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Вуглецеві нанотрубки (ВНТ) ‒ це форма вуглецю, яка за своєю структурою займає 
проміжне положення між графітом і фулереном. Проте багато властивостей ВНТ не мають 
нічого спільного ані з графітом, ані з фулереном, що дозволяє розглядати і досліджувати ВНТ 
як самостійний матеріал, який володіє унікальними фізико-хімічними характеристиками.  

Широкі перспективи практичного застосування ВНТ (по аналогії з фулеренами) 
пов'язані з дослідженням нових властивостей, яких вони набувають при взаємодії з іншими 
речовинами, утворюючи при цьому різні похідні, основними видами яких є [1-4]:  

• ендоедральні (заповнені) нанотрубки, які утворюються в результаті впровадження 
атомів інших речовин у порожнину нанотрубок;  

• екзоедральні нанотрубки (нанотубулярні аддукти), які утворюються в результаті 
приєднання до нанотрубок атомів інших речовин;  

• гетеронанотрубки (леговані нанотрубки), які утворюються в результаті заміщення 
вуглецевих атомів нанотрубок атомами інших речовин;  

• інтеркаліровані нанотубулярні зростки, які утворюються в результаті впровадження 
атомів інших речовин у «міжтрубний простір» зростків нанотрубок.  

При цьому найбільше практичне застосування знаходять заповнені нанотрубки, що 
володіють широким спектром функціональних властивостей.  

Нижче тезово перераховані можливі сфери застосування нанотрубок [1-4]. 
Механічні (хімічні) застосування. 
Нові фулеренові технології синтезу алмазів і алмазоподібних сполук надвисокої 

твердості (надміцні нитки), наномодифіковані полімерні композиційні матеріали (нові класи 
полімерів із заданими механічними, оптичними, електричними, магнітними властивостями для 
запису і зберігання інформації), нанотерези, нові класи антифрикційних покриттів і мастил, в 
тому числі на основі фторвмісних сполук фулеренів, нові види палив та добавок до палив 
(паливні елементи).  

Генератори енергії та двигуни. Нитки з парафіну і вуглецевих трубок можуть поглинати 
теплову і світлову енергію та перетворювати її в механічну енергію. Досвід показує, що такі 
нитки витримують більше мільйона циклів скручування/розкручування зі швидкістю 12500 
об/хв або 1200 циклів стиснення/розтягування за хвилину без видимих ознак зносу. Такі нитки 
можуть застосовуватися для вироблення енергії з сонячного світла [1‒3].  

Застосування в мікроелектроніці. Нові класи надпровідників, напівпровідників, 
магнетиків, сегнетоелектриків (транзистори, нанопровода, прозорі провідні поверхні).  

Застосування в новітніх нейрокомп'ютерних розробках для створення з'єднань між 
біологічними нейронами та електронними пристроями.  

Капілярні застосування: капсули для активних молекул, зберігання металів і газів, 
нанопіпетки.  

Оптичні застосування: нові класи нелінійних оптичних матеріалів, дисплеї, світлодіоди.  
Медицина (в стадії активної розробки): нові класи сполук для фармакології та медицини, 

в тому числі противірусні та нейротропні препарати, сорбенти для гемосорбції. 
Моніторинг навколишнього середовища. Одношарові ВНТ (індивідуальні, в невеликих 

збірках або в мережах) є мініатюрними датчиками для виявлення молекул в газовому 
середовищі або в розчинах з ультрависокою чутливістю.  

Це пов'язано з тим, що при адсорбції на поверхні нанотрубки молекул її електроопір, а 
також характеристики нанотранзисторів можуть змінюватися. Тому такі нанодатчики можуть 
використовуватися для моніторингу навколишнього середовища, у військових, медичних і 
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біотехнологічних застосуваннях (нові типи каталізаторів і сенсорів для визначення складу 
рідких і газових середовищ, капсули для безпечного захоронення радіоактивних відходів).  

Кабель для космічного ліфта.  
Листи з ВНТ можна використовувати як плоскі прозорі гучномовці (до такого висновку 

дійшли китайські вчені).  
Таким чином, такі властивості ВНТ, як надмініатюрні розміри, висока міцність, хороша 

електропровідність, високі емісійні характеристики, висока хімічна стабільність при існуючій 
пористості і здатність приєднувати до себе різні хімічні радикали, дозволяють сподіватися на 
ефективне і широке застосування нанотрубок в таких областях, як вимірювальна техніка, 
електроніка та наноелектроніка, хімічна технологія (виробництво наномодифікованих ПКМ з 
використанням ультразвуку [5-7])  та ін. 
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