох електронвольт (Тобто  менше  енергії  типовою
хімічного  зв'язку),  що  забезпечує  можливість неруйнівного  контролю
об'єкта, тоді як в електронній мікроскопії високого дозволу вона досягає
декількох  кілоелектронвольт  і  навіть  мегаелектронвольт,  викликаючи
утворення радіаційних дефектів.

Можуть  бути  різні  варіанти  СТМ:  працюють  на  повітрі  і  ввакуумі,
низькотемпературні СТМ і працюють в умовах кімнатних температур.

Дуже  важливо,  що  крім  дослідних  функцій,  що  сканує  тунельна
мікроскопія  може виконувати  ще й  функції  активні  -  кон-  струірованіе
наноструктур.

Тунельний мікроскоп при всіх його достоїнствах має сущест- венним
недоліком - заснований на тунельному ефекті, він може при- змінюватися
тільки для вивчення матеріалів, добре проводять електричний струм.

Цього недоліку позбавлені атомно-силові мікроскопи.

Багатофункціональність методів скануючої зондової мікроскопії

Важливою перевагою приладів СЗМ є те, що з їх допомогою на гою
можливо не тільки отримання тривимірної картини об'єкта на атом- ном
рівні без руйнувань і майже без спотворень, але і здійснення маніпуляцій з



атомами, їх захоплення і переміщення в нові позиції, тобто .  здійснення
модифікації  поверхонь  в  нанометрових  областях,  надточної  обробки  і
використання  їх  в  якості  цілком  реальних  інструментів  для  створення
наноструктур з наперед заданими властивостями з окремих атомів (атомної
збірки).  Не  випадково  СЗМ  називають  «гла-  зами  і  пальцями»
нанотехнологій.

Таким  чином,  зондові  методи  дозволяють  втілити  нову
технологічну  парадигму  «знизу-вгору»  і  реалізувати  технологічес-  кий
цикл дослідження створіння контроль структури на нанорівні.  Для
конструювання  структур  необхідні  атоми  осаджують  на  підкладку,
наприклад,  з  газової  фази,  а  потім  за  допомогою  голчастого  електрода
проводиться  атомна  збірка  по  заздалегідь  наміченою  програмою.
Використання  СЗМ  для  локального  переносу  атомів  є,  мабуть,  єдиним
шляхом отримання граничної мініатюризації

при створенні наноустройств.
За допомогою зондової мікроскопії можна отримувати пристрої па-

мяти,  що  записують  і  сприймають  інформацію  у  вигляді  елементів
нанометрових розмірів. унікальні можливості СЗМ можутьбути
використані  також  при  складанні  самовоспроізводімості  біологічних
об'єктів.

На  основі  вдосконалення  зондів,  зокрема,  для  АСМ  прово  дяться
також  численні  розробки  зі  створення  мініатюрних  сен-  соров  -
механічних,  хімічних,  теплових,  оптичних і  т.д.  Це пов'язано з  високою
чутливістю консолей не тільки до пріложен- ним силам, але і до хімічних
реакцій на поверхні, магнітному полю, тепла, світла.

Наприклад,  масиви консолей з  кремнію або нітриду кремнію, що
містять десятки і сотні окремих датчиків, дозволяють створити на одній
мікросхемі  цілі  лабораторії  для  хімічного  аналізу  газів,  рідин,  повітря,
продуктів харчування, виявлення токсичних речовин, бойових отруйних
речовин. Ці минилаборатории на мікро- схемою отримали образні назви
«електронний ніс», «електронний язик» і т.д.

Досить великий прогрес уже досягнуто в застосуванні СЗМ в області
нанолітографії  -  «малюванні»  на  поверхні  різних  нано-  структур  з
характерними розмірами нанометрового діапазону.

У цьому плані найбільш успішною стала практика застосування СЗМ
в  реалізації  наступних  процесів:  хімічного  окислення  поверхні,



ініційованого  зондом  мікроскопа;  осадження  наноостровков  металу  на
поверхню  методом  стрибка  напруги;  контрольоване  наноінденті-  вання
(наноукаливаніе і наноцарапаніе).

На основі даних процесів може бути здійснена високоплот- ная запис
інформації  на  магнітних  або  оптичних  дисках,  в  інтег-  ральних
мікросхемах.

Наприклад, в IBM фінансується проект «Millipede» (в пер. З лат. -
тисяченожка), очолюваний одним з творців перших СЗМ Г. Бін- Нинг, що
полягає в створенні техніки записи з  1 ТБ / см2.щільністю 

Згідно з цим проектом, для збільшення продуктивності (до декількох
сотень МВ / с) використовується матриця, що складається з декількох ти-
сяч консолей, яка здійснює запис інформації шляхом мікро- індентування.

Аналогічний  принцип  створення  матриць  консолей  може  бути
використаний також для швидкісного зчитування інформації, рис. 2.2.

У зв'язку з великим числом способів реалізації принципу дії СЗМ і
різноманітністю  вирішуваних  завдань  в  останні  роки  отримала  распро-
страненіе і інша абревіатура позначення скануючих зондових мікроскопів -
SXM, де під «X» мають на увазі разноообразние контро- ліруемие фізичні
параметри.

Рисунок 2.2 - Зчитування інформації з жорсткого диска за допомогою
матриці консолей («Millipede»)

Але  навіть  і  це  розширене  позначення  сьогодні  вже  є  далекне
всеосяжна, оскільки SXM вийшла за рамки власне  мікроскопія як методу
характеризації  та  спостереження  наноструктур.  Вона  все  ширше
використовується для модифікації поверхні, атомної маніпуляції (атомного
дизайну),  проведення  хімічних  реакцій  між  атомами  (молекул),
ультраплотной запису інформації і її зчитування з пре- ладу можливим в



природі  10-10 м.

Спектральні методи дослідження

При вивченні наноструктур важливо не тільки фіксувати топологію,
розташування  окремих  атомів,  а  й  визначати  хімічний  склад,  тобто
наявність  атомів  того  чи  іншого  елемента,  їх  кількість.  Це  можливо  за
допомогою методів спектроскопії.

До  спектральним  методів  відносять  методи  дослідження
поверхно- сти твердих тіл, засновані на аналізі енергетичних спектрів
ізлу- чення, поглинання, відображення, розсіювання, що виникають при
опроміненні досліджуваного матеріалу електронами, іонами, фотонами.

Таких  методів  в  даний  час  відомо  кілька  десятків.  Методами
спектроскопії досліджують рівні енергії атомів, моле-

кул і освічених з них макроскопічних систем, а також квантові

переходи  між  рівнями,  що  дає  важливу  інформацію  про  будову  і
властивості речовини.

Найбільш  інформативними  методами  спектроскопії  є  електро-
тронна  Оже-спектроскопія  (ЕОС),  інфрачервона  та  Раман-спектроскопія,
Фотоемісійні і рентгенівська спектроскопія, метод магніт- ного резонансу.

Фотоемісійна спектроскопія

Фотоемісійна спектроскопія  (ФЕС)  вимірює  розподіл  енергій
електронів,  що  випускаються  атомами  і  молекулами  речовини,  облу-
чаєм ультрафіолетовим або рентгенівським випромінюванням.

Подібні електрони отримали назву Фотоемісійні.
Схема рентгенівського фотоелектронного спектрометра наведена на

рис. 2.3.



Рисунок 2.3 - Схема рентгенівського фотоелектронного спектрометра

Рентгенівський  пучок  певної  енергії  падає  на  зразок  і  вибиває
фотоемісійні електрони, які далі проходять через ана- лизатор швидкостей,
«вибирає»  тільки  ті  електрони,  які,  проходячи  через  вхідні  діафрагму
(щілину), потрапляють в вихідну діафрагму і далі детектор, тобто мають
траєкторію руху,  зазначену  на рис.  2.16,  і  швидкість  в досить вузькому
діапазоні.

Таким чином, детектор електронів вимірює кількість електронів, які
отримали певну кінетичну енергію, що, в свою оче- редь, дозволяє судити
про атомарний складі матеріалів.

Дана  методика  може  бути  застосована  для  аналізу
наноматеріалів на основі практично будь-яких елементів.

Магнітний резонанс

Ще  одним  різновидом  спектроскопії,  що  дозволяє  отримати
інформацію  про  наноструктурах,  є  магнітний  резонанс.  Під  маг-  нітних
резонансом розуміють виборче поглинання речовиною, що знаходиться в
постійному магнітному полі, електромагнітних хвиль певної частоти (1 ... 10
МГц),  обумовлене  зміною  оріентації  магнітних  моментів  часток
речовини - електронів, атомних ядер.

Якщо  поглинання  енергії  здійснюється  ядрами,  то  магнітний
резонанс називається ядерним (ЯМР).

ЯМР пов'язаний з існуванням у атомного ядра магнітного моменту.
Магнітний резонанс, обумовлений магнітними моментами не-

спарених  електронів  в  парамагнетиках,  називається  електронним  пара-
магнітним резонансом (ЕПР).

ЯМР і ЕПР чутливі до різних внутрішніх полях,  діють в речовині, і
тому застосовуються для дослідження структури, атомної та молекулярної
динаміки.

Наприклад, за допомогою ЯМР-спектрів можливо дослідження осо-
бенностей  будови  фулеренів;  ЕПР-спектроскопія  застосовується  для
вивчення електронів провідності в металевих наночастицах, для виявлення



електронів провідності в нанотрубках і визначення того, чи є нанотрубка
металевої або напівпровідникової.

Висновки

1. Однією  з  найважливіших  проблем  в  методах  розрахунку  і
експериментальних  тального  аналізу  характеристик  наносистем  є
масштабування, яку слід розглядати в трьох різних аспектах або вимірах -
точності, розміру, часу.

2. Основними вимогами до методів і засобів практичної діагностики
наноматеріалів є:  висока (атомне) дозвіл;  взаємодоповнення;  комплексна
інформація  про  основні  фізичних,  фізико-хімічних  і  геометричних
параметрах  наноструктур  і  проте-  кающих  в  них  процесах;  можливість
реєстрації  електронних,  оптічес-  ких,  магнітних,  механічних  і  інших
властивостей  нанооб'єктів  на  наноско-  пическое  рівні;  неруйнівний
характер; діагностика структур in situ.

3. Досить інформативним прямим методом дослідження будів ення
наноструктур є електронна мікроскопія (просвічує ПЕМ таскануюча СЕМ),
заснована на взаємодії потоку ус корінних електронів з речовиною.

Її основними перевагами перед іншими методами є пряме миттєве
формування  зображення  (в  тому  числі  допускає  спостереження
бистропротекающих  процесів),  висока  роздільна  здатність,  широ-  кий
діапазон легко змінюваних збільшень, велика глибина різкості при високій
роздільній  здатності  (особливо  в  СЕМ),  можливість  дифракційного
дослідження  (ПЕМ)  ,  проведення  мікрорентгеноспектрального  (елемент-
ного) аналізу (СЕМ), фазового аналізу (ПЕМ) і т.д.

Важливим  напрямком  розвитку  даної  методики  є  створення
високоразрешающіх  електронних  мікроскопів,  що  забезпечують  разре-
шення до декількох нанометрів (і навіть часткою нанометра), тобто позво-
ляющих спостерігати атомарному структуру матеріалів.

4. Основну роль  в  дослідженні  наносвіту  грають принципово  нові
діагностичні методи скануючої зондової мікроскопії - СЗМ, засновані на
реєстрації  різних видів взаємодії зонда з поверхнею зразка - тунельного
струму  (СТМ),  сил  міжатомної  (міжмолекулярної)  взаємодії  (АСМ),
магнітних сил (ЧСЧ), взаємодії оптичного променя з поверхнею (СОМБП)
і т.д.

5. СЗМ  мають  ряд  переваг  в  порівнянні  з  електронними  мик-



роскопія за умовами експлуатації, габаритам і складності конструкцмм, що
отримується  вирішенню,  гамі  досліджуваних  матеріалів,  складності
препарування об'єктів дослідження.

6. Найважливішим  гідністю  СЗМ  є  їх  многофункціональ-  ність  і
можливість,  крім  дослідних  функцій,  виконувати  і  функції  активні  -
конструювання наноструктур з наперед заданими властивостями шляхом
реалізації  поатомной  збірки.  Таким  чином,  зондові  методи  дозволяють
втілити  нову  технологічну  парадигму  «знизу-вгору»  і  реалізувати
контроль  структури  на  нанорівні. створення  технологічний  цикл
дослідження 

Питання для самостійного контролю

1. Які основні аспекти масштабування в системах наночастинок?
2. У чому специфіка методів діагностики нанооб'єктів?
3. Які основні методи застосовують для вивчення наноматеріалів?
4. У чому сутність  електронної  мікроскопії  і  які  види ізлуче-  ня

формуються  при  взаємодії  потоку  прискорених  елек-  тронів  з
речовиною?

5. Як влаштовані просвічує і  скануючий електронні мікроскопи і
які їхні основні характеристики?

6. Вкажіть  особливості  підготовки  зразків  для  дослідження  в
електронних мікроскопах.

7. Які параметри структури матеріалів можуть бути встанов-
лени за допомогою електронної мікроскопії?

8. Що розуміють під електронної мікроскопією високого
дозволу?

9. Дайте  загальну  характеристику  методів  скануючої  зондової
мікроскопії.

10. Опишіть принцип дії скануючого тунельного мікроскопа, його режими і
можливості при вивченні наноматеріалів.

11. Який принцип дії атомно-силового мікроскопа?
12. Що являє собою сканирующая оптична мікроскопія ближнього

поля?
13. У чому полягає багатофункціональність методів СЗМ?
14. Які  характеристики наноматеріалів  можуть бути досліджені  за

допомогою  спектральних  методів  -  Оже-спектроскопії,  рама-



новской і Фотоемісійні спектроскопії, магнітного резонансу?
15. Яку  роль  відіграє  нанотестірованіе  у  вивченні  властивостей

наноматеріалів,  які  характеристики  їх  властивостей  можна
визначити?



ТЕМА  3.  ОСНОВИ  КОНСТРУЮВАННЯ  ОБ'ЄКТІВ  НА  АТОМНО-
МОЛЕКУЛЯРНОМУ РІВНІ

Спадні і висхідні підходи

У  практиці  нанотехнологічного  виробництва  можлива  реалізація
двох підходів - висхідного і низхідного.

Умовно  ці  підходи  називають  технологіями  «зверху-вниз»  (  «top-
down») і «знизу-вгору» ( «bottom-up»), рис. 3.1. Можливий також їх синтез в
комбінованій технології.

а

б

Рисунок 3.1 - Підходи наномонтажа для отримання необхідного вироби:

а  -  «зверху-вниз»  з  послідовним  зменшенням  розмірів  до
необхідних; б - «знизу-вгору» шляхом складання на атомарному
рівні

Спадний  підхід  є  традиційним  і  заснований  на  зменшенні  розмірів
фізичних  тіл  (заготовок)  механічної,  фізико-хімічної  або  іншої  розмірної
обробкою,  аж  до  отримання  об'єктів  з  необхідними  параметрами.  Дана
технологія  є  досить  складною,  багатоетапної,  вимагає  застосування  цілого



арсеналу дорогого устаткування, пов'язана з великими відходами матеріалів,
має  фізичні  обмеження  по  дости-  Гаєм  точності,  внаслідок  чого  вона
трудомістка і малопридатна для нізації ефективного виробництва, особливо
для виробів ультрамалих розмірів.

Спадний підхід в нанотехнології, див. Рис. 3.1, а заснований на тому,
що для отримання наноструктур використовують вихідні масивні матеріали
або покриття.

Послідовне зменшення розмірів вихідних об'єктів различ- ними видами
обробки дозволяє отримувати кінцеві вироби з нанометро- вимі параметрами.

Прикладом  низхідній  технології  є  традиційна  мікроелек-  тронна
технологія  літографії  (лазерної,  електронної,  рентгенівської),  ко-торая
заснована на впливі променя на напівпровідникову заготовку і формуванні
заданої  конфігурації  мікросхеми.  При  цьому  розміри  по-  одержуваних
елементів  структур  (мінімальні  розміри  елементів  мікро-  схеми)  обмежені
можливостями і здатністю використовуваних техничес- ких засобів, зокрема,
довжиною хвилі електромагнітного випромінювання.

При  висхідному  підході,  Див.  Рис.  3.1,  б,  отримання  необхідних
об'єктивним  тов  реалізується  шляхом  послідовного  керованого
«нарощування»  з  окремих  атомів  і  молекул.  Тобто  створення  необхідної
«конструкції» здійс- нюється безпосередньо з елементів нижчого порядку -
атомів,  моле-  кул  та  їх  структурних  об'єднань,  що  розташовуються  в
необхідному порядку з метою «вибудовування» впорядкованої структури, що
дозволяє  досягти  граничних  характеристик  технології  на  сучасному  рівні
знань.

Цей  підхід  може  бути  реалізований  різними  методами  -  поатомной
складанням за допомогою скануючих зондових мікроскопів,  за  допомогою
про- процесу самосборки, деякою послідовності каталітичних хімічну ських
реакцій і т.д.

Дана  технологія  може  бути  представлена  як  безвідходний
молекулярний дизайн виробу.

«Сировиною» при цьому є  окремі  атоми,  молекули,  системи атомів,
молекул  та  їх  структурних  об'єднань,  а  не  звичні  в  традіці-  ційних
технологіях  мікронні  або  макроскопічні  обсяги  матеріалу,  з-  тримають,
принаймні, мільярди атомів і молекул.

Відбувається перехід від маніпуляції речовиною до маніпуляції атомами.

«Індивідуальний» підхід, при якому зовнішнє управління дости- Гаета
окремих атомів і молекул, сприяє реалізації особливих струк- турних станів,



складних квантовомеханических  ефектів,  що визначають  щих «аномальні»
фізичні,  механічні,  хімічні  та  інші  свой-  ства,  відмінні  від  властивостей
традиційних матеріалів.

Другий підхід, незважаючи на його низьку продуктивність в настою-
ний  час,  пов'язану  з  недостатнім  технічним  «майстерністю»,  більш
перспективний, за ним майбутнє нанотехнологій.

Проблема створення і дослідження структур з контрольованими пара-
метрами  і  заданими  властивостями  на  нанорівні  входить  в  число
найважливіших  технологічних  проблем  сучасності.  Це  пов'язано  з
унікальними властивостями матеріалів в наноструктурному стані, близькими
до  фундамен-  тальний  обмеженням,  можливістю  створення
«інтелектуальних»  матеріалів  з  наперед  заданими  програмованими
властивостями,  розробкою  нових  технологій  обробки  матеріалів  та
модифікації їх поверхні, із загальною тенденцією мініатюризації виробів.

Зародження і розвиток нової парадигми всієї виробничої діяль ності
«знизу-вгору»  -  від  окремих  атомів  до  виробу,  а  не  «зверху-вниз»  при
традиційних технологіях, коли виріб отримують відділенням

«Зайвого»  матеріалу  від  масивної  заготовки,  охоплює  всі  життєво
важливі  види діяльності  людини -  від  освоєння космосу до медицини,  від
національної безпеки до екології та сільського господарства.

Висхідний підхід можна вважати «зворотним» по відношенню до тради-
Ціон  методу  мініатюризації  «зверху-вниз».  Однак  при  зовнішній  про-
протилежних  цих  процесів  дані  технології  часто  використовуються  в
комплексі, доповнюють один одного, що особливо наочно проявилося в но
вих сучасних комбінованих методах літографії.

Атомні кластери як елементарні об'єкти самозборки

Цілеспрямоване  формування  нового  класу  атомарному  сконструіро-
ванних макроструктур з  високим ступенем упорядкування на основі  явищ
самозборки  і  самоорганізації  припускає  використання  в  якості  еле
плементарним  об'єкта  наночастинок  або  нанокластеров,  які  є  уні  Кальне
утвореннями і з наукової, і з прикладної точки зору.

Нанокластери  (Від англ. Cluster - пучок, рій, скупчення; термін впер
ші введений в 1964 р) як наноструктури, що складаються з відносно неболь-
шого кількості атомів (від одиниць до сотень тисяч), що мають нанорозмірів



у



всіх  трьох  напрямках,  можуть  розглядатися  як  самостійні  еди-  ниці,  що
володіють певними властивостями.

Будучи  найбільш  типовим  представником  наноматеріалів,  атомні
кластери  проявляють  істинно  нанорозмірні  ефекти,  в  тому  числі  кванто-
вомеханіческой  природи,  і  властивості,  не  притаманні  того  ж  матеріалу  в
обсязі. Властивості кластера можна цілеспрямовано змінювати при введенні
атомІв інших елементів.

Ізольовані  кластери  являють  інтерес  як  елементи  мікроелектронних
приладів, каталізатори при проведенні різних хи- вів економічні реакцій, як
наповнювач композиційних матеріалів, наприклад, з полімерною матрицею, в
медицині і косметології і т.д.

Інший, досить важливий аспект вивчення даних атомних образований
пов'язаний  з  тим,  що  вони  мають  величезний  потенціал  використання  на
практиці,  будучи  універсальною  елементарної  основою  для  цілого  класу
атомарному сконструйованих матеріалів з широким спектром властивостей.

Синтезувати наноматеріали з кластерів можливе або за рахунок
самоорганізації  і  самозборки,  наприклад,  кристалізації  на  нанорівні,  або
примусовим  шляхом,  зокрема,  компактування  з  застосуванням  високого
тиску.

Особливий  прикладної  інтерес  викликає  перспектива  формування
нарощуванням  наступних  типів  наноструктур  на  основі  кластерів:  упоря-
доченних «самособранних» моно- і мультишарів, обложених на подлож- ках
з широкого класу речовин; «Самоорганізованих» наноструктур з кластерів;
нанокомпозитів і т.д.

У зазначені  структурах  кластери  виявляють  нові,  відмінні  від  инди-
виділеного утворень, «колективні» властивості і ефекти.

Методи отримання кластерів

Існує  досить  велика  група  різних  методів  отримання  ізольованих
атомних  кластерів  -  фізичних,  заснованих  на  випаровуванні  атомів  з
поверхні  матеріалу  при  опроміненні  лазерним  променем  або  пучком
заряджених  частинок  (електронів,  іонів)  з  велику  кінетичну  енергію;
хімічних,  заснованих  на  відновленні,  розкладанні  сполук,  в  тому  числі  в
рідких середовищах.

Наприклад, для отримання металевих кластерів можливо примі

ня методу лазерного випаровування в потоці інертного газу, рис. 3.2, а.



Високоінтенсивний  лазерний  промінь  прямує  на  вихідний  зразок
(металевий стрижень), див. Рис. 3.13, а, викликаючи випаровування атомів з
по-  поверхні  металу,  які  потім  несуться  потоком  подаваного  газу-носія
(наприклад, гелію) через сопло.

Розширення  потоку  призводить  до  його  охолодження,  конденсації  і
про- разованию кластерів металу, які далі через сепаратор направляються в
спеціальний прилад - мас-спектрометр, що дозволяє визначити їх розподіл по
масах, тобто по числу частинок в кластері.

а б

Рисунок 3.2 - Схеми установок для отримання металевих атомних

кластерів:

а - отримання кластерів лазерним випаровуванням (фізичний метод);

б - отримання кластерів термолизом (хімічний метод)

Методи  хімічної  групи є  найбільш  перспективними  в  плані
великомасштабного виробництва атомних кластерів.

На рис. 3. 2, б представлений процес термолізу, тобто розкладання при
високій  температурі  твердих  речовин,  що  містять  катіони  металів,  мо
лекулярние аніони або металоорганічні з'єднання.

Вихідна  речовина  (наприклад,  нітрид  літію  LiN3)  поміщається  в
кварцову трубку,  в  якій  створено вакуум,  див.   400 °  С.  При температурі
близько і  нагрівається  до  температури   370  °  С  нітрид  розкладається  з
виділенням  газоподібного  азоту  N2,  що  можна  визначити  по  збільшенню
тиску в вакуумованому просторі за допомогою манометра. Падіння тиску до
початкового рівня означає,  що весь азот  був знищений.  Остав-   5шиеся
атоми літію об'єднуються в кластери, мінімальний розмір яких складає  нм.



Наявність  таких частинок виявляється за  допомогою різних методів,
наприклад, електронного парамагнітного резонансу.

Технології формування поверхневих шарів з атомарною  точністю

Прикладом  формування  поверхневих  шарів  з  високою  (атомарної)
точністю є «поверхневі» технології (технології обралення поверхні і створення
модифікованих шарів), які можна умовно розділити на дві групи: технології,
засновані на фізичних і хімічних процесах осадження з парової фази.

Однією з різновидів методу PVD є термічне випаровування в вакуумі.
Вперше цей метод був використаний для осадження тонких шарів ме

Таллах ще в XIX ст., Проте широке поширення отримав у другій по- Ловін
XX в. в зв'язку зі створенням більш досконалого вакуумного обладнання.

Метод полягає в випаровуванні металу при його нагріванні в вакуумі
(10-3  ...  10-5  Па),  тобто  перекладі  його  в  парову  фазу  з  наступним
осадженням  на  підкладку.  Залежно  від  джерела  нагрівання  отримали
поширення  ня  наступні  варіанти  методу:  електротермічний  нагрів  (пряме
про- пускання струму або нагрів в спеціальному тиглі), нагрів в індукторі,
іспаре-  ня  за  рахунок  електродугового  розряду,  нагрів  лазерним  або
електронним променем.

Для створення покриття із сплавів і з'єднань випаровування кожного
компонента проводять з окремого джерела.

До переваг  методу можна віднести відносна простота обладнання та
контролю процесу, до недоліків - низька адгезія до підкладки внаслідок малої
енергії осаждающихся атомів і молекул і

висока  чутливість  до  наявності  на  поверхні  підкладки  сторонніх  плівок  і
забруднень.

Як  технологій  створення  поверхневих  наноструктур  широко
застосовують  модифіковані  плівкові  технології,  що дозволяють  ви-  щівать
плоскі  молекулярні  моношарів  (плівки  товщиною  в  одну  моле-  кулу)  з
атомарної точністю.

Більш  того,  облягаючи  моношар  за  монослоем,  можна  створювати
одно-  рідні  по  площі  наношарами,  складні  гетероструктури  (вирощені  на
підкладці  шаруваті  структури  з  товщиною  кожного  шару  в  кілька  нано-
метрів і точністю до часток атомного монослоя), а також квантоворазмер-
ні структури - квантові ями, дроту, точки.



Один  із  сучасних  і  перспективних  методів  створення  монослоїв  -
молекулярно-променева епітаксії - МЛЕ (Molecular Beam Epitaxy - MBE), що
представляє  собою  удосконалення  способу  осадження  металевих  плівок
випаровуванням  у  вакуумі,  в  основі  якої  лежить  керована  конден-  сація
атомів на поверхні підкладки.

Під  епітаксії  розуміють  орієнтований  зростання  одного  монокріс-
Таллах на поверхні іншого (підкладки), тобто успадкування зростаючим кри-
Сталл структури підкладки (від грец. epi - на, над та taxis - розташування,
порядок).  При  цьому  фізико-хімічні  властивості  наращиваемого  епітаксі-
ального шару істотно відрізняються від властивостей поверхні.

Метод МЛЕ заснований на випаровуванні і конденсації речовини з

моле- кулярной або атомних пучків в надвисокому вакуумі (~ 10-9 ... 10-7

Па).
Спрощена схема установки для проведення молекулярно-променевої

епітаксії представлена на рис. 3.14.

Для  осадження  епітаксійних  шарів  використовується  кероване  іспа-
ширення елементів (за допомогою резистивного нагрівання, тобто нагрівання
джоулевим теплом, або випаровування електронним променем) з одного або
декількох источ- ників - осередків основних компонентів плівки 4 і легуючих
домішок 5.

Поверхня підкладки 2 (напівпровідникової,  діелектричної)  про- ється
декількома молекулярними пучками одночасно; епітак- ця здійснюється на
підкладці  в  результаті  реакції  між  молекулярних  ними  пучками  різної
інтенсивності і складу.

Управління  складом  основного  матеріалу  і  легуючих  домішок
здійснюється за допомогою заслінок 3, перекривають той чи інший потік.

Температура  підкладки  в  процесі  молекулярно-променевої  епітаксії
підтримується відносно низькою (на рівні 600 ... 800 ° С). цього цілком

досить, щоб атоми і молекули змогли мігрувати по поверхно-
сти, утворюючи кристалічну решітку.

Найважливішими  наноструктурами,  формування  яких  передбачає
реалізацію  процесів  самозборки  на  атомно-молекулярному  рівні,  перед-
ставлять інтерес як з наукової, так і з прикладної точки зору, є при- ляють
квантові ями, дроту, точки, які мають досить виражений ними квантовими
властивостями.

Послідовність цих структур при зменшенні розмірів для прямокутної



геометрії, а також геометричні області квантування по казани на рис. 3.3.
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Рисунок 3.3 - Послідовність прямокутних наноструктур (а) і геометричні
області квантування в квантово розмірних структурах (б)

Використовуючи  методи  «зонної  інженерії»  і  «інженерії  хвильових
функ-  цій»,  за  допомогою  самоорганізації  і  самозборки  нанокластерних
образова-  ний  можна  конструювати  квантоворозмірні  структури  (квантові
точки, дроту, ями) з заданим електронним спектром і необхідними оптічес-
кими, електричними та іншими властивостями , які дуже перспективні для
приладових застосувань.

Просторове обмеження руху носіїв заряду завдяки повної локалізації
призводить  до  квантоворозмірні  ефекту,  що  виражається  в  дискретну
структуру  електронних  рівнів,  внаслідок  чого  кванто-  ші  точки  іноді
називають  «штучними  атомами».  Тобто  спостерігається  аналогія  з
поведінкою  електронів  в  атомі,  рухомих  тільки  по  визна  ленним,  чітко
заданим орбітах.

Подібні  структури  утворюються  спонтанно  самосборке  протягом
досить  короткого  часу  (кілька  секунд)  за  рахунок  взаємодії  атомів  (при
достатньому їх кількості), обложених на поверхню підкладки (на- приклад,
InAs / GaAs, Ge / Si) за допомогою вакуумної плівкової технології.

За  допомогою  процесів  самозборки  і  самоорганізації  можливе
формування  масивів  впорядкованих  квантових  точок  з  щільністю  1010  ...
1011 см-2.



Контроль  параметрів  процесу  синтезу  (  «вирощування»)  дозволяє
отримувати квантові точки певних розмірів і з заданими характери- стиками.

Квантові точки є порівняно «молодим» об'єктом дослідження, але вже
цілком очевидні великі перспективи їх вико вання.

З практичної точки зору квантова точка являє собою електро- тронне
пристрій,  здатний  «захоплювати»  електрони  і  утримувати  їх  в  малому
просторі,  тобто можна управляти рухом окремих електронів,  що відкриває
величезні  можливості  щодо  подальшої  мініатюризації  електро-  нних
пристроїв та зниження їх енергоспоживання.

Реальними  застосуваннями  подібних  квантово  структур  є  дисплеї
нового  покоління,  квантові  комп'ютери.  Незвичайні  оптичні  властивості
кватових  точок  вже  використовуються  в  тих  областях,  де  потрібні
перебудовувані люмінесцентні властивості. Наприклад, в опто- електроніці,
системах безпеки, в біологічних дослідженнях, в ме- дицинская діагностиці.

♦ квантові  дроту  (Іноді  їх  називають  "квантовими  нитками")  -
системи,  в яких рух носіїв заряду квантоване в двох на- правліннях,  тобто
зразок малий в двох вимірах і має великі розміри в

третьому напрямку, см. рис. 3.15. Це одномірні нанооб'єктів (1D - об'єк єкти).
♦ квантові  ями  (Quantum  well)  -  системи,  в  яких  є  розмірне

квантування руху носіїв заряду в одному напрямку (рух частинки обмежена
по одній координаті), тобто в даному випадку розміри зразка в одному вимірі
лежать в нанометровому діапазоні, а в двох інших залишаються великими,
див. рис. 3.15.

За своєю суттю до квантових ямах відносяться двовимірні нанооб'єктів
(2D - об'єкти), тобто тонкі плівки, см. п. 3.7, адсорбовані моно- і полі-шари на
поверхні розділу фаз.

Приладові  застосування  даних  квантово  структур:  високо-  частотні
польові  транзистори,  резонансні  тунельні  діоди,  лазери,  джерела  світла
середнього  ІЧ-діапазону,  детектори  ІЧ-випромінювання,  логіче-  ські
елементи  і  пристрої  надщільного  запису  інформації,  високочув-
ствительность датчики різних фізичних величин і т. д.

Прецизійна літографія

Отримання квантово структур (квантових ям, дротів, то- чек) можливо
не тільки за  допомогою реалізації  концепції  «знизу-вгору»  (тобто шляхом
самоорганізації  та самозборки),  але і  за  допомогою протилежної концепції
«зверху-вниз».



Прикладом  подібної  технології  є  метод  прецизійної  літографії,  який,
аналогічно  розглянутим  раніше  прийомам,  перед-  ставлять  собою  метод
штучної наноорганізаціі.

Літографія (Дослівний переклад c грец. - «пишу на камені») предпола-
Гаета  процес  формування  структур  будь-якого  розміру,  включаючи
наноразмер- ні, шляхом переносу «зображення» з однієї структури на іншу,
рис. 3.4.

Рисунок 3.4 - Схема процесу перенесення зображення методом літографії

Літографія  є  методом  підготовки  поверхні  шляхом  використання
якогось шаблону, див. Рис. 3.4, який визначає властивості кінцевого зразка;
досить широко застосовується при виготовленні

інтегральних  мікросхем  в  мікроелектроніці  шляхом  створення  топо-
логічного малюнка на поверхні монокристалічних кремнієвих пластин.

Найбільш  проста  методика  створення  нано-і  мікроструктур  -  оптична
літографія  -  схожа на процес друку фотографій.  На підкладку,  наприклад,
кремнієву,  наноситься  світлочутлива  речовина  -  фоторезист,  яке  з-змінює
структуру під дією випромінювання.

На маску (пластинку з прорізами, що служить шаблоном і виготовлену з
матеріалу, що не пропускає випромінювання), направляється пучок фотонів,
попа дає на резист. У засвічених областях резист змінює склад або структуру,
а  в  затінених  -  залишається  без  зміни,  див.  Рис.  3.5,  б.
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Рисунок 3.5 - Принципова схема літографії

Далі  частина  резисту  витравлюється,  при  цьому  інша  частина
залишається  без  зміни,  створюючи  на  підкладці  рельєфний  Рисунок,
відповідний ри- Сунки шаблону-маски, див. Рис. 3.5, в.

Роздільна  здатність  методу  оптичної  літографії  в  основному
визначається  довжиною  хвилі  використовуваного  випромінювання  і
розміром елементів маски.

Необхідність  зменшення  розмірів  елементів  мікроелектроніки  на-
кладивает обмеження на довжину хвилі використовуваного випромінювання,
тому  методи  сучасної  прецизійної  літографії  засновані  на  використанні  в
якості  джерела  випромінювання  рентгенівських  променів  або  пучка
електронів (рентгенівська, електронно-променева літографія).

Як джерело променевого впливу в методі літографії, крім електронного
променя і рентгенівського випромінювання, можуть бути засто- нени пучки
іонів або нейтральних атомів і т.д.

За допомогою прецизійної літографії можна отримувати і більш слож-
ні  квантові  структури,  ніж  ями,  точки,  дроту,  наприклад,  многослой-  ні
структури  квантових  ям  або  масиви  квантових  точок,  рис.  3.20,  кото  риє
дозволяють досягти нового рівня властивостей.

Висновки

1. Нанотехнологічної виробництво засноване на двох підходах -
висхідному і низхідному.

2. Більш  перспективний  висхідний  підхід  базується  на  отриманні
матеріалів,  об'єктів  і  пристроїв  з  наперед  заданими  функціональними
властивостями  шляхом  послідовного  керованого  «нарощування»  з  від-



слушних атомів і молекул і може бути реалізований різними методами -

атомно-молекулярної складанням за допомогою скануючої зондової мікро-
скопии,  самоорганізацією  і  самосборке  кластерних  структур,  «поверхно-
стнимі» технологіями і т.д.

3. Елементарними об'єктами нанотехнології,  що дозволяють спокуса-
ного конструювати функціональні матеріали та пристрої з наперед заданими
структурою  і  властивостями,  тобто  реалізувати  наноуровневий  етап
інтегрованих генеративних технологій, є атоми, молекули, атомні кластери і
частки,  нанопорошки,  нанослойние  покриття,  нанот-  рубки  і  фулерени,
квантові ями, дроту, точки.

4. Технологія  механосінтеза,  тобто  конструювання  структур  атомно
молекулярної складанням шляхом локального переносу атомів за допомогою
скані-  рующей  зондовой  мікроскопії  є  технологією  гранично  досяжної
точності  і  мініатюризації  при  створенні  матеріалів  і  пристроїв,  проте  не
придатна  для  великомасштабного  виробництва  внаслідок  низької  произво-
дітельності і високу вартість одержуваних виробів.

5. Перспективними і цілком реальними для практичного примене- ня є
технології створення нанооб'єктів за принципом «знизу-вгору», засновані на
явищах «модульної» самозборки і самоорганіза- ції кластерних наноструктур.

6. Найважливішими  висхідними  технологіями  нанотехнологічного
виробництва, що забезпечують формування поверхневих шарів з ато- Марн
точністю і заданими властивостями, є технології, основан- ні на фізичних і
хімічних процесах осадження з парової фази (PVD і CVD).

7. Найбільш  висока  точність  контролю  хімічного  складу  і  тол-
Київщини створюваних поверхневих наношарів досягається в методі молеку-
лярні-променевої епітаксії, що дозволяє «конструювати» шар з окремими них
атомів і молекул.

8.

Питання для самостійного контролю

1. У  чому  сутність  висхідного  і  низхідного  підходів  в  практиці
нанотехнологічного виробництва?

2. Які особливості висхідного підходу як безвідходного молекулярного
дизайну вироби?

3. Назвіть  основні  елементарні  об'єкти  і  основні  механізми
нанотехнологічного конструювання?

4. Дайте характеристику механосінтеза за допомогою СЗМ як методу



граничної  мініатюризації  при  створенні  наноматеріалів,  нано-
об'єктів, наноустройств.

5. Яку роль відіграють процеси самозборки в  створенні  матеріалів  і
пристроїв на атомно-молекулярному рівні?

6. У чому полягає принцип молекулярного розпізнавання в процес- сах
самозборки?

7. Що  являють  собою  нанокластери  як  елементарний  об'єкт
нанотехнологій  і  які  особливості  конструювання  матеріалів  на  їх
основі?

8. Опишіть основні групи кластерних матеріалів.
9. Які методи застосовують для отримання кластерів?

10.Вкажіть  основні  технології  формування  поверхневих  шарів  з
атомарної точністю.

11.У чому сутність методу молекулярно-променевої епітаксії, які його
можливості при створенні наношарів?

12.Що  являють  собою  квантові  ями,  дроту,  точки,  де  вони
застосовуються?

13.Дайте  характеристику  методу  прецизійної  літографії  як  методу
штучної наноорганізаціі.



ТЕМА 4. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУРНИХ МАТЕРІАЛІВ

Структурні особливості наноматеріалів

Істотні  зміни  властивостей  наноматеріалів  в  порівнянні  з  тра-  Діціон
аналогами пов'язані, в першу чергу, з особливостями їх структурного стану.

◆При  переході  від  макрооб'ємів  до  нанооб'єктів  відбувається  зраді  ня
співвідношення поверхневих і об'ємних атомів матеріалу.

Для  наночастинок  частка  атомів,  що знаходяться  в  тонкому поверхневому
шарі (його товщину приймають, як  1 нм, що відповідає 2 ... 3 атомним верствам для
більшостіправило,  дорівнює  металів),  в  порівнянні  з  мезо-  і  мікрочастинками
помітно зростає.

До певного розміру часток частка поверхневих атомів мала, їх внеском
можна знехтувати. У наночастинок властивості поверхневих атомів стають

визначальними, рис. 4.1.

а б

Рисунок 4.1 - Схема розташування атомів в наночастинок (а)

і в об'ємному матеріалі (б)

Частка  приповерхневих  атомів  a  пропорційна  відношенню  по-  поверхні  S

частки до її об'єму V: a ~ S / V. Якщо позначити характерний розмір частки як R і

прийняти, що частинки мають сферичну форму, то в міру зменшення їх розміру все

більша частка атомів виявляється на вільних поверхнях: a ~ S / V ~ R2 / R3 ~ 1 / R.

Таким чином, в нанокристалічних матеріалах, починаючи з діа- метра зерна 6

нм, обсяг поверхневого шару стає більше об'ємної частки кристалів.

Положення  атомів  поблизу  поверхні  відмінні  геометрично  і  фізично  від



положень, займаних атомами в масі кристала.

Поверхневі атоми мають властивості, відмінними від об'ємних, по- скільки вони

пов'язані  з  «сусідами» по-іншому,  ніж  в  обсязі  (змінюється  коорди-  дінаціонное

число, симетрія локального оточення і т.д.).

У  поверхневих  атомів,  на  відміну  від  знаходяться  в  обсязі  твердого  тіла,

задіяні не всі зв'язки з сусідніми атомами. Для атомів знаходячи щихся на виступах

і  уступах  поверхні,  ненасиченість  зв'язків  ще  вище.  В  результаті  в  при

поверхневому  шарі  може  статися  атомна  ре-  конструкція  і  виникнення  іншого

порядку розташування атомів, що призводить до викривлення кристалічної решітки

і навіть до зміни її типу.

У загальному випадку поверхневі атоми знаходяться на більш близьких рас

стояння  один від  одного,  ніж атоми в  обсязі  кристалічної  решітки,  обла-  дають

підвищеним запасом енергії.

Поверхня  навіть  самого  ідеального  кристала  може  вважатися  великим

двовимірним або навіть об'ємним дефектом і служить стоком (майже нескінченної

ємності) для більшості дефектів кристалічного ладі- ня, в першу чергу, вакансій та

дислокацій.  При  малих розмірах  частинок  цей  ефект  помітно  зростає,  що  може

призводити  до  виходу більшості  структурних дефектів  на  поверхню і  очищення

матеріалу наночастинки від дефектів структури і хімічних домішок.

Встановлено,  що  процеси  деформації  і  руйнування  протікають  в  тонкому

приповерхневому  шарі  з  випередженням  у  порівнянні  з  внутрішніми  обсягами

кристалічного матеріалу, що багато в чому визначає механічними ські властивості

(міцність, пластичність).

Ще  одним  аспектом  є  прояв  тонких  фізичних  ефектів,  пов'язаних  зі

специфічним характером взаємодії  електронів  з  вільною поверхнею.  З'являються

аномалії  поведінки  електронів,  квазичастиц  (фононів,  плазмонів,  магнонов)  та

інших  елементом  тарних  збуджень,  які  тягнуть  за  собою  зміну  фізичних

властивостей наноструктурних систем в порівнянні з масивними матеріалами.

Все  це  разом  узяте  істотно  змінює  механічні,  електричні,  оптичні  і  інші

властивості  і  дозволяє  розглядати  пріпо-  поверхневих  шар  як  якесь  нове  стан

речовини.

◆Оскільки властивості нанорозмірних частинок багато в чому визначаються

поверхневими ефектами, то для масивного об'єкта, що складається з конг- ломерата

наночастинок, його властивості будуть визначатися ефектами, возни- розкаювана на

кордонах  наночастинок.  «Аномалії»  властивостей  наноматеріалів,  перш  за  все,



об'ємних (компактних),  обумовлені  також тим,  що при зменшенні  розміру зерна

збільшується  протяжність  поверхонь  розділу  і  їх  внесок  в  механізми  міцності  і

пластичності матеріалу.

У структурі наноматеріалів виділяють відносно слабко спотворені центральні

частини зерен ( «внутрізеренную фазу») і сильно спотворені зони вздовж кордонів

зерен шириною близько декількох нанометрів ( «зерно- граничну фазу»), рис. 4.2.

Кількісне  співвідношення  даних  зон  стано  вится  істотним  при  нанометровому

масштабі зерен (менше 100 нм).

Рисунок 4.2 - Модель будови нанокристалічного матеріалу

Створені особливі структурні моделі зерен і їх кордонів в нанострук- турне

матеріалах. Головним в них є уявлення про нерівноважних межах зерен з гранично

високою  щільністю  практично  всіх  видів  де-  дефектів  (вакансій,  домішкових

атомів,  дислокацій і  т.д.),  високою ізбиточ-  ної  енергією і  дальнодействующими

пружними напруженнями. Неравновес- ність кордонів зерен викликає виникнення

високих значень напруг і спотворення кристалічної решітки, поява значних зсувів

атомів, аж до втрати далекого порядку.

Властивості  стають істотно залежними від  будови кордонів  зерен:  ширини

прикордонної  зони,  в  якій  параметр  решітки  відхиляється  від  стандартного

значення, разориентация зерен і кордонів, дефектності кордонів, величини вільного

об'єму.

◆ Одна  з  причин  специфіки  властивостей  наноматеріалів  -  збіг  розмірів

кристалітів з «характерними» розмірами для різних фізичних явищ і властивостей,

оскільки  «характерні»  розміри  лежать  в  діапазоні  10-9  ...  10-7  м,  що відповідає



середнім розмірам атомів і моле- кул в звичайних матеріалах .

Так, при розгляді будь-якого процесу перенесення (протікання електричних

елементів  струму,  теплопровідності,  пластичної  деформації  і  т.д.)  носи  телям

приписують деяку ефективну довжину вільного пробігу  Rf.  Якщо розмір  частки

речовини R >> Rf, розсіювання (або захоплення і загибель) носи телей відбувається

в обсязі  і  слабо  залежить від  геометрії  об'єкту.  При R <Rf  ситуація  радикально

змінюється  і  все  характеристики  перенесення  починають  сильно  залежати  від

розмірів зразка.

У зв'язку з цим правомірно очікувати вплив різних розмірних ефек дефектів

на  властивості  наночастинок  або  наноструктур,  розміри  яких  соізме-  Рими  або

менше, ніж характерний кореляційний масштаб того чи іншого фізичного явища

або характерна довжина, що фігурує в теоре- тичної описі якої-небудь властивості

або процесу.

◆У розмірному інтервалі 1 ... 100 нм наночастинки перебувають на гра- ниці

квантового та класичного мікросвітів, і це метастабильное перебуваючи -ня багато в

чому також визначає виключний комплекс фізико-хімічних властивостей.

Багато  фізичні  явища  в  наномасштабе  обумовлені  хвильової  природою

частинок  (наприклад,  електронів),  поведінка  яких  підпорядковується  законам

квантової механіки.

Якщо об'єкт має атомарний масштаб в одному, двох або трьох направ леніях,

його властивості  можуть різко відрізнятися  від  об'ємних для того ж мате-  ріалу

через прояви в поведінці квантових закономірностей. Наприклад, коли хоча б один

з розмірів об'єкта стає порівнянним з довжиною хвилі де Бройля для електронів λB,

уздовж цього напрямку починається розмірне квантування.

Хвилі де Бройля пов'язані з будь-якою мікрочастинок і відображають їх кван-

товую природу. Для металів λB = 0,1 ... 1 нм, для напівпровідників λB ~ 100 нм.

Фізичні властивості

Особливістю  наноматеріалів  є  збіг  розмірів  наноча-  стіц  з
«характерними»  (критичними)  розмірами  для  багатьох  фізичних  явищ  і
властивостей.  Якщо розмір  часток  менше певної  для  кожного  властивості
характеристичної довжини, можлива поява нових фізичних властивостей.

У порівнянні зі звичайними матеріалами в наноматеріалах змінюються
такі  фундаментальні  характеристики,  як  модуль  пружності,  питома  те-



плоемкость,  температура  плавлення,  коефіцієнт  дифузії,  магнітні  та
електричні властивості. Стає інший фізична сутність багатьох процесів.

Далі більш детально розглянемо зміни деяких фізичних властивостей
при зменшенні розміру елементів структури до нанодіапазоні.

 Зміна температури плавлення в залежності від розміру час- тиц  -
один з перших ефектів в наноматеріалах, який привернув ува- ня дослідників.
При  переході  до  нанорозмірних  станом  відбувається  істотне  зниження
температури  плавлення  Тпл.  Залежно  від  мате-  ріалу  і  розміру  елементів
наноструктури  зменшення  Тпл  може  становити  сотні  градусів  за  шкалою
Кельвіна.

Наприклад,  Тпл  золота  становить  зазвичай  1340  К,  перехід  до
наноразмер-  ному  станом викликає  істотне   2  нм  температуразниження
цього параметра, рис. 4.7; при розмірі зерен  плавлення золота становить 400
К, тобто знижується майже на 1000 К. Зменшення температури плавлення
спостерігається також у інших металів (Sn, Pb, Cu, Al, Bi), у деяких хімічних
сполук.

 Зменшення  елементів  структури  до  нанокристалічних  разме-  рів

істотно змінює дифузійні процеси.
Наприклад,  коефіцієнт  граничної  дифузії  в  наноматеріалах  значи-

тельно вище, ніж в крупнозернистих аналогах (на 3 порядки і більше), що
дозволяє їх легувати нерозчинними або слаборозчинні в звичайні-них умовах
елементами за рахунок більш розвиненою зерен структури.

Підвищується також коефіцієнт самодифузії.

 Для багатьох металів в наноструктурному стані спостерігається
підвищення теплоємності і збільшення коефіцієнта термічного роз- ренію,
зменшення теплопровідності, температуропровідності.

 Нанометровий  розмір  призводить  до  зміни  електропровідності

матеріалів.  Питомий  електроопір  металевих  наноматеріа-  лов  (наприклад,
Fe,  Cu,  Ni,  Pd,  а  також  сплавів  на  їх  основі)  істотно  по-  підвищується
внаслідок  розсіювання  електронів  на  межах  зерен,  а  діелектрі-  чна
проникність знижується при зменшенні розміру зерна.

Неметалеві матеріали, наприклад, керамічні, проявляють бо-
леї високі значення електропровідності в порівнянні зі звичайним станом.

Наноструктури  на  основі  вуглецю  демонструють  широкий  діапазон
електричних властивостей - від діелектричних до надпровідності: один і

той  же  матеріал  (вуглецеві  нанотрубки)  при  різному  впливі,  на-  приклад,
легировании  або  зміні  геометрії  може  бути  діелектриком,  провідником,
сверхпроводником.



 Розмірна  залежність  характерна  і  для  магнітних  властивостей

нано- матеріалів  - коерцитивної сили, залишкової намагніченості,  магніто-
опору.  Зокрема,  зі  зменшенням розміру зерна  до нанометрового діапазону
спостерігається зростання коерцитивної сили, магнитосопротивления.

 Фізичні аспекти специфіки наноматеріалів, включаючи можли ність

прояви  квантових  ефектів,  визначають  особливі  електронні  властивості
частинок з розмірами порядку квантової  довжини хвилі  носіїв провідності
(електронів,  дірок)  і  дозволяють  створювати  особливі  квантово  розмірні
структури - квантові ями, дроту, точки.

Хімічні властивості

Існують  численні  експериментальні  свідоцтва  на-  відмінності  у
речовин в нанорозмірному стані відмінних від макро- і мікро- структурних
аналогів хімічних властивостей.

Можна виділити наступні особливості їх прояву:

v  Більшість  методів  синтезу  призводить  до  отримання
наночастинок  в  нерівноважному  метастабільних  станів,  що,  з  одного
боку,  услож-  няет  їх  вивчення  та  практичне  використання  в
нанотехнологічних  про-  процесах,  а,  з  іншого,  дозволяє  здійснювати
незвичайні і неможливі в рівноважних умовах хімічні перетворення.

v  Наночастки  представляють  собою  системи,  що  володіють
надлишкових  точної  енергією  і  високою  хімічною  активністю.  Частки
розміром ~ 1 нм практично без енергії активації вступають в процеси агрегації
та  в  реак-  ції  з  іншими хімічними сполуками,  в  результаті  яких отримують
речовини  з  новими  властивостями.  «Запасена»  енергія  таких  об'єктів  ви-
значається  нескомпенсованність  зв'язків  поверхневих  і  приповерхневих
атомів.

Зокрема,  аномально  високу  реакційну  здатність  виявляють  металеві
нанокластери.

Вуглецеві  кластери  (фулерени),  володіючи  високою  електроотріца-
ності (здатністю в з'єднаннях притягувати до себе електрони), ви- ступають в
хімічних реакціях як сильні окислювачі. Приєднуючи до себе радикали різної
хімічної  природи,  дані  наночастинки  можуть  утворювати  широкий  клас
хімічних  сполук  з  різноманітними  фи-  Зіко-хімічними  властивостями



(магнітними, електричними, оптичними).

v  Велика  кривизна поверхні  наночастинок і  зміна  характеру  зв'язку
атомів на поверхні призводить до зміни їх хімічних по- циал. Внаслідок цього
суттєво  іншою  буде  розчинність  і  ката  литическая,  в  тому  числі
биокаталитических, здатність наночастинок і їх компонентів.

v  Висока  питома  поверхня  (в  розрахунку  на  одиницю  маси)  нано-
матеріалів  збільшує  їх  здатність  до  адсорбції  (тобто  поглинання  ве-  вин  з
розчинів  або  газів),  капілярні  властивості  (здатність  втягувати  всередину
рідини під дією сил поверхневого натягу).

Наприклад,  вуглецеві  нанотрубки  мають  високі  сорбційні  ха-
рактеристики (поглинають водень, азот, кисень, пари води, вуглекислий газ,
органічні домішки з водних розчинів і т.д.) і є своеобраз- ними Високоємкий
акумуляторами і нанофільтри; проявляють капіл- лярні ефекти (в тому числі
по відношенню до розплавів або розчинів ме талій - заліза, нікелю, кобальту,
свинцю і т.д.).

v  Для  багатьох  наноструктурних  матеріалів  (покриттів,  об'ємних
матеріалів)  характерна підвищена  стійкість  до  окислення,  що пояснюється
великою кількістю кордонів зерен і високими швидкостями дифузії, і висока
корозійна стійкість.

Принципи класифікації наноматеріалів

В даний час існує декілька підходів до класифікації наноматеріалів: по
геометричним  параметрам  їх  структури;  за  складом,  розподілу  і  формі
структурних складових; з фізичного прин- ципу; за походженням і топології і
т.д.  При  цьому  слід  враховувати,  що  класифікаційні  ознаки  і  межі  між
окремими групами нано- матеріалів досить умовні.

Вирішальну  роль  у  віднесенні  конкретного  об'єкта  до  того  чи
іншого  класу  грають  міждисциплінарні  межі,  що  історично  склалися
умовності, традиції, термінологічні переваги.

Одним  з  найбільш  поширених  є  геометричний  принцип  (мірність).
Даний  підхід  важливий  не  тільки  з  формальної  сто  рони,  але  також
пов'язаний  з  тим,  що  геометричні  параметри  наноматеріалів  істотно
впливають на їх властивості.

Згідно  геометричному  принципом,  нанооб'єктів  можна  классифи-



царювати  з  різних  точок  зору.  Одні  дослідники  пропонують  характери-
зувати мірність об'єкта кількістю вимірів,  в яких об'єкт має макроскопічні
розміри. Інші беруть за основу кількість наноскопі- чеських вимірювань.

Найбільш  простим  є  варіант,  коли  хімічний  склад  кри-  сталлітов  і
кордонів  зерен  однаковий,  наприклад,  в  чистих  однорідних  метав-  лах  з
нанокристалічної равноосной структурою.

Друга група представляє НСМ з кристаллитами різного хімічну ського
складу, зокрема, багатошарові структури.

Для матеріалів третьої групи хімічний склад зерен і кордонів раз-

справи різний.

Четверту  групу  НСМ  складають  матеріали,  в  яких  нанораз-  мірні
компоненти  (шари,  волокна,  рівноосні  кристалітів)  розподілені
(дисперговані) в матриці іншого хімічного складу, див. Табл. 4.7.

Відповідно  до  фізичним  принципом  матеріали  класифікують  за
«характерному»  (граничного)  структурному  розміром,  що  визначає
конкретну фізичну властивість. Наприклад, критерієм «нанорозмірних» для
міцності  властивостей  є  розмір  бездефектного  кристала,  для
електропровідності  -  довжина  вільного  пробігу  електронів,  для  магнітних
властивостей - розмір однодоменних кристала і т.д.

У зв'язку з тим, що значення «характерних» розмірів відрізняються для
різних  властивостей  і  матеріалів,  даний  принцип  не  отримав  широкого
визнання.

Так,  відповідно  до  класифікації  за  походженням  (по  наноба-  Зісу)
розрізняють наступні види наноматеріалів:

– класичні  твердотільні  НСМ: наночастинки,  нанотрубки;  метав-  вої,
напівпровідникові та діелектричні тонкі плівки; нанокрі- Сталл і т.д .;

– синтетичні  НСМ:  нанополімери,  синтетичні  нановолокна  і  тонкі
плівки, наноколлоіди і т.д .;

– нанорозмірні біоструктури: біомолекулярні комплекси, моди-
ваних віруси, органічні наноструктури і т.д.

За  топології  (безперервності)  наноструктурні  матеріали  ділять  на
наступні групи:

– безперервні НСМ: багатошарові матеріали, наноплівки, нанот- рубки
і т.д .;

– дискретні  НСМ:  наночастинки,  квантові  ями,  квантові  точки,
нанорозмірні точкові дефекти і т.д .;

– комбіновані  НСМ:  періодичні  багатокомпонентні  структури,



гетерогенні структури, многооб'ектних складні структури.

Висновки

1. Наноструктур відповідає такий стан речовини,  коли в їх поведінці
проявляються  і  домінують  принципово  нові  явища,  кото  риє  наділяють
нанорозмірні частинки і структури унікальними механічними, електричними,
магнітними, оптичними, хімічними та іншими властивостями.

2. Основними  особливостями  структурного  стану  наноматеріалів,
визначальними  їх  «аномальні»  властивості,  є  наступні:  істотний  внесок
поверхні,  збільшення  загальної  частки  кордонів  розділу  (межзе-  ренного
речовини)  і  специфіка  їх  будови  (наявність  високої  щільності  дефектів);
колективна  поведінка  і  взаємодія  між  окремими  зернами;  соизмеримость
розміру наночастинок з «характерними розмірами» різних фізичних процесів
і прояв квантових ефектів.

3. У порівнянні зі звичайними матеріалами в наноматеріалах змінювалась
ються багато фундаментальних характеристики.

4. Розмірна  залежність  характерна  для  термічних,  кінетичних,
теплових,  електричних,  магнітних,  оптичних  характеристик  фізичних
властивостей  матеріалів.  Змінюється  фізична  сутність  багатьох  процесів  в
наноструктурних матеріалах, проявляються нові фізичні ефекти і властивості
(наприклад, ефект гігантського магнітоопору).

5. Серед основних «аномалій» хімічних властивостей наноматеріалів -
висока  хімічна активність  наночастинок  і  можливість  протікання хімічних
реакцій, нездійсненних в матеріалах з «звичайної» структурою, з отриманням
нових речовин з новими властивостями; відмінна від крупнокрі- сталліческіх
аналогів розчинність, каталітична і биокаталитических здатність; збільшення
адсорбційних  і  капілярних  властивостей;  підвищено-  ная  стійкість  до
окислення і т.д.

6. Наноструктурні  матеріали  мають  більш  високі  в  порівнянні  з
традиційними  аналогами  значення  багатьох  характеристик  механічних
властивостей  -  межі  текучості,  тимчасового  опору,  твердості,  ударної
в'язкості, втомної міцності і т.д.

7. Унікальною  особливістю  наноматеріалів  є  оптимальне  поєднання
міцності  і  пластичності.  У  наноматеріалах  реалізуються  особливі
недіслокаціонние механізми пластичності.

8. Наноструктурні  матеріали  виявляють  сверхпластичность,  в  тому



числі високотемпературну.
9. Наноматеріали  класифікують  за  кількома  ознаками.  Наибо-  леї

поширена  класифікація  за  геометричними  параметрами  струк-  тури;  за
складом, розподілу і формі структурних складових; за фізичним принципом;
за походженням і топології.

Питання для самостійного контролю

1. Які особливості речовини наносистем в порівнянні з традиційними
об'єктами з мікроскопічними характеристи- ками?

2. Вкажіть характерні риси структурного стану наноматеріа-
лов, що визначають їх «аномальні» властивості.

3. Назвіть основні критерії поняття наноматеріалів.

4. У чому специфіка фізичних і хімічних властивостей наноматеріа-
лов в порівнянні з традиційними аналогами? Покажіть на ос- нове
конкретних прикладів.

5. Дайте характеристику механічних властивостей наноматеріалів.

6. Яка  роль  наноматеріалів  в  розширенні  меж  міцності  Існуючі
матеріалів?

7. Поясніть факт реалізації в наноматеріалах оптимального
поєднання властивостей міцність - пластичність.

8. Які структурні аспекти визначають властивість сверхпластічно-
сті наноматеріалів?

9. Які основні принципи класифікації наноматеріалів Вам з-
Вестн?

10. Вкажіть групи наноматеріалів по геометричному ознакою. Наведіть
приклади.



ТЕМА 5. НАНОПОРОШКИ

Особливості структури і властивостей

Серед різних груп наноматеріалів, представлених сьогодні на світовому
ринку нанопродукціі, нанопорошків належить першість, рис. 5.1.

Електроніка, оптика і обробна промисловість споживають більше 70%
світового виробництва нанопорошків.

Рисунок  5.1  -  Різні  види  наноматеріалів,
представлені на світовому ринку

Методи  традиційної  порошкової  металургії  засновані  на  вико  вання
порошків, у яких розміри часток складають від 0,5 до 500 мкм.

До нанопорошків (ультрадисперсного порошків) відносять порошки з
розміром частинок менше 100 нм, см. рис. 5.2.

Рисунок 5.2 - Класифікація дисперсних матеріалів

В даний час отримані і досліджені властивості нанопорошкових систем
самого різного складу на основі заліза, нікелю, кобальту, міді, срібла, золота,
вольфраму,  молібдену;  оксидів  заліза,  нікелю,  кобальту,  міді,  алюмінію,
магнію, титану; карбідів і нітридів різних елементів.

Їх застосування - вже реальність, а не віддалена перспектива.



Особливістю  нанопорошків  є  те,  що  вони  представляють  со-  бій
самостійну групу наноматеріалів (нульмерние) і в той же час є вихідним
матеріалом  для  отримання  об'ємних  (компактних)  наноматеріалів,  в
тому числі твердих сплавів, керамічних і компо- позитний матеріалів.

Перехід  від  грубодисперсного  стану  до  стану  в  нанометровому
діапазоні супроводжується зміною ряду фундаментальних властивостей ве-
щества  (фізичних,  хімічних,  механічних),  що  і  послужило  виделе-  нию
нанопорошків  в  окремий  клас  дисперсних  матеріалів,  застосування  яких
відкриває  широкі  можливості  в  області  створення  новітніх  матеріалів  і
технологій, принципово нових приладів і пристроїв.

У  порівнянні  з  порошками  традиційних  розмірів  нанопорошки  ха-
рактерізует рядом особливостей.

◆Oбразованіе нанопорошків відбувається в умовах, далеких від рав-

новесія,  тому їх частки є  нерівновагими,  в  них запасена з-  надлишкового
енергія в порівнянні зі звичайним грубозернистим матеріалом.

◆ Нанопорошки відрізняються істотно більшими значеннями питомої

поверхні в порівнянні з традиційними порошковими мас- самі. Під питомою
поверхнею, найважливішою характеристикою будь-якої дис- палої системи,
розуміють величину поверхні одиниці маси або одиниці об'єму порошкового
матеріалу.

Зазвичай  для  порошків  металів,  використовуваних  в  технології
порошко- виття металургії, питома поверхня рідко перевищує 1 м2 / г. Для
нано- порошків значення питомої поверхні складають від 20 ... 40 м2 / г при
діаметрі 100 нм, до 110 ... 120 м2 / г при діаметрі 10 нм.

Значення  питомої  поверхні  грають  важливу  роль  у  визначенні
технологічних властивостей порошку, виборі технології та режимів отриман-
ня компактних виробів.

◆ Для нанопорошків характерна висока реакційна здатність, саме тому
нанопорошки часто застосовують в якості каталізаторів.

Застосування нанопорошків

Нанопорошки як самостійний матеріал в диспергованому з- стоянні
мають вже досить широкі області застосування:

◆ в  якості  компонентів  низькотемпературних  високоміцних  при-



поївши для пайки в електронній промисловості;

◆при  дифузійному  зварюванні;  використання  між  зварюються  де-

талями  тонкого  прошарку  нанопорошків  відповідного  складу  позво-  ляет
зварювати  різнорідні  матеріали,  в  тому  числі  важкозварювальних  сплави
металу з керамікою, забезпечує зменшення температури зварювання, тиску
пресування, підвищує міцність зварного з'єднання;

◆в якості  присадок до мастильних матеріалів для вузлів тертя

насосів і гідроагрегатів; присадок до моторних мастил для легкового і
вантажного автотранспорту;

◆як наноабразіви (для надтонкою полірування);

◆в якості каталізаторів в ряді хімічних виробництв;

◆як порошкові легирующие матеріали (наповнювачі полімерів, гум);

◆в якості фарбувальних і магнітних пігментів;

◆в якості сорбентів для вилучення з води токсичних металів -

урану, миш'яку, свинцю, кадмію і т.д .;

◆ в біотехнологіях (біологічно активні препарати), в медицині

(Для доставки ліків і точкової терапії уражених ділянок);

◆у  виробництві  споживчих  товарів  -  тканин,  віконних  покриттів,
покриттів  на  керамічних  виробах  побутового  призначення,  що  володіють
ефектом самоочищення.

Потреба  в  нанопорошків  стрімко  зростає.  У  2000  році  ринок  на-
нопорошков оцінювався в 400 млн. Доларів, в 2009 р перевищив 1,4 млрд.
Доларів.  Обсяги  виробництва  нанопорошків  можуть  бути  віднесені  до
великомасштабних.

Висновки

1. Найбільш  затребувану  на  світовому  ринку  групу  наноматеріалів

складають нанопорошки.

2. Завдяки  розмірного  фактору  нанпорошкі  володіють  специфічними

ськими  в  порівнянні  з  порошками  традиційних  розмірів  структурним  з-

стоянням і  властивостями -  високою надлишковою енергією, значно біль-

шими значеннями питомої поверхні, високою реакційною способно- стю і

т.д.

3. Для отримання нанопорошків існує велика різноманітність ме тодов -

механічних,  фізико-хімічних.  Вибір  методу  отримання  нано-  порошків



визначається  областю  їх  застосування,  бажаним  набором  властивостей

кінцевого продукту.

4. Нанопорошки вже досить широко застосовуються в різних сферах як

самостійний  матеріал  -  в  якості  абразивного  матеріалу;  як  каталізатори,

сорбенти,  фарбувальні  речовини;  у  вигляді  присадок  до  смазоч-  ним

матеріалами і моторних мастил; в медицині та біології; в виробниц - стве

товарів побутового призначення і т.д.

Питання для самостійного контролю

1. Що розуміють під нанопорошків?
2. Яку роль відіграють нанопорошки серед різних груп наноматеріа- лов?
3. Нанопорошки яких матеріалів отримані і досліджені в даний час?
4. Які особливості структури і властивостей нанопорошків в порівнянні з

порошками традиційних розмірів?
5. Назвіть основні методи отримання нанопорошків.
6. У чому сутність механічних методів?

7. Які хімічні методи виробництва нанопорошків Вам відомі?
8. На чому грунтуються фізичні методи виробництва нанопорошків?
9. Опишіть сутність методу випаровування-конденсації в

умовах швидкого охолодження, методу електричного вибуху дротів.
10.У  яких  областях  можливо  практичне  застосування  нанопорошків

різних матеріалів?



ТЕМА 6. ВУГЛЕЦЕВІ НАНОСТРУКТУРИ

Особлива  роль  серед  різних  груп  наноматеріалів  належить  уг-
леродним  багатоатомним  кластерним  утворенням  -  фуллеренам,  на-
нотрубкам.

Інтерес до даних структурам зумовлений низкою причин.

◆Вуглець - унікальний хімічний елемент, що становить основу живої
природи;  відрізняється  здатністю  з'єднуватися  з  більшістю  еле  ментів  і
утворювати молекули самого різного складу і будови.

За своїм унікальним і різноманітним властивостям, часто протилежним
для  різних  форм,  з  вуглецем  навряд  чи  зрівняється  хоч  один  елемент
Періодичної системи Менделєєва. Це еталон прозорості і "абсолютно" чорне
тіло; діа- і парамагнетик; діелектрик і метал; напів- провідник і напівметал;
надтвердих  і  дуже  м'якої  матеріал;  теплоізо-  лятором  і  один  з  кращих
провідників  тепла.  Настільки  унікальні  властивості  -  причина  того,  що  і
чистий вуглець, і містять його матеріали служать об'єктами фундаментальних
досліджень і застосовуються в незліченних технічних процесах.

Відкриття  в  останні  роки  дивного  різноманіття  форм  вуглецю
(фулеренів, гіперфуллеренов, нанотрубок, графену і т.д.) змушує по-новому
поглянути,  а  в  ряді  випадків  і  переглянути  уявлення  про  фун-  тальні
процесах, що відбуваються за участю вуглецю в живій і не- живій природі.

◆ На основі вуглецю можливе створення біополімерів, сінтетіче-

ських полімерів, різноманітних пластмас.

◆Вуглецеві наноструктури особливо яскраво демонструють различ- ні
наноеффекти, виявляють цілий ряд дуже незвичайних властивостей.

◆ Фулерени і нанотрубки представляють собою елементарні об'єк єкти

нанотехнологій,  на  основі  яких  можливе  створення  цілого  ряду  мають
практичне значення макрооб'єктів - матеріалів і пристроїв.

◆Потенціал  використання  даних  структур  (особливо,  нанотрубок)
перевершує потенціал інших наноструктур.

Алотропні форми вуглецю

Досить довгий час були відомі три основні аллотропние модифікації
вуглецю  -  графіт,  алмаз  і  сажа  (аморфний  вуглець),  рис.  6.1.  Однак  з
середини  минулого  століття  вуглецеве  сімейство  стало  швидко



поповнюватися. спочатку були відкриті  одновимірний  варіант  вуглецю
карбін і гексагональна різновид алмазу лонсдейліт.

Рисунок 6.1 - Алотропні модифікації вуглецю

Далі (1985 г.) були виявлені молекули фулеренів С60, див. Рис. 6.1, і їх
похідні  Сn.  Менш  ніж  через  10  років  світ  дізнався  про  існування
циліндричної  модифікації  вуглецю  -  одновимірних  одношарових  і  мно-
гослойних вуглецевих нанотрубках.

І, нарешті, в 2004 р групою вчених з Англії та Росії була напів чена
двовимірна форма вуглецю - графен, див. Рис. 6.1.

Для  того,  щоб  зрозуміти  принципи  будови  нанорозмірних  структур
вуглецю,  розглянемо  спочатку  найбільш відомі  аллотропние  модіфіка-  ції
вуглецю - графіт і алмаз.

Структура кристалічної решітки графіту приведена на рис. 6.1, 6.2, а.
Кристали графіту складаються з паралельних площин (шарувата структура),
в яких атоми розташовані у вершинах правильних шести- кутників. Відстань
між  сусідніми  атомами  в  площині  (сторона  шестикутника)  0,142  нм,  між
сусідніми площинами - 0,335 нм.

Кожен  атом  у  площині  пов'язаний  з  трьома  сусідами  сильними
неполяр-  ними  ковалентними  зв'язками.  Між  атомами,  розташованими  в
різних площинах, формується слабка Ван-дер-ваальсово зв'язок.

У  графіті  в  утворенні  зв'язків  бере  участь  три  електрони,  четверті
електрони атомів вільні.

Подібна структура обумовлює характерні властивості графіту - низьку
твердість  і  здатність  легко  розшаровуватися  навіть  при  малих  на-
навантаженнях  (застосовується  в  якості  твердого  змащення);  електричну



провідність, в площинному напрямку перевищує провідність в попереч- ном
напрямку в 10000 разів (завдяки електричної провідності графіт застосовують
в  якості  матеріалу  електродів  в  електрохімічних  та  електро-  технічних
пристроях);  високу теплопровідність, також залежить від напрямку (графіт
застосовують як футеровочний матеріал).

а

б

в

Рисунок 6.2 - Кристалічні ґрати графіту (а); алмазу (б); молекула фулле- Рена
(аналогія з футбольним м'ячем) (в)

Елементарна комірка алмазу є тетраедр, в центрі і чотирьох вершинах
якого розташовані атоми вуглецю. Координаційне число вуглецю в решітці
алмазу, тобто число атомів, розташованих на рівному найменшій відстані від
даного атома, дорівнює чотирьом. Всі атоми віддалені  один від одного на



відстань 0,154 нм.
Всі чотири валентні електрони атомів вуглецю утворюють високоміцні

ковалентні зв'язки С-С. Завдяки високій енергії кова- лентних зв'язків алмаз
характеризується високою міцністю, твердістю (самий твердий з відомих в
природі мінералів). Електрони проводімо- сти відсутні, він є діелектриком.
Особливістю  алмазу,  пов'язаний-  ної  з  його  структурою,  є  висока
температура плавлення (3550 ° С), хімічна інертність.

Алмаз менш стабільний, ніж  1970 До і нормальному тискуграфіт, і
перетворюється  в  графіт  при  температурі    4100  К).(графіт,  що  не
плавлячи, возгоня- ється при температурі 

При  високому  тиску  і   1200  к)  з  високоріентірованного
графітувідносно  низьких  температурах  (  утворюється  гексагональна
адаптація  апарату  вуглецю  з  кристалічною  решіткою  типу  вюрцита  -
лонсдейліт (параметри решітки а = 0,252 нм, с = 0,412 нм) з щільністю, як у
алмазу. Лонсдейліт знайдений також в метеоритах.

Кристалічна  модифікація  вуглецю  гексагональної  сингонії  з
цепочечную  будовою  молекул  називається  Карбин.  Відомо  кілька  форм
карбін, що відрізняються числом атомів в елементарній комірці, разме- рами
осередків і щільністю (2,68 ... 3,30 г / см³). Карбин зустрічається в природі у
вигляді  мінералу  чаоіта  і  отриманий  штучно  -  окисної  дегідрополі-
конденсацією  ацетилену,  дією  лазерного  випромінювання  на  графіт,  з
вуглеводнів або CCl4 в низькотемпературній плазмі.

Карбин є лінійним полімером вуглецю.
Дана модифікує володіє напівпровідниковими властивостями, причому

під впливом світла його провідність сильно збільшується; на цій властивості
засновано  одне  з  його  найважливіших  практичних  застосувань  -  в
фотоелементах.

Основні методи отримання фулеренів

Для отримання вуглецевих наноструктур з різноманітними розмірами і
властивостями розроблено багато методів,  суть яких зводиться до хімічес-
ким перетворенням вуглець матеріалів в умовах підвищених температур.

Основними методами отримання фулеренів є:

◆сублімація (Термічне випаровування) графіту з подальшою десублі-
мацией (переходом з газової фази в твердий стан);

◆ піроліз (Розкладання при високих температурах) вуглеводнів.



Суть  методу  сублімації  графіту  зводиться  до  виділення  фулерену  з
графітової  сажі,  що  утворюється  при  термічному  розкладанні
(випаровуванні) графіту в результаті нагрівання за допомогою електричної
дуги, лазерного ви- дії, резистивного нагріву, нагріву плазмовим струменем і
т.д.

Одним з найбільш поширених, досить простих і ефек- тивних методів
отримання  фулеренів  є  використання  дугового  розряду  між  стрижнями  з
хімічно чистого (пиролитического)  графіту у вакуумі  з  подачею інертного
газу.

При помірному нагріванні розривається зв'язок між окремими шарами
графіту, але не відбувається розкладання матеріалу, який випаровується на
окремі атоми. Випаровується шар складається з окремих фрагментів, які і є
основою для побудови молекули С60 і інших вуглець них кластерів, рис. 6.3.

Рисунок 6.3 - Механізм формування фуллерена

В результаті утворюється два продукти - фуллереносодержащая сажа
(30 ...  40% переганяється вуглецю), яка осідає на стінках камери, і  щільно
спечений осад на торцевій поверхні катода, в якому фор- міруются вуглецеві
нанотрубки (спочатку ці структури розглядалися як побічні продукти синтезу
фулеренів) .

Далі  фуллерен  виділяється  (екстрагується)  з  сажі  різними методами,
наприклад, шляхом її  розчинення в органічної рідини (бен- золі,  толуолі і
т.п.)  і  подальшого  випаровування  при  нагріванні  з  формирова-  ням
кристалічного осаду - фуллерена.

Гелій грає роль «буферного» газу, атоми якого «гасять» коле бательние
руху порушених вуглецевих фрагментів (охолоджують), що перешкоджають
їх об'єднання в стабільні  105 Па. (1,4 ...  2,8)  структури.  Оптимальний
тиск гелію 

піроліз  вуглеводнів  з  утворенням  фуллерена  реалізується  при  їх



нагріванні  з  використанням  мікрохвильової  плазми,  лазерного
випромінювання або при частковому спалюванні вуглеводнів.

Метод  часткового  спалювання  вуглеводнів  в  останні  роки  интен-
пасивного  розвивається  і  є  серйозним  конкурентом  усім  іншим  методам
промислового  виробництва  фулеренів.  Як  правило,  піролізу  подвер-  -гают
ароматичні вуглеводні (наприклад, бензол).

Як  перспективний  промислового  методу  отримання  фулле-  Ренова
розглядається його виробництво з природного вуглець

матеріалу  шунгита,  запаси  якого  в  земних  надрах  значні,  а  содер  жание
фуллерена змінюється у великих межах - від десятих часток до не- скількох
десятків відсотків.

Властивості фуллерена

Особливості  будови  визначають  «аномальні»  фізико-хімічну  ські
властивості фулеренів.

Найбільш досліджений фуллерен С60 має чорний колір, нераство- рим
у воді; є самим «чистим» з алотропія вуглецю.

Енергія  іонізації  фуллерена  -  7,58  еВ;  теплоємність  при  кімнатній
температурі  близька  К);  те-  плопроводностьдо  теплоємності  графіту  і
становить  0,68  Дж /  (кг  К),  по 0,4  кВт  /  (мнезначна  і  становить  при
кімнатній  температурі   електричним властивостям  фуллерен  є  ізолятором,
див. табл. 6.1.

Фуллерен стійкий в  1700 К, проте в присутності  киснюінертному
середовищі до температур  окислювання цієї форми вуглецю (з утворенням
ок- сида СО і діоксиду вуглецю СО2) спостерігається вже при істотно більш
низьких температурах - близько 500 К.

Таким  чином,  фулерени  володіють  окисної  здатністю,  проявляють
властивості ароматичних сполук, здатні вступати в хі етичні реакції різного
типу  (відновлення,  циклоприсоединения,  галоге-  вання,  гідрування,
окислення, полімеризації і т.д.).

Фуллерен  не  розчиняється  у  воді,  проте,  на  відміну  від  алмазу  і
графіту,  розчиняється  в  деяких  органічних  розчинниках,  що
використовується при виробництві та очищення фулеренів.

Невуглецеві фулерени



Існує безліч передбачених на основі теоретичних розра- тов стабільних
замкнутих фулереноподібних структур,  що складаються не тільки з  атомів
вуглецю, а й з атомів інших елементів.

На  практиці  подібні  структури  отримані  на  основі  атомів  кремнію.
потенційними застосуваннями кремнієвих фуллеренових
кулястих молекул є компоненти квантових комп'ютерів, хи-
мические каталізатори, надпровідники.

Перший металевий аналог фулерену синтезований в 2006 р з  атомів
золота. 

Отримані молекули стійкі при кімнатній температурі і можуть існувати

самостійно.

Подібні  нанокластери  золота  проявляють  досить  сильні  каталі-

тические  властивості  і  можуть  знайти  широке  застосування  в  різних

областях: при захисті водневих паливних осередків від забруднення окисом

вуглецю;  в  процесах  перетворення  парів  метану  в  водень;  в  автомобілях

(способст- вуют розкладанню оксидів азоту і монооксиду вуглецю в безпечні

для  че-  ловека  речовини);  в  протипожежному  захисті  (маски  для

пожежників).

Одними з найбільш перспективних областей застосування «золотого»

фуллерена є біотехнології та медицина.

Наприклад, розроблений метод доставки ДНК в живу клітину при по-

мощі наночастинок золота; досліджується механізм впливу частинок даного

металу на аутоімунні захворювання людського організму.

Невуглецеві нанотрубки

Крім вуглецевих нанотрубок можливо також формування нанотрубок

неорганічних  матеріалів  -  боридов,  карбідів,  нітридів,  оксидів  і  т.д.,  що

володіють унікальними, відмінними від масивних матеріалів свой- ствами.

З  урахуванням  ключової  ролі  шаруватої  структури  у  формуванні

нанотру- бік можна зробити висновок про те, що майже всі шаруваті сполуки

з  відносно  слабким  межслоевой  взаємодією  можуть  бути  згорнуті  в

нанотрубки.  До  них  відносять  різні  графітоподібний  структури,

перебуваючи-щие  не  тільки  з  Гексагон,  але  і  з  інших  4-,  6-,  8-,  10-,  12-

членних кілець, наприклад, ВN-кілець (нанотрубки на основі нітриду бору),



гексагональних  шари  нітриду  вуглецю  (C3N4);  халькогеніди  типу  PbSe,

GaSe, їх змішані сполуки, рідкоземельні і актіноідние борокарбіди (YB2C2) і

багато інших. Таким чином, теоретично число можливих неорганічних на-

нотрубок величезна.

Практично реалізовано отримання нанотрубок на основі нітриду бору

BN, ведуться роботи по синтезу нанотрубок карбіду кремнію SiC.

Дослідження неуглеродних нанотрубок лише на початковій стадії свого

розвитку, однак деякі результати, в тому числі прикладного ха рактер, вже

сьогодні заслуговують на увагу.

Встановлено,  наприклад,  що  властивості  неуглеродних  нанотрубок

різноманітніші,  ніж  вуглецевих,  а  деякі,  наприклад,  п'єзоелектричні,  у

вуглецевих взагалі відсутні.

Передбачається,  що  Невуглецеві  нанотрубки  мають  більшу,  ніж

вуглецеві, ємність для накопичення і зберігання водню та інших газів.

Невуглецеві нанотрубки мають набагато більші потенційні мож

можности як хімічні реагенти і каталізатори.
Протеїнова  трубка  являє  собою  своєрідний  кроковий  двига-  тель,

здатний  перетворювати  хімічну  енергію  в  механічну.  Та-  кі  кінезіновие
протеїни  є  свого  роду  біологічними  машинами  і  здатні  забезпечувати
транспортні функції і процеси руху.

Графен

Графен являє собою двовимірну аллотропную модифікацію вуглецю,
утворену шаром атомів вуглецю товщиною в один атом, зна дящіхся в sp²-
гібридизації  і  з'єднаних  за  допомогою  σ-  і  π-зв'язків  в  гексагональну
двовимірну  кристалічну  решітку.  Його  можна  уявити  як  одну  площину
графіту, відокремлену від об'ємного кристала.

Даний матеріал синтезований в 2004 р в Манчестерському універсіте-
ті (Великобританія), за його створення вченим А. Гейм і К. Новосьолова в
2010 р присуджена Нобелівська премія.

Серед чудових властивостей графена - найвища механічна міцність (за

цим  показником  він  в  100  разів  перевершує  сталь  аналогічної  товщини),

висока теплопровідність (коефіцієнт теплопровідності в 10 разів вище, ніж у

міді), максимальна рухливість електронів з усіх з- Вестн матеріалів.

Графен має неймовірним потенціалом застосування. Передбачається,



що з'явиться новий клас «графеновой наноелектро-

ники »з базовою товщиною транзисторів до 10 нм. Графен все частіше називають

«Фундаментом» майбутньої електроніки.

Поєднання  прозорості,  гарної  електричної  провідності  і  ела-

стичностью графена привело до думки використовувати його при створенні

сенсор- них дисплеїв і фотоелементів для сонячних батарей.

Інші  можливі  області  застосування  -  використання  графена  в  якості

високочутливого  сенсора  для  виявлення  окремих  моле-  кул  хімічних

речовин;  виготовлення  електродів  в  іоністорів  (суперконденсаторах)  для

використання їх в якості перезаряджаються ис джерел струму.

Висновки

1. Вуглецеві  багатоатомні  кластерні  освіти відіграють  особливу роль
серед  різних  груп  наноматеріалів  завдяки  неординарності  вуглецю  як
хімічного  елемента,  різноманіттю  одержуваних  структур,  величезному
діапазону  їх  незвичайних  властивостей.  Серед  найбільш перспективні  них
нових  аллотропних  форм  вуглецю,  що  відносяться  до  наноструктур,  -
фулерени, вуглецеві нанотрубки, графен.

2. Фуллерен є високосімметрічние сферичні і сфероїдальні кластери з
атомів  вуглецю,  що  проявляють  «істинно»  нано-  розмірні  ефекти  і
властивості  і  є  основою  принципово  нових  класів  матеріалів,  пристроїв,
механізмів, приладів.

3. Унікальним  наноматеріалів  є  вуглецеві  нанотрубки,  внаслідок
особливостей структури (практичної бездефектності) прояв- ляющие високі
показники  механічних  властивостей  (перевищують  властивості  відомих
матеріалів),  широкий  діапазон  електричних  властивостей,  багато  інших
незвичайні  властивості  (квантові  властивості,  ефект  світіння,  електро-
механічні властивості) і т . Д.

4. Основними  методами  виробництва  фулеренів  і  вуглецевих  нано-
трубок  є  сублімація  (термічне  випаровування)  графіту  з  подальшою
десублімації  (переходом  з  газової  фази  в  твердий  стан),  а  також  піроліз
(розкладання при високих температурах) вуглеводнів.

5. На  основі  фулеренів  і  вуглецевих  нанотрубок  (і  їх  модифікацій)
можливе  створення  широкої  гами  різноманітних  матеріалів  з  широким
межею різноманітних фізичних, хімічних, механічних та інших властивостей.
Багато з можливих варіантів практичного застосування даних матеріалів вже



реалізовані.

Питання для самостійного контролю

1. Чим обумовлена особлива роль вуглецевих багатоатомних кластерних
утворень серед різних груп наноматеріалів?

2. Які аллотропние модифікації вуглецю  Вам  відомі?  Які  з  них
відносять до наноматеріалів?

3. Чо є фулерен?

4. Які параметри молекули фулерену?
5. Дайте характеристику основних методів отримання фулеренів.
6. Якими властивостями володіє фулерен?
7. Які структури на основі фулерену Вам відомі?

8. Назвіть перспективні області застосування фуллеренових матеріалів.
9. Що являють собою Невуглецеві фулерени?
10.Якими особливостями структури і  властивостей володіють вуглецеві
нанотрубки?  11.Опішіте  незвичайні  механічні  властивості  вуглецевих
нанотрубок і

можливості їх використання.

12. Вкажіть методи отримання вуглецевих нанотрубок. Дайте їх порівняй

тільну характеристику.
13. Які основні області застосування вуглецевих нанотрубок?
14. На основі яких матеріалів можуть бути отримані нанотрубки? ка

кими властивостями володіють Невуглецеві нанотрубки?

15.У чому особливість структури і властивостей графена? Який потенціал
його застосування?



ТЕМА 7. ОБ'ЄМНІ НАНОМАТЕРІАЛІВ

До  об'ємних  (масивним,  компактним,  нанокристалічним)  на-

номатеріалам  відносять  матеріали  з  розмірами  виробів  з  них  в  макро-

діапазоні  (більше  декількох  міліметрів),  що  складаються  з  великого  числа

нанорозмірних  елементів  (кристалітів),  тобто  полікристалічні  мате-  ріали,

зерна яких мають нанометрові розміри (1 ... 100 нм) у всіх трьох напрямках.

У 90-ті роки німецький професор Г. Гляйтер запропонував концепцію

на-  ноструктури  твердого  тіла  і  практично  реалізував  спосіб  отримання

компактних матеріалів з зернами (кристаллитами) нанометрового розміру. Їм

же був введений термін «наноматеріали» (спочатку як нанокрісталліче- ські,

потім наноструктурні, нанофазних, нанокомпозитні і т.д.).

Великий  науковий  і  практичний  інтерес  до  даних  матеріалів  ви-

кликаний, з одного боку, проявом ряду незвичайних, в порівнянні з тради-

ційними  крупнокристалічного  аналогами,  властивостей,  реалізацією

особливих  механізмів  деформації,  переносу  заряду  і  т.д.,  а,  з  іншого,

можливістю  створення  на  основі  даних  матеріалів  реальних

макроскопічних  конст-  рукцій  і  пристроїв,  придатних  для  промислового

застосування.

Виробництво  цих  матеріалів  є  одним  з  найбільш  финан-  сіруемих

напрямків  розвитку  нанотехнологій  і  базується  на  модіфіка-  ції  багатьох

відомих,  досить  добре  налагоджених  і  широко  стосову-  мих  технологій,

зокрема,  порошкової  металургії,  PVD-методах  осадження  покриттів,

технологіях обробки матеріалів тиском і т . Д.

Найбільш перспективними галузями застосування даних матеріалів є:

високоміцні  конструкційні  та  інструментальні  матеріали  для  будівництва,

машинобудування,  приладобудування,  обробки  матеріалів;  нанокомпозити;

магнитомягкие  і  магнітотверді  матеріали,  феро-магнітні  матеріали  для

електротехнічної  й  електронної  промислово  сті;  пористі  матеріали  для

хімічної і нафтохімічної промисло ності (каталізатори, адсорбенти, фільтри і

сепаратори);  матеріали  для  паливних  елементів,  акуумуляторов  та  інших

перетворювачів  енергії;  біосумісні  матеріали для застосування в медицині,

лікарські препарати і т. д.



Загальна характеристика методів отримання

Основні  методи  отримання  наноматеріалів  можна  розділити  на  ряд
технологічних  груп,  рис.  7.1:  методи  на  основі  порошкової  металургії
(компактування  нанопорошків);  методи,  в  основі  яких  лежить  кристал
лизация  аморфних  сплавів;  методи,  засновані  на  використанні  интен-
пасивного  пластичної  деформації;  «Поверхневі»  технології  (створення
покриттів  і  модифікованих шарів  з  наноструктурою);  комплексні  ме тоди,
використовують послідовно або паралельно кілька різних технологій.

Рисунок 7.1 - Основні методи отримання об'ємних нанокристалічних мате- ріалів

Кожен з цих методів має свої переваги і  недоліки, жоден з них не є
універсальним, оскільки застосуємо для цілком оп ределенного кола об'єктів.

Наприклад,  порошкові  технології  не  забезпечують  отримання  беспо-
Рісто наноматеріалів.

Властивості  нанокристалічних  металів  і  сплавів,  отриманих  за
допомогою технології осадження покриттів, вельми чутливі до домішок.

Для об'ємних наноматеріалів, отриманих різними техно- гіямі, вельми
актуальна проблема стабілізації наноструктур для сохране- ня властивостей в
реальних експлуатаційних умовах.

Стабілізовані  нанокристалічні  матеріали,  найімовірніше,  будуть
створюватися не на базі металів, а на основі багатокомпонентних сис- тем.
Сполуки металів з киснем, азотом, вуглецем, кремнієм, бо- ром, що мають
високу  температуру  плавлення  і  високу  термічну  стабільність,  мабуть,
стануть основними компонентами матеріалів

майбутнього, оскільки дозволять створити наноматеріали, стабільно работаю-

щие і не змінюють своїх властивостей протягом всього терміну експлуатації.



Особливості механічних властивостей наноматеріалів, напів-

чинних інтенсивної пластичної деформацією

Як відомо, будь-яка пластична деформація надає суттєво- ве вплив на
структуру і властивості матеріалів. Наприклад, при прокатці або пресуванні,
що реалізуються при деформації  в  області  температур нижче температури
рекристалізації  (холодна  деформація),  відбувається  подрібнення
мікроструктури  і  певне  зростання  міцності  характери-  стик  (наклеп),  що
обумовлено  підвищенням  щільності  дефектів  крісталлі-  чеського  будови,
перш за все, дислокацій.

Матеріали,  піддані  деформації  цими  традиційними  мето-  дами,
зазвичай  володіють  зниженою  пластичністю,  яка  є  однією  з
фундаментальних  характеристик,  необхідних  для  розробки  нових
конструкційних матеріалів і виробів з них.

Методи ВПС забезпечують одночасно високі значення і прочно- сти, і
пластичності наноматеріалів.

Дослідження  незвичайного  поєднання  міцності  і  пластичності  в  на-
номатеріалах мають дуже важливе як фундаментальне, так і практічес- дещо
значення. З фундаментальної точки зору ці дослідження цікаві для з'ясування
нових механізмів деформації. З практичного боку, створення наноматеріалів
з  високою міцністю і  пластичністю може різко  підвищити їх  міцність  від
утоми, ударну в'язкість, знизити тем- пературі крихко-в'язкого переходу. Як
відомо,  саме  втома  більш інших  факторів  часто  знижує  термін  служби  і,
отже,  область  при-  трансформаційних  змін  багатьох  перспективних
матеріалів.

Дослідження деформаційних механізмів в об'ємних нанострук- турне
матеріалах, отриманих методами ІПД, дозволили встановити на- дмуть
особливості.

◙  Наявність  ультрадрібних  зерен  сприяє  таким  деформаційних
механізмам, як зернограничного прослизання, рис. 7.2, обертання зе- рен, що
істотно  підвищує  пластичність  і  є  передумовою  для  реалізації
сверхпластичности в наноструктурних матеріалах.



Рисунок 7.2 - Переміщення зерен відносно один одного за рахунок прослизання
зерна по раніцах

Сверхпластичность  проявляється  як  різке  збільшення пластичності
сплаву при значному зниженні напруги течії, рис. 7.3.

а

б

Рисунок 7.3 -Зразки сплаву Zn - 22% Al після випробувань на розтяг при 250 ° С:

а - крупнокристалічного стан; б - нанокристалічне стан

Багатошарові наноструктурні покриття

Формування  багатошарової  нанорозмірною  структури  в  покритті
призводить  до  виникнення  якісно  нових  властивостей  в  порівнянні  з  од-
нослойнимі покриттями.

До числа  таких  властивостей,  перш за  все,  потрібно  віднести  більш
интенсив-  ве  зростання  міцності,  твердості  в  порівнянні  з  адитивною
(сумарний ної) міцністю і твердістю окремих компонентів, що обумовлено
великою питомою часткою міжфазних поверхонь розділу з властивими для
них  явищами,  пов'язаними  з  невідповідністю  решіток,  двосторонньої
дифузією, гальмуванням дислокацій на міжфазних поверхнях і т.д.

Крім зростання міцності і твердості, багатошарові структури з плівок
нанометровій товщини виявляють ряд інших незвичайних властивостей
(Хімічних, фізичних) і, в залежності від поєднання матеріалів шарів, можуть
бути  цікаві  для  різних  практичних  застосувань,  в  тому  числі  в  якості
самостійних виробів.



Отримання багатошарових наноструктурних надтвердих покриттів  на
основі  чергуються  наношарів  тугоплавких  сполук  (TiN /  NbN,  TiN /  ZrN,
(TiAl) N / CrN і т.д.),  найбільш перспективних для підвищення стій- кості
ріжучих  інструментів,  зносостійкості  різних  виробів  машино-  будови,
засноване на застосуванні методів фізичного осадження речовини в вакуумі.

Число шарів в подібних МНП може варіюватися в великих МЕЖАХ
лах,  вибирається в залежності  від розв'язуваних технологічних завдань і  в
ряді випадків може досягати двохсот. При цьому від їх кількості (тобто від
тол-  Київщини  кожного  шару)  істотно  залежать  механічні  властивості,  в
приватно- сті, мікротвердість.

Зі  зменшенням  товщини  шарів  твердість  багатошарових  покриттів
збільшується і досягає, наприклад, для TiN / NbN і TiN / ZrN ~ 70 ГПа при
товщині шарів ~ 10 нм. Твердість одношарових покриттів цих же материа-
лов становить 20 ... 30 ГПа.

Висновки

1. Серед різних груп наноматеріалів особливий науковий і практичні

ний інтерес  викликають об'ємні  наноматеріали,  які  володіють ря-  будинок

незвичайних  в  порівнянні  з  традиційними  крупнокристалічного  аналогами

властивостей  -  фізичних,  хімічних,  механічних,  технологічес-  ких  і

експлуатаційних.

2. Основною проблемою ефективного практичного застосування об'єк

приймальних  наноматеріалів  за  умови  реалізації  їх  основних  переваг  є

забезпечення стабільності наноструктури в процесі обробки і експлуатації.

3. До  найбільш  поширених  методів  отримання  об'ємних

наноматеріалів  відносять  такі:  технологію  порошкової  металургії;

кристалізацію  аморфних  сплавів;  інтенсивну  пластичну  деформа-  цію;

«Поверхневі»  технології;  комплексні  методи.  Багато  з  ука-  заних  методів

відпрацьовані і можуть бути використані для промислового застосування.

4. Одним  з  універсальних  методів  створення  нанокристалічної

структури в різноманітних об'ємних матеріалах - металевих, керамі- чеських,

композиційних -  є  технологія  порошкової  металургії,  реалізація  основних

стадій якої має специфічні особливості в порівнянні з традиційним методом

компактірованія дисперсних середовищ.

5. Безпористі наноструктурні об'ємні матеріали (метали, промисловими



сплави)  з  високими  механічними  та  експлуатаційними  свой-  ствами

отримують методами інтенсивної пластичної деформації (дефор- мационного

диспергирования),  основними  з  яких  є  кручення  під  тиском,  всебічна

кування, рівноканальне кутовий пресування і т.д .

6. Об'ємні наноструктурні метали і сплави, отримані мето- дами ВПС,

можуть  розглядатися  як  перспективні  конструкційні  та  функціональні

матеріали нового покоління. Крім того, методи ВПС, будучи, по суті, новими

застосуваннями  методів  обробки  металів  давле-  ням  (ОМД),  мають

можливість вбудовуватися в існуючі технологи- етичні ланцюжка на стадіях

металургійного переділу злиток - напівфабрикат або напівфабрикат - виріб.

7. Отримання  наноструктурних  об'ємних  матеріалів  з  високими  ха

рактеристики механічних властивостей можливо також на основі переходу

матеріалу з  аморфного в  мікро-  і  нанокристалічне стан в ре-  док швидкої

гарту (термообробки) з розплаву при надвисоких швидкостях охолодження.

Отримують  вироби  у  вигляді  стрічок,  дроту,  фольги  з  високою  якістю

поверхні з різних металевих сплавів.

8. До об'ємних наноструктурних матеріалів відносять також нанокрі-

сталліческіе покриття, одержувані модифікованими CVD і РVD-тех- нології.

9. Найбільш широкі перспективи для отримання наноструктурних по-

критий різних складів  на  конструкційних і  інструментальних мате-  ріалах

відкриваються  із  застосуванням  вакуумних  іонно-плазмових  РVD-  тех-

нологій, які пов'язані з формуванням атомарних потоків матеріалу не тільки

за рахунок термічного впливу, а й за участю іонно -плазменних процесів.

10. Багатошарові  нанорозмірні  покриття,  що  складаються  з  шарів

нанометровій  товщини,  демонструють  ряд  якісно  нових  властивостей  в

порівнянні  з  одношаровими  покриттями  -  більш  інтенсивне  зростання

міцності,  твердості  в  порівнянні  з  адитивною  (сумарною)  міцністю  і

твердістю окремих компонентів.  Подібні  структури досить  перспек-  тивно

для  підвищення  стійкості  ріжучих  інструментів,  зносостійкості  різних

виробів машинобудування.



Питання для самостійного контролю

1. Які наноматеріали називають об'ємними?
2. Чим обумовлений великий науковий і практичний інтерес до обсяг-

вим матеріалами?

3. Вкажіть  основні  методи  отримання  об'ємних  наноматеріалів,
достоїнства і недоліки кожного.

4. У  чому  специфіка  порошкової  металургії  стосовно  отримання
наноматеріалів  в  порівнянні  з  традиційною  анало-  гічної
технологією?

5. Які  методи  порошкової  металургії  найбільш  доцільні  для
отримання наноматеріалів і чому?

6. Назвіть основні групи наноматеріалів, одержуваних порошко-
виття технологією і перспективні області їх застосування.

7. Опишіть  сутність  інтенсивної  пластичної  деформації.  Ука-  житі
основні переваги ВПС в порівнянні з іншими техно- гіямі отримання
наноматеріалів.

8. Дайте коротку характеристику основних методів ВПС - крутіння під
тиском,  рівноканального  кутового  пресування,  всесторон-  ній
кування.

9. Опишіть  особливості  механічних  властивостей  об'ємних
наноматеріалів. отриманих інтенсивної пластичної деформа- цією.

10.Що  розуміють  під  низькотемпературної  і  високошвидкісний  над-
пластичністю? Вкажіть можливі застосування даних ефектів. 11.В яких
областях і в якості яких виробів можливе застосування

об'ємних наноматеріалів, отриманих ВПС?
12.Які  методи  контрольованої  кристалізації  з  аморфного  стану  Вам

відомі, в чому сутність їх практичної реаліза- ції?



ТЕМА  8.  ОСНОВНІ  ГАЛУЗІ  ВИКОРИСТАННЯ  НАНОМАТЕРІАЛІВ  І
НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Якісна  характеристика  нанотехнологій  полягає  в  практічес-  кому
використанні нового рівня знань про фізико-хімічні властивості матерії.

У цьому одночасно і винятковість нанотехнології - новий рівень знань
передбачає  вироблення  концептуальних  змін  в  на-  правліннях  розвитку
техніки,  медицини,  сільськогосподарського  виробниц-ства,  а  також змін  в
екологічній, соціальній та військовій сферах.

Передбачається,  що  основними  секторами  ринку  продукції  нанотех-
нологій  найближчим  часом  стануть  наступні:  наноматеріали,  наноелек-
троника,  фармацевтика  і  медицина,  хімічна  промисловість,  екологія,
транспорт, рис. 8.1.

Рисунок 8.1 - Основні сектори ринку продукції нанотехнологій

(Мільярдів доларів в найближчі 10 років

Деякі  приклади  принципово  нових  підходів,  пов'язаних  із
застосуванням нанотехнологій в різних сферах діяльності, розглядають ються
в наступних підрозділах.

Конструкційні та функціональні наноструктурні матеріали

Розробка  нових  матеріалів  і  технологій  їх  отримання  і  обробки
загальновизнано  відноситься  до  ключових  або  критичних  напрямах  з-
тимчасового етапу розвитку цивілізації.

Поява  нових  матеріалів  з  новими  властивостями  завжди  відігравало
біль-шую роль в історії цивілізації, виконуючи не тільки узкопроізводствен-
ні, але і соціальні функції. Досить згадати, як сильно отлича-



лись кам'яний та бронзовий століття, століття пара і вік електрики, атомної
енергії і комп'ютерів.

Відомо, що матеріали служать фундаментом для 70% валового наці-
онального  продукту  промислово  розвинених  країн  і,  отже,  є  при-  ляють
життєво  важливими  для  економіки.  Істотні  зміни  в  при-  змінюваних
матеріалах здатні приводити до зрушень не тільки в світовій економіці, а й
глобальній політиці.

На  основі  нанотехнологічних  принципів  вже  реалізовані  зразки
наноструктурованих  надтвердих,  надміцних,  надлегких,  коррозі-  онно-  і
зносостійких  матеріалів  і  покриттів,  каталізаторів  з  високораз-  кручений
поверхнею, нанопористих мембран для систем тонкого очищення, матеріалів
з  незвичайними  магнітними,  електричними,  оптичними  та  іншими
властивостями.

Наноматеріали домінують на світовому нанотехнологічному ринку: їх
частка в обсязі продажів в 2007 р перевищувала 90%.

Створення матеріалів з принципово новим рівнем функціональної них
властивостей  як  результату  нанорозмірних  (конструкційних  і  инстру-
ментальних  матеріалів,  покриттів  з  наноструктурою,  «інтелектуальних»
матеріалів,  магнітних  і  високопористих  матеріалів,  біоматеріалів  і  т.д.)  є
пріоритетним напрямком розвитку нанотехнологій.

Виробництво  і  застосування  даних  груп  матеріалів  може  сущест
венним  чином  змінити  багато  сфер  діяльності  -  машинобудування,
металургію, механообработку, будівництво, транспорт, енергетику, сільсько-
ське  господарство,  національну  безпеку,  екологію,  медицину.  Завдяки
наноструктурних матеріалів можуть з'явитися нові галузі виробництва.

Наноструктурні конструкційні матеріали

Однією з найбільш важливих областей застосування нанотехнологій і
на-  номатеріалов є створення принципово нового класу конструкці-  ційних
матеріалів -  з гранично високою міцністю, що поєднують високу міцність і
пластичність, що володіють високою питомою міцністю, здатного змінювати
свою  структуру  і  властивості  в  залежності  від  зовнішніх  впливів  і  т.д.  Цей
напрямок  сьогодні  є  однією  з  найбільш  вос-  вимагати  областей
нанотехнологій.

На  основі  створення  наноматеріалів  можливе  розширення  діапазону
міцності конструкційних матеріалів, див. П. 4.5, рис. 4.8, як за рахунок об'єк



приймальних  (компактних)  наноструктурованих  матеріалів  з  високою
щільно-стю дефектів кристалічної будови на кордонах зерен, одержуваних в
основному  методами  інтенсивної  пластичної  деформації,  так  і  за  рахунок
створення практично бездефектних наноматеріалів (нанотрубок).

З  урахуванням  того,  що  щільність  одношарових  вуглецевих
нанотрубок в 5 разів менше щільності стали, а міцність більше, ніж в 20
разів вище, см. п. 4.5, табл. 4.3, питома міцність нанотрубок може більш, ніж
в  сто  разів  перевищувати  аналогічний  параметр  для  стали.  Це  відкриває
широкі  пер-  спективи  для  використання  даного  матеріалу  в  якості
конструкціон-  ного  в  тих  областях,  де  проблеми  підвищення  ваговій
ефективності най- більш актуальні - авіації, космічній техніці, будівництві і т.д.

Поєднання високої міцності і пластичності, а також прояв ефек фекта
сверхпластичности в наноматеріалах, см. П. 4.5, забезпечує можли- ність їх
ефективної  обробки  тиском  і  отримання  на  їх  основі  дета-  лей  і  виробів
складної форми для застосування в різних галузях, рис. 8.2.

а

б

Рисунок 8.2  -  Приклади  виробів,  отриманих  надпластичної  точної  обсяг-  ної
штампуванням на основі реалізації сверхпластичности алюмінію і його сплавів:

а - виріб типу «поршень»; б - струмозйомники для електротранспорту з високою

зносостійкість



Наноматеріали конструкційного призначення можуть бути металліче-
ськими, керамічними, полімерними, композиційними.

Багато  з  груп  конструкційних  наноструктурних  матеріалів  є-  ються
багатофункціональними.  Крім  використання  для  елементів  конструк-  цій,
корпуснихі інших елементів, основною вимогою до яких є високі властивості
міцності,  дані  матеріали  завдяки  різноманітним  фізико-хімічними,
експлуатаційними властивостями можуть мати різні сфери застосування.

Нанокомпозити

Перспективним  напрямком  в  області  конструкційного  матеріало-
ведення є також створення композиційних матеріалів  (нанокомпо- зітов)  з
різного  роду  упрочнителем  у  вигляді  наночастинок  (дисперсно-уп
рочненних), нановолокон, нанотрубок (волокнистих), наношарів (шаруватих),
розподілених в матриці з полімерів , кераміки, металів і сплавів. При цьому
досягаються  властивості,  які  не  можуть  бути  отримані  з  іншими  на-
полнітелямі.

Наноматеріали  в  якості  наповнювача  композиційних  матеріалів
багатофункціонального нального. Їх введення підвищує не тільки механічні
характеристики,  що  надзвичайно  важливо  для  конструкційного  матеріалу,
але також електропровідності водність, теплопровідність, розширює діапазон
робочих температур ком- позитив.

Дані матеріали вже застосовуються, наприклад, для виготовлення де-
талей  аерокосмічного  призначення,  космічних  антен,  оптики,  дзеркал,  ан-
тірадарних покриттів; в якості матеріалу деталей конструкції автомо- биля; у
військовій промисловості; для виготовлення побутової електронної техніки; у
виробництві  шлангів  і  труб  для  подачі  горючих  газів  і  рідин  і  т.д.
Передбачається створення принципово нового класу композіціон-
них матеріалів на основі комбінації різних груп наноматеріалів - фулеренів,
нанотрубок  і  нанодротів,  нанопокриттів,  див.  рис.  6.19.  Ці  матеріали
перспективні для мікро- і наноелектроніки, для створення акку- муляторов
водню, високотемпературних надпровідників і т.д.

Інструментальні наноматеріали



Наноматеріали представляють інтерес з точки зору використання
їх в якості інструментальних. Передумовами для цього є їх

високі  механічні  властивості  (зокрема,  твердість),  більш  високі  в
порівнянні з традиційними матеріалами зносостійкість, термостійкість.

◆Наприклад,  нанопорошки  вже  застосовуються  як  абразив  для

надтонкою  механічної  обробки  поверхонь  деталей.  Так,  нанопо-  Рошки
металів з включеннями карбідів використовують в якості  шліфую- ного та
полірування  матеріалу  на  кінцевих  стадіях  обробки  полупро-  водників,
діелектриків.

◆Склади  на  основі  наноалмазов  застосовуються  для  полірування

мате-  ріалів  для  електроніки,  оптики,  медицини,  машинобудування,
ювелірної  промисловості  і  дозволяють  отримати  бездефектну  дзеркальну
поверх- ню твердих тіл будь-якої геометричної форми з висотою нерівностей
по- поверхні до 2 ... 8 нм.

◆Дуже  перспективні  як  інструментальних  керамічні  матеріали  в
наноструктурному  стані  на  основі  оксиду  алюмінію  Al2O3,  оксиду
цирконію ZrO2, карбідів тугоплавких металів.

Наприклад, на основі нанопорошків карбіду вольфраму WC і кобальту
Co,  а також на основі TiC /  Fe розроблені нанокомпозитні  металлокерамі-
етичні матеріали, що значно перевершують по зносостійкості, прочно- сти і
ударної в'язкості аналоги зі звичайною микроструктурой.

Деякі фірми вже використовують подібні матеріали для виготов- лення
металообробного  інструменту,  наприклад,  мікросверел  для  обробки
друкованих плат.

Існує  також  досвід  виробництва  і  застосування  твердосплавних
наноструктурних  інструментальних  наноматеріалів  на  основі  монокарбіду
вольфраму без кобальтової зв'язки (матеріал ВОЛКАР), які перспек- тивно
для  застосування  в  процесах  високошвидкісної  обробки  різних
важкооброблюваних металів і сплавів і можуть замінити дорогі інструменти
на основі алмазу і кубічного нітриду бору.

Основні  області  застосування  даних  матеріалів  -  зносостійкі
інструменти для різних технологій обробки, наприклад, ріжучі інструменти
(свердла,  фрези),  мікросверла  і  інші  види  інструменту  для  електронної
промисловості, інструменти для обробки тиском (про- катно валки, штампи),
гірничорудне  устаткування,  деревообробні  інструменти,  фрези  для
стоматології тощо

Якщо врахувати, що підвищення твердості інструмента в 1,3 ... 1,5 рази



забезпечує збільшення його стійкості в десятки разів, то можна уявити, яка
буде  економічна  ефективність  від  впровадження  наноструктурних
інструментальних твердих сплавів в промисловість.

◆Існують  розробки  по  застосуванню  зміцнюючих  нанодобавок

(вуглецевих нанотрубок) для алмазно-абразивного інструменту на мета- вих
зв'язках.  Введення до складу зв'язки вуглецевих нанотрубок сущест- венно
підвищує її фізико-механічні властивості і адгезію до діамантових зерен.

◆Можливо також створення  нових  високотвердих  інструменталь-

них матеріалів і прецизійних інструментів на основі вуглецевих кла- стер -
фулеренів,  нанотрубок для випробування матеріалів.  Наприклад, на основі
фулеренів  створені  пірамідальні  індентора  для  виміру  твер-  досягнень
алмазів  і  алмазних  плівок;  нанотрубки  використовуються  в  якості  голок
(діаметром близько декількох атомів) скануючих зондових мікроско пов і т.д.

Наноструктурна кераміка

Все  більш  широке  застосування  останнім  часом  знаходить
нанострук-  турна  кераміка,  отримана  компактування  нанопорошків
тугоплавких і тендітних в звичайних умовах речовин різної фізико-хімічної
при-  пологи:  оксидів  (алюмінію,  цирконію,  кремнію,  берилію,  титану,
магнію), нітридів (кремнію, бору, алюмінію), карбідів (тугоплавких металів
- W, Ti, V, Ta, кремнію, бору), боридів, силіцидів і т.д.

Нанокераміка  має  низку  переваг  перед  металами:  поряд  з  високою
твердістю і міцністю вона має високу жароміцність, що не
схильна до корозії, володіє меншою питомою вагою.

Основна проблема при створенні виробів з традиційної кераміки -
підвищення пластичності, пошук оптимальних методів формування виробів

з  вихідних порошків,  поліпшення  якості  та  продуктивності  ме  механічній
обробки.

Подібні  проблеми можуть бути вирішені  при зменшенні розмірів зе-
рен кераміки до нанодіапазоні  -  кераміка  стає досить пластичною ної,  що
дозволяє  застосовувати  методи  ОМД  для  отримання  виробів  (напри-мер,
штампування,  прокатку)  і  навіть  проявляє  ефект  сверхпластичности  (при
підвищених температурах).

Зокрема, отримана кераміка (США), пластичність якої состав- ляє 1/3
пластичності  свинцю.  Ця  кераміка  має  достатню  пластичною  ність  для
отримання виробів гарячої прокаткою, штампуванням. В Японії по- лучена



надпластичні кераміка (SiC-SiN) з відносним подовженням 250%.

Крім високої  пластичності,  нанокераміка має також велику в'язкість,
тріщиностійкість, зносостійкість. Не випадково з'явився термін
«Керамічна сталь».

Завдяки зазначеним властивостям нанокераміка може бути застосована
як конструкційний матеріал - для створення міцних конструкцій і виро бів (в
основному, оксидна кераміка на основі ZrO2, Al2O3, V2O3 і т.д.), а також,
завдяки специфічним електричним, магнітним, оптичним властивостям , як
функціональний матеріал.

Зі  створенням  нанокерамікі  пов'язують  багато  перспективних  на-
лення: виробництво легких, міцних, термостійких матеріалів для различ-
них  виробів  -  корпусних  деталей  автомобілебудування,  будівництва
(труби,  деталі  облицювання  будівель),  побутової  промисловості  (облі-
цювання холодильників, меблі, електроприлади), прецизійних інструментів
типу  мікротонних  пластин  і  хірургічних  скальпелів,  лопаток  турбін,
ракетних  обтекателей,  захисних  покриттів  космічних  кораблів;  конс-
труірованіе паливних елементів, сенсорів,  сонячних батарей; елементом
тов  мікроелектроніки  і  мікромеханічних  систем;  матеріалів  для  носи
телей інформації.

Подібні  матеріали  також  тестуються  для  використання  в  якості
обшивальних  матеріалів  космічних  станцій,  як  замінник  металлічес-  ких
корпусів  балістичних  ракет,  а  також  ракет,  призначених  для  за-  пуску
супутників;  для  ілюмінаторів  реактивних  літаків;  військового  про-
мундірованія (захисних шоломів). Особливу роль відіграє нанокераміка для
застосування  в  медичній  практиці,  наприклад,  при  створенні  біосовместі-
мих матеріалів для імплантатів - в ортопедії і та травматології, серде- чно-
судинної і щелепно-лицевої хірургії, стоматології.

Біотехнологія і медицина

Одним  з  перспективних  напрямків  застосування  нанотехнологій  є
біотехнологія,  тобто  сукупність  методів  для  додання  біологічні  ським
об'єктів заданих властивостей з метою їх використання в різних від- галузях
виробництва.

Біотехнологія  -  багатогранна  сфера  науки  і  виробництва,  яка  вивчає
біооб'єкти і біопроцеси на молекулярному і клітинному рівнях. Біотехнологія
дозволить вирішити багато проблем в області екології, ме діціни, сільського



господарства, наноелектроніки, національної оборони і безпеки. До подібних
проблем  можуть  бути  віднесені  розшифровка  геномів  людини,  тварин,
рослин,  генна  інженерія,  моніторинг  ок-  ружа  середовища,  утилізація
відходів, зберігання і переробка сільсько- зяйственной продукції, діагностика
та лікування найбільш небезпечних захворювань і  т.д.  Сформувався новий
напрям - нанобіотехнологія, достиже-
ня якої вже використовуються в різних галузях, наприклад:

◆в  машинобудуванні  -  біомолекули  і  мікроорганізми  вже  сьогодні

складають  основу  примітивних  наномашин,  що  синтезують  за  заданою
програмою  складні  полімери  і  свої  копії;  молекули  ДНК  збирають  нано-
частинки в тривимірні структури;

◆в електроніці  - біологічні об'єкти служать елементами мікро- схем і
датчиків;  на  основі  нейронів  стало  можливим  з'єднання  живих  нервів  з
інтегральними мікросхемами;

◆в енергетиці - бактерії виробляють горючі гази і ліквідують наслідки

нафтових  забруднень;  на  основі  бактерій  вже  створена  «жива»
нанобатарейка;

◆в екології - бактерії поглинають шкідливі речовини, очищають сточ-
ні води, використовуються для утилізації відходів;

◆в  сільському  господарстві  -  використовуються  трансгенні
(генетично змінені) рослини і тварини, біологічні засоби захисту рослин і
т.д .;

◆ в  харчовій,  фармацевтичній,  хімічній  промисловості  -бактерії

виробляють багато продуктів, харчові добавки, синтезують складні речовини
і контролюють склад розчинів і т.д.

З розвитком нанобіотехнології тісно пов'язана якісно нова про- ласть
медичної  науки -  молекулярна наномедицина,  основними на-  правліннями
розвитку якої є наступні.

Висновки

1. Особлива  роль  і  практичне  значення  нанотехнологій  полягає  в
потенційній можливості вироблення нових концептуальних змін в практично
всіх  областях  людської  діяльності  -  в  промисловості,  сферах  охорони
здоров'я  та  медицини,  в  області  інформаційних  техноло-  гій,  в  охороні
навколишнього середовища і національної безпеки, в освіті і т.д .

2. Однією з найбільш важливих областей застосування нанотехнологій



і  наноматеріалів  є  створення  принципово  нового  класу  конструкційних
матеріалів - з гранично високою міцністю, сущест- оол перевищує міцність
традиційних  конструкційних  ма-  лов,  що  поєднують  високу  міцність  і
пластичність, що володіють високою питомою міцністю, здатних змінювати
свою структуру і властивості в за- лежності від зовнішніх впливів.

3. Високі  значення  механічних  властивостей,  зносостійкості,  термо-
стійкості  наноматеріалів  забезпечують  можливість  створення  на  їх  основі
нових  класів  інструментальних  матеріалів  -  вільних  абразивів  на  базі
нанопорошків,  в  тому числі  алмазних;  алмазно-абразивного  інструменту  з
введенням нанотрубок до складу зв'язки; високотвердих матеріалів на основі
фулеренів  і  нанотрубок  для  виробництва  прецизійних  інструментів  для
різних  методів  випробування  матеріалів;  наноструктурних  зносостійких
покриттів для ріжучого і штампового інструменту і т.д.

4. Наноструктурних кераміка, отримана компактування нанопо- Рошко
речовин  різної  фізико-хімічної  природи,  в  порівнянні  з  традиційною,  має
істотні  переваги,  перш за  все,  по-  щення пластичністю,  технологічністю і
може  бути  застосована  як  перспективний  конструкційний  матеріал  в
авіабудуванні, машінострое- оо, медицині, побутовій техніці і т.д., а також як
інструментальний мате- ріал з високим рівнем механічних і експлуатаційних
властивостей.



Питання для самостійного контролю

1. Які основні сектори ринку продукції нанотехнологій в бліжай-
шем майбутньому?

2. Які властивості наноматеріалів забезпечують
можливість їх  використання  в  якості  нового  класу
конструкційних матеріалів?

3. Що  розуміють  під  Нанокомпозити,  які  види  упрочнителей  в  них
можуть бути застосовані?

4. вкажіть приклади практичного застосування інструментальних
наноматеріалів.

5. В яких областях найбільш доцільно використання
наноструктурних покриттів, в тому числі багатофункціональних?

6. Які вироби можуть бути виконані з нанокерамікі?

7. Що являють собою нанопористі матеріали і які перспек-
тиви їх застосування?

8. Назвіть  найбільш  характерні  магнітні  властивості  наноматеріалів  і
можливості їх практичної реалізації.

9. У чому проявляється «інтелектуальність» наноматеріалів і де вона ви-

користується?
10.Яка роль нанотехнологій в прогресі мікроелектроніки?
11.Опишіть можливості застосування фулеренів і вуглецевих нанотру- бік

в якості елементів електронних пристроїв.
12.Які напрямки вдосконалення фотонних пристроїв на базі на-

номатеріалов Вам відомі?
13.Що  розуміють  під  мікроелектромеханічні  і  наноелектромеханічні

системами?
14.Назвіть основні напрямки застосування нанотехнологій в біотех-

оології і медицині.

15.Що являє собою «лабораторія на чіпі»?



ТЕМА  9.  ПОТЕНЦІАЛ  І  ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ  НАНОНАУКИ  І
НАНОТЕХНІКИ

Потенціал і перспективи розвитку нанотехнологій

Область нанотехнологій є самим фінансованим і найбільш динамічно

розвиваються  видом  науково-дослідницької  діяльності  в  світі.  Обсяги

капіталовкладень  в  розвиток  нанотехнологій  в  промисло-повільно

розвинених країнах щорічно збільшуються, в ряді країн і регіонів

(США,  Японія,  Німеччина  Росія,  Китай,  Європейський  союз)  створюються

при- пріоритетних цільові програми.

Прикладом  може  бути  довгострокова  програма  США  «Національна

нанотехнологічна ініціатива» (NNI) з розвитку нанотехнологій, в рамках якої

реалізується близько 5000 науково-дослідних проектів, а також довгострокові

нанотехнологические  програми  Японії,  Китаю,  юж-  ної  Кореї,  Ізраїлю,

створення  «Російської  корпорації  нанотехнологій  "  і  т.д.  Державне

фінансування NNI становить 1,4 млрд. Доларів щорічно; в 2011 р - 1,8 млрд.

доларів.

Загальний  обсяг  світового  фінансування  досліджень  в  області  нано-

технологій у 2009 році становив 19,5 млрд. Доларів.

В даний час нанотехнології переживають свою «юність», пере- ходячи

від  неоформленого  «дитячого»  стану  до  зрілого  і  відповідального  етапу

розвитку.

Проте,  пройшовши  початковий  період  розвитку,  нанотехнології

перестали  бути  предметом  просто  цікавих  фізичних  досліджень  і

філософських міркувань, перетворившись в потужний механізм створення з-

вершенно нових матеріалів і виробничих процесів. На їх основі в даний час

вже  створені  і  виробляються  численні  вироби  (від  нових  типів

«негрязнеющіх»  тканин,  спортивних  снарядів,  автомобільного  скла,  що

змінюють колір в залежності від освітлення, до мікроелектронних пристроїв,

пристроїв  спрямованої  доставки ліків  в  організм і  т.д.)  .  На-  нотехнологіі

стали основною тенденцією розвитку сучасної промисловості. нанотехнології

перетворилися в товар, нову загальнуцінність.



Відбувається комерціалізація нанотехнологій.

Уже  сьогодні  світова  промисловість  використовує  нанотехнології  в

процесі виробництва як мінімум 80 груп споживчих товарів і понад 600 видів

сировинних  матеріалів,  комплектуючих  виробів  і  промисло-ленного

обладнання;  в  обороті  знаходиться  понад  5  тисяч  товарів  -  продук-  тов

наноіндустрії,  включаючи  медичні,  електронні,  косметичні,  спортивні,

рис.9.3. Дохід від реалізації нанопродукціі у 2009 році становив понад 250

млрд. Доларів.

Соціальні наслідки нанотехнологій

Розвиток  нанотехнологій  і  наслідки  їх  використання  носять  гло-

бальний  характер,  зачіпають  всі  сфери  людської  діяльності  -  про-

промисловість, інформаційне середовище, охорона здоров'я, економіку, соці-

ально сферу.

Масштабні  зміни,  які  очікують  суспільство  в  зв'язку  з  роз-  тием

нанотехнологій,  настільки  істотні,  що,  можливо,  зажадають  Вира  лення

нових критеріїв і соціально-економічних показників, формувати вання нових

підходів в структурі суспільного виробництва, рис. 9.1.

Рисунок  9.1  -  Загальна  схема  нанотехнологічних  досліджень  і  їх
комерціалізації



Найбільш ефективно будуть розвиватися саме ті галузі виробниц- ства,
які  зуміють  знайти  реальні  програми  наукових  досягнень  в  області
нанотехнологій.

Впровадження  нанотехнологій  змушує  кардинально  змінити  струк-
туру  багатьох  ланок  виробничого  процесу  -  від  поставки  сировини  і  ма-
теріалів,  виготовлення  нового  обладнання  і  формування  принципи-  ально
нових  технологічних  процесів  до  розробки  кардинально  іншої  системи
контролю якості кінцевого продукту і формування законодавчо-правової бази
його практичного застосування.

Особлива  роль  відводиться  організації  системи  передачі  нових
розробити конструкцію струм і технологій в промисловий сектор економіки.
Користуючись  отриманий-  ної  інформацією,  промисловість  повинна
впроваджувати  нові  технології,  тобто  комерціалізувати  їх  і  представляти
населенню нові продукти і ус- луги, нові робочі місця і підтримку сталого
економічного зростання.

Величезну  роль  в  сфері  міжнародної  промислової  конкуренції,  де
постійно  доводиться  порівнювати  якість  товарів  на  основі  різних  по-
показників, придбає стандартизація. Розробка міжнародних норм,

безумовно,  повинна  сприяти  розвитку  міжнародної  торгівлі  ма-  теріали  і
виробами  нанотехнологій,  а  також  збільшення  інвестицій  в  комерційні
виробництва.

Нові технології вимагають і нових знань від працівників у всіх ланках
виробництва  і  створення  додаткової  вартості.  Це  означає,  що  розвиток
нанотехнологій  пов'язано  не  тільки  зі  створенням  відповідної  наукової  і
економічної обстановки, але і з наявністю кваліфікованих технічних кадрів
на  всіх  етапах  виробництва.  Впровадження  нанотехнологій  вимагає  зміна
ринку робочої  сили, з  чого випливають і  нові требова-  ня до професійно-
технічного  і  інженерної  освіти.  Причому  принципові  зміни  суспільства,
пов'язані з впровадженням нанотехноло- гий, вимагають зміни і модернізації
системи  освіти  на  всіх  етапах  навчання.  Адаптація  до  нових
нанотехнологічних  уявленням  повинна  починатися  в  школах,  включати
професійно-технічну підготовку, поширюватися на університети та інші вищі
навчальні заклади.

Нанотехнології  створює унікальну ситуацію в  історії  человече-  ства,
коли  несподівано  стали  зближуватися  і  навіть  «зливатися»  в  єдине  ціле
наукові  дисципліни,  які  завжди  були  далекі  один  від  одного  (наприклад,
біологія і  фізика),  см. П. 9.1.  У зв'язку з цим необхідно розробити і  поза-



ДРІТ  нові  програми  навчання,  що  дозволяють  легше  долати  між-
дисциплінарні кордону, а також полегшити контакти між ісследовате- лями,
звиклими  до  роботи  в  замкнутих  професійних  спільнотах,  забезпечити
ефективний обмін інформацією між вченими різних спе- ціальностей, тобто
всіляко  розвивати  міждисциплінарні  дослідження.  При  цьому  велике
значення мають особисті контакти, наявність «людської мережі» в структурі
наукових робіт та зв'язків.

Міждисциплінарний  характер  нанотехнологій,  її  об'єднують  і
інтегрують  функції  призводять  до  несподівано  новим  і  незвичним
комбінаціям  в  бізнесі  і  соціальних  відносинах.  Оскільки  нанотехноло-
гические  товари  і  вироби мають  саме  різне  призначення,  відбувається  ак-
активізація і  поява нових зв'язків між фахівцями з маркетингу, розподілу і
продажу в досить далеких один від одного областях.

У сфері управління виробництвом особлива увага повинна приділятися
новим принципам менеджменту і інвестиційних ризиків.

Висновки

1. розвиток  нанотехнологій  і  наслідки  їх  використання  носять  гло-
бальний характер, зачіпають всі сфери людської діяльності.

2. Нанотехнологія є технологією загального призначення, яка ви- ступає в
ролі що об'єднує початку багатьох наук і галузей знань.

3. Інтеграція  наук  на  базі  нанотехнологій  призведе  до  сінергетіче-
ському  ефекту,  тобто  їх  взаємодії,  посилення  і  створення  нових  віз
можностей технологічного розвитку і нових застосувань.

4. Узагальненим поняттям нанотехнологій є наступне: нано- технології
-  це,  по-перше,  технології  атомарного  конструювання,  по-друге,
принциповий виклик існуючій організації наукових дослі- джень, і, по-третє -
філософське поняття,  що приводить до цілісного вос-  прийняттю світу  на
новому рівні знань; принципово новий, надотрасле- виття пріоритет.

5. Нанотехнології  є  товаром.  Продукція  нанотехнологій  вже  досить
широко представлена на світовому ринку.

6. Нанотехнології  є  високоінноваціонной  областю,  яка  вимагає
істотних  інвестицій.  Фінансування  нанотехнологій  здійсню-  ствляется
насамперед державою.

7. Розвиток  нанотехнологій  має  важливі  соціальні  наслідки,  що
вимагає  вироблення  нових  критеріїв  і  показників  соціально-економі  чного
розвитку, зміна соціальної інфракструктури. Ключовими мо- гут стати зміни



таких найважливіших для людства сфер, як середовище оби тания, охорону
здоров'я, система освіти.

Питання для самостійного контролю

1. У чому проявляється синергетичний ефект нанотехнологій?
2. Які економічні аспекти розвитку нанотехнологій?
3. Дайте характеристику нанотехнологій як товару.
4. Опишіть перспективні проекти в галузі розвитку нанотехнологій.

5. Які соціальні наслідки впровадження нанотехнологій Вам відомі?
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