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АНОТАЦІЯ 

Нагорна Т.В. Процеси кластероутворення фулеренів С60 і С70 у системах 

толуол / N -метил-2-піролідон – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та 

молекулярна фізика. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Київ, 2019. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох оригінальних розділів, 

висновків та списку використаних джерел. 

У вступі обґрунтовується вибір теми дослідження та сформовано мету 

дисертаційної роботи – вивчення закономірностей агрегації у рідинних 

системах з фулеренами C60 і C70 та встановлення кореляцій між 

структурними особливостями і величиною діелектричної проникності у 

системі. Головна увага привертається до проблем регулювання розмірів 

кластерів фулеренів при виготовленні водних систем та перспектив їх 

використання у медичній галузі. Предметом дослідження є організація 

кластерів фулеренів C60 і C70 у двокомпонентних рідинних системах 

толуол / N-метил-2-пірролідон при зміні полярності системи. Наведені 

експериментальні методи досліджень – метод малокутового розсіяння 

нейтронів та рентгенівського випромінення, УФ-Вид спектроскопії, 

динамічного розсіяння світла. 

У першому розділі проведено огляд та аналіз робіт, присвячених 

дослідженням властивостей фулеренів, їх синтезу та методам приготування 

водних систем з фулеренами. Розглянуто причини кластероутворення 

фулеренів та вплив полярності розчинників на процеси агрегації.  

У другому розділі наведено основні відомості про дослідження 

рідинних систем фулеренів і описано теоретичні основи методів 

малокутового розсіяння нейтронів, малокутового рентгенівського 

розсіяння, спектрофотометрії і динамічного розсіяння світла. 
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У третьому розділі приведено експериментальні дані отримані 

методами малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського 

випромінення.  

Наведено залежності інтегральної інтенсивності від об’ємної частки 

толуолу у системах С70 / толуол / NМП та С70 / NМП / толуол, отримані 

методом малокутового розсіяння нейтронів. Показано, що у системах 

спостерігається реорганізація агрегатів фулеренів, якщо частка толуолу 

складає 60 об. % (ε = 6.7). Тобто, таке співвідношення розчинників є 

пороговим, при перевищенні якого спостерігається різка агрегація, або 

руйнування агрегатів якщо частка толуолу в системі менше заданого 

значення. Проведено порівняння із системами на основі фулеренів С60.  

Методом малокутового розсіяння нейтронів проведено дослідження 

систем С70 / NMП при додаванні води. Показано, що із збільшення об’ємної 

частки води у щойно виготовленій системі С70 / NMП спостерігається 

розщеплення великих агрегатів у розгалужені кластери із незначним 

збільшенням радіусу гірації, що узгоджується із отриманими раніше даними 

для систем на основі фулеренів С60. Оскільки вода практично не розчиняє 

фулерени (~1,3·10-11 мг/мл) і є більш полярним розчинником ніж NMП, 

руйнування кластерів при додаванні води свідчить про аномальну 

розчинність фулеренів. Показано, що процеси руйнування агрегатів 

фулеренів С60 і С70 відбуваються шляхом руйнування щільно-упакованих 

агрегатів до стану розгалужених кластерів.  

Методом малокутового рентгенівського розсіяння було показано, що 

системи С60 / NМП / толуол і С70 / NМП / толуол мають дворівневу структуру 

агрегатів з розмірами порядку 90 і 10 нм за вмісту толуолу менше ніж 60 об. % 

для фулеренів С60, і 70 об. % для фулеренів С70. Подальше збільшення частки 

толуолу у системах приводить до руйнування великих агрегатів до розмірів 

порядку 40 нм. Показано, що значення 70 і 60 об. % є пороговим, при 

досягненні яких спостерігається реорганізація агрегатів фулеренів. 
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У четвертому розділі розглянуто процеси кластероутворення 

фулеренів С60 і С70 методом динамічного розсіяння світла та досліджено 

явище різкого та повільного сольватохромізму методом УФ-Вид 

спектроскопії. 

Методом динамічного розсіяння світла досліджено системи на основі 

фулеренів С70. Показано, що збільшення полярності системи призводить до 

поступового збільшення розмірів агрегатів. Разом з тим, зменшення 

полярності системи призводить до раптового руйнування великих кластерів, 

що спостерігається для систем із часткою толуолу 70 і більше об. %. Даний 

ефект вказує на специфічну сольватацію молекул фулеренів у розчиннику 

NMП. Тобто співвідношення розчинників у сольватній оболонці навколо 

молекул фулеренів відмінний від співвідношень розчинників у об’ємі 

системи. 

Аналогічні вимірювання були проведені для систем на основі 

фулеренів С60 і виявлено схожість між процесами кластероутворення 

фулеренів С60 і фулеренів С70. Всі отримані результати узгоджуються із 

даними, що вже спостерігалося за допомогою методів малокутового 

розсіяння.  

Методом ультрафіолетової-видимої (УФ-Вид) спектроскопії було 

досліджено повільний сольватохромний ефект, який спостерігається у 

згладжуванні спектру із часом та різкий сольватохромний ефект у системах 

С60 / толуол / NMП і С70 / толуол / NMП при зміні полярності. Було 

показано, що повільний сольватохромний ефект або часова еволюція УФ-

вид спектрів фулеренів С60 і С70 у рідинних системах толуол / NMП 

пов'язана з оточенням молекул фулерену молекулами полярного 

розчинника NМП. Даний ефект проявляється навіть у системах із незначною 

часткою NМП, що вказує на присутність процесів селективної сольватації. 

Разом з тим, при дослідження сольватохромного ефекту зі зміною 

полярності було виявлено, що для системи С70 / NMП / толуол різка зміна 

спектру поглинання спостерігається, якщо частка толуолу в системі складає 
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20 об. %, а для системи С60 / NMП / толуол – за концентрації толуолу в 

системі 95 об. %. Порогова залежність утворення або руйнування агрегатів, 

що спостерігалась методами малокутового розсіяння нейтронів, 

малокутового рентгенівського розсіяння та динамічного розсіяння світла, 

була виявлена для систем фулеренів С70 і С60 із часткою толуолу 70 і 

60 об. % відповідно. Було висунуто припущення, що причиною 

сольватохромного ефекту є, в першу чергу, наявність специфічної взаємодії, 

а саме утворення донорно-акцепторних комплексів між молекулами 

фулеренів та розчинника N-метил-2-піролідона. 

Ключові слова: рідинні системи фулеренів, сольватохромний ефект, 

малокутове розсіяння нейтронів, малокутове рентгенівське розсіяння, УФ-

Вид спектроскопія. 

 

SUMMARY 

Nagorna T.V. Clusterization aspects of fullerenes С60 and С70 in toluene / N-

methyl-2-pyrrolidone solvent mixture. − Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of physical and mathematical sciences, 

specialty 01.04.14 – thermophysics and molecular physics. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to investigation of the structure and clustering 

processes of fullerenes in polar / nonpolar liquid systems. The main attention is 

paid to the analysis of the possible causes of the fullerenes’ aggregation in systems 

with different polarities and to the comparison of the clustering processes in liquid 

systems with fullerenes C70 and C60. The formation of aggregates and their 

reorganization were observed by small-angle neutron scattering and small-angle 

X-ray scattering. The method of dynamic light scattering was applied to 

supplement the analysis of experimental data on small-angle diffraction. The 

solvatochromic effect in the systems of C70 and C60 / toluene / N-methyl-2-

pyrrolidone was observed by UV-Vis spectroscopy technique. The correlation 

between changes in the optical absorption spectra and the aggregation of 
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fullerenes in toluene / N-methyl-2-pyrrolidone systems were analyzed. It was 

shown that the main cause of solvatochromic effects in the studied systems could 

be associated with the formation of donor-acceptor complexes between fullerene 

molecules and free N-methyl-2-pyrrolidone. 

The dissertation consists of introduction, four chapters, conclusions and list 

of references. The introduction substantiates the relevance of the topic, formulates 

the goal, describes methods used for research. 

 Section 1 describes the methods of fullerene synthesis, and the methods of 

preparation of the aqueous fullerene solutions on their basis. It provides the 

analysis of the main papers exploring the properties of fullerenes. It shows the 

atypical thermal dependence of solubility of fullerene C60 in organic and non-

organic solvents. Section 1 also describes the mechanics of fullerene cluster 

formation, and the influence of the system's polarity on the aggregation of 

fullerenes. Section 1 also describes the solvatochromic effect in liquid systems of 

fullerenes with polar and non-polar solvents. It also talks about the temporal 

solvatochromic effect, which means the change of the absorption spectrum with 

time.  

 Section 2 gives basic information about the investigations of liquid systems 

using the methods of small-angle neutron and X-ray scattering, UV-Vis 

spectroscopy and dynamic light scattering. 

 Section 3 provides the experimental data obtained by the means of small-

angle neutron and X-ray scattering. It was demonstrated, that the fullerene cluster 

reorganization in the system NMP / toluene takes place for both C60 and C70 

fullerenes. Both systems exhibit a double-layer structure: with toluene ratio 

exceeding 50 vol.% for fullerenes C60 and exceeding 60 vol.% for fullerenes C70. 

These toluene proportion are threshold values, which cause either the destruction 

or the formation of aggregates, depending either on the increase or decrease in the 

system's polarity. In other words, for solutions C60 / NMP / toluene and C70 / NMP 

/ toluene we observe the effect of selective solvation of the solvent molecules 

around the fullerene molecules. This phenomenon is explained by the difference 
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in the ratio of the solvents in the solvate shell of fullerene particles, and the ratio 

of the solvents in the whole volume of the system. 

 Section 4 explores the cluster formation of fullerenes C60 and C70 using the 

method of dynamic light scattering. The solvatochromic changes were 

investigated as well. It was shown the principle difference in the processes of 

cluster formation in fullerene systems C70 / NMP / toluene and C70 / toluene / 

NMP. It's demonstrated that adding of toluene to the pure system C70 / NMP leads 

to a drastic destruction of aggregates if the toluene ratio is equal to or exceeds 70 

vol.%. On the other hand, adding NMP to the system C70 / toluene leads to a 

gradual increase in aggregate sizes. This effect points to the specific solvation of 

fullerene molecules in NMP solvent. Also, we've investigated analogous systems 

with fullerenes C60 and shown the similarities in the cluster formation processes 

of fullerenes C60 and C70. All experimental results corroborate the data previously 

acquired by small-angle scattering methods. 

 The solvatochromic effect (the sharp change in the absorption spectrum 

after an insignificant change in systems’ polarity) was observed for both C60 and 

C70 systems. It was shown that a sharp change in absorption spectrum for the 

system C70 / NMP / toluene occured if the toluene volume fraction was 20%, and 

for the system C60 / NMP / toluene – once it reached 90 vol.%. It was discussed 

that the reason for solvatochromic effect, in the first place, is the presence of a 

specific solvation, i.e., formation of charge-transfer complexes between 

molecules of fullerene and NMP. 

Key words: fullerene liquid system, solvatochromic effect, small-angle neutron 

scattering, small-angle X-ray scattering, UV-Vis spectroscopy. 
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ВСТУП 

 

Вивчення структури та міжмолекулярної взаємодії у рідинних системах 

є одним з актуальних напрямків сучасної молекулярної фізики [1]. Окреме 

місце серед таких систем займають рідинні системи на основі фулеренів. 

Фулерени – це перша алотропна форма вуглецю, яка може бути 

розчинена у широкому класі органічних та неорганічних розчинників. 

Молекули фулеренів мають вигляд замкнутих багатогранників, що 

складаються із 5- та 6- кутників. Найбільш стабільними серед них 

вважаються фулерени С60 і С70.  

Після відкриття фулеренів у 1985 році почали активно вивчатися 

можливості їх застосування у різних напрямках, зокрема електроніці, 

оптиці, косметології та медицині [2-4]. Такий інтерес викликаний низкою 

цікавих властивостей фулеренів, серед яких слід зазначити незвичайну 

концентраційну та температурну залежність оптичних параметрів, явище 

сольватохромізму, яке проявляється у різкій зміні оптичного спектру 

поглинання та аномальну немонотонну температурну залежність 

розчинності фулеренів, [5-8], що значно розширює області їх потенційного 

використання. Інтерес до вивчення рідинних систем фулеренів 

обумовлений, в першу чергу, процедурою синтезу водних систем для 

біологічного застосування [9-10].  

Фулерени не розчинні у воді, однак за останні роки було розроблено 

декілька методів отримання водних рідинних систем з фулеренами. 

Найменш досяжні розміри кластерів фулеренів у воді в такому випадку 

складають 100 нм. Разом з тим процеси, що протікають при переході 

фулеренів у воду також досконально не вивчені. Можливість регулювати 

процеси агрегації фулеренів у водному середовищі та зменшити їх розмір є 

на сьогодні перспективною задачею для покращення мембранотропних 

властивостей та подальшого використання в медичній галузі. 
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Сучасні методи атомної та ядерної фізики дають можливість 

досліджувати об’єкти із розмірами 1-100 нм, що дозволяє спостерігати 

процеси руйнування або утворення кластерів у досліджуваних системах з 

фулеренами при зміні полярності розчинників. 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Дослідження процесів 

кластероутворення фулеренів у рідинних системах має як загально-

науковий, так і прикладний інтерес. Вивчення взаємодії між молекулами 

фулеренів, їх кластерами та молекулами розчинника може дати цінну 

інформацію про степінь агрегації і значним чином збагатити фізику рідин. 

На сьогодні відомо, що фулерени проявляють ряд цікавих фізико-хімічних 

властивостей, таких як сольватохромізм, незвичайна температурна та 

концентраційна залежність оптичних параметрів, аномальна температурна 

залежність розчинності тощо. Причиною зазначених явищ розглядають 

агрегацію фулеренів, однак процеси кластероутворення та перебудови 

кластерів фулеренів досі детально не описані. Завдяки своїм властивостям 

системи на основі фулеренів С60 застосовуються в оптиці, радіоелектроніці, 

хімічній промисловості та ін. На сьогодні одним із найбільш актуальних 

напрямків використання фулеренів С60 залишається медицина. Для 

перспективного використання фулеренів у медицині чи біології 

природньою вимогою є синтез водних рідинних систем фулеренів. За 

останні роки було запропоновано декілька методів отримання водних 

дисперсій з фулеренами С60, однак уникнути агрегації не вдається і їх 

розміри зазвичай є умовно завеликими, що погіршує мембранотропні 

властивості диспергованих фулеренів. У порівнянні із фулеренами С60, 

фулерени С70 менше досліджені. Тому дослідження поведінки та 

властивостей фулеренів С70 аналогічно до фулеренів С60 є актуальними. 

Розуміння, або хоча б опис, процесів, які відбуваються при переведенні 

фулеренів у водне середовище та можливість керування процесами їх 

кластероутворення є перспективною задачею для підвищення ефективності 

методів отримання водних систем фулеренів С60 із зменшеними розмірами 
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агрегатів. Разом з тим, дослідження фулеренів С70, як і С60, надає можливість 

створення нових методів отримання водних рідинних систем фулеренів та 

їх подальшого використання в медичній галузі. 

З огляду на те, що водні рідинні системи з фулеренами одержуються 

шляхом переносу фулеренів із неполярного розчинника у воду, виникла 

задача дослідити поведінку фулеренів та їх агрегатів у рідинних системах 

при поступовій зміні полярності. Тому у даній роботі розглядаються 

процеси реорганізації кластерів фулеренів С60 і С70 у системах із різною 

полярністю.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на кафедрі 

молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рамках Комплексної наукової 

програми «Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій». 

Зміст роботи був узгоджений з планами роботи за держбюджетною темою 

«Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-

біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня 

організації речовини» (№ ДР 0114U003475). 

Мета і завдання дослідження 

Мета дисертаційної роботи – вивчення закономірностей агрегації у 

рідинних системах з фулеренами C60 і C70 та встановлення кореляцій між 

структурними особливостями і співвідношенням полярного та неполярного 

розчинників у рідинній основі; порівняння виявлених закономірностей 

утворення агрегатів у рідинних системах з C70 та з C60; перевірка 

особливостей процесу кластероутворення фулеренів та спостереження 

сольватохромного ефекту для фулеренів C70 у системах толуол / N-метил-2-

пірролідон у порівнянні із C60. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

• методами малокутового розсіяння нейтронів дослідити процеси 

реорганізації кластерів фулеренів у системах C70 / N-метил-2-
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пірролідон та C70 / толуол при зміні полярності системи. Провести 

порівняння із процесами агрегації у системах на основі фулеренів 

C60; 

• методами малокутового рентгенівського розсіяння визначити вплив 

полярності системи на процеси агрегації фулеренів C60 і C70 та 

виявити порогову концентрацію полярного розчинника у системах 

толуол / N-метил-2-пірролідон; 

• провести структурні дослідження систем фулеренів C60 і C70 / толуол 

при додаванні N-метил-2-пірролідону методом динамічного 

розсіяння світла. Провести аналогічні дослідження для систем 

фулеренів C60 / N-метил-2-пірролідон і C70 / N-метил-2-пірролідон 

при додаванні толуолу. Порівняти отримані результати; 

• дослідити явище повільного сольватохромізму у рідинний системі 

C70 / толуол / N-метил-2-пірролідон, яке спостерігається з часом 

після приготування; 

• дослідити явище сольватохромізму у рідинних системах толуол / N-

метил-2-пірролідон та N-метил-2-пірролідон / толуол на основі 

фулеренів C60 і C70, яке спостерігається при зміні полярності системи.  

Об’єкт дослідження – процеси утворення кластерів фулеренів у 

рідинних системах. 

Предметом дослідження є організація кластерів фулеренів C60 і C70 у 

двокомпонентних рідинних системах толуол / N-метил-2-пірролідон при 

зміні полярності системи. 

Методи дослідження. Для дослідження кластерної організації 

фулеренів C60 і C70 у дисертації були застосовані методи малокутового 

розсіяння нейтронів, малокутового рентгенівського розсіяння, динамічного 

розсіяння світла та УФ-Вид спектроскопії. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше розглянуто 

процеси агрегації фулеренів C70 у системах N-метил-2-пірролідон / толуол 

та толуол / N-метил-2-пірролідон при поступовій зміні полярності системи. 
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Описано пороговий характер утворення та руйнування кластерів фулеренів 

C70 при зміні частки полярного компонента у системі. Вперше було 

показано, що процеси руйнування кластерів фулеренів відбувається на 

поверхні, шляхом руйнування їх щільно-упакованих агрегатів до стану 

розгалужених кластерів.  

Виявлено повне згладжування оптичного спектру поглинання 

(повільний сольватохромний ефект) через добу після приготування системи. 

Проведено порівняння із процесами кластероутворення та сольватації у 

системах на основі фулеренів C60. Показано, що фулерени C70 проявляють ті 

самі властивості що й фулерени C60, однак мають міцніший зв’язок із 

молекулами полярного розчинника N-метил-2-пірролідоном, що 

спричинено утворенням комплексів стабільних у часі. 

Практичне значення отриманих результатів. Експериментально 

отримані результати, свідчать про схожість поведінки рідинних систем на 

основі фулеренів C70 і C60. Спостережений ефект руйнування кластерів 

фулеренів C70 і C60 / N-метил-2-пірролідон при додаванні толуолу або води 

дає можливість використовувати систему фулерен / N-метил-2-пірролідон 

як проміжну систему для отримання водних рідинних систем фулеренів. 

Переваги використання систем на основі фулеренів C70 полягають в 

утворенні більш міцних зв’язків між молекулами фулеренів та молекулами 

розчинника N-метил-2-пірролідону. Водночас розміри кластерів фулеренів 

у N-метил-2-пірролідоні складають ~ 10 нм. Зазначимо, що принциповою 

характеристикою водної системи фулеренів є малий розмір кластерів. 

Оскільки існуючі методи не дозволяють досягти зменшення розмірів 

агрегатів фулеренів менше ~ 100 нм, запропонований метод є 

перспективним для використання водних рідинних систем у біології та 

медицині. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення та 

висновки, що виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. Обробка 

усіх експериментальних даних, що приведені в роботі, виконана 
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дисертантом особисто. Вибір предмету та методів дослідження, 

інтерпретацію результатів та їх узагальнення здобувач здійснив разом з 

науковим керівником.  

У наукових працях, виконаних у співавторстві, дисертантка брала 

активну участь у підготовці та проведені експериментів методами 

малокутового розсіяння нейтронів, динамічного розсіяння світла та УФ-Вид 

спектроскопії [1-21], обговоренні та інтерпретації експериментальних 

результатів, підготовці та написанні статей. 

У роботах [1-3, 8-21] внесок дисертантки полягав у підготовці та 

проведені експериментів методом УФ-Вид спектроскопії. Здобувач 

приймала активну участь у обговоренні результатів структурних 

досліджень і підготовці до проведення експериментів методом 

малокутового та непружного розсіяння нейтронів, результати яких 

викладені в роботах [4-7, 12-21]. Дисертанткою було проведено низку 

експериментів методом динамічного розсіяння світла і проаналізовано 

результати, які представлені у роботах [2, 11-20]. У роботах [1-3, 9-18] 

здобувачем проведено аналіз результатів малокутового рентгенівського 

розсіяння, а також впливу полярності системи на розміри агрегатів. 

Апробація результатів дисертації. Результати, представлені в роботі, 

оприлюднювались на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 

семінарах та нарадах, зокрема: “Multiscale phenomena in molecular matter”, The 

Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, 

Krakow, Poland, July 1-4, 2019 ‒ oral report; “125th session of JINR scientific 

council”, ‒ Dubna, RF, February 21–22, 2019 ‒ oral report; Frank Laboratory of 

Neutron Physics JINR ‒ Dubna, RF, February 15, 2019, ‒ seminar; “XXI International 

Scientific Conference of Young Scientists and Specialists”, ‒ Dubna, RF, October 2-

6, 2017 ‒ oral report; «V Конференция по малоугловому рассеянию нейтронов 

«МУРомец 2017», ‒ Санкт-Петербург, РФ, 20-22 вересня, 2017 ‒ усна доповідь; 

“Neutron Diffraction and the Nanoscale NanoDif 2017”, ‒ Daejeon, Korea, July 6-7, 

2017 ‒ oral report; Frank Laboratory of Neutron Physics JINR ‒ Dubna, RF, February 



20 
 

20, 2017, ‒ seminar; “Workshop on Condensed matter research by means of neutron 

scattering methods”, ‒ Constanta, Romania, July 4-7, 2015 ‒ oral report; Наукова 

конференція молодих вчених «Наука XXI сторіччя: сучасні проблеми фізики», 

‒ Київ, Україна, 12-14 травня, 2015 ‒ усна доповідь; “XIX International Scientific 

Conference of Young Scientists and Specialists”, ‒ Dubna, RF, February 16-20, 2015 

‒ oral report; Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University – Poznan, Poland, 

October 24, 2014 – seminar; 49th meeting of Advisory Committee for Condensed 

Matter Physics, – Dubna, RF, January 24–25, 2019, – рoster report; “8th International 

Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems PLMMP 2018", – Kyiv, 

Ukraine, – May 18-22, 2018, – poster report; «LII PNPI School and Youth Conference 

on condensed state physics (CSP-2018)», St. Petersburg, RF, March 12-17, 2018. – 

poster report; 47th meeting of Advisory Committee for Condensed Matter Physics, – 

Dubna, RF, January 22–23, 2018, – рoster report; ”NANOCON 2017”, ‒ Brno, Czech 

Republic, ‒ October 18-20, 2017, ‒ poster report; International Conference 

“Condensed Matter Research at the IBR-2”, ‒ Dubna, RF, October 9-12, 2017 ‒ poster 

report; “Nanotechnology and Nanomaterials: NANO-2017”, ‒ Chernivtsi, Ukraine, ‒ 

August, 23 – 26, 2017 ‒ poster report; “13th International Conference Advanced 

Carbon Nanostructures: ACNS-2017”, ‒ St.-P., RF, July 3-7, 2017 ‒ poster report; 

“18th International Conference–school «Advanced Materials and Technologies»”, ‒ 

Palanga, Lithuania, August 27-31, 2016 ‒ poster report; “7th International Conference 

Physics of Liquid Matter: Modern Problems PLMMP 2016", – Kyiv, Ukraine, – May 

27-30, 2016, – poster report; “15th International Balkan Workshop on Applied Physics 

and Materials Science IBWAP-2015”, ‒ Constanta, Romania, July 2-4, 2015 ‒ poster 

report та ін. 

Публікації. Основні матеріали та результати дисертації опубліковані у 

7 статтях [11–17] у наукових фахових журналах, а також наукові результати 

дисертації додатково відображені в збірнику наукових праць, матеріалах та 

тезах доповідей на наукових конференціях, основні з яких [18–31] наведені 

у списку опублікованих праць за темою дисертації. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотацій українською та англійською мовами, переліку праць здобувача, 

вступу, чотирьох оригінальних розділів, висновків та списку використаних 

джерел, який складається зі 146 найменувань. Роботу викладено на 151 

сторінці машинописного тексту, що містить 56 рисунків та 11 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ФУЛЕРЕНИ У ПОЛЯРНИХ ТА НЕПОЛЯРНИХ РОЗЧИННИКАХ 

(ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Одне з найбільш актуальних напрямків сучасної молекулярної фізики 

пов’язано із відкриттям та дослідженням фулеренів. Фулерени – це сферичні 

молекули, що складаються із атомів вуглецю, які поєднані ковалентним 

зв’язком, де кожен атом вуглецю зв’язаний із трьома іншими, при цьому 

утворюючи шести- та п’яти-кутники. На відміну від інших алотропних 

форм, таких як графіт чи алмаз, фулерени розчинні у широкому класі 

органічних і неорганічних розчинників. Серед усіх існуючих фулеренів (С76 

С78 С80 С82 С84 і т.д.) фулерени C60 і C70 є найбільш стабільні. Молекула 

фулерену C60 має вигляд сфери, діаметром 0.7 нм і складається із 12 п’яти- і 

20 шестикутників. Фулерен C70 відрізняється від фулерену C60 вставкою 

поясу з 10 атомів вуглецю в екваторіальну область, в результаті чого має 

форму еліпсоїду з довжиною осей 0.7 нм та 0.8 нм та складається із 12 п’яти- 

і 25 шестикутників (рис. 1.1). 

Найбільш широко досліджуваною вважається молекула фулерену C60 

у той час як фулерен C70 досконально досі не вивчений.  

 

Рис. 1.1. Структура молекули фулерену C60 і C70. 

 

Відомо, що процеси агрегації фулеренів позначаються на фізико-

хімічних властивостях їх рідинних систем: незвичайної концентраційної і 
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температурної залежності оптичних параметрів [32, 33], коефіцієнту дифузії 

[34]. Існують роботи в яких процеси агрегації фулеренів розглядають як 

причину їх аномальної розчинності від температури [35, 36], Разом з тим 

існує альтернативне пояснення ефекту аномальної залежності розчинності, 

яке спирається на утворення кристалосольватів внаслідок кристалізації 

фулеренів з рідинної системи [37, 38]. 

Значний інтерес викликає сольватохромний ефект, що проявляється у 

різкій зміні спектру поглинання фулеренів у розчинах полярний-

неполярний розчинник при незначній концентрації компонент розчинника. 

Однак, незважаючи на значну кількість досліджень розчинів фулеренів, 

процеси їх кластероутворення досі є не до кінця вивченими. 

 

1.1. Синтез фулеренів і виготовлення водних рідинних систем.  

 

Фулерени були відкриті у 1985 році групою американських та 

британських вчених при дослідженні мас-спектрів парів графіту. При 

лазерному опроміненні твердого зразка, були зареєстровані піки, характерні 

для атомів вуглецю. Автори припустили, що отримані піки відповідають 

молекулам C60 і C70 і висунули гіпотезу, що молекула C60 має форму 

зрізаного ікосаедра, а молекула C70 має еліпсоїдальну форму [39]. 

У природі фулерени містяться у шунгітах північної Карелії [40], сажі 

та морському повітрі [41]. У великій кількості фулерени були знайдені і в 

космосі у газовій та твердій фазах [42, 43].  

На сьогодні єдиним шляхом отримання фулеренів без домішок є його 

синтез. Вперше фулерени були отримані із конденсованих парів графіту при 

лазерному опроміненні. Сьогодні цей спосіб використовують у 

вдосконаленому вигляді [44]. Для цього графітові електроди спалюють у 

електричній дузі в атмосфері гелію при низькому тиску.  

Процеси, що відбуваються в області горіння дуги, термодинамічно 

нестійкі, що значно ускладнює їх теоретичний розгляд. Однак відомо, що 
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фулерени збирається із окремих атомів вуглецю. Більшість авторів вважає, 

що на початковому етапі із атомів утворюються лінійні ланки та кільця. 

Схематично процес утворення фулеренів із атомів вуглецю представлено на 

рис. 1.2. Ця модель передбачає послідовне приєднання кілець з 4 та 2 атомів 

вуглецю, що частково підтверджується парністю номерів стійких фулеренів.  

 

Рис. 1.2. Схема утворення фулеренів C60 [45] 

 

Таким чином під час ерозії аноду на стінках камери осідає сажа, що 

містить до 20% фулеренів. Відокремлення фулеренів від сажі відбувається 

за рахунок того, що фулерени на відміну від інших компонентів сажі, добре 

розчиняються в певному класі органічних та неорганічних розчинників. Для 

цього сажу розчинюють у бензолі чи толуолі (або іншому розчиннику, що 

добре розчиняє фулерени), після чого суміш фільтрують та центрифугують, 

а залишок випаровують. Після видалення розчинника залишається осад із 

суміші фулеренів, що зазвичай назувають фулеритом. До складу фулериту 

входять фулерени C60 і C70, у співвідношенні 3:1 та невелика кількість 

фулеренів вищих порядків (до 3%). Подальша технологія відокремлення 

фулеренів різного сорту та їх очистка здійснюється за допомогою рідинної 

хроматографії.  
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З огляду на низький вихід кінцевої речовини, цей метод є досить 

дорогим. Тому були зроблені спроби знайти інші методи синтезу фулеренів, 

такі як метод спалювання вуглеводнів у полум’ї [46] та хімічний синтез [47], 

однак кількість отриманих фулеренів за цими методиками значно 

поступається методу електричної дуги. Таким чином, метод спалювання 

графіту в електричній дузі на сьогодні є актуальним і широко застосовується 

у виробництві. 

Взаємодія фулеренів із різного роду розчинниками має нагальний 

інтерес, оскільки пов’язана з використанням розчинів у сучасній 

електроніці, оптиці і особливо в медицині. Фулерени мають властивості 

потужних антиоксидантів, завдяки чому широко використовуються у 

косметичній індустрії та у фармакології [48, 49]. Було показано, що певні 

похідні фулеренів можуть пригнічувати білок, відповідальний за 

проникнення вірусу імунодефіциту людини у кров’яні клітини (ВІЛ-1 

протеази), і може використовуватись у терапії ВІЛ-інфекцій [50]. Також у 

літературі зустрічаються роботи про використання похідних фулерену як 

протипухлинний препарат [51, 52] та у лікуванні вірусу грипу [53, 54]. 

Найбільша складність використання фулеренів у медицині полягає в 

тому, що фулерени нерозчинні у воді, що заважає їх прямому введенню в 

організм людини. Використання фулеренів у медицині можливе лише після 

доведення їх нетоксичності для живого організму. 

У дослідженнях водних систем С60 із тетрагідрофураном були 

помічені ефекти токсичності для бактерій [55], для клітин морського окуня 

[56] та людських клітин [57]. Тим не менш у роботах пояснюють 

домінуючий вплив первинного розчинника – тетрагідрофурану на токсичні 

властивості використаного розчину. Так молекули тетрагідрофурану 

проявляють здатність підвищувати текучість та проникність фосфоліпідних 

мембран клітини. Разом із цим при адсорбції на поверхні клітини, 

утворюються високі концентрації токсичних молекул первинного 

розчинника, що негативно впливає на функції клітинної мембрани та її 
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життєздатність. Також на токсичність кінцевої речовини впливає розмір 

агрегатів фулеренів. Не зважаючи на те, що в згаданих роботах, на думку 

дослідників, токсичність водної рідинної системи фулеренів спричинена 

наявністю залишків первинного розчинника – тетрагідрофурану, питання 

про токсичність розчинів фулеренів досі відкрито. Відомо, що в залежності 

від розмірів агрегатів фулеренів властивості водних систем змінюються. У 

роботах показано, що при зменшенні розмірів агрегатів фулеренів 

антибактеріальна дія системи зростає, у той час як присутність великих за 

розмірами агрегатів призводять до збільшення токсичності. 

Основним способом доставки фулеренів у організм людини є 

створення водної рідинної системи. Оскільки молекули фулерену є 

гідрофобними та їх розчинність у воді складає лише 1.3∙10-11 мг/мл [58], то 

були розроблені низка методів переносу молекул фулерену у воду. Серед 

них слід зазначити методи з використанням сторонніх стабілізаторів та 

використання методу заміни розчинника. 

Метод із використанням стабілізаторів дозволяє отримати гідрофільні 

хімічні похідні фулеренів [59]. Для цього до фулерену приєднують декілька 

гідрофільних груп. Приєднання лише одного залишку призводить до 

притягання фулеренів один до одного, що спричинює агрегацію. Таким 

чином схильність до утворення агрегатів фулеренів суттєво зменшується 

при збільшенні числа гідрофільних залишків.  

Крім того, для отримання водних рідинних систем можливе 

використання комплексів гість-хазяїн. До них відносять процеси 

солюбілізації, тобто проникнення фулеренів всередину міцел поверхнево-

активних речовин типу циклодекстрину [60], полівінилпиролідону [61] та 

ін. При використанні полівінилпиролідону вдалося досягти розчинності 

5.6∙10-4 моль/л, що збігається із розчинністю міцелярного розчину. 

Один з найбільш розповсюджених методів виготовлення водних 

рідинних систем фулеренів є метод заміни розчинника. Вперше вдалось 

отримати водну систему немодифікованих фулеренів групі дослідників в 
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Харківському інституті монокристалів під керівництвом Андрієвського 

[62]. Схематичне зображення методу приведено на рис. 1.3.  

 

 

Рис. 1.3. Схема приготування водної рідинної системи фулеренів. 

 

Для цього фулерен спочатку розчинюють у органічному розчиннику, 

наприклад бензолі, толуолі, тетрагідрофурані тощо. В наслідок цього 

утворюється забарвлена дисперсія (у випадку змішування фулерену С60 із 

толуолом утворюється розчин фіолетового кольору, при змішуванні 

фулерену С60 із бензолом розчин набуває червоно-коричневого кольору 

тощо). Після цього розчин змішують із водою. Отриману систему піддають 

інтенсивному ультразвуковому впливу, в результаті чого органічний 

розчинник (майже) повністю випаровується і фулерен переходить у водне 

середовище у вигляді агрегатів. Кінцева рідинна система може мати 

забарвлення від жовтого до темно-коричневого в залежності від 

концентрації фулеренів. Таким чином виготовляється стабільна у часі водна 

рідинна система фулеренів. 

Незважаючи на те, що водні рідинні системи фулеренів сьогодні 

широко використовуються, процеси, що протікають при переносі фулеренів 

у воду та механізми кластероутворення до кінця не вивчені. Наразі відсутні 

методи, що дозволяють регулювати розміри агрегатів фулеренів у воді. 

Тому для розуміння процесів взаємодії між молекулами фулерену і 
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розчинника та процесів кластероутворення необхідно дослідити поведінку 

подібних систем полярний / неполярний розчинник. 

 

1.2 Властивості фулеренів у рідинах. 

 

Однією з особливостей фулеренів є їх схильність до 

кластероутворення в рідинних системах, характер якого є різним для різних 

видів розчинників. Розчинність фулеренів може бути підтверджена 

методами УФ-Вид спектроскопії [63], а також мас-спектрометричними 

дослідженнями [64]. Результати зібрані у роботі [36] дозволяють виділити 

певні особливості, що визначають розчинність фулеренів у тих чи інших 

розчинниках. Так, найбільш високу розчинність фулерени мають у 

неполярних розчинниках (толуол, бензол тощо) і майже нерозчинні у 

полярних розчинниках (вода, ацетон).  

Нагадаємо, що до полярних розчинників відносять речовини, 

молекули яких мають електричний дипольний момент. Для полярних 

речовин, у порівнянні із неполярними характерними є висока діелектрична 

проникність, підвищена температура кипіння та температура плавлення. За 

величиною діелектричної проникності ε розрізняють розчинники із високою 

(> 50), середньою (12-50) та низькою діелектричною проникністю. 

Виходячи з цього, умовно поділяють розчинники на високо-полярні (ε > 50), 

середньо-полярні (ε = 12-50) та слабо-полярні (ε < 12). Тим не менш, 

зазвичай розрізняють тільки дві групи розчинників: полярний та 

неполярний. До групи полярних розчинників належить вода (ε = 81), спирти 

(метиловий спирт ε = 33), гліцерин (ε = 43) тощо. До неполярних 

розчинників відносяться вуглеводні (бензол ε = 2), хлороформ (ε = 5), толуол 

(ε = 2) тощо. 

Серед неполярних розчинників найкращими є ароматичні вуглеводні 

та їх похідні. Тим не менш навіть серед полярних розчинників існують такі, 

що здатні розчиняти фулерени. Такими є азотовмісні рідини, наприклад, N-
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метил-2-пірролідон. Маючи слабу взаємодію у кристалічній ґратці, 

фулерени легко переходять у розчини, молекули яких мають подібну п’яти- 

та шести-кільцеву структуру. Інакше кажучи, виконується давно відоме 

твердження: «Подібне розчиняється в подібному». 

Нетипову поведінку демонструє параметр розчинності фулеренів при 

зміні температури. На рис. 1.4. наведено температурну залежність 

розчинності фулерену С60 у різних розчинниках [35]. Незважаючи на те, що 

значення розчинності є різним для різних розчинників (для наочності на 

рис. 1.4. розчинність фулеренів у толуолі та гексані показана збільшеною у 

1.4 та 55 разів відповідно) їх поведінка при зміні температури має однаковий 

характер.  

 

Рис. 1.4. Температурна залежність розчинності фулеренів С60: у гексані (+, 

×55), у толуолі (∆, ×1.4) та CS2 (□). Суцільна лінія – розрахунок у рамках 

краплинної моделі [35]. 

 

Як бачимо з рис.1.4. максимальне значення розчинності досягається 

при температурі 280 К, і спадає при подальшому її збільшенні. На відміну 
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від фулерену С60 температурна залежність розчинності для фулерену С70 має 

більш очікуваний вигляд (рис. 1.5.) і є пропорційною до зміни температури.  

Така фундаментальна відмінність у поведінці близьких за складом та 

формою молекул свідчить про дійсно складний характер процесів 

розчинення фулеренів та, зокрема, про присутність кількох одночасних 

механізмів при розчинені та агрегації фулеренів. Так монотонну залежність 

розчинності від температури можна пояснити як наслідок більш високого 

значення різниці енергій взаємодії молекули фулерену С70 із середовищем 

розчинника у порівнянні із відповідною різницею для С60. 

 

Рис. 1.5. Температурна залежність розчинності фулеренів С70 у: 

толуолі (), ксилолі (ʘ) та CS2 (●). [65]. 

 

Одним із характерних параметрів поведінки фулеренів у розчині є 

коефіцієнт дифузії. Деякі значення приведені у Табл. 1.1 [36]. Отримані 

величини значення радіусу частинки rs були розраховані із рівняння Стокса-

Ейнштейна: 

 
6 s

kT
D

r
= , (1.1) 
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де Т – температура, rs – радіус дифундуючої частинки, η – динамічна 

в’язкість розчинника.  

 

Таблиця 1.1. Коефіцієнт дифузії фулеренів у рідинах 

Розчинник 
Коефіцієнт 

дифузії, 10-6 см2 с-1 
Т, К rs, Å Література 

Фулерен С60 

Хлорбензол 3.7 ± 0.7 295 7.4 [66] 

1,2-Дихлорбензол 1.1 ± 0.2 295 7.7 [66] 

Піридин 3.1 ± 0.6 295 7.1 [66] 

Бензонітрил 1.4 ± 0.7 295 12.4 [66] 

Дихлорометан 4.4 ± 0.7 295 11.1 [66] 

Тетрагідрофуран 1.6 ± 0.7 295 25.0 [66] 

Бензол 9.1 298  [67] 

CS2 18.5 298  [67] 

Фулерен С70 

Бензол 8.3 ± 7 298  [68] 

CS2 16.6 298  [68] 

 

Очевидно, що отримані значення rs із Табл. 1.1 перевищують реальний 

радіус молекули, що складає 3.5 Å [69]. Крім того у кілька разів 

відрізняються значення rs отримані для різних розчинників. Автори роботи 

[36] пояснюють це утворенням агрегатів у рідинній системі. Також із 

отриманих даних випливає відмінність характерних розмірів кластерів в 

залежності від розчинника.  

Процеси кластероутворення у розчинниках впливають також на 

оптичні властивості рідинної системи. Тобто оптичні характеристики 

молекул фулеренів у складі агрегатів є відмінними від таких для ізольованих 

молекул у розчині. Окрім цього оптичні характеристики також залежать і 
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від розмірів агрегатів. Були проведені експериментальні дослідження 

оптичних властивостей фулерену С60 у бензолі [32]. Отримані 

експериментальні дані представлені на рис. 1.6. Відхилення від лінійної 

залежності оптичної сприйнятливості вказує на зменшення кількості 

молекул фулеренів, які взаємодіють із лазерним випроміненням при 

збільшенні концентрації, оскільки агрегація фулеренів у рідинній системі 

призводить до насичення концентраційної залежності нелінійного відгуку 

[70]. 

 

Рис. 1.6. Концентраційна залежність нелінійної оптичної сприйнятливості 

фулеренів в системі С60 / бензол. Суцільна лінія – результати розрахунків 

[32]. 

 

Завдяки цим особливостям фулерен С60 також використовується для 

оптичних перетворень, пов’язаних із подвоєнням та потроєнням частоти 

падаючого випромінення. У роботі [71] було показано згадані властивості, 

використовуючи плівку полівінилкарбазолу, яка насичалась розчиненими у 

толуолі фулеренами С60 і С70. За визначеними у роботі параметрами, 
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отриманий матеріал є перспективним як фотопровідниковий органічний 

матеріал. 

Таким чином, для реалізації можливих застосувань фулеренів 

необхідною є наявність стабільних, керованих рідинних систем фулеренів. 

Разом з тим процеси, що відбуваються у рідинних системах фулеренів на 

сьогодні є не до кінця вивченими і мають складну поведінку, пов’язану із 

формуванням агрегатів. Це ставить завдання комплексно дослідити 

поведінку молекул фулерену у рідинних системах.  

 

1.3 Механізми кластероутворення. 

 

Кластероутворення фулеренів у рідинних системах змінює їх 

термодинамічні параметри, що впливає на їх розчинність. У стані 

термодинамічної рівноваги, за достатньо високої концентрації фулеренів, 

більша частина розчиненої речовини знаходиться у вигляді молекулярних 

кластерів, окрім цього поряд із малими кластерами (~10 молекул) можливе 

утворення великих агрегатів (~ 104 молекул), характерний час росту яких 

досягає місяців [72]. Термодинамічний підхід до опису явища розчинності 

із урахуванням кластероутворення детально розглянутий у роботах [73, 74]. 

Також показано, що при концентраціях близьких до межі розчинності, 

кластери збільшуються експоненційно у часі, але легко руйнуються під дією 

механічного перемішування [75, 76]. 

На ряду із іншими чинниками кластероутворення, слід також 

розглянути концентраційні залежності утворення агрегатів. Дійсно, за малої 

концентрації розчину агрегати в них не були виявлені, про що свідчить 

значення коефіцієнту дифузії [77]. Дослідження системи фулеренів С60 у 

бензоловому спирті (рис. 1.7.) показали, що при збільшенні концентрації 

вище певного порогового значення (200 мкМ), при якому також 

відбувається збільшення амплітуди оптичної густини, у системі 

спостерігається утворення агрегатів [78]. Подібні висновки були зроблені і 
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для системи фулерену С60 у бензонітрилі методами спектрофотометрії, 

скануючої електронної мікроскопії та динамічного розсіяння світла [80]. 

Результати отримані у роботі виявили порогове значення 100 мкМ, при 

перевищенні якого у системі формуються агрегати (рис. 1.8.). 

 

Рис. 1.7. Оптичні спектри поглинання С60 у бензиловому спирті за різних 

концентрацій фулерену: 1 − 90, 2 − 112, 3 − 146, 4 − 190, 5 − 224, 6 − 302, 7 

− 346, 8 − 403 та 9 − 484 мкМ. Усі спектри побудовані після нормування на 

найвищу концентрацію. Вставка: графічна побудова закону Бугера- 

Ламберта-Бера залежності оптичного поглинання від концентрації С60 [78]. 

 

Рис. 1.8. Спектри поглинання С60 в бензонітрилі за різних 

концентрацій фулерену (мкМ): 1 – 25, 2 – 48, 3 – 90, 4 – 120, 5 – 156, 6 

– 180, 7 – 204, 8 – 240, 9 – 300, 10 – 360. Усі спектри нормовані на 

найвищу концентрацію [79]. 
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Аналогічне значення було отримано для фулерену С70 після 

дослідження системи С70, розчиненого в системі толуол−ацетонітрил [36]. 

Із отриманих даних (див. рис. 1.9.) визначено критичне значення 

концентрації, при якому спектр поглинання зазнає значних змін.  

 

Рис. 1.9. Спектр поглинання С70, розчиненого в розчині ацетонітрилу з 

толуолом (вміст ацетонітрилу в розчині складає 70%) за різних 

концентрацій фулеренів [36]. 

  

Також на процеси кластероутворення фулеренів в розчинах впливає 

полярність розчинників. Так у багатьох роботах [78, 80, 81] методами 

скануючої електронної мікроскопії, спектрофотометрії та динамічного 

розсіяння світла була виявлена залежність зростання агрегатів від 

діелектричної проникності рідинної системи. Показано, що існує певне 

порогове значення діелектричної проникності ɛ при перевищенні якого у 

системі починають формуватися агрегати.  

Для визначення діелектричної проникності двокомпонентної системи, 

використовують формулу Ліхтенеккера [82]: 

 lg lg lgcp A A B Bf f  = + . (1.2) 
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У деяких роботах можна зустріти спрощення формули Ліхтенеккера у 

вигляді [78]: 

 cp A A B Bf f  = +  (1.3) 

де f – об’ємна частка розчинника, а суфікси «А», «В» і «СР» відображають 

розчинники А, В та системи розчинників відповідно. 

Так при дослідженні систем С60 у розчинах сильно- та слабо-полярних 

розчинників, таких як бензол-бензонітрил, ацетон-декалін тощо, за 

формулою (1.3) було розраховано порогове значення діелектричної 

проникності ɛ ~ 12.5-14 нижче за яке фулерени в рідинній системі 

перебувають у вигляді мономерів, а при перевищенні порога починають 

формувати агрегати (рис. 1.10) незалежно від типу розчинника. Дані 

отримані для різних розчинників приведені у Табл. 1.2. 

 

 

Рис. 1.10. Оптичні спектри поглинання С60 у системі бензол / бензонітрил 

при різних об’ємних долях бензонітрилу: 1 − 20, 2 − 28, 3 − 36, 4 − 44, 5 − 

50, 6 − 56, 7 − 64 та 8 – 72 %. Усі спектри нормовані на концентрацію. 

Вставка: залежність коефіціенту екстинції при λ = 532 від діелектричної 

проникності суміші [78]. 
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Таблиця 1.2. Порогове значення діелектричної проникності та середній 

розмір агрегацтів фулерену С60 у різних розчинниках та сумішах 

розчинників [78] 

Розчинник Порогове значення 

діелектричної 

проникності, ɛ 

Середній розмір 

агрегатів* 

Однокомпонентна речовина ~ 13 ~ 250 nm 

Бензол / бензонітрил ~ 12.5 ~ 300 nm 

Толуол / бензонітрил ~ 12.5 ~ 300 nm 

Декалін / бензонітрил ~ 14 ~ 250 nm 

Дихлорметан / бензонітрил ~ 13 ~ 350 nm 

Дихлорметан / бензиловий 

спирт 

~ 13 ~ 400 nm 

Толуол / ацетон ~ 13 ~ 250 nm 

Декалін / ацетон ~ 12.5 ~ 250 nm 

*згідно даних динамічного розсіяння світла 

 

Із рис. 1.10. випливає, що при значенні об’ємної долі бензонітрилу 

більше за 50%, що відповідає діелектричній проникності ɛ = 12,5 спектр 

поглинання істотно змінюється. Це супроводжується агрегацією фулеренів, 

за даними отриманими одночасно методом динамічного світлорозсіяння 

[78]. Для системи декалін / ацетонітрил, значення порогової діелектричної 

проникності також збігається (рис. 1.11). 
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Рис. 1.11. Залежність інтенсивності розсіяного світла від значення 

діелектричної проникності в розчині декалін / ацетонітрил [78]. 

 

Слід зазначити, що пониження полярності розчину таким чином, аби 

значення діелектричної проникності зменшувалось нижче порогового 

значення, призводить до руйнування кластерів фулеренів у системі. Це 

свідчить про те що процеси агрегації та руйнування кластерів є оберненими 

і їх перебіг залежить від полярності розчину.  

Пізніше були проведені подібні дослідження для систем на основі 

фулерену С70 у результаті чого спостерігалась подібна поведінка і виявлено 

порогове значення ɛ ~ 27-31 [80]. Дані отримані для систем з фулеренами 

С70 наведені у Табл. 1.3.  

 

Таблиця 1.3. Критичне значення діелектричної проникності ɛ фулерену 

С70 у різних сумішах розчинників [80] 

Розчинник Критичне значення діелектричної 

проникності ɛ 

Бензол / ацетон 27 

Толуол / ацетон 27 

Хлорбензол / ацетон 30 
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Розчинник Критичне значення діелектричної 

проникності ɛ 

Дихлорбензол / ацетон 31 

Бензонітрил / MeOH 30 

Бензонітрил / ацетон 31 

 

Таким чином пороговий характер процесів кластероутворення в 

залежності від полярності усієї системи є загальним і характерним як для 

фулеренів С60 так і для фулеренів С70. Окрім цього процеси агрегації та 

руйнування кластерів можуть відбуватися в обох напрямках та регулюються 

полярністю системи. 

 

1.4 Сольватохромний ефект у рідинних системах фулеренів 

 

Однією з найбільш цікавих з наукової точки зору властивостей 

фулеренів у рідинних системах є експериментально виявлене явище 

сольватохромізму. Сольватохромізм це зміна оптичного або раманівського 

спектру поглинання рідинних систем при зміні сольватної здатності 

розчинника. Зазвичай під цим терміном розуміють різку зміну спектру 

поглинання рідинних систем фулеренів С60 і С70 при незначній зміні складу 

розчинника [83-85]. Такі зміни можна спостерігати при використанні 

двокомпонентних розчинів, один з яких є полярним. За таких умов 

схильність до агрегації проявляється не лише при збільшенні концентрації 

фулеренів у системі, але і при збільшенні полярності системи. Вперше це 

явище було спостережено для системи С70 у розчині ацетонітрил / толуол 

[84]. Як видно із рис. 1.12. збільшення об’ємної долі полярного розчинника 

ацетонітрилу вище 60% призводить до помітних змін у спектрі поглинання, 

у той час як при концентрації нижче цього значення змін порівняно із 

початковим спектром (вміст ацетонітрилу 0%) не спостерігається. Так у 

спектрі зникає виражені піки у діапазоні 300-400 нм і виникає потужна 
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смуга поглинання при довжинах хвиль від 550 до 800 нм. Зміни у спектрах 

поглинання також супроводжуються різкою зміною кольору з червоно-

оранжевого на фіолетовий при збільшенні вмісту ацетонітрилу вище 60%. 

При цьому зміни спектральної форми є зворотними, тобто при подальшому 

зменшенні полярності розчину спектр поглинання повертається до своєї 

початкової форми.  

 

Рис. 1.12. Спектри поглинання фулерену С70 у розчині толуол / ацетонітрил 

при різних об’ємних долях ацетонітрилу: а – 0, б – 60%, в – 62.5%, г – 65%, 

д – 70%, е – 80%, ж – 96% (мольна концентрація фулерену М = 6.6∙10-6) [83]. 

 

 Подібні властивості змін спектру С70 у розчинах полярний / 

неполярний розчинник автори роботи [83] пов’язали із можливістю 

утворення кластерів, що складаються із десятків молекул фулеренів. Цей 

висновок також був підтверджений методами динамічного розсіяння світла 

[85].  

На рис. 1.13 представлено розподіл за розмірами частинок у розчині 

толуол / ацетонітрил за різної об’ємної долі ацетонітрилу. Разом з тим у 

роботі [85] показано, що у толуолі та у його розчині із вмістом ацетонітрилу 

до 50% система містить частинки з діаметром до 6 нм (рис. 1.13 а). Це 
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спостереження виключає будь-яку ймовірність утворення великих агрегатів 

у заданому діапазоні складу розчинників. При долі ацетонітрилу 70% та 

концентрації фулерену С70 3.6 × 10-6 моль/л спостерігається бімодальний 

розподіл за розмірами. Деякі частинки мають розміри < 6 нм, у той час як 

інші ~ 110 нм (рис. 1.13 б). При збільшенні концентрації (6 × 10-6 моль/л) 

розмір агрегатів збільшується до ~ 250 нм (рис. 1.13 в). При долі 

ацетонітрилу 90 об. % та концентрації фулерену 3.6 × 10-6 моль/л у системі 

залишаються частинки із двома типами розмірів: частинки із діаметром ~ 

110 нм та частинки із діаметром ~ 1000 нм (рис. 1.13 г).  

 

Рис. 1.13. Розподіл за розмірами кластерів фулеренів С70 у розчині 

толуол / ацетонітрил: (а) 100 % толуолу; (б) 70 % ацетонітрилу, C70 = 3.6∙10-

6 моль/л, (в) 70 % ацетонітрилу, C70 = 6.6∙10-6 моль/л , (г) 90 % ацетонітрилу, 

C70 = 3.6∙10-6 моль/л. [85]. 

 

Отримані результати свідчать про те, що розміри агрегатів 

збільшуються при збільшенні долі ацетонітрилу. Також спостерігається 

залежність розмірів агрегатів від концентрації фулерену С70. Це можна 
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пояснити припущенням, яке зроблено у роботі [83]: кластероутворення 

регулюється низькою розчинністю фулерену в ацетонітрилі, який потрапляє 

у сольватну оболонку фулерену і призводить до агрегації. Також цікавим є 

характер розподілу частинок з двома характерними розмірами. Можна 

припустити, що малі кластери є матеріалом для утворення великих 

агрегатів. В той час як відсутність кластерів проміжних розмірів скоріше за 

все вказує на нестабільність таких утворень, причину чого все ще належить 

з’ясувати. 

Таким чином, можна зробити висновок про існування зв’язку між 

сольватохромним ефектом, що спостерігаються у рідинних системах з 

фулеренами, та процесами їх кластероутворення. 

До класу сольватохромних ефектів відносять повільний 

сольватохромний ефект, що проявляється у зміні спектру поглинання із 

часом. Як відомо, однією із особливостей фулеренів є їх здатність 

утворювати комплекси із переносом заряду із різними органічними та 

неорганічними донорами електронів у розчинах [86-88]. Причиною 

повільного сольватохромного ефекту може бути утворення таких донорно-

акцепторних комплексів [89-91]. Особливо це явище характерне для 

азотвмісних розчинників фулеренів, таких як піридин, N-метил-2-

пірролідон, тощо. В межах цього явища характерні піки для фулеренів С60 

(при λ=335 нм) і С70 (при λ=335 нм, 383 нм, 473 нм) із часом зникають. 

Спостережене явище пов’язують із утворення донорно-акцепторних 

комплексів між молекулами фулерену і розчинника. Такі комплекси 

стабільні і супроводжуються ростом великих агрегатів фулерену [92].  

 Таким чином, явище сольватохромізму у рідинних системах з 

фулеренами С60 і С70 може бути викликано процесами агрегації або 

утворенням донорно-акцепторних комплексів. Також існує припущення, що 

процеси агрегації та утворення донорно-акцепторних комплексів є 

конкуруючими процесами та можуть відбуватися одночасно [78, 91].  
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РОЗДІЛ 2 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНДЕНСОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ З НЕУПОРЯДКОВАНИМИ 

ВКРАПЛЕННЯМИ НАНОМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ 

 

2.1.  Малокутове розсіяння нейтронів та рентгенівського 

випромінювання в структурних дослідженнях рідинних наносистем 

 

Для дослідження структури матеріалів на надатомному масштабному 

рівні застосовуються фізичні методи, які ґрунтуються, передусім, на явищах 

дифракції випромінювання як електромагнітного, так електронного і більш 

технологічно-ємкого – нейтронного. Найбільш уживаними вважаються 

методи, побудовані на основі електромагнітного випромінювання, з 

довжинами хвиль рентгенівського діапазону. Це зумовлено, насамперед, 

відносно легкою доступністю рентгенівських дифрактометрів, а також 

можливістю створення джерел з високою світністю (віглери та ондулятори 

на синхротронах). Завдяки особливостям взаємодії нейтронів з речовиною, 

а саме глибокій проникаючій здатності, нейтронні методи розсіяння 

відіграють особливу роль у дослідженнях структури речовини у 

конденсованому стані. Насамперед це стосується розсіяння теплових 

нейтронів з довжиною хвилі де Бройля від 0.5 Å до 20 Å на рідинах та 

рідинних системах. Завдяки поєднанню корпускулярної та хвильової 

природи нейтронного випромінювання розсіяння нейтронів описується 

такими ж законами, що і світлова оптика. Це дозволяє застосовувати той же 

математичний апарат для інтерпретації експериментальних даних. У 

більшості базових підходів до нейтронного експерименту дифракція 

описується ідентично випадку з рентгенівським випромінюванням. Ще 

однією рисою вказаних методів є менша, у порівнянні з електронним 

випромінюванням, взаємодія з речовиною. Як відомо, нейтрони 
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взаємодіють з ядрами атомів та в меншій мірі магнітними моментами 

атомів, на відміну від рентгенівських променів, які розсіюються на 

електронних оболонках атомів, що дозволяє нейтронам проникати 

всередину досліджуваних нанообєктів. Зауважимо, що у випадку 

електронної мікроскопії, просвітлюючої чи скануючої, зразки необхідно 

осушувати на предметній площині - підкладці, тобто видозмінювати їх, чого 

не обов'язково робити у випадку з нейтронними пучками та 

рентгенівськими променями.  

Дослідження, які наводяться у даній роботі опираються, головним 

чином, на аналіз малокутової дифракції теплових нейтронів та 

рентгенівського (синхротронного) випромінювання на рідинних системах із 

не впорядкованими включеннями (так званий метод малокутового 

розсіяння). Метод малокутового розсіяння як різновид дифракції бере свій 

початок від робіт А.Гіньє в 40-их роках минулого сторіччя, та згодом 

розвинений в окрему галузь Г.Породом, П.Дебаєм, О.Краткі, Д.Свєргуном. 

Ж.Педерсеном, Г.Штурманом [93-98] та іншими. Технічно метод 

ґрунтується на експериментальному спостереженні та аналізі розширення 

променя (пучка нейтронів), коли той проходить крізь об'єм зразка. 

Малокутове розсіяння нейтронів (МКРН) - вважається пружним розсіянням 

теплових нейтронів, при якому фіксується сигнал під малими кутами 

порядку 1-12 мілірадіан (0.057°-0.688°), звідки і походить його назва. 

Наприклад, для теплових нейтронів з довжинами хвиль де Бройля від 0.5-1 

Å до 11-12 Å (типово для нейтронних спектрів після водяних 

сповільнювачів на реакторах) дана методика дозволяє отримувати 

інформацію про об’єкти, характерні розміри яких знаходяться в межах від 1 

до 100 нм. З іншого боку малокутове розсіяння є дифракцією 

фраунгоферівського типу, тобто коли відстань L між центрами r, на яких 

розсіюються хвилі λ, набагато менші за відстань від перешкод до детектора, 

r2/λ<<L. Це дозволяє вважати окремі дифракційні картинки від поодиноких 

подібних об'єктів-перешкод парціальними внесками у результуючу 
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спостережувану дифракційну картину. Іншими словами, взаємне 

впорядкування неоднорідностей у однорідному середовищі, які розсіюють, 

є не обов'язковим, що і робить малокутове розсіяння універсальним 

методом при дослідженні хаотично розподілених неоднорідностей на 

надатомному рівні. Прикладами систем, у яких структурні одиниці є 

невпорядкованими та стохастично розміщеними, є рідинні наносистеми, 

колоїди, біологічні розчини.  

 

2.1.1.  Основні принципи малокутового розсіяння  

 

Розглянемо в загальних рисах задачу про розсіяння хвиль в 

середовищі. Нехай є однорідне та ізотропне середовище, у якому міститься 

група точкових розсіюючих центрів. На них падає плоска хвиля та 

розсіюється так, що кожен центр стає джерелом вторинних сферичних 

хвиль. Результуюча хвиля, що пройшла через таке середовище, є 

суперпозицію двох хвиль: падаючої плоскої та розсіяної сферичної [99]. Для 

представлення розсіяної хвилі на одному центрі використовують так зване 

борнівське наближення:  

 0 ( , ) e /
ik r ikre f k r = +  ,  (2.1) 

де: k0, k – хвильові вектори падаючої та розсіяної хвилі ( 2 /k mE= ), θ – 

кут розсіяння, ( , )f k  – амплітуда розсіяння, яку для теплових нейтронів 

можна вважати сталою табличною величиною: ( , )f k b const  −  . 

Величина b називається довжиною розсіяння Фермі (або довжиною 

когерентного розсіяння нейтрона на ядрах певного сорту) і відображає міру 

взаємодії нейтронів з ядрами певних атомів. Її значення відображає зсув фаз 

розсіяної хвилі між станами хвильової функції у потенціальній ямі та 

назовні. Амплітуда розсіяння теплової нейтронної хвилі є ізотропною, 

практично не залежить від довжини хвилі теплових нейтронів і, на відміну 

від рентгенівської хвилі, має нерегулярну залежність від номера атома, на 
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якому розсіюється. Довжина розсіяння є фундаментальною 

характеристикою взаємодії нейтрона з ядром, яка залежить від типу ізотопу 

елемента, причому вона може суттєво відрізнятися для ізотопів однієї 

речовини. Розрізняють когерентну та некогерентну довжини розсіяння 

нейтронів. Перша відповідає розсіянню, яке вступає у інтерференцію. Саме 

вона і відіграє головну інформаційну роль у структурному аналізі. Друга 

(некогерентна довжина розсіяння) не несе в собі структурної інформації. 

Вона може виникати при розсіянні на різних ізотопах одного елемента, а 

також внаслідок розупорядкування спінових орієнтацій ядер та нейтронів. 

На практиці найчастіше джерелом некогерентного фону є розсіяння на 

водні, причому заміна його на дейтерій може суттєво знизити рівень фону. 

Крім того, на відміну від рентгенівського випромінювання, де амплітуда 

розсіяння f є завжди додатною величиною, нейтронний аналог довжина 

когерентності нейтронів b може набувати від'ємних значень для окремих 

ізотопів, що дає принципово більші можливості для аналізу малокутової 

дифракції. Так, наприклад, значення b для Протію та Дейтерію мають різні 

знаки. Ця обставина становить основу самостійного відгалуження методу 

малокутового розсіяння нейтронів - методу варіації нейтронного 

контрасту, який ґрунтується на ізотопічній заміні однієї із складових 

досліджуваної системи. 

Є ще одна принципова відмінність нейтронів від рентгенівського 

випромінювання. Нейтрони мають магнітний момент і можуть, взаємодіючи 

з магнітними моментами атомів, пружно розсіюватись. У даній роботі ця 

властивість не застосовувалась, а так зване магнітне розсіяння не 

розглядалось. 

Для розв’язку хвильового рівняння необхідно задати вигляд 

потенціалу взаємодії з розсіюючим центром – ядром атома. Оскільки ядра 

знаходяться на відносно великій відстані один від одного, а їх власні розміри 

малі, Фермі запропонував наступний вигляд для потенціалу взаємодії:  
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( ) ( )j j

j

U r b r R
m


= −  , (2.2) 

де т – зведена маса ядра та нейтрона, 
jR  – радіус-вектор ядра j-го сорту, то 

в загальному випадку амплітуду розсіяння від групи атомів можна буде 

представити: 

 
1

( ) ( ) j

N
iqr

j

j

f q b q e
−

=

=   . (2.3) 

У виразі (2.3) сума здійснюється по усіх типах атомів і їх ізотопів, та 

введено вектор розсіяння 0q k k= − . 

Більш зручно виконати граничний перехід, і перейти до випадку 

суцільного середовища:  

 𝑓(�⃗�) = ∫ 𝜌(𝑟)𝑒−𝑖�⃗⃗�𝑟
𝑉

𝑑𝑉, (2.4) 

де ( )r  – просторовий розподіл густини довжини когерентного розсіяння. 

Функція ( )r  має вигляд: 

 𝜌(𝑟) =
∑ 𝑏𝑗𝛿(𝑟−𝑅𝑗)

𝑗

𝑉
. (2.5) 

де bj – довжина розсіяння окремого ядра Rj, сума по всіх атомах середовища, 

V – об`єм зразка, за яким ведеться усереднення. 

Інтенсивність розсіяної хвилі (потік розсіяної енергії або потік 

частинок) буде визначатися через квадрат модуля амплітуди розсіяння, 

тобто як густину розподілу імовірності величини, яка описується хвильовою 

функцією (2.1): 

 

2

2 ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) k jiq r riqr

k j

V V V

I q f q r e dV r r e  
−

= = =     (2.6) 

В дійсності під час експерименту реєструється не сама амплітуда 

розсіяння, а лише величина квадрату її модуля – так званий 

диференціальний переріз розсіяння в одиницю тілесного кута /d d  , яка 

відображає імовірність змінити напрямок руху нейтрона при розсіянні. На 

практиці зручно використовувати диференціальний переріз розсіяння, 
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нормований на одиницю об’єму зразка, об’єму когерентності. У літературі, 

де розглядається малокутове розсіяння нейтронів, склалася певна 

термінологія щодо позначення такої величини – саме її називають 

інтенсивністю розсіяння нейтронів: 

 .( ) ( )neutr

d
I q n q

d


=


 . (2.7) 

Якщо диференціальний переріз розсіяння має розмірність площі (см2), 

то інтенсивність матиме розмірність обернену довжині (см-1). 

Основною метою малокутового розсіяння є визначення розподілу 

густини довжини когерентного розсіяння нейтронів за експериментально 

виміряною залежністю диференціального перерізу розсіяння. Зазначимо, 

що між розподілами густини довжини розсіяння нейтронів та масовою 

густиною речовини є пряма залежність. Для випадку рентгенівського 

випромінювання наведене вище залишається справедливим. У цьому 

випадку за експериментальною залежністю інтенсивності розсіяння 

визначається розподіл оптичної густини середовища (густини електричного 

потенціалу). Оскільки процес розсіяння є пружним, то модуль вектора 

розсіяння визначається як: 

 (4 / )sin( / 2) 2 /q     =   , (2.8) 

де λ – довжина розсіяної хвилі (де Бройля нейтрона), θ – кут розсіяння. 

Слід зауважити, що згідно виразу (2.6) спостережувана величина І(q) є 

квадратом модуля ρ(r), що говорить про неможливість отримання повної 

інформації про структуру. Ця обставина відома як «фазова проблема», суть 

якої полягає у тому, що неможливо стверджувати, що оптична 

неоднорідність (розсіюючий об’єкт) є більш або менш щільною за 

середовище. 

Якщо досліджувана система є ізотропною, а усі її центри розсіяння 

розподілені рівномірно і хаотично, то вираз (2.6) для опису процесу 

розсіяння хвилі на одинокій фіксованій частинці можна спростити:  
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де для усереднення дійсної частини за всіма напрямками ( )k jr r−  відносно 

вектора розсіяння q  [94, 99, 100] було використано наступну рівність:  

 cos( ) sin( ) /qr qr qr=   (2.10) 

Вираз (2.9) є найбільш загальним у теорії малокутового розсіяння, і 

відомий як формула Дебая. Ця формула визначає взаємозв’язок між 

внутрішньою структурою розсіюючого середовища і законом розсіяння, при 

чому закон розсіяння є одновимірною залежністю, в той час як функція 

розподілу густини довжини когерентного розсіяння в загальному випадку є 

тривимірною залежністю. Іншими словами в загальному випадку обернена 

задача відновлення розподілу густини є некоректною. Проте існують 

випадки, коли задача спрощується, наприклад для сферично симетричних 

однорідних сфер: 

 

2

2 2 2 2( ) sin( ) / ( ) ( ; )
V

I q qr qr dr V q R 
 

= =  
 
  . (2.11) 

де V – об’єм частинки радіусу R, а Ф(q;R) - формфактор частинки, функція 

лише форми та розмірів частинки. За означенням формфактор є нормованим 

на одиницю, Ф(0,r)=1. Для ряду випадків частинок простих форм вираз для 

формфактора може бути отриманий у аналітичному вигляді. Наприклад для 

однорідної кулі радіуса R [94]:  

 
3( ) 3 (sin( ) cos( )) / ( )F qR qr qr qr qr=  −   . (2.12) 

Останні два рівняння становлять найпростіший приклад прямого 

підходу в інтерпретації даних малокутового розсіяння системами 

однорідних монодисперсних невзаємодіючих куль у вакуумі. У більш 

загальному випадку рівняння (2.11) матиме вигляд: 

 2 2 2

0( ) ( ; ) ( ; )I q n V q R S q R=  , (2.13) 
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де n – число частинок у одиниці об’єму,   – оптична густина частинок 

відносно середовища, V0 – середній по ансамблю об’єм частинки, Ф(q;R) – 

форм-фактор частинки (частина закону розсіяння, яка відповідає за 

особливості форми частинок), S(q;R) – структурний фактор (частина закону 

розсіяння, яка характеризує просторовий розподіл центрів мас). 

У дійсності частинки у досліджуваних системах не мають 

геометрично правильної форми, тому застосування тієї чи іншої формули 

для формфактора становить певне наближення. Крім того, частинки 

зазвичай мають різний розмір, тобто є полідисперсними системами. Підхід 

до аналізу малокутового як нейтронного, так і рентгенівського розсіяння з 

використанням явних аналітичних функцій форм-факторів розсіюючих 

частинок називається модельним підходом, проте він вимагає наявності 

попередньої інформації про форму цих частинок. 

Слід зупинитися ще на одній особливості теорії розсіяння, а саме на 

понятті контрасту. Припустимо, що розсіюючі об’єкти вміщені у однорідне 

середовище. Звісно, розсіяння буде відбуватися і на ядрах атомів, які 

становлять розсіювальні центри, і на ядрах атомів навколишнього 

середовища. Оскільки, завдяки однорідності середовища, густина довжини 

когерентного розсіяння середовища є сталою, то і розсіяння від неї також 

буде ізотропним. Тому справедливим буде введення заміни змінної у 

формулу (2.11):  

 inh med   →  = −  , (2.14) 

де inh , med - усереднені значення густин довжин когерентного розсіяння 

нейтронів на розсіюючих об’єктах та однорідному середовищі відповідно. 

Експериментальна залежність малокутового розсіяння на реальній системі 

визначається ефективною величиною – різницю густин довжини 

когерентного розсіяння нейтронів (оптичною густиною у випадку 

рентгенівського випромінювання), яку прийнято називати контрастом. 

Для нейтронного розсіяння ця величина може відігравати роль керованого 
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параметра: за допомогою ізотопічного заміщення в рідинному середовищі 

характер дифракції на частинках буде змінюватись. Тоді аналізуючи 

експериментальні залежності для різних «нейтронних контрастів» можна 

одержувати додаткову інформацію про внутрішню будову частинок (див. 

рис. 2.1). Для рідинних систем з нановключеннями можна підібрати рідинну 

основу у вигляді розчину двох ізотопних аналогів одного розчинника, 

Рідинна основа буде представляти хімічно єдину речовину, проте 

поєднуватиме нейтронно-оптичні властивості її складових. Наприклад 

результуюче значення   густини довжини когерентного розсіяння 

нейтронів розчину легкої води (ρН2О=-0.56×1010 см-2) та важкої води (ρD2О = 

6.33×1010 см-2) може приймати проміжні значення від мінімального до 

максимального в залежності від співвідношення складових. Можна у 

рідинній системі підібрати таке співвідношення між легкою та важкою 

водою, за якого густини довжин когерентного розсіяння нейтронів для 

рідини та наночастинки (або її ділянки) будуть рівними (рис. 2.1 б) і 

результуюча дифракційна картина буде відповідати лише окремій виділеній 

області наночастинки. Комплекс методичних підходів до здійснення 

малокутового розсіяння нейтронів з використанням ізотопічного заміщення 

у досліджуваній системі називається методом варіації нейтронного 

контрасту, а сукупність теоретичних представлень в ньому для аналізу 

внутрішньої структури нанооб’єктів у загальному вигляді відомий як метод 

базисних та модифікованих базисних функцій [97, 101]. 

Таким чином, метод малокутового розсіяння нейтронів має переваги 

перед рештою методів спектроскопії, які застосовують інші види 

випромінювання. Тому у низці випадків метод варіації нейтронного 

контрасту відіграє визначальну роль при дослідженнях конденсованих 

середовищ. 
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(а)    (б)    (в) 

Рис. 2.1. Схематичне представлення внесків у розсіяння від окремих 

частин модельної неоднорідної частинки у однорідному середовищі з 

різними нейтронно-оптичними густинами (ρ1 < ρ2 < ρ3). Випадок (а) – 

на тлі однорідного середовища з умовно низькою густиною довжини 

когерентного розсіяння нейтронів ρ1 частинка уявляється 

неоднорідністю складної будови – «еліпсоїдальна оболонка» з 

густиною ρоб та умовно щільним «сферичним ядром» з густиною ρяд. 

Випадок (б), коли ρ2=ρоб, розсіяння на оболонці компенсоване 

розсіянням від середовища, «видно» лише «сферичне ядро», 

пунктиром окреслені межі модельної частинки. Випадок (в), коли 

ρ3=ρяд, розсіяння на внутрішньому «ядрі» компенсоване розсіянням від 

середовища, «видно» лише еліпсоїдальну «оболонку». 

 

2.1.2.  Аналіз малокутового розсіяння за допомогою інваріантів 

 

Аналіз малокутового розсіяння згідно виразів (2.11) та (2.13) 

стосувалися прямого визначення структурних параметрів досліджуваних 

систем, що передбачало наявність попередніх модельних уявлень. Проте 

можливий інший підхід до аналізу експериментальних даних. Вираз (2.9) 

має більш загальний характер і залежить від вигляду підінтегральної 

функції. Так, коли у формулі Дебая (2.9) розкласти у ряд Тейлора функцію 

типу sin(x)/x та обмежитись лише першими двома доданками, одержимо 

відому формулу Гіньє: 
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2 2 /3

0( ) e gq R
I q I

−
=  , (2.15) 

де введено два інтегральні (усереднені) параметри: І0 – інтенсивність 

розсіяння вперед (екстраполяція закону розсіяння у нульовий кут), який 

визначається числом частинок n, нейтронним контрастом   та об’ємом 

частинки: 2 2

0 ( )I n V=  ; та Rg – радіусом Гіньє, який за визначенням у 

першому наближенні збігається з означенням ефективної характеристики, а 

саме радіусом інерції ( ) ( )2 2 ( ) ( )g s s

V V

R r r dr r dr   = − −  . 

Вираз (2.15) застосовний для відносно малих переданих хвильових 

векторів q < 1/Rg. У випадку полідисперсних систем I0 та Rg набувають 

складнішого зв’язку з реальними структурними величинами, бо є 

результатами всебічного усереднення. Аналіз в термінах параметрів Гіньє 

відображає певні ефективні властивості і може бути виконаний майже 

завжди для будь-якого малокутового розсіяння, тому такі параметри ще 

називаються інваріантами. Зауважимо, що у випадку частинок простої 

геометричної форми для Rg існує аналітичний вигляд. 

До інваріантів також належить інтеграл Порода:  

 
2

0
( )Q I q q dq



=   ,  (2.16) 

який визначає ще одну ефективну характеристику частинок - об’єм 

Порода: 

 
2

02 /PV I Q=  . (2.17) 

Oб’єм Порода легко інтерпретувати для випадку монодисперсних 

однорідних сферичних частинок, бо він відповідає саме об’єму частинки. 

Досі розглядалися центри розсіяння правильної форми та простого 

складу. Саме таке припущення дозволило узагальнити закон розсіяння на 

поодинокій частинці (див. 2.11), на загальну сукупність ідентичних 

частинок у системі. Так, вводячи нормувальний множник, концентрацію 

частинок n була отримана результуюча крива розсіяння (див. 2.13). 

Вважалося, що процес розсіяння на частинці відбувався одночасно n разів. 
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Разом з тим реальні колоїдні системи становлять сукупність об’єктів 

різного розміру та форми з можливою агломерацією. Тому застосувати 

підхід прямого опису дифракції за допомогою модельних функцій вкрай 

складно та навіть неможливо. 

Розглянемо розсіяння у найбільш загальному вигляді (2.6). При цьому 

інтенсивність розсіяння описується за допомогою математичних 

перетворень Фур’є. Якщо відомий просторовий розподіл густини довжини 

когерентного розсіяння нейтронів ( )r , то оберненим перетворенням 

Фур’є можна відтворити криву розсіяння I(q). Здійснимо пряме 

перетворення Фур’є для знаходження ( )r . Для цього слід усереднити 

комплексну експоненту за всіма орієнтаціями. Використавши визначення 

операції згортки, отримаємо: 

 
'

' ' 2( ) ( ) ( )

V

r r r dr r  − =  . (2.18) 

Підставимо останній вираз у (2.6) та виконаємо інтегрування за полярними 

кутами у першому інтегралі, отримаємо: 
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=   . (2.19) 

Перепозначимо: 

 2 2p( ) ( )r r r=  . (2.20) 

і перейдемо до наступного вигляду: 
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=   . (2.21) 

Функція p(r) називається функцією Патерсона або парною функцією 

розподілу за відстанями і визначається прямим перетворенням Фур’є: 

 2

0

1
( ) ( ) sin( )

2
p r I q qr qr dq





=   . (2.22) 

Парна функція розподілу за відстанями p(r) визначає розподіл густини 

ймовірності того, що пара довільних точок на відстані r в довільному 

напрямку належать одній частинці. Максимальне значення r, за якого p(r) 
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відмінна від нуля, відповідає розміру частинки. Слід зазначити, що при 

аналізі дифракції перехід до парної функції розподілу супроводжується 

втратою інформативності, оскільки p(r) є одномірною функцією, а шукана 

функція ( )r  - тримірною. 

Зі зменшенням відстаней між частинками у середовищі, коли 

збільшується їх питоме число, або з появою взаємодії між частинками 

виникає кореляція між положеннями та орієнтаціями частинок. Це 

знаходить своє відображення у спектрі малокутового розсіяння: виникає 

додаткова модуляція малокутового сигналу по q, яку описують введенням 

структурного фактора S(q) (як показано у (2.13)) [94, 95]. Для рідинних 

систем з частинками, що можна вважати твердими кулями, структурний 

фактор може бути записаний за допомогою радіальної функції розподілу 

g(r): 

 
2

0

sin
( ) 1 4 ( ( ) 1)

N qr
S q r g r dr

V qr




= + −  . (2.23) 

Нагадаємо, що радіальна функція розподілу g(r) описує ймовірність 

знаходження частинок на відстані r внаслідок їх взаємодії усереднено за 

часом і є характеристикою ближнього порядку у рідині чи аморфному 

середовищі. 

 

2.1.3. Аналіз малокутового розсіяння за допомогою фрактальних 

моделей розподілу густини у досліджуваних системах 

 

Загальний вигляд структурного фактора не обов’язково записується 

як (2.23). У випадку, коли критично малі частинки з розміром 1-2 нм 

об’єднуються у агрегати, виникає нескінченна кількість можливих 

комбінацій і варіантів взаємного розташування структурних одиниць у 

загальний кластер. Існує декілька граничних випадків, наприклад: частинки 

зчіплюються у прямолінійні ланцюжки, у дископодібні агрегати або навіть 

вишиковуються вздовж поверхні та зліплюються у щільну об’ємну 
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упаковку. У кожному випадку можна говорити, що виникає упорядкування 

вищого рівня, аніж ближній порядок. Це неодмінно відіб’ється у 

модельному представленні радіальної функції розподілу. Тоді ця функція 

набуде чітких властивостей симетрії: відображатиме одномірний розподіл 

(лінійний), двомірний (поверхневий) та тривимірний (об’ємний), а 

відповідний структурний фактор можна розглядати як форм-фактор усього 

кластера. У такому випадку загальний закон розсіяння міститиме 

інформацію як про структуру однієї частинки-мономера, так і про структуру 

агрегата в цілому.  

За різних умов одиничні частинки можуть збиратися в просторі у 

складні структури, наприклад: у ланцюжки, розгалужуватися, ланцюжки 

простиратись вздовж уявної поверхні або збиватися у статистичні клубки, 

зліплюватися у пористі грудки і тому подібне. Для кожної із структур g(r) 

відображатиме свої особливості розподілу питомої густини частинок 

відносно вибраної частинки, а її властивості пов’язані із симетрією вже не 

будуть відповідати цілочисельним значенням розмірності - 1, 2 та 3 

відповідно. У математиці існують моделі об’єктів, які з точки зору 

тривимірного простору розглядаються як множини з дробовим показником 

розмірності, тобто відмінними від лінії, поверхні чи об’єму – математичні 

фрактали [103, 104]. Застосування математичного апарату фрактальних 

множин для опису просторової кореляції хаотично впорядкованих частинок 

чи інших оптичних неоднорідностей в однорідних матрицях задля 

встановлення закономірностей між структурою таких систем та малокутової 

дифракції стало окремим напрямком аналізу малокутового розсіяння, який 

розвинувся у повноцінну, широкомасштабну спеціальність досліджень 

колоїдних систем.  

Перші роботи з фрактальними множинами належать Бенуа 

Мандельброту 1977 р. [103]. Відтоді поняття про ці об’єкти знайшли своє 

застосування у багатьох наукових дисциплінах [102, 104]. Фракталами 
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називають геометричні (та стереометричні) об’єкти, яким притаманні такі 

властивості:  

- фрактали можуть бути одиничним елементом підмножини того 

простору, де вони означені (наприклад: лінія на площині, круги на 

площині, плоскі фігури на нескінченній площині…). При цьому 

множина-носій може бути безкінечною множиною; 

- фрактали мають будову, структура якої рекурентно повторюється 

на усіх масштабних рівнях, тобто вони є самоподібними. Іншими 

словами їм притаманна скейлінгова інваріантність; 

- фрактальний об’єкт характеризується дробовою метричною 

розмірністю.  

Загалом, фрактал – це абсолютно абстрактний математичний об’єкт. 

Однак у природі переважна більшість предметів мають ознаки 

фрактального типу, коли існує подібність та повторюваність типу 

упорядкування їх ланок на певному діапазоні розмірів. Ще одна обставина, 

яка перешкоджає реальним предметам бути фракталами – це факт наявності 

скінченного розміру їх ланок. Так, крива на площині має довжину 

(нескінченну), та міра її товщини завжди нуль і можна як завгодно близько 

до певної ділянки проводити іншу ділянку з самоподібною структурою. 

Якщо поглянути на сніжинку, як приклад фракталоподібного об’єкту в 

природі, то її лінійні ділянки льоду мають скінченну товщину, внаслідок 

чого структура може повторюватись лише скінченну кількість разів, на 2-4 

масшабних рівнях. Отже, у природі не існує справжніх фракталів. Проте 

існуючі предмети, які обмежено проявляють властивості фракталів в 

літературі називаються природними фракталами, фрактальними 

структурами, а подекуди – просто фракталами.  

Природні фрактали можуть виглядати хаотичними та 

невпорядкованими з одного боку, а з іншого наділеними упорядкованістю у 

розумінні наявності певного закону повторюваності у структурі. Основним 

параметром, який описує структуру фракталів є фрактальна розмірність. 
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Вона залежить від вибору вигляду закону повторюваності фрактального 

об’єкта. Для моделей об’ємних кластерів, які складаються з малих об’ємних 

частинок радіуса R, агломерованих з питомим числом N0, кількість 

структурних частинок N на відстані r від центра буде визначатись за 

допомогою показника розмірності D [105]: 

 0( ) ( / )DN r N r R=  , (2.24) 

що приводить до радіальної функції розподілу g(r): 
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де N0 – фактор пакування, Df – фрактальна розмірність, R та ξ – розмір 

частинки та кореляційний радіус у кластері та γ – показник «розтягування». 

Так, у роботі [105] В.Хеінсон (W. Heinson) використовуючи вирази (2.23) 

(2.25) приходять до наступного вигляду структурного фактора:  
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 (2.26) 

 

де Г(х) – гамма-функція, а Rg – ефективний розмір агрегата: 

 
4(2 / ) ( )gR N g r r dr=   . (2.27) 

З формули (2.26) стає очевидним, що в силу (2.23) маємо степеневу 

поведінку закону розсіяння на малі кути: 

 ~( ) fD
I q q

−
 . (2.28) 

У літературі можна зустріти набагато складніші формули для аналізу 

кривих малокутового розсіяння нейтронів [106-108], які враховують окремі 

особливості у кореляції між частинками при їхньому об’єднанні у агрегатні 

структури.  

Розрізняють кілька типів фрактальних упакувань: об’ємні або масові 

фрактали, випадок (2.28), Df=(1÷3); поверхневі фрактали, коли I(q) ~ q6–Df, 
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Df=(2÷3); дифузні з розмитою границею поверхні, I(q) ~ q-2(2+Df), Df=(0÷1). 

Вибір типу фракталу за показником степеня спадання q залежить від 

інтервалу qmin÷qmax, на якому спостерігається степенева поведінка I(q), а 

також від інших відомостей про розсіюючу систему. Так, наприклад до 

степеневої залежності в спектрі малокутової дифракції можуть призводити 

розсіяння на значно витягнутих частинках (показник -1), сплющених 

частинках (показник -2), гаусових клубках (показник -2), випадково 

розгалужений полімер (показник -2.3). Власне кажучи, визначати 

конкретний вигляд агрегатів лише за показником степеню спадання кривої 

малокутового розсіяння на них є не зовсім коректним, оскільки дифракція 

несе інформацію про усереднений розподіл за відстанями всередині 

розсіюючої системи, тобто метод є інтегральним. 

Узагальненням опису спектрів малокутового розсіяння у випадку 

агрегатів фрактального типу, тобто таких, для яких спектри мають чітко 

виражені степеневі ділянки, є так зване універсальне експоненційно-

степеневе наближення [109, 110]: 
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де індекс і вказує на найменший масштабний рівень організації (поверхня 

частинок, форма частинок, взаємний розподіл частинок у кластері, форма 

агрегата), I0,i – інтенсивність розсіяння в нульовий кут для і-го структурного 

рівня, Ai – амплітуда степеневого спадання інтенсивності, рі – показник 

степенового спадання для і-го структурного рівня, Rg i – радіус інерції 

частинки (і рівень) та кластерного утворення в межах першого 

кореляційного радіуса (і+1 рівень); k – емпіричний множник, який рівний 

1.06 у випадку масового фрактала і 1 у випадку поверхневого фрактала.  

Модель (2.29) є універсальною, описує одразу усю криву 

малокутового розсіяння для випадку дифракції на багаторівневій структурі 

фрактального типу. Кожному організаційному рівню відповідає на кривій 
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своя степенева ділянка q-p
i. Переходи між і-ю та (і+1)-ю ділянками є 

перегини кривої, які характеризуватиметься параметрами радіуса інерції 

вищого організаційного рівня Rg i+1. Зазвичай, наочним є представлення 

залежностей у подвійному логарифмічному масштабі. 

Малокутове розсіяння нейтронів та рентгенівського (синхротронного) 

випромінювання є в значній мірі інформативним інструментом для 

дослідження невпорядкованих колоїдних систем, в тому числі систем з 

розвиненою агрегацією, як, наприклад, наносистеми на основі алотропних 

форм вуглецю – фулеренів, наноалмазів, графенів, нанотрубок та 

багатошарових наночастинок («наноцибулин») [111] . Для аналізу останніх 

є розвинений підхід опису експериментальних даних, заснований на 

використанні математичного апарату аналітичного запису фракталів. 

Головним параметром у такому описі є степеневий показник спадання 

реєстрованої інтенсивності від переданого вектора – фрактальна 

розмірність. Фрактальна розмірність є інтегральною характеристикою стану 

упорядкованості фрактального кластера. До степеневої поведінки на кривій 

малокутового розсіяння може призводити як дифракція на агрегатах чи 

кластерах з розвиненою розгалуженою структурою, так і на хаотично 

орієнтованих псевдо одновимірних (витягнутих) чи псевдо двовимірних 

(сплющених) частинках. Для достовірного опису конкретного вигляду 

пакування частинок у агломерати доцільно залучати комплементарні 

методи дослідження. 

 

2.1.4. Спектрометр малокутового розсіяння нейтронів ЮМО 

 

Експеримент з малокутового розсіяння нейтронів здійснювався на 

спектрометрі малокутової дифракції ЮМО (рис. 2.2) Лабораторії 

нейтронної фізики ім. І. М. Франка міжнародного дослідницького центру - 

Об’єднаного інституту ядерних досліджень (м. Дубна).  
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Існують два підходи до постановки експерименту з малокутового 

розсіяння нейтронів. Математичною основою до технічної схеми реалізації 

вимірювань є рівняння (2.8), в якому наведено зв'язок головного аргумента 

теорії розсіяння – модуля вектора розсіяння q, з експериментально 

вимірюваними величинами – кутом розсіяння θ та довжиною хвилі де 

Бройля нейтронної хвилі λ. Тобто експериментально можна вимірювати 

залежність інтенсивності розсіяння, змінюючи кут детектування, маючи 

монохроматичний пучок нейтронів, або зафіксувавши цей кут реєструвати 

сигнали з розгорткою у часі відносно певного вибраного моменту – спалаху 

джерела. Тоді знаючи момент нейтронного спалаху та довжину шляху між 

сповільнювачем і детектором можна вирахувати швидкість нейтронів, 

відповідно його енергію, а далі і довжину хвилі. Фактично це є схема 

проведення експериментів монохроматичними нейтронами за часом 

прольоту (‘Time-of-Flight’) [112]. Виміри спектрів малокутовго розсіяння 

нейтронів на установці ЮМО побудовано саме за цим методом.  

Збір даних з детектора забезпечується електронікою, імплантованою 

у керуючий персональний комп’ютер, та здійснюється програмним пакетом 

SONIX [113]. В результаті кожного нейтронного спалаху (5 разів за 1 

секунду) накопичується масив даних - кількості сигналів у певному секторі 

детектора (під певним тілесним кутом) в залежності від порядкового номера 

64 або 128 мікро секундного інтервалу часу (часового каналу), який 

відраховується від «старту» (початку реакторного імпульсу). При діапазоні 

довжин хвиль (0.5÷11) Å можна досягати розмаху змін векторів розсіяння 

(0.05÷5) нм-1, що відповідає межам розмірів об’єктів, які можна дослідити 

(1÷70) нм.  

Зразки вміщувались у кварцові кювети з об’ємом 500 мкл та 

товщиною стінок 1 або 2 мм. Зразки кріпились на столику, який має 

пристрій автоматичної заміни магазину кювет і вміщує до 24 кювет. 

Вимірювання здійснюються почергово, зазвичай по 10 хв протягом 

довільного часу, який не перевищує доби, сумарно по 1 год. на кожен 
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зразок. Температури зразків підтримувались за допомогою термостату з 

похибкою ±0,10 у межах (0÷200) ºС.  

 

Рис. 2.2. Схематичне зображення спектрометра малокутового розсіяння 

нейтронів ЮМО [114]. 1 – рухомі відбивачі теплових нейтронів, які 

забезпечують періодичне встановлення надкритичних умов у активній зоні, 2 

– водяний сповільнювач нейтронів, 3 – переривач дискового типу, який 

зменшує тривалість нейтронних імпульсів від реактора, 4 – перший коліматор 

барабанного типу, 5 – вакуумована труба з нейтроноводом, 6 – другий 

коліматор, 7 - термостат, 8 – столик для зразків, 9 – гоніометр, 10 та 11 – 

ванадієві розсіювачі, які дають еталонний спектр для калібровки даних, 12 – 

кільцевий детектор, 13 – позиційно-чутливий двох координатний детектор для 

реєстрації нейтронів під малими кутами, 13 – детектор прямого пучка 

(монітор).  

 

Детектори можуть керовано переміщатись так, що відстань до зразка може 

змінюватись від 1.5 до 12.5 м 
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2.2. Теоретичні основи методу УФ-Вид спектроскопії 

 

2.2.1. Класифікація молекулярних орбіталей і електронних 

переходів 

 

Низка методів електронної УФ спектроскопії охоплює оптичні 

спектри в ультрафіолетовій (УФ) і видимій областях, пов’язані із 

переходами між різними електронними станами атомів і молекул. 

Випромінення, що виникає унаслідок переходів збуджених атомів у 

основний електронний стан, дає лінійчатий спектр, який можна 

використовувати для кількісного і якісного аналізу. УФ-Вид спектроскопія 

є широко розповсюдженою методикою для дослідження різних розчинів. За 

її допомогою можна аналізувати склад розчину, а також вимірювати 

концентрації її компонент. В даному розділі коротко висвітлені основні 

принципи даного методу. 

Метод УФ-Вид спектроскопії пов’язаний із збудженням молекулярно-

орбітальної структури, під якою слід розуміти енергію, локалізацію 

зайнятих та вільних орбіталей молекул. Особливо важливими є так звані 

граничні молекулярні орбіталі (верхня зайнята молекулярна орбіталь та 

нижня вільна молекулярна орбіталь) та найближчі до них за енергіями, які 

головним чином і приймають участь у електронних переходах під дією 

ультрафіолетового та видимого світла. 

Молекулярні орбіталі можуть бути охарактеризовані відповідно до 

приналежності досліджуваної системи до тієї чи іншої точкової групи 

симетрії, але на практиці зазвичай достатньо наближеної класифікації 

орбіталей, пов’язаної із симетрією перекривання атомних орбіталей при 

утворенні молекулярних орбіталей. У межах цієї класифікації ми 

використовуємо поняття σ- і π- орбіталей, а також n-орбіталей (орбіталі 
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неподілених електронних пар). На рис. 2.3 показана типова енергетична 

послідовність молекулярних орбіталей та можливі електронні переходи між 

ними. В основному, незбудженому, стані молекули всі електрони попарно 

займають низько розташовані орбіталі, а при збуджені переходять з 

орбіталей основного стану на орбіталі з більш високими енергіями, що 

зумовлює виникнення збуджених станів. 

 

Рис. 2.3. Схема молекулярних орбіталей органічних сполук та електронних 

переходів між ними [115]. 

 

Енергія електронних переходів складає 120-1198 кДж/моль (1.77-6.2 

еВ), що відповідає λ=100-800 нм. В органічних сполуках, що не містять n і 

π-електронів, єдиними можливими переходами є σ→ σ*, яким відповідає 

поглинання коротких довжин хвиль (менше 200 нм). Виміри у цій області 

потребують застосування вакуумних спектрометрів, оскільки в даному 

діапазоні повітря має полоси поглинання. Однак більшість спектрометрів 

вимірюють поглинання в області 200-800 нм, де проявляються головним 

чином n → π* та π → π* переходи. Якщо речовина безбарвна, то вона 

поглинає випромінення в ультрафіолетовій області спектру, а якщо 
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забарвлена – у видимій частині спектру. Електронні спектри зазвичай 

складаються з двох-трьох широких полос у вигляді неперервної кривої; 

уширення полос зумовлено тим, що кожен електронний рівень 

супроводжується численними коливальними та обертальними підрівнями, 

які теж збуджуються в процесі електронних переходів.  

Таким чином, УФ-Вид спектр є графічною залежністю інтенсивності 

поглинання від довжини хвилі випромінення. Коли промінь природнього 

світла проходить крізь речовину, то випромінення певних довжин хвиль 

поглинається, у той час як решта проходить досліджувану систему без зміни 

своїх характеристик. Кількісно поглинання світла можна описати законом 

Бугера-Ламберта-Бера. Висновки щодо структури речовини і її зміні 

роблять на основі сумісного аналізу положення смуг поглинання та їх 

інтенсивності. 

Відомо, що поява поглинання в області 200-800 нм пов’язана із 

присутністю в молекулах спряжених кратних зв’язків або атомів із 

неподіленими парами електронів поруч із ненасиченими фрагментами [116]. 

Групи атомів, які викликають поглинання в УФ та видимій областях 

спектру, називають хромофорами. Кожному типу хромофорів (дієнові 

вуглеводні, похідні бензолу, гетероароматичні сполуки тощо) притаманні 

свої спектральні характеристики. Наприклад, бензол має смуги поглинання 

при 255, 204 і 184 нм, інтенсивність яких підвищується при переході до 

більш коротких хвиль. 

Класичні донорні замісники зміщують максимуми поглинання в 

сторону довгих хвиль, що може бути спричинено підвищенням рівнів 

зайнятих молекулярних орбіталей. Важливу інформацію про структуру 

поглинаючої системи можна отримати із аналізу характеристик 

інтенсивності в максимумах поглинання хромофорів. Класифікації 

електронних переходів допомагає реєстрація спектрів речовини в 

розчинниках різної полярності. Зі збільшенням полярності розчинника 

смуги π → π* переходів зміщуються батохромно через сильнішу 
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стабілізацію більш полярних збуджених станів порівняно із основними. У 

цей же час полярні протонодонорні розчинники викликають зсув в 

короткохвильову область n → π* переходів через більшу стабілізацію 

основного стану за рахунок утворення комплексів із водневими зв’язками 

[116]. При аналізі змін у електронних спектрах використовують такі 

терміни: 

- батохромний (червоний) зсув – зсув смуги поглинання у 

довгохвильову область; 

- гіпсохромний (синій) зсув – зсув смуги поглинання у короткохвильову 

область; 

- гіперхромний ефект – збільшення інтенсивності поглинання; 

- гіпохромний ефект – зменшення інтенсивності поглинання. 

Для наочності процеси зсуву смуг поглинання представлені на 

рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Класифікація видів зсуву смуг поглинання та зміни її інтенсивності 

в УФ-Вид спектрі. 

 

Активно себе проявляють в УФ-Вид спектрах, тобто дають смуги 

поглинання лише ті електронні переходи, які задовольняють певним 

правилам відбору [116]: 
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1. Правило відбору за симетрією. Можливими є лише ті переходи, під 

час яких змінюється матричний елемент електронного переходу, що в 

свою чергу залежить від симетрії молекулярних орбіталей та 

складових дипольного моменту. 

2. Правило відбору за локальною симетрією. Дозволені переходи між 

орбіталями такої симетрії, які можуть накладатися в просторі 

(наприклад, π → π* переходи із паралельними або близькими до цього 

осями електронних хмар зайнятих і вакантних молекулярних 

орбіталей); якщо орбіталі ортогональні, то переходи між ними 

заборонені. 

3. Правило відбору за спіном. Заборонені переходи зі зміною спіну 

електрона. Оскільки основний стан S0 більшості органічних молекул 

є синглетним (тобто всі електрони спарені), то дозволеними є S0 → S1, 

S0 → S2 і т.д. переходи, а синглет-триплетні S0 → Т1 заборонені. 

4. Правило відбору за числом збуджених електронів. Заборонені 

переходи, під час яких виникає збудження більш ніж одного 

електрону. 

 

2.2.2. Закон Бугера-Ламберта-Бера 

 

При проходженні світла крізь речовину частина світла проходить, 

частина поглинається, а частина розсіюється. Під час проходження світла 

крізь тонкий шар речовини відносна зміна його інтенсивності dI/I залежить 

від коефіцієнта поглинання a та товщини шару L, тобто: 

 /dI I adL= − . (2.30) 

де І – інтенсивність світла, що пройшло крізь речовину, а – коефіцієнт 

поглинання, який не залежить від товщини поглинаючого шару та 

інтенсивності падаючого світла, L − товщина поглинаючого шару. 
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Розв’язком цього рівняння є закон Бугера-Ламберта, за яким два 

однорідні шари, що мають однакову товщину і складаються з однієї 

речовини поглинають однакову кількість енергії світла, що на них падає: 

 0  аLІ І е−=  , (2.31) 

де І0 – інтенсивність падаючого світла. 

Для кількісної характеристики властивостей речовини 

використовують оптичну густину D = lg(І0/І). Згідно до закону Бера оптична 

густина D пропорційна концентрації розчиненої речовини С при сталій 

товщині шару: 

 ( )0 1  /  D lg І І k C= = , (2.32) 

де k1 – коефіцієнт пропорційності. 

Отже закон Бугера-Ламберта описує процес поглинання світла за 

сталої концентрації розчиненої речовини і різній товщі шару, а закон Бера 

описує процес поглинання світла при сталій товщі шару, але різній 

концентрації розчиненої речовини. 

Таким чином, поєднання законів відоме під назвою закону Бугера-

Ламберта-Бера та описує процеси поглинання світла речовиною, яка має 

різні концентрацію та товщину поглинаючого шару: 

 0  10 сLІ І −=  , (2.33) 

де τ – коефіцієнт поглинання, який залежить від розчинника, розчиненої 

речовини, довжини хвилі падаючого світла та температури системи. Якщо 

одиницями виміру концентрації С є молі на літр, а довжини шару L – 

сантиметри, то коефіцієнт поглинання τ позначається як ɛ і є молярним 

коефіцієнтом поглинання світла. Тоді рівняння (2.33) запишеться у вигляді: 

 0  10 сLІ І −=  . (2.34) 

Звідки оптична густина розчину D пропорційна молярному 

коефіцієнту поглинання світла ɛ, концентрації розчиненої речовини та товщі 

шару, яке проходить світло: 
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 ( )0  /  D lg І І CL= = . (2.35) 

Таким чином, молярний коефіцієнт поглинання світла ɛ є оптичною 

густиною одного молю речовини, що розташована в об’ємі з товщиною 1 см 

і є визначеним для молекул у розчині за заданої температури та тиску. 

Спектри поглинання використовують для визначення концентрації 

речовин, вивчення впливу умов середовища на макромолекули, визначення 

параметрів утворення комплексів. 

Закон Бугера-Ламберта-Бера виконується для поглинання розчином 

монохроматичного світла, зумовленого частинками одного типу. У такому 

випадку положення максимумів поглинання не залежить від концентрації 

розчиненої речовини та залишаються сталими. У цей же час, при побудові 

залежності молярного коефіцієнту поглинання ɛ від довжини хвилі λ 

спостерігається лінійна залежність, тобто всі значення ɛ лежать на одній 

кривій. Відхилення від закону спостерігається, наприклад, у системах, що 

схильні до асоціації молекул розчиненої речовини між собою або з 

молекулами розчинника. При цьому положення максимумів поглинання 

зсуваються, а залежність величини ɛ від λ має нелінійний характер.  

На рис. 2.5 представлені оптичні спектри поглинання фулеренів С60 і 

С70 у пальмовій олії. Як бачимо, у спектральному діапазоні 300-700 нм 

фулерени С60 мають лише один пік поглинання при довжині хвилі 336 нм та 

на відміну від фулеренів С70 слабо поглинає у довгохвильовій області 

спектру. Напроти, фулерени С70 мають добре виражені піки поглинання на 

довжинах хвиль 336, 382 та 472 нм. Це дозволяє проводити виміри 

концентрацій фулеренів С60 і С70 одночасно. 
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Рис. 2.5. Оптичні спектри поглинання фулеренів С60 і С70 у пальмовій олії 

[117]. 

 

Таким чином метод УФ-вид спектроскопії може бути використаний 

для початкового аналізу виготовлених зразків, дослідження процесів 

формування комплексів, визначення складу комплексних сполук, їх 

концентрацій. Разом з тим метод УФ-вид спектроскопії не дозволяє 

отримати інформацію про розміри частинок у рідинній системі. 

 

2.3. Основи методу динамічного розсіяння світла 

 

 2.3.1. Процеси вимірювання розмірів частинок 

 

 Динамічне розсіяння світла є добре встановленою 

експериментальною методикою для вимірювання розмірів частинок у 

рідинних системах у діапазоні від кількох нанометрів до кількох 

мікрометрів. Цей метод дозволяє визначити коефіцієнт дифузії дисперсних 

частинок у рідині шляхом аналізу кореляційної функції флуктуацій 

інтенсивності розсіяного світла. Потім, із коефіцієнту дифузії за законом 
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Стокса розраховується радіус частинок. До переваг методики можна 

віднести швидкість отримання інформації (розміри частинок можна 

визначити за декілька хвилин) і автоматизацію методу. 

 Метод динамічного розсіяння світла використовується також для 

вимірювання швидкостей потоків рідин та газів. Традиційно цей варіант 

носить назву лазерної доплеровської анемометріїї. Зокрема, дана 

конфігурація методу динамічного розсіяння світла використовується для 

вимірювання електрофоретичної рухливості наночастинок, звідки 

розраховується їх дзета-потенціал. Схема процесу розсіяння представлена 

на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Схема процесу розсіяння світла. 

 

При опроміненні досліджуваних частинок у рідинній системі 

лазерним випромінюванням заданої довжини хвилі λ, вони будуть 

розсіювати випромінення в усіх напрямках, але з різною частотою. Таке 

середовище характеризується показником заломлення n, температурою T, 

коефіцієнтом дифузії D та в’язкістю середовища η. Зміна частоти світла при 

розсіянні зумовлено ефектом Доплера, що має місце внаслідок 

броунівського руху частинок у розчині. У методі динамічного розсіяння 

світла детектор реєструє інтенсивність розсіяного світла під певним кутом 

θ до випромінення лазера. Інтерференційна картина постійно змінюється з 

часом, внаслідок зміни відносного положення частинок у системі, отже 

змінюється й інтенсивність, що реєструється на детекторі. Характерні часи 

кореляції в методі динамічного розсіяння світла складають мікросекунди. 
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Чим більша частинка розсіює, тим на більшому відрізку часу кореляційна 

функція G(τ) відмінна від нуля. На цьому принципі і заснований метод 

розподілу частинок за розмірами. 

 

2.3.2. Загальні принципи роботи аналізатора розмірів частинок 

серії Photocor 

 

Для проведення експериментів методом динамічного розсіяння світла 

у роботі було використано прилад Photocor Compact-Z. Найважливішою 

характеристикою аналізаторів є точність вимірювання спектру розсіянного 

світла. Однак, на сьогодні не існує оптичних аналізаторів спектру із 

достатньою роздільною здатністю, які б дозволили виміряти вузькі спектри 

флуктуацій інтенсивності розсіяного світла. Тому вирішальним для 

практичної реалізації методу динамічного розсіяння світла є використання 

методів гетеродинування, тобто методів перетворення частоти сигналу в 

пару різних сигналів із різними частотами, що зберігають початкову фазу. 

При цьому огинаюча спектру розсіяного світла переноситься з оптичної 

частоти в низькочастотну область, де існують аналізуючи прилади із 

достатньою роздільною здатністю. Необхідна умова ефективного 

перетворення оптичного спектру – це забезпечення когерентності 

розсіяного світла при достатньому відношенні сигнал-шум прийнятого 

оптичного сигналу. Для виконання цих умов апертура фотоприймача 

обирається малою, характерний лінійний розмір розсіюючого об’єму 

зазвичай становить 50 - 100 мкм. У результаті для ефективного прийому 

таких малих інтенсивностей розсіяного світла необхідно використовувати 

фотоприймачі, що працюють у режимі перерахунку фотонів. Аналізуючий 

прилад при цьому має працювати у режимі реального часу. З точки зору 

більш простої технічної реалізації як аналізатор застосовують цифрові 

багатоканальні корелятори сигналів. Корелятори вимірюють 
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автокореляційні функції, які у розумінні отриманої інформації еквівалентні 

спектральним функціям. 

Вимірювання розподілу частинок за розмірами здійснювались на 

аналізаторі Photocor Compact Z фірми Photocor Ltd., Естонія. Схема приладу 

наведена на рис. 2.7. Виміри проводились за кімнатної температури при 

значенні кута розсіяння 900. Джерелом світла був лазер з довжиною хвилі 

654 нм.  

 

 

Рис. 2.7. Принципова схема роботи приладу динамічного розсіяння світла. 

  

Кювета із досліджуваною рідинною системою розміщується в 

кюветному відділі аналізатору. Падаюче світло від лазеру проходить крізь 

об’єм системи і розсіюється на полімерних молекулах чи дисперсних 

частинках. Розсіяне світло реєструється системою перерахунку фотонів – 

фотоприймачем. Сигнал із виходу фотоприймача передається на вхід 
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корелятора. Корелятор накопичує кореляційну функцію флуктуацій 

інтенсивності розсіяного світла. По закінченню обраного часу вимірів 

кореляційна функція передається на комп’ютер, де за допомогою 

програмного забезпечення DynaLS (Alango Ltd.), розраховується розмір 

частинок. 

 

2.3.3. Знаходження розмірів частинок за кореляційною функцією 

розсіяння світла  

 

 Як приклад розглянемо дифузію монодисперсних наночастинок, 

диспергованих у рідині. Хаотичний броунівський рух дисперсних частинок 

призводить до мікроскопічних флуктуацій їх локальної концентрації та 

відповідних локальних неоднорідностей показника заломлення середовища. 

При проходженні лазерного променя через таке середовище частина світла 

буде розсіяна на цих неоднорідностях. Флуктуації інтенсивності розсіяного 

світла будуть відповідати флуктуаціям локальної концентрації дисперсних 

частинок. Інформація про коефіцієнт дифузії частинок міститься у залежній 

від часу кореляційній функції флуктуацій інтенсивності [l18]. Часова 

автокореляційна функція згідно означення має вигляд: 
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t

  
→

= − = −  , (2.36) 

де інтенсивність І має різні значення за часу t і (t-τ). tm – це час інтегрування 

(час накопичення кореляційної функції). Можна бачити, що при τ = 0, 

автокореляційна функція дорівнює середньостатистичній інтенсивності 

розсіяння <І2>. Для нескінченного часу кореляція відсутня, і 

автокореляційна функція дорівнює квадрату середньої інтенсивності 

розсіяння: 

 ( ) 2(0) ( ) (0) ( )G I I t I I t I  = − = − = . (2.37) 
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Відповідно до гіпотези Онзагера, релаксація мікроскопічних 

флуктуацій концентрації до рівноважного стану може бути описана першим 

законом Фіка: 

 
( , )

( , )
с r t

D c r t
t


= − 


, (2.38) 

де с(r, t) – концентрація і D – коефіцієнт дифузії частинок. Автокореляційна 

функція інтенсивності розсіяння світла експоненційно загасає у часі, і 

характерний час релаксації однозначно пов'язаний із коефіцієнтом дифузії 

D. Кореляційна функція інтенсивності розсіяного світла має вигляд 

згасаючої експоненти: 
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2
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c

G a b
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 −
= + 

 
, (2.39) 

де у відповідності до розв’язку рівняння дифузії обернений час кореляції 

дорівнює: 

 
21

c

tD q
t

= , (2.40) 

а хвильовий вектор флуктуацій концентрацій описується виразом: 
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n
q

 


= . (2.41) 

У виразах (2.39)-(2.41) a і b – експериментальні константи, n – показник 

заломлення рідини, у якій знаходяться дисперсні частинки, λ – довжина 

хвилі лазерного світла, θ – кут розсіяння. 

 Типовий вигляд автокореляційної функції наведено на рис. 2.8.  
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Рис. 2.8. Автокореляційна функція розсіяного світла. 

 

 Значення величин tc, a, і b можуть бути отримані за допомогою 

апроксимації виміряної кореляційної функції теоретичною експоненційною 

функцією. Для сферичних невзаємодіючих між собою частинок їх 

гідродинамічний радіус може бути визначений згідно до формули Стокса-

Ейнштейна: 

 
6

Bk T
D

R
= , (2.42) 

де kB – стала Больцмана, Т – абсолютна температура, η – в’язкість 

розчинника. 

 Як бачимо із формули Стокса-Ейнштейна випливає, що за 

допомогою динамічного розсіяння світла можна проводити виміри в’язкості 

рідин. Для випадку розсіяння світла на дисперсних частинках відомого 

розміру, виміряний характерний час флуктуацій дозволяє розрахувати 

в’язкість рідини.При цьому у даному випадку можна говорити про 

мікрореологічну в’язкість, що може відрізнятися від в’язкості, виміряної у 

макроскопічних масштабах. 

 Проблема апроксимації експериментальних даних не є складною для 

розглянутого випадку розсіяння світла монодисперсними сферичними 

частинками. Однак для полідисперсних зразків інтерпретація 

експериментальних даних ускладнюється. При аналізі кореляційної функції 
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для випадку полідисперсної системи частинок за методом динамічного 

розсіяння світла її логарифм апроксимують поліномом: 

 ( ) 2 3 ...lnC a bt ct dt = + + + +  (2.43) 

 Значення b визначає середній коефіцієнт дифузії. Зазвичай при 

апроксимації використовують три доданка у формулі (2.43). Як правило, 

при автоматичному аналізі даних динамічного розсіяння світла ввжається, 

що розміри частинок у системі розподілені за законом Гаусса і за відомими 

формулами визначається середній розмір частинок та ширина розподілу 

частинок за розмірами.  

 Для реально досяжної похибки вимірювання можуть бути отримані 

тільки два-три параметра одномодального полідисперсного розподілу: 

середній розмір частинок, ширина і асиметрія розподілу. Для 

багатомодальних полідисперсних систем слід говорити про середні розміри 

частинок кожної компоненти, а також про відносний внесок кожної 

компоненти в інтенсивність розсіяння. Досвід показує, що два близьких 

розміри частинок полідисперсної системи будуть розділені у вигляді 

окремих компонент лише тоді, коли їх розміри відрізняються один від 

одного не менше ніж у два-три рази. 

 Метод динамічного розсіяння світла використовувався у роботах [119, 

120] для визначення розмірів кластерів, що утворюються в результаті 

агрегації фулерену в рідинній системі (наприклад рис. 2.9 [119]). Характерні 

розміри, що досліджувались у цих випадках, відповідають сотням 

нанометрів. 
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Рис. 2.9. Нормалізована часова кореляційна функція для суміші С60 у 

бензолі, концентрація 2.11 мг/мл, кут розсіяння 230, вік зразка становить 22 

дні після приготування [119] 

 

 Слід звернути увагу, що отримані розміри є середніми значеннями. 

При цьому, якщо певна частина фулеренів в системі знаходиться у вигляді 

окремих частинок, розміри яких не потрапляють у діапазон чутливості 

методу, то ці частинки не враховуються при розрахунку середнього 

значення. Таким чином можна отримати середній розмір частинок, що 

реально не відповідає середньому значенню. Тому метод динамічного 

розсіяння світла необхідно використовувати як доповнення до інших 

експериментальних методів, які описані у даному розділі. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУЛЕРЕНІВ С60 ТА 

С70 У СИСТЕМАХ ПОЛЯРНИЙ / НЕПОЛЯРНИЙ РОЗЧИННИК 

 

3.1. Малокутове розсіяння нейтронів на рідинних системах з 

фулеренами С60 та С70 

 

3.1.1. Дослідження процесів агрегації у системах С70 / N-метил-2-

пірролідон та С70 / толуол при зміні полярності системи.  

 

Для отримання рідинних систем на основі фулеренів С60 і С70 

(науково-виробнича компанія “НеоТекПродакт”, чистота: С60 > 99.9%, С70 > 

99%) у розчинниках, таких як N-метил-2-пірролідон (NMП), толуол та 

ацетонітрил (торгово-промислова компанія "Химтехимпорт" чистота > 

99%) фулерени спочатку розчинювали у початковому розчиннику та 

перемішували на протязі 20 хвилин магнітною мішалкою за кімнатної 

температури. Для отримання трьохкомпонентних систем після змішування 

до зразків додавали другий розчинник. Концентрація фулеренів обиралась в 

залежності від методу досліджень.  

Методом малокутового розсіяння нейтронів були досліджені рідинні 

системи С70/толуол без та з доданим полярним розчинником NМП, а також 

С70/NМП як без, так і з доданим толуолом. Початкові рідинні системи 

С70/толуол (концентрацiя 0,73 мг/мл) та С70/NМП (концентрацiя 0,61 мг/мл) 

були виготовленi шляхом їх розмiшування магнiтною мiшалкою впродовж 

15 хвилин за кiмнатної температури. Трикомпонентнi рiдиннi системи 

С70/толуол/NМП та С70/NМП/толуол були отриманi внаслiдок додавання 

другого з розчинників через тиждень пiсля приготування вiдповiдної 

початкової системи. Для дослiдження були виготовленi зразки з об’ємними 
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долями третьої компоненти (NМП чи толуолу вiдповiдно): 0, 20, 30, 40, 50, 

60 та 80 об. %.  

Експерименти з малокутового розсiяння нейтронiв вiдбувались на 

рiдинних системах С70/толуол та С70/NМП через тиждень пiсля їх 

виготовлення. Додавання другого розчинника (NМП або толуолу, 

вiдповiдно) до початкової рiдинної системи з фулеренами виконувалось 

безпосередньо перед нейтронним експериментом. Досліджувані системи за 

кімнатної температури переливались у кварцеві кювети завтовшки 1 мм і 

об’ємом 0.5 мл (Hellma Analytics). За фоновi зразки використовувались 

розчинники без фулерену, так званi буфернi зразки. 

Експерименти були проведені на установці малокутового розсіяння 

нейтронів ЮМО при реакторі ІБР-2 у Лабораторії нейтронної фізики ім. 

І.М. Франка (Об’єднаний інститут ядерних досліджень, м. Дубна). В 

експерименті визначалися залежності інтенсивності розсіяння 

(диференціального перерізу розсіяння одиниці об’єму зразка) 

(dσ/dΩ)/V = I(q) від модуля вектору розсіяння q = (4π/λ)sin(θ/2), де θ – кут 

розсіяння, λ – довжина нейтронної хвилі. Особливістю даної установки є 

можливість набору статистики за методом «часу прольоту», коли для 

фіксованих кутів розсіяння вимірюються залежності кількості сигналів від 

зареєстрованих нейтронів у кільцевих 3Не газорозрядних детекторах як 

функція затримки сигналів відносно початку реакторного спалаху – так 

званого старту. Знаючи відстань від джерела до детектора, часова затримка 

перераховується в довжини хвиль нейтронів λ. Одержані залежності для 

обраних кутів розсіяння усереднювали, унаслідок чого мали результуючу 

криву малокутового розсіяння нейтронів. Експериментальний діапазон 

зміни векторів переданих імпульсів у межах 0,05 – 5 нм-1 забезпечувався за 

допомогою збору даних із двох кільцевих детекторів. Результуючі спектри 

малокутового розсіяння нейтронів зводилися до абсолютних величин 

шляхом калібрування з використанням ванадієвого розсіювача [120]. За 
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допомогою програмного забезпечення SAS виконувалась обробка 

отриманих даних [121]. 

 Спектри розсіяння нейтронів для систем С70/толуол/NМП та 

залежність інтегральної інтенсивності розсіяння представлені на рис. 3.1 та 

рис. 3.2. На вкладці до рис. 3.2 схематично зображено поступовий характер 

агрегації мономерів. 
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Рис. 3.1. Нормовані на концентрацію фулеренів спектри малокутового 

розсіяння нейтронів для рідинних систем: С70/толуол (■) та при додаванні 

до неї 80 об. % NМП (●). 
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Рис. 3.2. Залежність інтегральної інтенсивності розсіяння нейтронів від 

частки толуолу, отримана при змінних q від 0.1 до 0.5 нм–1. Зображення на 

вкладці до рисунка ілюструє характер змін у структурі агрегатів. 

 

Спектр малокутового розсіяння нейтронів для початкової системи 

С70/толуол знаходиться на рівні фону. Разом із тим додавання розчинника 

NМП призводить до поступового зростання сигналу розсіяння (рис. 3.2). 

Цей ефект пов’язаний із неможливістю реєстрації фулеренів у мономерному 

стані, у якому, як відомо, фулерени перебувають у толуолі. Однак 

збільшення частки NМП у системі викликає кластероутворення фулеренів, 

і, таким чином, спричинює появу сигналу розсіяння. 

Як бачимо з рис. 3.2 при додаванні полярного розчинника NМП 

більше 40 %, тобто при зменшенні долі толуолу у системі (напрямок 

процесу зображено стрілкою) величина інтегральної інтенсивності 

розсіяння нейтронів поступово зростає. Така поведінка відображає процес 

росту агрегатів фулеренів зі зменшенням вмісту толуолу та збільшенням 
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полярності системи. Однак, збільшення долі полярної компоненти NМП в 

діапазоні 10 % - 40 % не викликає монотонного зростання агрегатів.  

Таким чином, процес агрегації фулеренів С70 має місце у випадку, 

коли об’ємна доля полярного розчинника перевищує порогове значення 

40 %, у цьому випадку діелектрична проникність системи перевищує ε = 6.7. 

Спостережене явище свідчить про наявність специфічної сольватації в 

досліджуваній системі. Тобто співвідношення розчинників у сольватній 

оболонці навколо молекул фулеренів відмінний від співвідношень 

розчинників у об’ємі системи. 

На рис. 3.3 наведені спектри малокутового розсіяння нейтронів на 

системі С70/NМП та при додаванні до неї 80 об. % толуолу. Як бачимо, 

експериментальні залежності відмінні на ділянках з малими q. Початкова 

система С70/NМП у всьому інтервалі змінної q знаходиться у межах фону. 

Разом із тим спектр розсіяння від системи С70/NМП/толуол із часткою 

толуолу 80% має виразний сигнал у області Гіньє (області малих q).  
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Рис. 3.3. Нормовані на концентрацію фулеренів спектри малокутового 

розсіяння нейтронів для рідинних систем: С70/NМП (■) та при додаванні 

до неї 80 об. % толуолу (●). 
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Наведені на рис. 3.3 експериментальні кривi малокутового розсіяння 

нейтронів можна пояснити наступним чином. У системі С70/NМП 

утворюються агрегати фулеренів С70, розміри яких перевищують 100 нм 

[122], що не входить у діапазон чутливості типових малокутових установок. 

Тому сигнал від них не може бути зареєстрований. Однак при додаванні 

неполярного розчинника, толуолу, спостерігається часткове руйнування 

агрегатів, присутніх у початковій системі С70/NМП. Саме цей процес 

руйнування агрегатів фулеренів спричинює появу сигналу на початку 

спектру. Тобто, зростання сигналу малокутового розсіяння є наслідком 

появи великої кількості частинок з розмірами менше D=2π/qmin ≈ 70 нм у 

системі С70/NМП/толуол. Першопричиною реорганізації кластерів 

фулеренів є додавання неполярного розчинника – толуолу, в якому, як 

відомо, фулерени мають більшу розчинність (1.4 мг/мл) у порівнянні із 

NМП (0.89 мг/мл) [123]. 

З огляду на низьку статистику в експерименті з малокутового 

розсіяння нейтронів було проведено аналіз інтегральної інтенсивності 

розсіяння, яка відображає кількість агрегатів у одиниці об’єму, чиї розміри 

відповідають діапазону чутливості дифрактометру. Залежність інтегральної 

інтенсивності від об’ємної частки толуолу представлена на рис. 3.4 Як 

бачимо, інтегральна інтенсивність значно збільшується, коли частка 

толуолу у системі перевищує 60 об. %. 
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Рис. 3.4. Залежність інтегральної інтенсивності розсіяння нейтронів від 

частки толуолу, отримана при змінних q від 0.1 до 0.5 нм–1. Зображення на 

вкладці до рисунка ілюструє характер змін у структурі агрегатів. 

 

Таким чином, реорганізація кластерів С70 у системі С70/NМП/толуол 

спостерігається, якщо доля толуолу складає понад 60 об. %. Раніше було 

виявлено порогове руйнування кластерів фулерену С60 у системі 

С60 / NМП / толуол [124] та С60 / NМП / вода [125, 126] Проте для фулеренів 

С60 руйнування агрегатів спостерігалось у випадку, коли доля третього 

компоненту в системі (води або толуолу) перевищувала 40 об. % [124].  

Нагадаємо, що при додаванні NМП у рідинну систему С70 / толуол 

збільшення розмірів агрегатів не спостерігається до тих пір, доки частка 

полярного розчинника не досягає 40 об. %. Таким чином, реорганізація 

агрегатів фулеренів у системі С70 / толуол / NМП починається, якщо частка 

толуолу у системі складає 60 об. % (ε = 6.7). Це може вказувати на 
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специфічну сольватацію у рідинній системі. Іншими словами, таке 

співвідношення розчинників є пороговим, при перевищенні якого 

спостерігається різка агрегація, як у випадку системи С70/толуол/NМП 

(рис. 3.1-3.2) або руйнування агрегатів, як у системи С70/NМП/толуол 

(рис. 3.3-3.4). 

Таким чином, за допомогою методу малокутового розсіяння 

нейтронів на системах С70 / толуол / NМП та С70 / NМП / толуол 

спостерігається явище вибіркової (селективної) сольватації молекул 

розчинника навколо молекул фулерену С70. Отже, еквісольватоційною 

точкою систем є рідинна система з концентрацією толуолу, близькою до 

60 об. %. У цьому випадку сольватна оболонка має однакове 

співвідношення розчинників, яке не збігається із співвідношенням 

розчинників у всьому об’ємі рідинної системи. Інакше кажучи, 

спостерігається вибіркове скупчення молекул NМП у оболонці фулеренів 

С70. З огляду на те, що NМП є азотовмісним полярним розчинником і 

розчинність фулеренів у ньому нижча ніж у толуолі, слід припустити, що ця 

селективна сольватація в першу чергу спричинена утворенням комплексів 

фулерен - NМП, де NМП – є донором електронів електровід’ємних атомів, 

а фулерен С70 – акцептором. Раніше про формування таких комплексів 

висловлювалось припущення у дослідженні спектрів абсорбції систем 

С60/NМП та їх розчинів [127, 128]. 

 

3.1.2. Порівняльний аналіз процесів агрегації фулеренів С70 і С60 на 

прикладі рідинних систем толуол / ацетонітрил та N-метил-2-

пірролідон / вода 

 

Методами малокутового розсіяння нейтронів було досліджено 

структурні особливості рідинних систем із фулеренами на основі 

двокомпонентних розчинів толуолу в ацетонітрилі. Початкові розчини 

С60 / толуол та С70 / толуол були виготовлені шляхом механічного 
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перемішуванням компонентів упродовж 20 хвилин за кімнатної 

температури. Після цього до стартового розчину додавався ацетонітрил, у 

результаті було отримано трикомпонентні системи 

С60 / толуол / ацетонітрил (концентрація С60 1,19 мг/мл) та 

С70 / толуол / ацетонітрил (концентрація С70 0,99 мг/мл). У експерименті 

використовувалися зразки із різною об’ємною часткою толуолу в 

ацетонітрилі у співвідношені 3 : 1, 3 : 2, 7 : 3 та розчин фулеренів у толуолі 

без ацетонітрилу. Для досліджень використовувалися розчинники на основі 

протонованого водню, що максимізувало нейтронний контраст виключно 

для вуглецевої складової рідинних систем (фулерену), а зміна полярності 

рідинного середовища здійснювалася зміною співвідношення між 

використаними розчинниками. Експерименти з малокутової дифракції 

проводилися на розчинах С70/толуол та С60/толуол, через тиждень після їх 

приготування. Ацетонітрил до початкового розчину фулерену додавали за 1 

годину до нейтронного експерименту. 

Результати малокутового розсіяння теплових нейтронів рідинними 

системами фулеренів на основі толуолу та розчину толуолу в ацетонітрилі 

наведено на рис. 3.5.  

Згідно із загальними положеннями теорії малокутового розсіяння 

нейтронів на неупорядкованих монодисперсних частинках, які становлять 

нейтронно-оптичні неоднорідності, інтенсивність розсіяння визначається 

числом частинок в одиниці об’єму зразка n, об’ємом частинок V, різницею 

нейтронно-оптичних характеристик (густини довжини когерентного 

розсіяння нейтронів для речовини) однорідного середовища ρс та об’єктів у 

ньому ρч – міри нейтронного контрасту: 

 
2 2 2( ) ( ) ( , ) ( , )с чI q nV F q r S q r = −  , (3.1) 

де F(q,r) та S(q,r) – форм-фактор об’єкту та структурний фактор системи 

частинок відповідно, які описують внески в загальний закон розсіяння від 

розсіяння на формі об’єктів та скорельованості їхніх положень. За умови, 

що об’єкти не взаємодіють між собою, а кореляція між ними відсутня, S(q,r) 
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покладають рівним 1. Форм-фактор за визначенням має задовольняти умові 

F(q, r)→1, коли q→0. Крім того, часом, зручно переходити до іншого 

представлення у формулі (3.1). Враховуючи, що nV = φ – об’ємна 

концентрація частинок полідисперсної системи, маємо вираз для оцінки 

інтенсивності розсіяння нейтронів у нульовий кут (тобто, коли q→0): 

 
2(0) ( )с чI V  = −  , (3.2) 

де <V> – усереднений об’єм об’єктів, а величина (ρс - ρч)
2 – нейтронний 

контраст. 
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Рис. 3.5. Спектри малокутового розсіяння нейтронів рідинними системами: 

С70 / толуол та С70 / толуол / ацетонітрил – (а); б) С60 / толуол та 

С60 / толуол / ацетонітрил – (б). Криві відповідають зразкам із різним вмістом 

ацетонітрилу за об’ємом: 0 % –●; 25 % –Δ; 30 % –♦; 40 % –✶ (% за об’ємом). 

 

Як бачимо з рис. 3.5, загальною ознакою спектрів малокутового 

розсіяння нейтронів є зростання інтенсивності розсіяння в нульовий кут за 

умови зростання об’ємної частки ацетонітрилу у системі. Слід зазначити, 

що зареєстрована в спектрах інтенсивність швидко спадає до рівня 

залишкового некогерентного фону. Це свідчить про відсутність сигналу 
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розсіяння нейтронів на відносно малих об’єктах, а саме на мономерах 

фулеренів та їх невеликих кластерах. Така поведінка у спектрах є 

нетиповою, оскільки відомо, що фулерени розчиняються у толуолі досить 

добре [36, 65, 129, 130]. Відтак, враховуючи, що приготування зразків 

відповідних серій (для С60 та С70) здійснювалося так, аби концентрація 

фулеренів була однаковою за різного вмісту полярної компоненти 

(ацетонітрилу), зміни у спектрах відображають той факт, що при додаванні 

ацетонітрилу у системі зростає частка великих кластерів. Подібні проблеми 

з реєстрацією сигналу малокутового розсіяння рідинними системами 

фулеренів є розповсюдженою саме для нейтронного методу і пов’язана, 

насамперед, із фактором контрастування. Дійсно, можна оцінити значення 

нейтронного контрасту малих агрегатів та молекул фулеренів, які 

забезпечать помітний сигнал. Припустимо, що усі фулерени С70 (0.99 мг/мл) 

розчинились у толуолі, тоді їх об’ємна частка φ становитиме 0.1184 об. %. 

Об’єм молекул можна оцінити, поклавши за модель еліпсоїд обертання з 

малою віссю 0.71 нм та великою 0.79 нм [69]. Тоді, аби очікувати появу 

сигналу не нижче 1 см-1 , нейтронний контраст молекули фулерену має 

сягати значення 5×1023 см-4, що відповідало б густині довжини когерентного 

розсіяння для фулерену С70 7×1011 см-2 (аналогічне значення для толуолу 

становить 9×109 см-2). Вирахуване в такий спосіб значення для фулерену С60 

склало 6×1011 см-2. Оцінки густини довжини когерентного розсіяння 

нейтронів для фулеренів С60 наводилися у роботах [122, 131], де вказано 

межі зміни значень густини довжини когерентного розсіяння: від 

5.4×1010 см-2 для агломерованого, 5.6×1010 см-2 щільно упакованого 

фулерену до теоретично оціненого значення 7.6×1010 см-2 для поодиноких 

молекул С60 [130]. Логічно припустити, що реальні межі довжини 

когерентного розсіяння нейтронів для фулерену С70 матимуть той же 

порядок, що і для С60. Тому, для одержання помітного сигналу малокутового 

розсіяння нейтронів рідинною системою з фулеренами, які перебувають у 

молекулярному стані, необхідно аби молекули фулерену мали неприродньо 
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високий нейтронний контраст. Альтернативним шляхом збільшення 

інтенсивності розсіяння на фулеренах міг би бути шлях підвищення їх 

концентрації у розчині, але це неможливо внаслідок низького порогу 

розчинності фулеренів навіть у неполярних розчинниках. У зв’язку з цим, в 

експерименті було вибрано максимальну концентрацію фулеренів у зразках, 

яка є близькою до порогової. 

Незважаючи на складнощі реєстрації сигналу малокутового розсіяння 

нейтронів від мономерних частинок, одержані спектри дають інформацію, 

яка є достатньою для оцінки процесів кластероутворення у розчинах 

фулеренів, оскільки, відповідно до рівняння (3.2), інтенсивность розсіяння 

в нульовий кут пропорційний об’ємній концентрації частинок. Так, зміна 

інтеграла інтенсивності, вирахувана у межах, де сигнал перевищує фон, 

може слугувати мірою кількості агрегованого матеріалу. На рис. 3.6 

представлені залежності інтегралів інтенсивності від концентрації 

ацетонітрилу в системі. 
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Рис. 3.6. Залежності інтегральної інтенсивності малокутового розсіяння 

нейтронів в рідинних системах С60/толуол/ацетонітрил - (●) та  

С70/толуол/ацетонітрил - (■) від концентрації ацетонітрилу. Інтегрування 

здійснювалося в межах q від 0.07 нм-1 до 0.3 нм-1 
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Для зменшення впливу залишкового некогерентного фону, чисельне 

інтегрування здійснювалося лише на початкових ділянках спектрів до 

значення q = 0.3 нм-1 включно. Наведені на рис. 3.6 залежності вказують на 

зростання агломерованої фракції з підвищенням вмісту ацетонітрилу. При 

цьому, діелектрична проникність рідинної системи з толуолом ɛ = 2.3 

збільшується до ɛ ≈ 7.1 для рідинної системи толуол-ацетонітрил, при їх 

молярному відношенні в розчині як 3:2. Таким чином, при досягненні певної 

об’ємної порогової концентрації ацетонітрилу в розчині, яка знаходиться в 

межах від 25 до 30 %, відбувається процес різкого утворення кластерів з 

молекул С60, у той час як для фулерену С70 таке утворення не спостерігається 

навіть при досягненні концентрації 40 об. %. Такі відмінності в поведінці 

фулеренів за присутності ацетонітрилу можуть бути пояснені процесами 

сольватації, які були описані вище. 

Таким чином було показано, що в рідинних системах частка 

агломерованих фулеренів, що перебувають у термодинамічній рівновазі з їх 

поодинокими молекулами та малими кластерами, зростає при збільшенні 

концентрації полярної компоненти розчину – ацетонітрилу. При цьому, 

досліджувана залежність інтегральної інтенсивності від концентрації 

ацетонітрилу для рідинної системи на основі фулерену С60 має пороговий 

характер, у той час як аналогічна залежність для рідинної системи на основі 

С70 є монотонною у діапазоні зміни об’ємної концентрацій ацетонітрилу до 

40 %. 

Раніше процеси руйнування первинних кластерів фулеренів С60 були 

описані у роботах [124, 132] у розчині NМП при додаванні толуолу або води 

до системи віком більше 10 днів. Було показано, що реорганізація кластерів 

фулеренів С60 відбувається, якщо доля нового розчинника у системі складає 

більше 40 об. %.  

Аналогічні виміри були проведені для системи на основі фулеренів 

С70 у NМП при додаванні води. Результати експериментів наведені на 

рис. 3.7. Спектри малокутового розсіяння нейтронів складаються із двох 
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характерних частин: перша частина, яка відповідає експоненційному закону 

на початку спектру та друга відображає вихід спектру на плато у середині 

спектру. 
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Рис. 3.7. Експериментальні криві малокутового розсіяння нейтронів 

системою С70 / NMП / вода 

 

Для інтерпретації отриманих даних були проаналізовані залежності 

показника степеневого спадання кривої р. Якщо крива малокутового 

розсіяння описується виразом: 

 
2 2

0( ) exp( 3)p

gI q Aq I q R B−= + − +  , (3.3) 

де А і В – константи, I0 – інтенсивність розсіяння в нульовий кут, Rg – радіус 

гірації, то знаючи значення показника р, можна визначити фрактальність 

об’єктів, а отже і тип структури. Для визначення фрактальної розмірності 

можна скористатись виразом: 
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6 , для 3 4

M

S

D p p

D p p

=  


= −  
 . (3.4) 

В такий спосіб було проаналізовано два випадки для систем С70/NМП 

з додавання 20 і 80 об. % води. Отримані значення показника степеневого 

спадання р дорівнюють 3 і 2,2 відповідно, що відповідає переходу від 

поверхневих до масових фракталів. Схематично процес реорганізації 

представлено на рис. 3.8. 

(a) 

 

D = 2.2 

(б) 

 

D = 3 

Рис. 3.8. Два типи структури рідинної системи С70 / NMП із об’ємною 

долею води: 80 % (a) та 20 % (б) [133]. 

 

Як можна бачити, додавання води призводить до розщеплення щільно 

упакованих агрегатів і перехід до розгалужених кластерів. 

За допомогою апроксимації отриманих спектрів за формулою (3.3) 

було розраховано радіус гірації Rg агрегатів (Табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1. Радіус гірації фрактальних агрегатів для систем 

С70 / NMП / вода із різним об’ємним вмістом третьої компоненти 

Концентрація, % за об’ємом Rg, нм Io, cм-1 

20 17,5 ± 0,5 2,7 ± 0,3 

40 18,2 ± 1,0 2,5 ± 0,4 

60 18,0 ± 0,6 2,4 ± 0,2 

80 21,0 ± 1,0 3,6 ± 0,6 
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Аналіз даних поданих у Табл. 3.1 показує, що збільшення частки води 

у системі призводить до незначного збільшення радіусу гірації. Це є 

наслідком руйнування поверхні щільноупакованих кластерів та їх 

розгалуження у ланцюгоподібні структури (див. рис. 3.6), і, відповідно, 

збільшенням значення їх радіусу гірації. 

Отже із збільшення об’ємної долі води у щойно виготовленій системі 

С70 / NMП спостерігається розщеплення великих агрегатів у розгалужені 

кластери із незначним збільшенням радіусу гірації. Це узгоджується із 

отриманими раніше даними для систем на основі фулеренів С60. Слід 

зауважити, що вода практично не розчиняє фулерени (~1,3·10-11 мг/мл) і є 

більш полярним розчинником ніж NMП. Тому руйнування кластерів при 

додаванні води свідчить про аномальну розчинність фулеренів. На нашу 

думку, вказаний ефект визначається, насамперед, формуванням донорно-

акцепторних комплексів між фулеренами та розчинником NMП. 

 

3.2. Дослідження процесів агрегації фулеренів С60 та С70 при зміні 

полярності системи методом малокутового рентгенівського розсіяння  

 

Експерименти методом малокутового розсіяння нейтронів були 

виконані на установці BioSAXS станції Р12 на синхротроні PETRA III в 

Лабораторії молекулярної біології EMBL, DESY (м. Гамбург, Німеччина). 

Часово-пролітна відстань склала 3,1 м, діапазон переданих імпульсів q 

становив від 0,07 до 4,6 нм-1. Калібрування установки здійснювалось за 

допомогою бегената срібла. Розсіяння від зразка детектувалось на 

піксельному детекторі Pilatus 2M. Зразки з об’ємом 20 мкл вводились у 

капіляри за температури 200С. Було зроблено 20 послідовних знімків із 

експозицією 0,05 секунд, які об’єднували вимірювання зразка та буферу. 

Аби уникнути артефактів в результаті радіаційного пошкодження, всі криві 

розсіяння порівнювались з еталонним вимірюванням (як правило, першим), 

після чого інтегрувались за допомогою автоматизованої програми [55]. До і 
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після кожного вимірювання зразка було виміряно розсіяння від буферу, 

задля віднімання фону. Усі отримані дані нормовані на прямий пучок. 

 

3.2.1. Процеси реорганізації агрегатів фулеренів С70 у системі N-

метил-2-пірролідон / толуол 

 

Для виготовлення початкової системи фулерен С70 розчинювали в NMП 

шляхом механічного перемішування за допомогою магнітної мішалки. 

Концентрація фулеренів у розчиннику складала 0,61 мг/мл. Безпосередньо 

перед вимірюванням до стартової системи додавали толуол у 

співвідношеннях, які забезпечували концентрацію: 20 %, 40 %, 60 %, 70 % і 

80 % (за об’ємом). Зразок із 80 об. % толуолу було виміряно також через два 

тижні після приготування. 

Було проведено структурний аналіз початкової системи С70 / NMП та 

системи після поступового додавання до неї толуолу. Експериментальні 

дані приведені на рис. 3.9 і рис. 3.10. Усі експериментальні киві мають 

типову форму для полідисперсних систем і апроксимовані за допомогою 

рівняння (3.5). Серія кривих умовно може бути поділена на дві групи: 

системи із явною дворівневою структурою (початковий розчини без 

толуолу та із 20, 40 та 60 об‘ємними частками толуолу (рис. 3.9) і системи, 

які мають характерне плато в так званій «області Гіньє» (рис. 3.10), що є 

результатом розсіяння на відносно великих агрегатах фулерену С70, із 

характерними розмірами порядку 30 нм. 
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Рис. 3.9. Експериментальні криві малокутового рентгенівського розсіяння 

системами С70/NMП/толуол із вмістом толуолу: так званий початковий 

розчин 0 % – (ʘ), 20 об. % – (●), 40 об. % – (◄), 60 об. % – (▼). Пунктиром 

зображено внесок різних доданків рівняння (3.5). Суцільні лінії – 

апроксимація. Зміни у степеневому законі для певного інтервалу q за 

різних значень об‘ємної долі толуолу представлені на вкладці. 

 

Спостережуване плато може бути результатом суперпозиції розсіяння 

на декількох кластерах подібного розміру. Розсіяння на великих 

фрактальних структурах так само як і на відносно малих частинках 

враховано у наступному виразі [110, 134]: 

 ( ) ( )( )
2 2 2

1 2 2
3

( ) /3 ( ) /3 ( ) /3

1 ( / 6)g g g

p
qR qR qR

g kgI q A e B q erf qR e C e B
−

− − −
=  +   +  + , 

 (3.5) 

де q це вектор розсіяння,; A і C сталі, які відповідають інтенсивності 

розсіяння вперед; B – константа; р – показник степеню; Bkg – фонове 

розсіяння від розчинника; Rg1 і Rg2 – радіуси гірації більших та менших 

об‘єктів у системі відповідно. 
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Рис. 3.10. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння системою С70/NMП/толуол із вмістом толуолу: 0 % – (ʘ), 70 % 

– (▲), 80 % – (■), 80 % – (◊) через два тижні після приготування. Зміни у 

степеневому законі для певного інтервалу q для різних значень об‘ємної 

частки толуолу представлені на вкладці. 

 

Усі доданки у рівнянні (3.5) відповідають внескам відповідних рівнів 

організації у загальний дифракційний сигнал. На прикладі спектру 

розсіяння початкової системи С70 / NMП, що на рис. 3.9, можна прослідити 

їх окремі внески. Структурні параметри були оцінені за допомогою 

апроксимації експериментальних кривих із рис. 3.9-3.10 рівнянням (3.5), та 

подані у Табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2. Структурні параметри кластерів фулерену C70 у системі 

С70 / NMП / толоул, розраховані за допомогою апроксимації рівняння (3.5). 

Об‘ємний вміст 

толуолу в розчині, % 

Параметри 

Великі розміри Малі розміри 

Rg1, нм p Rg2, нм 

0 (початковий розчин) 44 ± 0.5 4.2 ± 0.1 1.35 ± 0.05 

20 – 3.2 ± 0.1 1.45 ± 0.05 

40 – 3.4 ± 0.1 1.5 ± 0.1 

60 – 4.8 ± 0.2 1.5 ± 0.1 

70 30.8 ± 0.5 4.7 ± 0.1 1.9 ± 0.5 

80 28.5 ± 0.5 4.8 ± 0.1 – 

80 (віком 2 тижні)  31.5 ± 0.5 4.9 ± 0.1 – 

 

Перша група спектрів (від 0 до 60 об. % толуолу), складається із двох 

частин (рис. 3.9). Це свідчить про існування значної кількості як малих 

об‘єктів, так і великих агрегатів у системі. Характерний розмір малих 

частинок складає Rg2 = (1.5 ± 0.1) нм. Їх реальний радіус може бути 

розрахований за допомогою апроксимації однорідних монодисперсних 

сфер: 

 
2 23

  
5

gR R=  . (3.6) 

Звідси R ≈ (1.9 ± 0.1) нм. Враховуючи розмір молекули С70 (0.7 нм), 

внесок у сигнал малокутового розсіяння у діапазоні q від 0,5 до 3 нм-1 дає 

розсіяння на поодиноких молекулах С70, їх димерах, тримерах тощо. Іншими 

словами, плато на рис. 3.9 є результатом розсіяння на відносно малих 

полідисперсних об‘єктах: мономерах, димерах та тримерах молекул С70. 

Зауважимо, що відповідне значення Rg для вихідної системи складає 

Rg2 = (1.35±0.05) нм. Таким чином після додавання толуолу у системі 

спостерігаються трохи більші кластери у порівняння із розчином фулеренів 

у чистому NMП. 
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Початкова частина спектру, при q ≤ 0.1 нм-1, описується 

експоненційний законом, який визначає фрактальну структуру великих 

кластерів із розмірами, що виходять за межі чутливості методики 

малокутового розсіяння. Експериментально отримані значення показника 

степеневого спадання р для рідинних систем із 20 та 40 об‘ємними % 

толуолу відповідно складають p = (3.2 ± 0.1), p = (3.4 ± 0.1), що властиво для 

структур із поверхневою фрактальністю. Їх фрактальна розмірність, DS = 6 

– p, складає 2.8 і 2.6. Інший тип фрактальної структури реалізується для 

системи із 60 об. % толуолу. Показник степеня становить p = (4.8 ± 0.2) (див. 

вкладку до рис. 3.9). Це свідчить про формування дифузної поверхні на 

великих та щільних кластерах [109]. При порівнянні спектрів для систем 

С70/NMП та С70/NMП/толоул, що на рис. 3.9, можна зробити висновок, що 

щільні кластери із розмірами більшими за 44 нм (Rg1 для початкової суміші) 

починають руйнуватися на поверхні, збільшуючи тим самим 

субмолекулярну частину фулеренів. Тим не менш, великі кластери у системі 

все ще занадто великі, аби бути поміченими за допомогою установки 

малокутового розсіяння. Остаточна структура агрегатів пов‘язана із 

об’ємом доданого толуолу. 

Поява області Гіньє для систем із часткою толуолу 70 і більше об. % 

вказує на існування в таких системах зменшених розмірів досліджуваних 

частинок. Подібний сигнал з‘являється внаслідок накладання сигналів від 

частинок близьких розмірів. У цьому випадку детектування розсіяння від 

малих кластерів стає складнішим. За оцінками розміри великих агрегатів 

(Rg1) складають: (30.8 ± 0.5) нм, (28.5 ± 0.5) нм, для частки толуолу 70 і 

80 об. % та (31.5 ± 0.5) нм для системи із 80 об. % толуолу через два тижні 

після приготування. Як бачимо, розмір агрегатів у системі з часом майже не 

змінюється, тобто система є стабільною. Нагадаємо, що отримані значення 

можна інтерпретувати лише як нижню границю розмірів агрегатів, тому що 

для даних систем у найменших значеннях діапазону q кривих розсіяння 

область Гіньє є не повністю відображеною. Аналіз змін степеневого закону 
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при додаванні толуолу до системи С70 / NMП дозволяє виявити формування 

кластерної структури, про що свідчать більші значення показника 

степеневого спадання p (вкладка до рис. 3.10). Агрегати у початковому 

розчині С70 / NMП мають показник p = (4.2 ± 0.1). Це свідчить про наявність 

кластерів із дифузною поверхнею [134, 135]. Однак після додавання толуолу 

більше 70 об. % значення р збільшується до значення 4.7 – 4.9, що 

відповідає збільшенню дифузності (розмитості) поверхні [109, 135]. Таким 

чином було показано, що додавання толуолу скоріше призводить до 

розчинення поверхні великих агрегатів аніж до руйнування всього їх об‘єму. 

 

3.2.2. Процеси реорганізації агрегатів фулеренів С70 у системі 

толуол / N-метил-2-пірролідон  

 

Виготовлення рідинної системи С70/толуол/NMП відбувалось 

аналогічно до виготовлення попередніх зразків. Перед експериментом до 

вихідної системи С70/толуол додавали NMП у наступних співвідношеннях: 

20 %, 40 %, 50 %, 60 % і 80 % (за об’ємом).  

Щоб виявити присутність і оцінити розміри агрегатів фулеренів С70 у 

системі С70/толуол/NMП було проведено експерименти методом 

малокутового рентгенівського розсіяння. Аби у системах встигли 

сформуватись агрегати достатньої кількості для спостереження сигналу 

малокутового розсіяння, усі виміри були проведені через 3 тижні після 

приготування досліджуваних систем. Отримані експериментально спектри 

малокутового розсіяння представлені на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння для системи С70/толуол при додаванні NMП з об’ємною 

часткою: 20 % – (✶), 40 % – (♦), 50 % – (▲), 60 % – (■), 80 % – (●). Суцільна 

лінія – апроксимація I(q) за допомогою рівняння (3.3). 

 

На відміну від системи С70/NMП/толуол, щойно наведені на рис. 3.11 

криві розсіяння монотонно спадають зі збільшенням частки NMП у системі. 

Значення інтегральної інтенсивності (див. рис. 3.12) зменшується при 

додаванні полярного розчинника до 60 %, і зростає коли доля NMП складає 

80 %. 

Спектр малокутового розсіяння має два характерних регіони: регіон 

степеневого спадання на початку спектру (q < 0,2 нм-1) і плато у 

середині (0,2 < q < 2 нм-1). Криві розсіяння від великих фрактальних 

структур (великих агрегатів) і від об’єктів малого розміру були 

апроксимовані за формулою (3.3). 
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Рис. 3.12. Залежність інтегральної інтенсивності розсіяння від об’ємної 

частки NMП, отримана чисельним інтегруванням у діапазоні змінних q від 

0.03 до 3 нм–1. 

 

Показник ступеня р дорівнює 3.95 ± 0.03, що відповідає поверхневому 

фракталу (3<р<4). Згідно формули (3.4) фрактальна розмірність DS дорівнює 

2.05, що вказує на утворення щільно-упакованих агрегатів. 

Нагадаємо, що реєстрація великих кластерів обмежена діапазоном q. 

Характерний розмір великих агрегатів тоді складає D > 2π/qmax ≈ 30 нм (див. 

рис. 3.11) Не зважаючи на присутність великих агрегатів, розсіяння малими 

об’єктами також добре реєструється, що свідчить про їх велику частку у 

системі (більше 50%). Розмір малих об’єктів складає Rg = (1.3 ± 0.1) нм. 

Радіус гірації, розрахований теоретично у відповідності до еліпсоїдальної 

моделі з піввіссю а = 0.4 нм і b = 0.36 складає Rg теор = 0.29 нм. У такому 

випадку можна оцінити, що малі агрегати містять порядку 90 молекул 

фулеренів, згідно припущення, що структурні одиниці сферичних агрегатів 

є монодисперсними. 
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3.2.3. Перебудова кластерів фулеренів С60 в рідинній системі з N-

метил-2-пірролідоном при додаванні до неї толуолу 

 

Аналогічно до системи С70 / NMП / толуол методом малокутового 

рентгенівського розсіяння було досліджено систему на основі фулеренів С60 

Перед вимірюванням до стартової системи С60 / NMП додавали толуол у 

співвідношеннях: 20 %, 40 %, 50 %, 60 % і 80 % (за об’ємом). Зразок із 

80 об. % толуолу було виміряно також через два тижні після приготування. 

Отримані спектри малокутового розсіяння представлено на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Спектри малокутового рентгенівського розсіяння для системи 

С60 / NМП / толуол із різними об’ємними частками толуолу: 0 % - (✶), 40 

% – (◄), 50 % – (♦), 60 % – (■), 80 % – (○) і 80 % через 2 тижні після 

приготування (●). Суцільна лінія – модельна крива.  

 

Апроксимація кривих здійснювалась за формулою (3.5). Як видно із 

рис. 3.13 спектри малокутового розсіяння рентгенівського синхротронного 

випромінювання суттєво залежать від вмісту толуолу. Тип кривих розсіяння 

подібний до кривих, які спостерігались в системах на основі фулеренів 

С70/NМП при додаванні толуолу (рис. 3.9-3.10). Тут теж можна виділити два 
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типи спектрів: із дворівневою структурою (20-50 об. % толуолу) та спектри, 

що утворені внаслідок розсіяння на агрегатах одного розміру (60-80 об. % 

толуолу).Спектри першого типу відображають розсіяння на великих (R> 

100 нм) та малих (R~15 нм) об’єктах. Після додавання 50% толуолу 

спостерігається реорганізація кластерів і їх руйнування до розмірів порядку 

35 нм (див. рис. 3.14). У літературі зустрічаються свідчення, що пороговою 

є концентрація 40 % толуолу [124, 136]. Зазначимо, що реєстрація малих 

агрегатів за допомого методики малокутового розсіяння ускладняється 

перекриттям сигналів від частинок близьких розмірів. 
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Рис. 3.14. Зміна радіусу гірації агрегатів, розрахованого за рівнянням 

(3.5), у залежності від частки толуолу, що додавалася до системи 

С60/NМП  

 

3.2.4. Перебудова кластерів фулеренів С60 в рідинній системі з 

толуолом при додаванні до неї N-метил-2-пірролідону  

 

Як було показано, збільшення вмісту толуолу вище 50 % у системі 

С60 / N-метил-2-пірролідон / толуол призводить до реорганізації агрегатів 

фулеренів. Тому постає задача дослідити процеси кластероутворення у 

системі С60/толуол при додаванні NМП. Для оцінки розмірів агрегатів 

фулеренів у системі толуол / N-метил-2-пірролідон при збільшенні 
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полярності розчину було виконано експерименти методом малокутового 

рентгенівського розсіяння. Експерименти проводили аналогічно до 

попередніх систем, описаних у п. 3.2.3. Так NМП до системи С60/толуол 

додавали у наступних співвідношеннях: 0 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 % і 

80 % (за об’ємом). Експериментальні дані наведено на рис. 3.15. 
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Рис. 3.15. Спектри малокутового рентгенівського розсіяння для систем 

С60/толуол/NМП із різними частками NМП: 0 % – (●), 20 % – (○), 30 % – 

(■), 40 % – (□), 50 % – (■), 60 % – (◄), 80 % – (♦). Суцільна лінія – модельна 

крива. Для наочності спектри помножено на відповідні коефіцієнти. 

 

Зазначимо, що на спектрі початкової системи С60 у толуолі 

спостерігається розсіяння на великих агрегатах фулеренів, що збігається із 

більш ранніми роботами, у яких спостерігали присутність агрегатів 

фулеренів у неполярних розчинниках, якщо були використані нерівноважні 

методи приготування [37, 136-138]. Аналіз малокутового розсіяння 

рентгенівського випромінювання виявляє два рівня агрегації, які виникають 

при досягненні частки NМП 50 об. %. Про це свідчить плато на рис. 3.15 для 

систем із 50, 60 та 80 об. %. У зв‘язку з цим криві рентгенівського розсіяння 
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були опрацьовані із використанням моделі, що дозволяє враховувати внесок 

розсіяння від агрегатів двох характерних розмірів [139], де інтенсивність 

розсіяння (диференційний переріз розсіяння) описується формулою: 

 2 2
2 2

( )
1 ( ) 1 ( )

a b
bkg

a b

I I
I q I

qR qR
= + +

   + +   

 , (3.7) 

де q – модуль вектору розсіяння, Ra, Rb – характерні розміри розсіюючих 

об‘єктів на обох рівнях, Ia и Ib – певні коефіцієнти розсіяння, Ibkg – 

залишковий фон після введення поправки на розсіювання чистим 

розчинником. Коефіцієнти Ia та Ib у рівнянні (3.7) пов‘язані рівнянням: 

 

2

2

a aa

b b b

n VI

I n V
= , (3.8) 

де na та nb – концентрації агрегатів двох типів за розмірами, Va та Vb – об‘єми 

розсіюючих частинок. Кутові дужки відповідають усередненню за 

розмірами. 

За допомогою апроксимації кривих малокутового розсіяння були 

визначені значення радіусів інерції Rg агрегатів фулеренів, наведені на 

рис. 3.16. З аналізу даних рис. 3.16 випливає, що збільшення частки 

полярної компоненти призводить до росту одночасно як малих агрегатів, із 

характерними розмірами ~1.2 нм, що збігається із попередніми даними для 

рідинних систем С60 у неполярних розчинниках [140], так і великих 

агрегатів із розмірами більше 80 нм. Зауважимо, що при збільшенні розмірів 

великих агрегатів вище 100 нм, які не можуть бути зареєстровані за 

допомогою використаної установки, з’являється сигнал розсіяння на малих 

агрегатах при q = 0.6–1 нм–1. Така зміна спостерігалась у випадку, коли 

частка NМП у системі складала більше 50%. 
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Рис. 3.16. Динаміка збільшення радіуса гірації Rg для малих (●) і великих 

(■) агрегатів. 

 

Таким чином методами малокутового розсіяння було досліджено низку 

рідинних систем на основі фулеренів С60 і С70, що наведено у додатку Б. 

Показано, що реорганізація кластерів фулеренів у системі NМП / толуол 

спостерігається як для фулеренів С60, так і для фулеренів С70. Обидві 

системи мають дворівневу структуру за вмісту толуолу більше 50 об. % для 

фулеренів С60, і більше 60 об. % для фулеренів С70. Вказані значення 

концентрації толуолу є пороговими, при досягненні яких спостерігається 

руйнування агрегатів або їх утворення, що відбувається відповідно при 

зменшенні та при збільшені полярності рідинної системи. 

Аналіз фрактальної розмірності досліджуваних систем показав, що 

процеси руйнування агрегатів фулеренів відбуваються так, що щільно-

упаковані агрегати руйнуються до стану розгалужених кластерів. 

Показано, що в досліджуваних рідинних системах із часткою толуолу 

менше 50 % у випадку із фулеренів С60 і менше 60% у випадку фулеренів 

С70 присутні частинки двох розмірів: великі агрегати (більше 80 нм) та 

невеликі агрегати розмірами ≈ 1.9 нм. У той же час при збільшенні долі 

толуолу вище порогового значення в системі спостерігається розсіяння від 
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частинок середніх розмірів (≈ 31 нм), що на нашу думку спричинено 

руйнуванням великих агрегатів. Слід зазначити, що розсіяння від об’єктів 

таких розмірів може перекривати сигнал від розсіяння на малих частинках. 

Тому для систем із великою концентрацією толуолу розсіяння від малих 

кластерів (мономерів, димерів тощо) не можливо зареєструвати. 
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РОЗДІЛ 4 

 

СОЛЬВАТОХРОМНИЙ ЕФЕКТ ТА ПРОЦЕСИ 

КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ ФУЛЕРЕНІВ С60 І С70 У СИСТЕМАХ 

ТОЛУОЛ / N-МЕТИЛ-2-ПІРРОЛІДОН 

 

4.1. Дослідження процесів кластероутворення фулеренів С60 І С70 

методами динамічного розсіяння світла 

 

4.1.1. Особливості кластероутворення фулеренів С70 при 

зменшенні полярності системи 

 

Для отримання трикомпонентних систем з фулеренами С60 та С70 

(науково-виробнича компанія “НеоТекПродакт”, чистота: С60 > 99.9 %, С70 

> 99 %) у розчинниках N-метил-2-пірролідон (NMП) та толуол (торгово-

промислова компанія "Хімтехімпорт", чистота > 99 %) фулерени спочатку 

розчиняли у розчиннику NMП або толуолі (далі - початковий розчинник, 

відповідно) та перемішували за допомогою магнітного перемішувача на 

протязі 20 хвилин за кімнатної температури. Після змішування до зразків 

додавався наступний розчинник - толуол або NMП, відповідно. 

Концентрація фулеренів С70 складала 0.06 мг/мл, фулеренів С60 – 0.09 мг/мл.  

Визначення функцій розподілів гідродинамічних розмірів агрегатів 

фулеренів здійснювалися методом динамічного розсіяння світла за 

допомогою приладу Photocor Compact-Z (Photocor Ltd., Естонія). Усі зразки 

були приготовані таким чином, аби концентрація фулеренів залишалась 

однією і складала 0.06 ± 0.001 мг/мл. Вимірювання відфільтрованих зразків 

виконувалися через дві години після приготування. Для вимірювання 

використовувались стандартні скляні баночки - віали, об’ємом 4 мл. Зразки 

витримувались при температурі 20.0 ± 0.05 0С. Джерелом випромінювання 

слугував He-Ne лазер з довжиною хвилі 654 нм та потужністю 20 мВ. Кут 
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розсіяння становив 900. За допомогою програмного забезпечення DynaLS 

(Alango Technologies Ltd., Ізраїль) з інтенсивності розсіяного світла було 

відтворено та проаналізовано автокореляційну функцію. Використовуючи 

одержані значення коефіцієнтів дифузії за допомогою рівняння Стокса-

Ейнштейна (2.42) були оцінені значення гідродинамічного радіусу 

частинок. 

 Слід зазначити, що частинки малих розмірів порядку 1 нм, що 

відповідає мономерам, димерам та тримерам фулеренів, не міг бути 

зареєстрований методом динамічного розсіяння світла через те, що внесок 

розсіяння від великих агрегатів був домінуючим у загальному сигналі 

розсіяння. 

 Результати досліджень систем С70 / NMП при додаванні толуолу 

наведено на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Розподіл за розмірами частинок у системі С70 / NMП при додаванні 

толуолу: ■ – 0 % (початкова система С70/NMP); ● – 20 %; ▲ – 40 %; ♦ – 60 %; 

◄ – 70 %; ► – 80 %; ▼ – 90 %. На вкладці нeнаведено середній розмір 

агрегатів за різної частки доданого до системи толуолу. Сіре поле графіку 

відтворює діапазон розмірів, які можливо зареєструвати за допомогою 

методів малокутового розсіяння. 
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Як можна бачити з рис. 4.1, у всіх досліджуваних системах 

С70 / NMП / толуол присутні великі агрегати із розмірами ~ 90 нм. Водночас 

видно, що при перевищенні порогового значення частки толуолу (70 об. %) 

у системі також спостерігається розсіяння від невеликих агрегатів із 

розмірами (13–25) нм, (11–27) нм та (4–14) нм, що відповідає значенням 

об’ємних часток толуолу у системі відповідно 70, 80 та 90 %. Слід 

зауважити, що при подальшому збільшенні частки толуолу, перевищивши 

значення 70 об. %, спостерігається подальше руйнування малих агрегатів. 

Як було описано у п. 1.3., фулеренам властива висока розчинність у 

неполярних розчинниках, як наприклад толуол; розчинність зменшується зі 

збільшенням полярності розчину. Разом з тим, за значень діелектричної 

проникності ε < 27 та концентрації, що є нижчою концентрації насичення, 

фулерени С70 мають знаходитись у системі у молекулярній формі, тобто 

цілком розчинені. Однак, у випадку системи С70 / NMП / толуол зменшення 

полярності нижче порогового значення - 27 (див. Табл. 4.1) не призводить 

до руйнування агрегатів. Поява малих агрегатів спостерігається лише у тому 

випадку, якщо частка толуолу у системі складає 70 об. % і більше, що 

відповідає значенню діелектричної проникності ε < 5.17.  

 

Таблиця 4.1. Значення діелектричної проникності розчинів 

толуол / NMП, розраховане за формулою (1.2). 

NMП, об. % Толуол, об. % ε 

100 0 32 

80 10 19,0 

70 30 14,7 

60 40 11,3 

50 50 8,7 

40 60 6,7 

30 70 5,2 

20 80 4,0 

0 100 2,4 
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Інтенсивність квазіупружного розсіяння світла на малих частинках 

значно менша ніж на великих агрегатах. Так, для реєстрації наявності 

частинок малих розмірів методом динамічного розсіяння світла, їх кількість 

має перевищувати кількість великих агрегатів на 2 порядки [141]. Тому для 

наочності одночасно з розподілом розмірів, розрахованих «за 

інтенсивністю», розглядається розподіл «за масою» (рис. 4.2) та «за числом 

частинок» (рис. 4.3). 
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Рис. 4.2. Розподіл розмірів частинок за масою у системі С70 / NMП при 

додаванні толуолу: ■ – 0 % (початкова система С70/NMP); ● – 20 %; ▲ – 

40 %; ♦ – 60 %; ◄ – 70 %; ► – 80 %; ▼ – 90 %. 

 

Як бачимо із рис. 4.2, висота піків для систем С70 / NMП / толуол із 70, 

80 та 90 об. % толуолу є значно більшою в діапазоні малих розмірів (4-

27) нм, ніж у діапазоні великих - (60-130) нм. Це свідчить про те, що сумарна 

маса малих частинок набагато більша маси великих агрегатів, тобто система 

містить переважну більшість частинок малих розмірів.  
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Для підтвердження припущень про кількість частинок великих і 

малих розмірів було проаналізовано розподіл розмірів за числом частинок 

(рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Розподіл розмірів за числом частинок у системі С70 / NMП при 

додаванні толуолу: ■ – 0 % (початкова система С70NMP); ● – 20 %; ▲ – 

40 %; ♦ – 60 %; ◄ – 70 %; ► – 80 %; ▼ – 90 %. 

 

Із рис. 4.3 можна бачити, що додавання толуолу в межах 20-40 об. % 

призводить до збільшення розмірів агрегатів, що є нетиповим, оскільки 

розчинність фулеренів у толуолі вища, аніж у NMП. Можливо, це 

спричинено специфічною сольватацією фулеренів у початковому 

розчиннику NMП, при якому співвідношення розчинників у сольватній 

оболонці навколо молекул фулеренів відмінний від співвідношень 

розчинників у об’ємі системи. Слід зазначити, що збільшення розмірів 

порівняно із розмірами агрегатів у початковій системі С70 / NMП було 

виявлено і у спектрах, отриманих за допомогою методу малокутового 

рентгенівського розсіяння, та описаних у п. 3.2.1. Разом з тим, аналогічно до 

попередніх даних з розподілів за інтенсивністю та за масою частинок у 

системі спостерігається наявність значної кількісті агрегатів малих розмірів 

для систем із часткою толуолу 70, 80 та 90 об. %. 
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Таким чином методом динамічного розсіяння світла було 

зареєстровано наявність частинок з двома характерними значеннями 

розмірів для систем із часткою толуолу 70 і більше об. %, що вже 

спостерігалося за допомогою методів малокутового рентгенівського 

розсіяння. Водночас варто зазначити, що пороговий характер появи малих 

агрегатів у системі С70 / NMП / толуол з часткою толуолу 70 і більше об. % 

та відсутність агрегатів проміжних розмірів може свідчити про специфічну 

сольватацію фулеренів у NMП. 

 

4.1.2. Особливості кластероутворення фулеренів С70 при 

збільшенні полярності системи  

 

Для аналізу процесів агрегації фулеренів С70 було досліджено 

аналогічну систему С70 / толуол при додаванні NMП. Результати 

представлені на рис. 4.4.  
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Рис. 4.4. Функції розподілу за розмірами частинок у системі С70 / толуол 

при додаванні NMП: ■ – 0 % (початкова система С70 / толуол): ▼ – 10 %; 

► – 20 %; ◄ – 30 %; ♦ – 40 %; ● – 50 %; ▲ – 60 %; ● – 80 %; 

Можна бачити, що розміри агрегатів фулеренів поступово збільшуються 

при додаванні NMP, тобто при збільшенні полярності системи. У системах 
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із часткою NMP менше 40 об. % присутні частинки із розмірами (0.9-29) нм. 

При додаванні 40 об. % NMP спостерігаються агрегати з розмірами порядку 

(26-64). Подальше збільшення частки NMP у системі призводить до 

поступового збільшення розмірів агрегатів від 27 до 81 нм (див. Табл.4.2). 

 

Таблиця 4.2. Розміри агрегатів фулеренів С70 у системі 

толуол / NMП за даними динамічного розсіяння світла 

Частка 

NMП, об. % 
Діапазон розмірів, нм Положення максимуму, нм 

0 0,9 – 21 3,6 

10 0,9 – 6 1,7 

20 0,9 – 13 3,3 

30 12 – 29 15,7 

40 26 – 64 34,9 

50 27 – 77 42,3 

60 44 – 81 51,5 

80 26 – 65 35,6 

 

Слід зауважити, що при додаванні 80 об. % NMП до системи 

С70 / толуол спостерігається зменшення розмірів великих агрегатів, що 

також було відзначено на спектрах малокутового рентгенівського розсіяння. 

Даний процес агрегації фулеренів С70 спостерігається і у розподілі 

розмірів частинок за масою (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Розподіл розмірів частинок за масою у системі С70 / толуол при 

додаванні NMП: ■ – 0 % (початкова система С70 / толуол); ● – 20 %; ▲ – 

40 %; ♦ – 60 %; ◄ – 70 %; ► – 80 %; ▼ – 90 %. 

 

 Можна бачити, що збільшення частки полярної компоненти 

призводить до збільшення розмірів агрегатів. Слід зауважити, що 

присутність агрегатів фулеренів реєструється навіть при малому значенні 

відносної діелектричної проникності ε = 5.2 у системі із часткою NMP 

30 об. %. Як і раніше, при додаванні 80 об. % NMP спостерігається 

зменшення розмірів агрегатів. Зауважимо, що у розглянутій системі 

С70 / толуол / NMП на відміну від системи С70 / NMП / толуол не 

спостерігається раптового руйнування агрегатів, якщо частка толуолу в 

системі складає більше 70 об. %. 

 

4.1.3. Процеси кластероутворення фулеренів С60 за даними 

динамічного розсіяння світла 

 

Методом динамічного розсіяння світла були проведені дослідження 

свіжозготованих рідинних систем С60 / NMП при додаванні толуолу. 
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Отримані дані також виявили різке руйнування агрегатів фулеренів при 

додаванні великої кількості толуолу (рис. 4.6). Виходячи із результатів 

малокутового розсіяння цікавим було дослідження поведінки фулеренів 

саме при співвідношенні розчинників 40 % NMП до 60 об. % толуолу. 
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Рис. 4.6. Розподіли за розмірами частинок у системі С60 / NMП при 

додаванні толуолу: ● – 20 %; ▲ – 40 %; ♦ – 60 %; ◄ – 70 %; ► – 80 %; ▼ –

90 %. 

 

Оскільки виміри були виконані для свіжої системи С60 / NMП, у 

результаті спостерігається два конкуруючих процеси: утворення комплексів 

із молекулами NMП з часом та руйнування агрегатів при додаванні толуолу 

за рахунок зміни складу розчинників у сольватній оболонці. Як бачимо всі 

системи мають характерні розміри агрегатів від 5 до 40 нм, однак при 

додаванні великої частки толуолу, 90 об. %, спостерігається руйнування 

агрегатів до розмірів ~ 1 нм. Розподіли за масою та числом частинок 

демонструють аналогічні закономірності (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Розподіли розмірів частинок за масою у системі С60 / NMП при 

додаванні толуолу: ● – 20 %; ▲ – 40 %; ♦ – 60 %; ◄ – 70 %; ► – 80 %; ▼ –

90 %. 

 

Як бачимо з рис. 4.7, водночас із процесом руйнування агрегатів 

(частка толуолу менше 60 об. %) спостерігається збільшення розмірів 

агрегатів для систем із часткою толуолу 60 і 70 об. %, що викликане 

утворенням комплексів між молекулами фулеренів та NMП із часом. Однак, 

процеси комплексоутворення можуть відбуватися доти, доки частка 

толуолу в системі не перевищить 80 об. %. Про це також свідчить 

зменшення розмірів агрегатів у випадках, коли частка толуолу складає 80 і 

90 об. %. 

Для порівняння були проведені експерименти методом динамічного 

розсіяння світла для системи С60 / толуол при додаванні NMП. Результати 

на ведені на рис. 4.8 і 4.9. 
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Рис. 4.8. Розподіли за розмірами частинок у системі С60 / толуол при 

додаванні NMП: ■ – 0 % (початкова система С60 / толуол): ▼ – 10 %; ► – 

20 %; ◄ – 30 %; ♦ – 40 %; ● – 50 %; ▲ – 60 %; ● – 80 %; 

 

Як бачимо із рис. 4.8 у системі спостерігається два максимуми, якщо 

частка NMП складає 20 - 40 об. %, і один максимум – для систем із часткою 

NMП, що перевищує 40 % (див. Табл.4.3). Це означає, що при малій 

концентрації NMП (< 40 об. %) у системі присутні частинки двох розмірів, 

однак при збільшенні частки NMП у системі спостерігаються агрегати із 

одним характерним розміром ~ 40 нм. Зауважимо, що мономери фулеренів 

(характерний радіус ≈ 0.27 нм), ймовірно присутні у системах із часткою 

NMП 10 об. %, можуть бути не зареєстровані через технічні особливості 

приладу. 

 

Таблиця 4.3. Розміри агрегатів фулеренів С60 у системі 

толуол / NMП за даними динамічного розсіяння світла 

Частка NMП, об. % Діапазон розмірів, нм 

0 1 – 5 – 

10 – 28 – 60 
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Частка NMП, об. % Діапазон розмірів, нм 

20 3 – 6 27 – 80  

30 2 – 3 45 – 96 

40 10 – 22 35 – 116 

50 27 – 66 – 

60 38 – 70 – 

80 19 – 48 – 

 

Таким чином при збільшенні частки NMП спостерігається 

переорганізація агрегатів, а саме перехід системи, що містить частинки двох 

характерних розмірів до системи із частинками одного характерного 

розміру. 

Даний ефект спостерігається і при аналізі розподілів за масою, що 

представлено на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. Розподіли розмірів частинок за масою у системі С60 / толуол при 

додаванні NMП: ■ – 0 % (початкова система С60 / толуол): ▼ – 10 %; ► – 

20 %; ◄ – 30 %; ♦ – 40 %; ● – 50 %; ▲ – 60 %; ● – 80 %; 
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Аналогічно до системи із фулеренами С70 / толуол / NMП , у системі 

на основі фулеренів С60 спостерігається поступове збільшення розмірів 

агрегатів при додаванні NMП. Зауважимо, що внесок від розсіяння на 

великих агрегатах, для систем із часткою NMП значно менший, ніж той, що 

спостерігався при розподілі розмірів частинок за інтенсивністю (рис. 4.8). 

Причини відмінностей було описано у п. 4.1.1. Отримані дані свідчать про 

малу масу сукупності великих частинок у порівнянні із сумарною масою 

малих агрегатів.  

Таким чином було показано принципову відмінність у процесах 

кластероутворення систем фулеренів С70 / NMП при додаванні толуолу та 

систем С70 / толуол при додаванні NMП. Показано, що при додаванні 

толуолу до початкової системи С70 / NMП спостерігається різке руйнування 

агрегатів, якщо частка доданого толуолу складає 70 об. % та більше. З 

іншого боку, додавання NMП до системи С70 / толуол призводить до 

поступового збільшення розмірів агрегатів. Даний ефект вказує на 

специфічну сольватацію молекул фулеренів у розчиннику NMП. Також 

було досліджено аналогічні системи на основі фулеренів С60 і виявлено 

схожість між процесами кластероутворення фулеренів С60 і фулеренів С70. 

Результати експериментів добре узгоджуються із отриманими раніше 

даними методами малокутового розсіяння. 

 

4.2. Спостереження сольватохромного ефекту у рідинних 

системах фулеренів  

 

Відомо, що для рідинних систем з фулеренами властивим є явище 

сольватохромізму. Сольватохромізм або сольватохромний ефект полягає у 

зміні оптичного спектру поглинання при зміні сольватної здатності 

розчинника. Виділяють дві причини появи сольватохромного ефекту: 

агрегація фулеренів або утворення донорно-акцепторних комплексів між 

молекулами фулеренів та молекулами розчинника. Разом з тим у рідинних 
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системах фулеренів з NMП спостерігається явище повільного 

сольватохромізму, яке проявляється у згладжуванні спектру поглинання із 

часом. Причини появи повільного сольватохромного ефекту, спираючись на 

дослідження процесів агрегації при зміні полярності системи, полягають не 

в утворенні агрегатів, а мають більш складний характер і спричинені 

взаємодією молекул фулеренів із молекулами розчинника.  

Далі розглянемо повільний сольватохромний ефект у рідинних 

системах фулеренів, а також різкий сольватохромний ефект, тобто різку 

зміну спектру поглинання за незначної зміни складу розчинників. 

Спробуємо проаналізуємо причини появи сольватохромного ефекту і 

порівнянємо із попередніми результатами.  

 

4.2.1. Повільний сольватохромний ефект у рідинних системах 

С70 / толуол при додаванні N-метил-2-пірролідону. 

 

Для проведення експериментів методом УФ-вид спектроскопії 

фулерени С60 і С70 (науково-виробнича компанія “НеоТекПродакт”, чистота: 

С60 > 99.9 %, С70 > 99 %) послідовно розчиняли у N-метил-2-пірролідоні 

(NMП) або толуолі (торгово-промислова компанія "Хімтехімпорт" чистота 

> 99 %), після чого змішували із другим розчинником. Концентрація 

фулеренів у початковій системі складала 0.19 мг/мл. Для інтерпретації 

результатів усі отримані спектри були нормовані на концентрацію. 

Відомо, що явище повільного сольватохромізму є необерненим. Тобто 

у спектрі поглинання з часом відбуваються неминучі зміни, а саме 

спостерігається згладжування усіх характерних максимумів. На рис. 4.10 

представлено часову залежність спектру поглинання системи С70 / толуол 

при додаванні 20 об. % NMП.  
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Рис. 4.10. Зміна оптичного спектру поглинання системи 

С70 / толуол / NMП з часом. Частка NMП складає 20 об. %. На вкладці 

зображено зміну з часом значення оптичної густини для λ = 382 нм. 

 

Можна бачити, що характерні піки для системи С70 / толуол / NMП 

експоненційно спадають із часом і цілком зникають уже через добу після 

приготування зразків. Слід зазначити, що спостережені зміни є 

необерненими в часі, тобто подальше додавання толуолу до системи не 

призводить до зміни спектру чи появи характерних піків. Еволюція спектрів 

системи С70 / толуол / NMП із часткою NMП рівною 10 об’ємним % 

наведено на рис. 4.11. 
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Рис. 4.11. Зміна з часом оптичного спектру поглинання системи С70 / толуол 

при додаванні 10 об. % NMП. 

 

Водночас із зміною інтенсивності поглинання у спектрах системи 

С70 / толуол / NMП із часом спостерігається гіпсохромний зсув, тобто зсув 

спектрів у короткохвильову область. Наведене явище спостерігається для 

усіх досліджених систем С70 / толуол / NMП, де частка NMП варіюється від 

10 до 30 об. %. Величини зсуву, Δλ, зібрані до Табл.4.4. 

 

Таблиця 4.4. Зсув піків на рис. 4.11. залежно від часу для систем 

С70 / толуол при додаванні різних часток NMП. 

Частка 

NMП, об. % 

Координата піку, нм 

Щойно 

виготовлена 

система 

Через 

15 хв. 

Через 

30 хв. 

Через 

45 хв. 

Через 

1 год. 45 

хв. 

Δλmax 

10 471 469 468 467 464 7 

20 470 466 460 453 - 17 

25 468 464 458 - - 10 

30 468 457 - - - 11 
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 Як бачимо із Табл.4.4 для всіх систем із різними частками NMП 

спостерігається зсув максимумів у короткохвильову область. Водночас, 

помітно, що при збільшенні частки NMП у системі також спостерігається 

гіпсохромний зсув характерного піка за λ = 471 нм. Раніше повідомлялось, 

що агрегація частинок у системі викликає зсув оптичних спектрів у 

довгохвильову область [142].  

 

4.2.2. Сольватохромний ефект у системах С70 / N-метил-2-

пірролідон та С70 / толуол при зміні полярності системи 

 

Разом із повільним сольватохромним ефектом для фулеренів у 

рідинних системах виготовлених на рідинній основі типу 

полярний / неполярний розчинник, притаманний так званий різкий 

сольватохромний ефект. На рис. 4.12 представлені зміни оптичних спектрів 

поглинання рідинної системи С70 / толуол / NMП. 
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Рис. 4.12. Спектри оптичного поглинання системи С70 / толуол / NMП за 

різного вмісту NMП. Числами позначені номери максимумів. 
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Можна бачити, що спектр початкової системи С70 / толуол має сім 

типових для фулеренів С70 максимумів, інтенсивність яких спадає при 

додаванні розчинника NMП, а для систем із часткою NMП більше 70 об. % 

більшість піків зникають згладжуючись. Аби впевнитись, що згадане 

згладжування піків не спричинене старінням системи, було проведено 

контрольний вимір над початковою системою після проведення 

експерименту. Як бачимо із рис. 4.12 контрольний спектр (системи 

С70/толуол) залишається незмінним впродовж тривалого часу, тобто система 

не змінює своїх властивостей протягом часу, за який відбувалися 

експериментальні виміри. Зміна інтенсивності поглинання є монотонною і 

не проявляє ознак наявності критичних точок за концентрацією NMП. 

Зауважимо, що для систем С70 / толуол / ацетонітрил спостерігається різка 

зміна спектрів поглинання систем, яка спричинена агрегацією фулеренів і 

залежить лише від полярності системи [80]. У системі С70 / толуол / NMП 

разом із зменшенням інтенсивності поглинання спостерігається також і 

гіпсохромний зсув, зсув спектрів у короткохвильову область (рис. 4.13).  
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Рис. 4.13. Гіпсохромний зсув у спектрах поглинання системи С70 / толуол 

при додаванні NMП. Числами позначені номери максимумів, що наведені 

на рис. 4.12. Спектри нормовані на концентрацію фулеренів. 
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Як бачимо, при збільшенні полярності системи, тобто при додаванні 

NMП, спостерігається гіпсохромний ефект і гіпсохромний зсув. Величина 

гіпсохромного зсуву набуває значень до Δλ = 20 нм для піку в області 

472 нм. Значення величин зсувів усіх максимумів наведені у Табл.4.5.  

 

Таблиця 4.5. Зсув максимумів на рис. 4.12 для системи С70 / толуол при 

додаванні NMП. 

 

Частка 

NMП, об. % 

Координата піку, нм 

Пік 1 Пік 2 Пік 3 Пік 4 Пік 5 Пік 6 Пік 7 

0 283 315 335 366 383 472 550 

30 282 314 334 365 383 469 550 

40 281 -- 333 364 382 465 550 

50 281 -- 332 362 381 452 -- 

60 281 -- -- -- 380 -- -- 

70 280 -- -- -- -- -- -- 

80 278 -- -- -- -- -- -- 

 

Гіпсохромний зсув, пов’язаний зі зменшенням енергії збудження 

електронів, спостерігається майже для усіх піків. Нагадаємо, що утворення 

агрегатів викликає зсув у протилежну, довгохвильову область [142]. 

Враховуючи вищесказане можна припустити, що відсутність порогової 

особливості у залежності оптичного спектру від полярності системи та 

наявність гіпсохромного зсуву вказують на те, що причиною 

сольватохромного ефекту є, в першу чергу, не процеси агрегації, а 

утворення комплексів із переносом заряду. 

Аби виключити можливість впливу агрегації на появу 

сольватохромного ефекту було проведено дослідження аналогічної системи 

С70 / NMП з додаванням толуолу. Концентрація фулеренів у початковій 

системі складала 0.39 мг/мл. Отримані спектри представлені на рис. 4.14. 
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Рис. 4.14. Оптичні спектри поглинання системи С70 / NMП за додавання 

толуолу.  

 

Рис. 4.14 демонструє, що при додаванні 20 об. % толуолу 

інтенсивність поглинання істотно зменшується. Разом з тим подальше 

підвищення вмісту неполярної компоненти, толуолу, призводить до 

гіперхромного ефекту, тобто збільшення інтенсивності поглинання. 

Згладжування спектру поглинання через 10 днів після приготування вказує 

на присутність значної кількості молекул NMП в сольватній оболонці 

фулеренів С70 навіть у випадку малої частки NMП у системі (≈ 20 об. %), 

про що свідчить вигляд спектру, характерний для розчину фулеренів у 

чистому NMП. 

Залежність величини оптичної густини за λ = 334 нм і λ = 383 нм від 

частки толуолу в системі наведені на рис. 4.15.  
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Рис. 4.15. Залежність оптичної густини від частки толуолу в системі С70 / 

NMП / толуол при λ = 334 нм (●) і 383 нм (▲).  

 

Величина оптичної густини помітно зменшується з додаванням 

толуолу до системи. Можна бачити, що якщо частка толуолу складає 

20 об. % спостерігається помітне зниження значення оптичної густини. 

Однак подальше додавання толуолу призводить до поступового зростання 

величини оптичної густини. Нагадаємо, що в результаті досліджень 

методами малокутового розсіяння та динамічного розсіяння світла, не було 

виявлено жодної особливості в системі із часткою толуолу 20 об. %. 

Таким чином, було показано, що при збільшенні полярності системи 

С70 / толуол / NMП спостерігається гіпсохромний зсув. Разом з тим, 

збільшення частки NMП призводить до поступового зменшення величини 

оптичного поглинання. Водночас для системи С70 / NMП / толуол додавання 

толуолу призводить до різких змін спектру поглинання, якщо частка 

толуолу складає 20 об. %, а зсув піків не спостерігається. За даними 

отриманими методами малокутового розсіяння та динамічного розсіяння 
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світла, утворення або руйнування агрегатів починається, якщо частка 

толуолу у системах із фулеренами С70 складає 70 об. %. Це свідчить про те, 

що основна причина сольватохромного ефекту у системах фулеренів із 

NMП / толуол полягає у перебудові електронного стану фулеренів, а саме в 

утворенні комплексів із переносом заряду між молекулами розчинника та 

молекулами фулеренів.  

 

4.2.3. Сольватохромний ефект у системах фулеренів С60 

 

Для порівняння процесів, що викликають сольватохромний ефект у 

системах із фулеренами С60 і С70 методом УФ-вид спектроскопії було 

досліджено системи С60 / толуол / NMП і С60 / NMП / толуол, що 

забезпечувало зміну полярності системи. Концентрація фулеренів у 

початковій системі складала відповідно 0.29 і 0.43 мг/мл. Оптичні спектри 

поглинання системи С60 / толуол при додаванні NMП наведені на рис. 4.16. 
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Рис. 4.16. Оптичні спектри поглинання системи С60 / толуол при додаванні 

NMП.  
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Отримані спектри мають максимуми, характерні для рідинних систем 

із фулеренами С60 – за значень λ = 283, 335 і 408 нм [81], які відповідають 

симетрично дозволеним переходам відповідно 11Ag→61T1u, 1
1Ag →31T1u та 

11Ag →11T1u [144]. Положення та зсуви максимумів представлено у Таблиці 

4.6.  

 

Таблиця 4.6. Зсув максимумів спектрів поглинання системи С60 / толуол 

при додаванні до неї NMП. 

Частка 

NMП, об. % 

Координата піку, нм 

Пік 1 Пік 2 Пік 3 

0 283 335 408 

30 281 334 407 

50 280 333 - 

70 278 330  

80 278 332 -- 

 

Особливістю оптичних спектрів С60 у толуолі на відміну від інших 

органічних розчинників (бензол, гексан тощо) є співвідношення між 

інтенсивністю піків поглинання при 283 та 335 нм. Так пік при λ = 335 нм у 

толуолі завжди більший, ніж пік при λ = 283 нм [144-146]. При додаванні 

NМП у розчин С60/толуол інтенсивність піку при λ = 283 нм збільшується 

відносно другого (при λ = 335 нм). Водночас збільшення інтенсивності 

супроводжується гіпсохромним зсувом (Табл.4.6). Також при додаванні 

NМП зникає пік при λ = 408 нм і спектр набуває вигляду типового для 

розчину фулеренів С60 у чистому NМП.  

Слід зазначити, що сольватохромний ефект можна спостерігати 

наочно. Так при додаванні NМП у систему С60 / толуол система змінює 

колір із фіолетового, типового для розчину С60 у толуолі, на коричневий, 

характерний для фулеренів у NМП. 

Повільний сольватохромний ефект також спостерігається для системи 

із фулеренами С60. На рис. 4.17 представлено спектри поглинання системи 

С60 / толуол / NМП із часткою NМП 20 об. %. 
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Рис. 4.17. Зміни оптичних спектрів поглинання системи С60 / толуол при 

додаванні 20 об. % NMП з часом.  

 

Подібно до системи із фулеренами С70 для систем С60 / толуол / NМП 

притаманний повільний сольватохромізм, який проявляється у згладжені 

спектрів з часом. 

Яскраво виражений сольватохромний ефект спостерігається у системі 

С60 / NМП / толуол. Оптичні спектри представлені на рис. 4.18.  
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Рис. 4.18. Оптичні спектри поглинання системи С60 / NMП при додаванні 

толуолу.  

 

Як бачимо у спектрах поглинання системи С60 / NMП / толуол 

присутній характерний для фулеренів С60 пік при λ = 332 нм [63]. Водночас 

додавання толуолу призводить до поступового збільшення оптичної 

густини. Лише при додаванні до системи більше 90 об. % толуолу, тобто 

при значному зменшенні полярності системи, у спектрі спостерігаються 

помітні зміни. Так, значно зростає величина оптичної густини і пік 

зміщується в довгохвильову область, завдяки чому спектр набуває вигляду 

характерного для фулеренів С60 у толуолі. 

Зважаючи на високу розчинність фулеренів у толуолі, поява змін у 

спектрі поглинання лише при великій концентрації толуолу більше 90 % в 

системі вказує на взаємодію між молекулами фулеренів та первинного 

розчинника NMП. Зауважимо, що пороговий характер змін у спектрах 

малокутового розсіяння та динамічного розсіяння світла спостерігався, 

якщо частка толуолу у системі складала 60 об. %. 

Таким чином, було показано, що повільний сольватохромний ефект 

або часова еволюція УФ-вид спектрів фулеренів С60 і С70 у рідинних 
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системах толуол / NMП пов'язана з оточенням молекул фулерену 

молекулами полярного розчинника NМП. Даний ефект проявляється навіть 

у системах із незначною часткою NМП, що вказує на присутність процесів 

селективної сольватації. Разом з тим, було досліджено різкий 

сольватохромний ефект для фулеренів С60 і С70 у рідинних системах 

NMП / толуол. Було виявлено що для системи С70 / NMП / толуол різка зміна 

спектру поглинання спостерігається, якщо частка толуолу в системі складає 

20 об. %, а для системи С60 / NMП / толуол – за концентрації толуолу в 

системі 95 об. %. Порогова залежність утворення або руйнування агрегатів, 

що спостерігалась методами малокутового розсіяння нейтронів, 

малокутового рентгенівського розсіяння та динамічного розсіяння світла, 

була виявлена для систем фулеренів С70 і С60 із часткою толуолу 70 і 

60 об. % відповідно. Це свідчить про те, що причиною сольватохромного 

ефекту, в першу чергу, є наявність специфічної взаємодії, а саме утворення 

донорно-акцепторних комплексів між молекулами фулеренів та розчинника 

NMП. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

1. Методами УФ-Вид спектроскопії, динамічного розсіяння світла, 

малокутового розсіяння нейтронів та малокутового розсіяння 

рентгенівського випромінювання досліджено процеси кластероутворення 

фулеренів С60 і С70 у системах толуол / N-метил-2-піролідон. 

2. Аналіз кривих малокутового розсіяння нейтронів рідинними системами з 

фулеренами свідчить про те, що процеси руйнування агрегатів фулеренів 

С60 або С70 у системі NМП / вода відбуваються шляхом руйнування 

щільно-упакованих агрегатів до стану розгалужених кластерів. 

3. За допомогою методів малокутового рентгенівського розсіяння виявлено, 

що рідинні системи С60 / NМП / толуол і С70 / NМП / толуол мають 

дворівневу структуру агрегатів з розмірами порядку 90 і 10 нм за вмісту 

толуолу менше ніж 60 об. % для фулеренів С60, і 70 об. % для фулеренів 

С70. Подальше збільшення частки толуолу у системах приводить до 

руйнування великих агрегатів до розмірів ~ 40 нм. 

4. За даними малокутового рентгенівського розсіяння показано, що значення 

60 і 70 об. % частки толуолу в системах С60 / NМП / толуол і 

С70 / NМП / толуол є пороговими, при досягненні яких спостерігається або 

руйнування агрегатів або їх утворення, що відбувається відповідно при 

зменшенні та при збільшені полярності рідинної системи. 

5. Методом динамічного розсіяння світла показано, що додавання толуолу 

до систем С60 / NМП і С70 / NМП має пороговий характер і призводить до 

руйнування великих агрегатів фулеренів у випадку, якщо частка толуолу 

складає відповідно 60 і 70 об. %.  

6. Методом УФ-Вид спектроскопії був спостережений сольватохромний 

ефект у рідинних системах фулеренів С60, С70 / NМП / толуол. Різка зміна 

оптичного спектру поглинання для системи С70 / NМП / толуол 

відбувалась за умови, що частка толуолу у системі складала 20 об. %, а для 

системи С60 / NМП / толуол перевищувала 90 об. %. 
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7. Виявлено явище повільного часового сольватохромізму у системах 

фулеренів С60 та С70 / толуол / NМП, який спостерігається після 

виготовлення потрійних систем з фулеренами, незалежно від порядку 

додавання третього компоненту в рідинну систему. 

8. Висунуто припущення, що причиною спостережених сольватохромних 

ефектів є утворення донорно-акцепторних комплексів між молекулами 

фулеренів та молекулами NМП. 
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ДОДАТОК Б 

Перелік досліджених систем 

Метод 

малокутового 

розсіяння 

нейтронів 

 

(Розділ 3 п.1) 

С70 / толуол / N-метил-2-пірролідон (концентрація 0,73 мг/мл) 

С70 / N-метил-2-пірролідон / толуол (концентрація 0,61 мг/мл) 

С70 / N-метил-2-пірролідон / вода (концентрація 1,12 мг/мл) 

С70 / толуол / ацетонітрил (концентрація 0,99) 

С60 / толуол / ацетонітрил (концентрація 1,19 мг/мл) 

Метод 

малокутового 

рентгенівського 

розсіяння 

(Розділ 3 п.2) 

С70 / толуол / N-метил-2-пірролідон 

С70 / N-метил-2-пірролідон / толуол  

С60 / толуол / N-метил-2-пірролідон 

С60 / N-метил-2-пірролідон / толуол 

Метод 

динамічного 

розсіяння світла 

 

(Розділ 4 п.1) 

С70 / толуол / N-метил-2-пірролідон (концентрація 0,06 мг/мл) 

С70 / N-метил-2-пірролідон / толуол (концентрація 0,06 мг/мл) 

С60 / толуол / N-метил-2-пірролідон (концентрація 0,09 мг/мл) 

С60 / N-метил-2-пірролідон / толуол (концентрація 0,09 мг/мл) 

Метод УФ-Вид 

спектроскопії 

 

 

(Розділ 4 п.2) 

С70 / толуол / N-метил-2-пірролідон (концентрація 0,19 мг/мл) 

С70 / N-метил-2-пірролідон / толуол (концентрація 0,39 мг/мл) 

С60 / толуол / N-метил-2-пірролідон (концентрація 0,29 мг/мл) 

С60 / N-метил-2-пірролідон / толуол (концентрація 0,43 мг/мл) 
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