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СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ГРАФЕНОВИХ 

ТА ГРАФЕНОПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ, 
А ТАКОЖ ОРГАНІЧНИХ СПРЯЖЕНИХ 

ПОЛІМЕРІВ — ПЕРСПЕКТИВНИХ 
ЕЛЕКТРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ 

ТА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРІВ
Я.І. Курись, О.А. Козаренко, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко 

Велика увага до досліджень у галузі створення функціональних матеріа-
лів на основі графену та графеноподібних неорганічних сполук зумовлена 
тим, що двовимірним (2D) структурам притаманні привабливі електронні, 
оптичні, механічні та інші властивості, а отже, вони є перспективними для 
практичного застосування. На відміну від високопродуктивних спосо-
бів одержання та модифікації 2D-структур, у яких на сьогодні досягнуто 
значного прогресу, ефективних підходів до створення нанокомпозитів на 
основі графену та графеноподібних матеріалів з бажаними функціональни-
ми характеристиками відомо значно менше. 

Зокрема, останнім часом тільки починають набувати широкого роз-
витку дослідження в галузі розроблення гібридних композитів на осно-
ві двовимірних структур та органічних спряжених полімерів (ОСП). Такі 
нано композити, поєднуючи в собі унікальні властивості обох компонентів, 
можуть знайти застосування як перспективні матеріали для суперконден-
саторів та акумуляторів, електро- та фотокаталізаторів різних процесів, 
сенсорів, оптоелектронних пристроїв тощо. 

У цій роботі розглянуто результати, отримані авторами в рамках ви-
конання проєкту з розроблення фізико-хімічних основ створення пер-
спективних функціональних матеріалів різного призначення на основі гра-
фенових та графеноподібних матеріалів, а також ОСП, зокрема активних 
електродних матеріалів для симетричних суперконденсаторів, а також ге-
терогенних каталізаторів важливого процесу гідрування хіноліну. 

Електрохімічні характеристики нанокомпозитів 
на основі поліаніліну та двовимірних структур 

як активних компонентів електродів суперконденсаторів
Суперконденсатори (СК) мають високу питому потужність і здатні 

розряджатися значно швидше, ніж акумулятори, що зумовлює їх засто-
сування в транспортних засобах, побутовій електроніці та пристроях ін-
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шого призначення. Серед полімерних матеріалів для псевдоємнісних СК 
поліанілін (ПАні) є одним з найпривабливіших кандидатів завдяки його 
фарадеєвській активності, досить високій електропровідності, а також 
розвиненій питомій поверхні, якої можна досягти використанням різних 
синтетичних підходів. Проте низька електрохімічна стабільність ПАні 
обмежує використання СК на його основі. Хоча можливість підвищення 
стабільності було показано для композитів ПАні з різними вуглецевими 
матеріалами [1], складність хімічного або електрохімічного підходів до 
одержання нанорозмірних і наноструктурованих форм, а також токсич-
ність використовуваних реагентів робить СК на основі таких композитів 
неекономічними і шкідливими для довкілля. Отже, постає необхідність 
у розробленні більш «зелених» і технологічно простіших способів одер-
жання ефективних електродів для СК. Одним із них може бути механо-
хімічний метод, здатний забезпечити проведення процесу отримання на-
нокомпозитів на основі 2D-матеріалів у м’яких, екологічно прийнятних 
умовах, без використання різних поверхнево-активних, агресивних і ток-
сичних сполук.

Як активні компоненти пристроїв зберігання енергії поряд з вуглецеви-
ми матеріалами широко вивчають диcульфіди перехідних металів, такі як 
MoS2 і WS2, внаслідок їх шаруватої морфології і здатності до розшаруван-
ня до одношарового стану. Таке розшарування може сприяти формуванню 
електродів з розвиненою поверхнею, що створює умови для збереження 
заряду завдяки подвійному електричному шару. Проте наношари MoS2 і 
WS2 мають відносно низьку електропровідність, що обмежує характерис-
тики СК на їх основі. Одним зі шляхів подолання цього недоліку може бути 
створення нанокомпозитних матеріалів на основі наношарів диcульфідів 
перехідних металів з ОСП, зокрема з ПАні. 

З огляду на викладене вище для досягнення істотного підвищення 
електрохімічної ємності ОСП завдяки впливу на різні чинники (морфоло-
гію упаковки ланцюгів, процеси допування/дедопування і транспорту за-
рядів) нами механохімічно було одержано нанокомпозити на основі ПАні 
та низки двовимірних структур (наноструктурованих графіту — nG, ди-
сульфіду молібдену — nMoS2 та дисульфіду вольфраму — nWS2), а також 
вивчено можливість їх застосування як активних компонентів електродів 
симетричних суперконденсаторів (ССК).

Електрохімічні характеристики нанокомпозиту ПАні/nG 
як активного компонента електродів суперконденсаторів
Результати досліджень механохімічно одержаного нанокомпозиту ПАні/

nG, проведених методом трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), наве-
дено на рис. 1. Як видно з рис. 1а, компоненти нанокомпозиту мають майже 
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Рис. 1. Світлопольне (а) і темнопольні (б, в) ТЕМ-зображення нанокомпозиту ПАні/ nG. 
На вставці до зображення (б) наведено електронограму ПАні/nG
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Рис. 2. Залежність питомої розрядної ємності ПАні та нанокомпозиту ПАні/nG від 
числа циклів заряду-розряду (а); тривале циклування заряду-розряду ПАні/nG при 

питомому струмі 2 А/г та робочій напрузі  0,65 В (б) 

однакову контрастність, що ускладнює можливість чітко розрізнити складо-
ві нанокомпозиту ПАні/nG. Слід зазначити, що частинки nG розподілені в 
матриці полімеру досить рівномірно, про що свідчить темнопольне зобра-
ження великого агломерату (40 × 10 мкм) нанокомпозиту (рис. 1б), отримане 
від рефлексу графітового компонента (відповідну електронограму наведено 
на вставці на рис. 1б). Цікавою особливістю нанокомпозиту ПАні/nG є також 
наявність у темнопольному зображенні муарового візерунка у вигляді смуг 
(рис. 1в), утворення якого може бути пов’язане з накладанням тонких часто-
чок графіту і кристалічно впорядкованих макромолекул ПАні.

Для визначення стабільності роботи ССК на основі одержаного на-
нокомпозиту нами досліджено можливість його тривалого циклування 
заряду-розряду в гальваностатичному режимі. Відповідно до наведених 
на рис.  2 результатів, присутність nG в об’ємі полімеру приводить не 
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Рис. 3. Одержані для ССК на основі ПАні/nG: заряд-розрядні криві при різних струмових 
навантаженнях (а), залежність питомої ємності від густини струму (б), діаграма Рагона 

(в) та залежність робочої напруги від часу при різному зовнішньому навантаженні (г) 

лише до значного збільшення питомої ємності, а й до підвищення ста-
більності циклування ССК порівняно з аналогічним пристроєм на основі 
вихідного ПАні. Важливо зазначити, що ССК на основі ПАні/nG має ви-
соку стабільність протягом як мінімум 10 000 циклів (утримання ємності 
становить 96 %), і тенденція зміни питомої ємності при цьому така, що 
можна припустити можливість подальшого стабільного циклування за-
значеного ССК (рис. 2б).

Швидкісні характеристики ССК на основі ПАні/nG у гальваноста-
тичному режимі при різних струмових навантаженнях (рис. 3а, б) свід-
чать про те, що такий ССК може працювати при струмовому навантаже-
ні 30 А/г, забезпечуючи ємність ~320 Ф/г. Згідно з діаграмою Рагона [1, 2], 
питома потужність ССК може досягати ~10 кВт/кг за величини питомої 
енергії ~18 Вт · год/кг і робочої напруги 0,65 В (рис. 3в). Величини пито-
мої енергії і питомої потужності ССК на основі ПАні/nG є зіставними 
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або навіть мають більше значення порівняно з аналогічними пристроя-
ми на основі відомих композитів ПАні з різними вуглецевими матеріала-
ми [3]. Для оцінки роботи ССК на основі ПАні/nG в умовах, наближених 
до реальних, було досліджено його розряд крізь резистор з різним опо-
ром (рис. 3г). У такий спосіб можна також оцінити питому ємність ССК, 
яку він може віддати в разі самовільного розряду під навантаженням. 
Встановлено, що ССК на основі ПАні/nG може віддати ємність ~350 Ф/г, 
що відповідає даним, отриманим у результаті гальваностатичного 
заряду-розряду.

Електрохімічні характеристики 
нанокомпозитів nМoS2/ПАні і nWS2/ПАні 

як електродів суперконденсаторів
Особливістю механохімічно одержаних нанокомпозитів nMoS2/ПАні 

та nWS2/ПАні є те, що на їх дифрактограмах (рис. 4) спостерігаються лише 
рефлекси, зумовлені кристалічною структурою дисульфідів, навіть у разі 
вмісту полімеру в таких гібридних матеріалах до 75 мас.% (рис.  4а,  г). 
Можна припустити, що відсутність дифракційного сигналу ОСП зумов-
лена механохімічним способом отримання нанокомпозитів, у результаті 
якого можливе не тільки додаткове розшарування частинок дисульфіду, а 
й специфічна упаковка макромолекул ПАні навколо них подібно до того, 
як це було виявлено для нанорозмірних шарів поліетилендіокситіофену 
в роботі [4], автори якої пояснили такий ефект особливою орієнтацією 
макромолекул.

Для визначення стабільності роботи ССК на основі одержаних нано-
композитів nMoS2/ПАні і nWS2/ПАні було досліджено можливість їх три-
валого циклування заряду-розряду в гальваностатичному режимі (рис. 5). 
Як видно з рис.  5а, присутність в об’ємі полімеру частинок nMoS2 у разі 
нанокомпозиту з вмістом ПАні 75 мас.% — nМоS2/ПАні(75)  — приво-
дить не лише до зростання його питомої ємності, а й до поліпшення ста-
більності порівняно з вихідним полімером. Питома ємність нанокомпо-
зиту nМоS2/ПАні(75) стабілізується на рівні 610  Ф/г, а аналога з вмістом 
ПАні 50 мас.% — nМоS2/ПАні(50) — 460 Ф/г. Питома ємність нанокомпо-
зиту з вмістом ПАні 25 мас.% — nМоS2/ПАні(25) на перших циклах заряду-
розряду має нижчі значення порівняно з вихідним полімером — ~250 Ф/г, 
проте стабільність цього матеріалу є незрівнянно вищою (рис. 5а).

Електрохімічна поведінка ССК на основі nWS2/ПАні (рис. 5б) загалом 
подібна до характеристик, встановлених для nMoS2/ПАні (рис. 5а). Як і 
в разі nMoS2/ПАні, для таких нанокомпозитів спостерігається найбільше 
значення питомої ємності при збільшенні вмісту редокс-активного ОСП 
в їхньому складі. При цьому суперконденсатори на основі nWS2/ПАні 
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Рис. 4. Рентгенівські дифрактограми нанокомпозитів nМоS2/ПАні (а—в) та WS2/ПАні 
(г—е) з вмістом полімеру в них 75 (а, г), 50 (б, д) і 25 (в, е) мас. %

мають дещо менше значення ємності, що, очевидно, пов’язано з вищою 
молекулярною масою неорганічного компонента. Однак при цьому ви-
являються і певні відмінності, які полягають у безперервному зростан-
ні ємнісних характеристик протягом циклування заряду-розряду після 
200—250 циклів для всіх нанокомпозитів nWS2/ПАні. Після 5000 циклів 
безперервного циклування питома ємність нанокомпозитів на основі 
nWS2 досягає 580 Ф/г для nWS2/ПАні(75), 440 Ф/г — для nWS2/ПАні(50) 
і 270 Ф/г — для nWS2/ПАні(25). Така відмінність в електрохімічній по-
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Рис. 5. Залежність питомої розрядної ємності нанокомпозитів nMoS2/ПАні (а) і 
nWS2/ПАні (б) від числа циклів заряду-розряду (i = 1 А/г); швидкісні характеристики 
нанокомпозитів nMoS2/ПАні і nWS2/ПАні (в); діаграма Рагона для ССК на основі 

nMoS2/ПАні і nWS2/ПАні (г)

ведінці зазначених матеріалів, напевно, пов’язана з природою неор-
ганічної складової і взаємодією між компонентами в нанокомпозитах 
nMoS2/ПАні і nWS2/ПАні.

На рис. 5в і 5г наведено також швидкісні характеристики нанокомпо-
зитів nMoS2/ПАні і nWS2/ПАні в гальваностатичному режимі при різних 
струмових навантаженнях, які свідчать про те, що такі матеріали можуть 
працювати при високому струмовому навантаженні в 20 А/г. Досліджен-
ня швидкісних характеристик нанокомпозитів nMoS2/ПАні і nWS2/ПАні 
виявило незвичні властивості матеріалів на основі nWS2. Як видно на 
рис. 5в, г, при невисокій густині струму питома ємність нанокомпозитів 
nMoS2/ПАні(75) і nMoS2/ПАні(50) є більшою, ніж у нанокомпозитів nWS2/
ПАні(75) і nWS2/ПАні(50), але при підвищенні струмового навантаження 
понад 2 А/г її значення стає меншим. При цьому, чим більше полімеру в 
складі матеріалу, тим більша відмінність у величинах ємності при високих 
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струмах (рис. 5в, г). Так, при струмі 20 А/г питома ємність нанокомпозиту 
nMoS2/ПАні(75) становить 430 Ф/г, а ємність nWS2/ПАні(75) — 535 Ф/г. 
Для матеріалів nMoS2/ПАні(50) і nWS2/ПАні(50) ємнісні величини станов-
лять 360 і 390 Ф/г відповідно. Водночас у нанокомпозитів nMoS2/ПАні(25) 
і nWS2/ПАні(25) спостерігається зворотна тенденція: ємність матеріалу на 
основі nWS2 при струмовому навантаженні 20 А/г є вищою. Згідно з діа-
грамою Рагона (рис. 5г), питома потужність ССК на основі nWS2/ПАні(75) 
може досягати ~4,1 кВт/кг за величини питомої енергії ~23,5 Вт · год/кг і 
при робочій напрузі 0,8 В. Крім того, для всіх досліджених нанокомпози-
тів nWS2/ПАні зі зростанням потужності питома енергія змінюється мен-
шою мірою, ніж для нанокомпозитів nMoS2/ПАні.

Отже, за допомогою механохімічного методу вперше одержано нано-
композити на основі ПАні і 2D-матеріалів. Встановлено, що механохімічно 
одержаний нанокомпозит ПАні/nG може бути використаний для створен-
ня ССК, здатного стабільно циклуватися протягом як мінімум 10 000 ци-
клів і забезпечувати питому ємність ~360 Ф/г. Показано, що ССК на основі 
ПАні/nG має високі швидкісні характеристики і може функціонувати при 
високих струмових навантаженнях на рівні 30 А/г, забезпечуючи при цьо-
му ємність ~320 Ф/г, а питома потужність ССК на основі ПАні/nG може 
досягати ~10 кВт/кг за величини питомої енергії ~18 Вт ∙ год/кг. 

Досліджено електрохімічні характеристики одержаних нанокомпози-
тів nMoS2/ПАні та nWS2/ПАні і показано, що їх можна використовува-
ти як активні компоненти електродів суперконденсаторів. З’ясовано, що 
найбільші значеннями питомої розрядної ємності мають нанокомпозити 
з найбільшим вмістом полімеру nМоS2/ПАні(75) і nWS2/ПАні(75) — 610 і 
580 Ф/г відповідно. В результаті дослідження швидкісних характеристик 
отриманих нанокомпозитів встановлено, що найбільші значення ємності 
при високих струмових навантаженнях (20 А/г) мають нанокомпозити на 
основі nWS2.

Кобальтвмісні нанокомпозити на основі 
органічних спряжених полімерів та нанорозмірних 
вуглецевих матеріалів як гетерогенні каталізатори 

гідрування хіноліну

Каталітичне гідрування є потужним інструментом для досягнення 
контрольо ваного відновлення багатьох типів органічних сполук у м’яких 
умовах, що зумовлює його широке використання як у великотоннажному 
виробництві різних хімічних матеріалів, так і в тонкому органічному син-
тезі. 1,2,3,4-тетрагідрохінолін (ТГХ) є структурною одиницею багатьох хіно-
лінових алкалоїдів і широко застосовується у виробництві активних фарма-
цевтичних інгредієнтів, барвників, пестицидів та інших біологічно-активних 
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речовин [5—7]. Селективне гідрування хінолінів є основним методом для 
отримання ТГХ та його похідних, однак проведення таких процесів на тради-
ційних гетерогенних каталізаторах на основі благородних металів пов’язане 
з низкою труднощів, які, зокрема, зумовлені ароматичною природою хіно-
лінового кільця і вразливістю складових каталізатора до ефекту отруєння 
сильноадсорбованими хінолінами та/або їх гідрованими похідними [5—7]. 
Враховуючи також високу вартість каталізаторів на основі благородних ме-
талів, пошук нових простих, стабільних та ефективних каталітичних систем, 
які не містять благородних металів і можуть сприяти селективному гідруван-
ню хіноліну в м’яких умовах, є важливим завданням.

Останніми роками почали розробляти способи гідру ван ня ор га ніч них  
сполук (алкенів, нітросполук, ненасичених ге теро цик лічних сполук тощо), 
основані на використані як ка та лізаторів композитів нано частинок 3d-мета-
лів та/або їх окси дів, які утворюються в результаті піролізу коорди наційних 
спо лук від повідних металів, зокрема з азотвмісними ароматичними ліган-
дами. Ми при пу стили, що використання азотвмістних ОСП (N-ОСП) для 
ство рення таких композиційних каталізаторів може забезпечити рівномір-
ний роз поділ в них активних центрів за участю 3d-металів, а отже, високу 
ак тивність при гідруванні, в тому числі хіноліну до ТГХ. Щоб перевірити 
це при пущення, за розробленими нами методиками [8—10] було одержано 
не піро лізовані кобальт-полімерні нанокомпозити на основі N-ОСП (полі-
м-феніл ендіаміну  —  ПМФДА, полііндолу — ПІн) та ацетиленової сажі 
Alfa Aesar (АС), а також карбонізовані кобальт-азот-вуглецеві (Co-N-C) 
наноком позити, з використанням ПМФДА, ПІн та нанорозмірних АС або 
оксиду графену (ОГ). 

Процес гідрування хіноліну на одержаних нанокомпозитах як каталіза-
торах проводили в автоклаві протягом 24 год за температури 150°С і тиску 
водню 50 атм, використовуючи як розчинник субстрат метанолу (рис. 6), а 
виходи ТГХ розраховували на основі даних спектроскопії ЯМР (1H). В ре-
зультаті проведених досліджень нами було встановлено принципову мож-
ливість прояву каталітичної активності в зазначеному процесі одержаними 
композитами, які різнилися за вмістом кобальту в їх складі (<1,0÷9,1 %), на-

Рис. 6. Схема реакції гідрування хіноліну до ТГХ (а) та інших можливих продуктів 
гідрування (б, в)
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явністю чи відсутністю термообробки при їх одержанні, а також за типом 
використаних при їх формуванні N-ОСП та нанорозмірного вуглецевого 
матеріалу. Однак, досягнутий вихід ТГХ на таких каталізаторах становив 
від 9 до 60 %, що поступається відомим каталізаторам, у тому числі й тим, 
що не містять благородних металів.

Раніше нами було встановлено суттєвий вплив типу полімеру-по пе-
редника як джерела азоту та нанорозмірного вуглецевого матеріалу на склад, 
і, як наслідок, на активність карбонізованих Co-N-C-електрокаталізаторів 
у реакціях відновлення кисню (РВК) та виділення водню (РВВ) [9—12]. Ми 
припустили, що цілеспрямований вибір, зокрема N-ОСП, може дозволити 
збільшити ефективність таких Co-N-C-систем і як гетерогенних каталізато-
рів гідрування хіноліну. Для перевірки цього припущення піролізом полі-5-
аміноіндолу (ПАІн) з сульфатом амонію та нітратом кобальту (ІІ) в присут-
ності ОГ, АС або сажі Vulcan XC 72 (Vulcan) ми одержали серію Co-вмісних 
нанокомпозитів, що складаються з частинок Co9S8 на Со,N,S-допованому 
вуглеці (Co9S8/Со,N,S-CОГ, Co9S8/Со,N,S-CАС, Co9S8/Со,N,S-CVulcan відповідно) 
та розглянули їхні каталітичні властивості в зазначеному процесі. 

Вибір ПАІн був зумовлений високим вмістом азоту та різним його ото-
ченням у макромолекулі, встановленою нами високою активністю у РВК та 
РВВ одержаних з його використанням Co-N-C-електрокаталізаторів, а також 
здатністю мономеру — 5-аміноіндолу — до швидкої та ефективної поліме-
ризації із застосуванням персульфату амонію (ПСА) як окисника. Останнє, 
з одного боку, дозволило при одержанні карбонізованих композитів вико-
ристати відповідний мономер разом з ПСА замість попередньо одержаного 
полімеру, що спрощує процедуру синтезу Co-N-C-наноструктур [10], а з ін-
шого боку, приводило до формування в композитах частинок Co9S8 [10, 13], 
які, на нашу думку, можуть також сприяти активності таких каталізаторів 
у процесі гідрування хіноліну. 

Наявність у складі зразків Co9S8/Со,N,S-CАС, Co9S8/Со,N,S-CVulcan та 
Co9S8/Со,N,S-CОГ фази сульфіду кобальту, як наслідок використання при їх 
формуванні суміші, що містила (NH4)2SO4 — продукт перетворення ПСА 
в результаті окисної полімеризації 5-аміноіндолу, було підтверджено ре-
зультатами дослідження композитів методом рентгенофазового аналізу. 
Зокрема, на дифрактограмах Co9S8/Со,N,S-CVulcan та Co9S8/Со,N,S-CОГ вираз-
но проявляються пов’язані з фазою Co9S8 характеристичні рефлекси при 
2θ ~ 15; 30; 31; 47—48; 52º [PDF 75-2023], які можуть бути проіндексовані, 
відповідно, як (111), (311), (222), (511) та (440) кристалічні площини Co9S8 
(рис. 7а). Через наявність у складі одержаних композитів Co9S8 вони харак-
теризуються досить високим вмістом кобальту (2,0—5,7 мас. %). Водночас 
у відомих Со-N-С-системах вміст Со зазвичай не перевищує 1 % при близь-
кому до встановленого для Co9S8/Со,N,S-CОГ, Co9S8/Со,N,S-CАС та Co9S8/
Со,N,S-CVulcan вмісті азоту.
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Рис. 7. Дифрактограми (а): 1 — Co9S8/Со,N,S- CОГ, 
2 — Co9S8/Со,N,S-CVulcan, 3 — Co9S8 [PDF 75-2023], 
а також типові СЕМ-зображення Co9S8/Со,N,S-

CVulcan (б) та Co9S8/Со,N,S-CАС (в)

10 20 30 40 50 60 70 80

10 20 30 40 50 60 70 80

2

1

10 20 30 40 50 60 70 80

3

а

0

Ін
те

нс
ив

ні
ст

ь,
 в

ід
н.

 о
д.

200 нм

б

в

200 нм2Θ, град

За даними, отриманими методом сканувальної електронної мікроско-
пії (СЕМ), встановлено, що нанокомпозити, зокрема Co9S8/Со,N,S-CАС та 
Co9S8/Со,N,S-CVulcan, характеризуються різною морфологією. Якщо для ком-
позиту, одержаного із застосуванням Vulcan характерна досить пориста 
морфологія, де вуглецеві наночастинки оточені графітизованими нанолис-
тами та/або нанооболонками (рис. 7б), то у випадку композиту, одержаного 
з використанням АС, морфологія є більш шаруватою та щільною (рис. 7в).

На прикладі Co9S8/Со,N,S-CАС та Co9S8/Со,N,S-CОГ нами було проведе-
но дослідження одержаних композитів методом рентгенівської фотоелек-
тронної (РФЕ) спектроскопії і визначено електронний стан С, N, Co та S в 
таких матеріалах. У результаті аналізу C 1s РФЕ-спектрів зазначених ком-
позитів було встановлено, що основною формою вуглецю в композитах є 
sp2-графітизований вуглець (інтенсивний пік при ~284,8 еВ), частка якого в 
загальному вмісті вуглецю становить ~78 і 71 %, відповідно, у Co9S8/Со,N,S-
CОГ та Co9S8/Со,N,S-CАС. Азот у композитах перебуває переважно в піриди-
новій та четвертинній конфігураціях (піки в N 1s-спектрах при 398,7—398,8 
та 400,9—401,1 еВ відповідно) (рис. 8а, г). Хоча відносний вміст піридино-
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Вміст кобальту, азоту та сірки в отриманих Co9S8/Со,N,S-C нанокомпозитах 
та вихід ТГХ при їх застосуванні як каталізаторів гідрування хіноліну

Композит Вміст Со,
мас. %

Вміст N,
мас. %

Вміст S,
мас. % Вихід ТГХ, %

Co9S8/Со,N,S-CОГ 2,00 3,74 5,51 85
Co9S8/Со,N,S-CАС 6,44 4,31 5,53 90
Co9S8/Со,N,S-CVulcan 5,68 4,47 4,16 ~100

вого азоту для обох композитів є практично однаковим (~31,2 %), Co9S8/
Со,N,S-CАС характеризується більшим абсолютним вмістом піридиново-
го (1,31 %) та четвертинного (2,02 %) азоту порівняно з таким для Co9S8/
Со,N,S-CОГ (1,17 та 1,95 % відповідно). 

З огляду на високий відсоток азоту піридинового типу, а також наявність 
у композитах кобальту в стані Co2+, (сигнал у Co 2p-спектрах при ~781,4—
781,5 еВ) (рис. 8б, д) можна припустити ймовірність утворення вбудованих у 
графенові листи СоNx-центрів як результат взаємодії іонів Со2+ з прямокутним 
дефектним комплексом між чотирма піридиновими азотами і вуглецевими 
дивакансіями в графені [13, 14]. Поряд з розглянутим вище, в Co 2p-спектрах 
композитів проявляється також сигнал при 778,8—779,0 еВ (рис. 8б,  д), який 
може бути пов’язаний з Co9S8, причому вміст сульфіду, ймовірно, є більшим 
у Co9S8/Со,N,S-CОГ , враховуючи вищу інтегральну інтенсивністю цього піку. 
Підтвердженням наявності у складі отриманих композитів частинок Co9S8 
є також результати інтерпретації S  2p-спектрів Co9S8/Со,N,S-CАС та Co9S8/
Со,N,S-CОГ (рис. 8в, е), а саме: піки в області енергії зв’язку ~160,4—161,8 і 
161,6—162,9 еВ, які можуть бути віднесені, відповідно, до рівнів 2p3/2

 та 2p1/2 
ядра S2—. За результатами проведеного аналізу S  2p-спектрів також можна 
зробити висновки про участь сірки не лише в утворенні наночастинок Co9S8, 
а й у допуванні вуглецевої матриці.

В результаті дослідження каталітичних властивостей одержаних з 
використанням ПАІн Co9S8/Со,N,S-C композитів у реакції гідрогенізації 
хіноліну було встановлено, що вони як каталізатори виявляють не лише 
високу активність у зазначеному процесі, а й селективність (див. табл.). 
Вихід цільового продукту досягає від 85—90  % до практично кількіс-
ного на каталізаторі, отриманого з використанням сажі Vulcan ХС-72 
(див. табл.). Можна припустити, що центрами, які відповідають за прояв 
активності каталізаторами в розглянутому процесі, можуть бути С/СоNx 
і Со9S8, а відмінності в ефективності каталізаторів можуть бути пов’язані, 
зокрема, з різною кількістю і співвідношенням в них таких центрів. Вод-
ночас висока селективність отриманих каталізаторів очевидно пов’язана 
зі здатністю зазначених активних центрів адсорбувати хінолін переваж-
но через його гетероциклічний фрагмент [7], оскільки в іншому випадку 
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Рис. 8. РФЕ-спектри N 1s (а, г), Co 2p (б, д), S 2p (в, е) та їх розкладання для Co9S8/
Со,N,S-CАС (а—в) та Co9S8/Со,N,S-CОГ (г—е)

основними продуктами гідрування були б 5,6,7,8-тетрагідрохінолін або 
декагідрохінолін (рис. 6, продукти б та в відповідно). Варто також зазна-
чити, що вихід ТГХ на каталізаторах Co9S8/Со,N,S-CОГ та Co9S8/Со,N,S-CАС 
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є вищим за встановлений для аналогів, отриманих нами із застосуван-
ням ПМФДА. Цей факт дає можливість припустити ефективність ви-
користання при створенні таких каталізаторів саме ПАІн, який, мож-
ливо, сприяє ефективнішому формуванню активних центрів, задіяних 
у процесі гідрування.

З огляду на здатність N-ОСП виступати в процесах прямої карбоні-
зації як джерело азоту та вуглецю одночасно становило інтерес одержати 
Co9S8/Со,N,S-C композити за відсутності нанорозмірних вуглецевих ма-
теріалів та дослідити їх каталітичну активність у процесі гідрування хіно-
ліну. З цією метою, за аналогією з Co9S8/Со,N,S-CАС, Co9S8/Со,N,S-CVulcan та  
Co9S8/Со,N,S-CОГ, але за відсутності АС, Vulcan або ОГ, нами було синте-
зовано композити Co9S8/Со,N,S-CПАІн та Co9S8/Со,N,S-CПМФДА з використан-
ням, відповідно, ПАІн та ПМФДА. 

У дослідженнях каталітичних властивостей композитів Co9S8/Со,N,S-CПАІн 
та Co9S8/Со,N,S-CПМФДА було встановлено, що, незважаючи на відсутність 
нанорозмірних вуглецевих матеріалів при формуванні таких каталізато-
рів, їм також притаманна висока активність у процесі гідрування хінолі-
ну. Втім, для каталізатора Co9S8/Со,N,S-CПАІн вихід ТГХ становить понад 
90 %, що є більш ніж на 15 % вищим, порівняно з встановленим для ана-
логічно одержаного каталізатора, отриманого на основі іншого N-ОСП — 
ПМФДА. Подібний ефект, як було зазначено вище, спостерігається і для 
композитів, сформованих із застосуванням вказаних полімерів та АС, що 
підтверджує ефективність використання ПАІн як азотвмісного попере-
дника для створення Со-вмісних каталізаторів процесу селективного гі-
дрування хіноліну. 

Отже, в результаті проведених нами досліджень з використанням 
різних нанорозмірних вуглецевих матеріалів та системи 5-аміноіндол-
персульфат амонію, одержано серію Co-вмісних нанокомпозитів, які скла-
даються з частинок Co9S8  на Со,N,S-допованому вуглецю (Co9S8/Со,N,S-C) 
та характеризуються високою каталітичною активністю в реакції гідрогені-
зації хіноліну, забезпечуючи вихід цільового продукту (ТГХ) від ~85—90 % 
до майже кількісного. Показано, що висока активність характерна й для 
карбонізованого каталізатора, сформованого за відсутності нанорозмірних 
вуглецевих матеріалів (вихід ТГХ становить понад 90 %), де ПАІн є джере-
лом азоту та вуглецю одночасно.
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