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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 

ступінь агрегації в рідинній системі і в такий спосіб збагатити фізику рідин. На 

сьогодні відомо, що фулерени мають низку цікавих фізико-хімічних 

властивостей, таких як сольватохромізм, незвичайну температурну та 

концентраційну залежність оптичних параметрів, аномальну температурну 

залежність розчинності тощо. Причиною зазначених явищ скоріше за все є 

агрегація фулеренів, однак процеси кластероутворення та перебудови кластерів 

фулеренів досі детально не описані. Завдяки своїм властивостям рідинні 

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 розміри агрегатів зазвичай є умовно 

завеликими, що погіршує мембранотропні властивості диспергованих 

фулеренів. У порівнянні із фулеренами С60, фулерени С70 ще менш 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 з метою підвищення ефективності 

методів отримання водних систем фулеренів С60 із зменшеними розмірами 

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, виникає 

необхідність дослідити поведінку фулеренів та їх агрегатів у рідинних системах 

при поступовій зміні полярності розчинника. Тому у даній роботі 

розглядаються процеси реорганізації кластерів фулеренів С60 і С70 у системах із 

їх 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) – 
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фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини» 

(№ ДР 0114U003475). 

Мета та завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є 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. 

З метою досягнення вказаної мети були поставлені наступні завдання: 

• методами малокутового розсіяння нейтронів дослідити процеси реорганізації 

кластерів фулеренів у системах C70 / N-метил-2-пірролідон та C70 / толуол за 

умови зміни полярності системи. Провести порівняння із процесами агрегації 

у системах на основі фулеренів C60; 

• методами малокутового рентгенівського розсіяння вивчити вплив полярності 

системи на процеси агрегації фулеренів C60 і C70 та виявити порогову 

відносно агрегації 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 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 системи; 

• 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 агрегатів 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. Описано 

пороговий характер утворення та руйнування кластерів фулеренів C70 за умови 

зміни частки полярного компонента у системі. Вперше було показано, що 

процеси руйнування кластерів фулеренів відбувається спочатку на їх поверхні, 
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шляхом руйнування 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 з фулеренами. 

Переваги використання систем на основі фулеренів C70 полягають в утворенні 

більш міцних зв’язків між молекулами фулеренів та молекулами розчинника N-

метил-2-пірролідону. При цьому розміри кластерів фулеренів у N-метил-2-

пірролідоні (далі NМП) складають ~ 10 нм. Слід відзначити, що принциповою 

характеристикою водної системи фулеренів є малий розмір кластерів. Оскільки 

існуючі методи виготовлення водних систем з фулеренами не дозволяють 

досягти зменшення розмірів агрегатів фулеренів менше ~ 100 нм, 

запропонований метод є перспективним для використання водних рідинних 

систем з фулеренами 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 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 наукових конференціях, семінарах та нарадах, 



4 

зокрема: “Multiscale phenomena in molecular matter”, The Henryk Niewodniczański 

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; “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, 

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. 

Публікації. Основні матеріали та результати дисертації опубліковані у 7 

статтях [1–7] у наукових фахових журналах, а також наукові результати 

дисертації додатково відображені у збірнику наукових праць, матеріалах та 

тезах доповідей на наукових конференціях, основні з яких [8–21] наведені у 

списку опублікованих праць за темою дисертації. 

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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі висвітлено актуальність теми, її зв’язок з науковими програмами, 

темами, планами, сформульовано мету і завдання досліджень, наведено наукову 

новизну і практичне значення одержаних результатів, відображено особистий 

внесок автора, надано відомості про апробацію результатів, публікації, 

структуру та обсяг дисертації. 

У розділі 1 наводиться опис методів синтезу фулеренів та існуючи 

методики приготування водних рідинних систем на їх основі. Проводиться 

аналіз основних робіт, присвячених дослідженням властивостей розчинів 

фулеренів. Показано нерегулярну температурну залежність розчинності 

фулеренів С60. Так, максимальне значення розчинності фулеренів С60 у ряді 

органічних та неорганічних розчинників (толуол, гексан, сірковуглець тощо) 

спостерігається за температури 280 К, і спадає при подальшому її збільшенні. 

Водночас розчинність фулеренів С70 більшості розчинників (толуол, 

сірковуглець тощо) пропорційно зростає із збільшенням температури. Описано 

механізми кластероутворення фулеренів та вплив полярності рідинної системи 

на агрегацію фулеренів. Показано, що існує порогове значення діелектричної 

проникності ɛ при перевищенні якого у рідинній системі починають 

формуватися агрегати або навпаки руйнуватися за умови зменшення значення 

діелектричної проникності нижче її порогового.  

Описано явище сольватохромізму у рідинних системах фулеренів з 

полярним і неполярним розчинниками. Розглянуто явище повільного 

сольватохромізму, яке спостерігається у зміні спектру поглинання світла з часом. 

Наведено можливі причини сольватохромного ефекту, які полягають у 

кластероутворенні фулеренів у рідинних системах або утворенні донорно-

акцепторних комплексів із молекулами азотовмісних розчинників.  

У розділі 2 наведені основні відомості про дослідження рідинних систем 

методами малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінювання, 

методами УФ-Вид спектроскопії і динамічного розсіяння світла. 

Малокутове розсіяння нейтронів та малокутове розсіяння рентгенівського 

випромінення – це методи дифракції нейтронів під малими кутами від 0 до 0,05 

рад., який дозволяє досліджувати структуру об’єктів із характерними розмірами 

від 1 до 100 нм. Завдяки особливостям взаємодії теплових нейтронів з 

речовиною, а саме глибокій проникаючій здатності нейтронного 

випромінювання, головною перевагою нейтронного розсіяння є можливість 

вивчати не лише поверхневу структуру речовини, але й при цьому 

заглиблюватись у товщу середовища. Завдяки поєднанню корпускулярної та 

хвильової природи нейтронного випромінювання розсіяння нейтронів 

описується законами, подібними до законів світлової оптики. Це дозволяє 

застосовувати той же математичний апарат для інтерпретації 

експериментальних даних. Водночас рентгенівські промені, які розсіюються на 

електронних оболонках атомів, є більш чутливими до визначення розмірів 

фулеренів у рідинних системах. У більшості базових підходів до нейтронного 
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експерименту дифракція нейтронів описується аналогічно випадку з 

рентгенівським випромінюванням. 

Головними методиками, що застосовувались при опрацюванні даних про 

малокутове розсіяння з метою аналізу структури кластерів фулеренів у 

системах із полярним / неполярним розчинником, була апроксимація за 

формулою універсального експоненційно-степеневого наближення: 

( )( )
2 2 2 2

, 1 ,/3 /3 3

0, 1 , 1( ) / ( / 6)
i

g i g i
p

q R q R

i i g i

i

I q I e Ae q erf kqR+
−

− −

+ + +    (1) 

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 гірації частинки 

(і рівень) та кластерного утворення в межах першого кореляційного радіуса (і+1 

рівень); k – емпіричний множник, який дорівнює 1.06 у випадку масового 

фрактала і 1 у випадку поверхневого фрактала.  

Наведено опис спектрометру малокутового розсіяння, на якому 

виконувались експерименти. 

Описано теоретичні основи методики УФ-Вид спектроскопії. Наведено 

класифікації молекулярних орбіталей та електронних переходів, приведено 

термінологію, що застосовується при описі електронних спектрів. 

Представлено виведення закону Бугера-Ламберта-Бера. 

Показано, що закон Бугера-Ламберта-Бера виконується для поглинання 

монохроматичного світла розчином, в якому присутні частинками одного типу. 

У такому випадку положення максимумів поглинання не залежить від 

концентрації розчиненої речовини та залишаються сталими. У той же час, при 

побудові залежності оптичної густини від довжини хвилі спостерігається 

лінійна залежність, тобто всі значення величини оптичної густини знаходяться 

на одній лінії. Відхилення від закону Бугера-Ламберта-Бера спостерігається у 

системах, які схильні до об’єднання  між собою молекул розчиненої речовини 

або з молекулами розчинника. При цьому положення максимумів поглинання 

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

Описано основи методу динамічного розсіяння світла. Показано, що даний 

метод дозволяє визначити коефіцієнт дифузії дисперсних частинок у рідині 

шляхом аналізу кореляційної функції флуктуацій інтенсивності розсіяного 

світла. Так, при опроміненні досліджуваних частинок у рідинній системі 

лазерним випромінюванням певної довжини хвилі λ, вони розсіюють світло в 

усіх напрямках, але з відмінною початковій частотою. Таке  середовище 

характеризується показником заломлення, температурою, коефіцієнтом дифузії 

та в’язкістю середовища. Зміна частоти світла при розсіянні зумовлено ефектом 

Доплера, що виникає внаслідок броунівського руху частинок у розчині. Одними 

із переваг методики динамічного розсіяння світла є швидкість отримання 

інформації (розмірні характеристики частинок можна визначити за декілька 
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хвилин) і можливість автоматизації методу. Також приведено загальні 

принципи роботи аналізатора, за допомогою якого виконувались експерименти. 

У третьому розділі приведено експериментальні дані, що отримані методами 

малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінення.  

На рис. 1 наведено залежності інтегральної інтенсивності розсіяння нейтронів 

від об’ємної частки толуолу у системах С70 / толуол / NМП та 

С70 / NМП / толуол. Спектр малокутового розсіяння нейтронів для початкової 

системи С70 / толуол знаходиться на рівні фону, що пов’язано із складністю 

реєстрації фулеренів у мономерному стані на даному спектрометрі. Разом із тим 

додавання розчинника NМП призводить до поступового зростання сигналу 

розсіяння. Це вказує на те, що збільшення частки NМП у системі викликає 

кластероутворення фулеренів, що спричинює появу сигналу розсіяння. Як бачимо 

з рис. 1. а) при додаванні полярного розчинника NМП більше 40 %, тобто при 

зменшенні частки толуолу у системі (напрямок процесу зображено стрілкою) 

величина інтегральної інтенсивності розсіяння нейтронів поступово зростає. 

Така поведінка відображає процес поступового зростання агрегатів фулеренів зі 

зменшенням вмісту толуолу та збільшенням полярності системи. Однак, 

збільшення долі полярної компоненти NМП в діапазоні 10 % - 40 % не 

спричиняє зростання агрегатів. 

  
а б 

Рис. 1. Залежність інтегральної інтенсивності розсіяння нейтронів від частки толуолу 

для систем: а) С70 / толуол / NМП; б) С70 / NМП / толуол. Зображення на вкладці до 

рисунка ілюструє характер змін у структурі агрегатів. 

 

Водночас при додаванні толуолу до системи С70 / NМП спостерігається 

часткове руйнування агрегатів, присутніх у початковій системі С70 / NМП, що 

відображено на рис. 1. б). Оскільки у системі С70 / NМП утворюються агрегати 

фулеренів С70, розміри яких перевищують 100 нм, що перевищує діапазон 

чутливості типових малокутових установок, сигнал від таких систем залишається 

на рівні фону. Однак збільшення частки толуолу у системі призводить до 

руйнування великих агрегатів та появи частинок із розмірами менше 
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D = 2π/qmin ≈ 70 нм. Отже першопричиною реорганізації кластерів фулеренів є 

додавання неполярного розчинника – толуолу, в якому, як відомо, фулерени 

мають більшу розчинність (1.4 мг/мл) у порівнянні із розчинником NМП 

(0.89 мг/мл). 

Таким чином показано, що у рідинних системах С70 / толуол / NМП та 

С70 / NМП / толуол спостерігається реорганізація агрегатів фулеренів, якщо 

частка толуолу складає 60 об. %, а діелектрична проникність становить ε = 6.7. 

Це вказує на специфічну сольватацію у рідинній системі. Тобто, таке 

співвідношення розчинників є пороговим, при перевищенні якого 

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

(рис. 1. а) або руйнування агрегатів, як у системи С70 / NМП / толуол (рис. 1. б). 

Також було проведено порівняння процесів агрегації фулеренів С70 і С60 у 

системах толуол / ацетонітрил та N-метил-2-пірролідон / вода. Показано, що 

для фулеренів С60 спостерігаються аналогічні процеси реорганізації кластерів. 

Частка ацетонітрилу у системі в такому випадку складає 25 об. %. Аналіз 

спектрів розсіяння нейтронів у системі С70 / N-метил-2-пірролідон / вода 

показав, що збільшення частки води призводить до руйнування поверхні 

щільно упакованих кластерів та їх розгалуження у ланцюгоподібні структури. 

Тобто із збільшенням об’ємної частки 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. Причиною такого явища 

може бути специфічна взаємодія молекул фулеренів із молекулами NМП. 

На рис. 2 наведено спектри малокутового рентгенівського розсіяння для 

систем С70 / NМП / толуол. Апроксимація кривих була виконана за формулою: 

( ) ( )( )
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
−

− − −
=  +   +  +  (2) 

що є першими двома доданками універсального експоненційно-степеневого 

наближення, 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. 

Показано, що перша група спектрів (від 0 до 60 об. % толуолу), 

складається із двох частин (рис. 2. а). 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. На наявність великих 

частинок у системі вказує початкова частина спектру, при q ≤ 0.1 нм-1, яка 

описується експоненційний законом, який відповідає фрактальній структурі 

великих кластерів із розмірами, що виходять за межі чутливості використаного 

спектрометра малокутового розсіяння. 
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а б 

Рис. 2. Експериментальні криві малокутового рентгенівського розсіяння системою 

С70 / NMП / толуол із вмістом толуолу: а) 0 % – (ʘ), 20 об. % – (●), 40 об. % – (◄), 

60 об. % – (▼). Пунктиром зображено внесок різних доданків рівняння (2). Суцільні 

лінії – апроксимація за формулою (2). б) 0 % – (ʘ), 70 % – (▲), 80 % – (■), 80 % – (◊) 

через два тижні після приготування рідинної системи. Зміни у степеневому законі для 

певного інтервалу q для різних значень об’ємної частки толуолу представлені на 

вкладці. 
 

Поява області Гіньє для систем другої групи спектрів (рис. 2. б) із часткою 

толуолу 70 об. % і більше вказує на існування в таких системах зменшених 

розмірів частинок. 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 часткою толуолу 80 об. % через два тижні після 

приготування рідинної системи. Як бачимо, розмір агрегатів у системі з часом 

майже не змінюється, тобто система є умовно стабільною. Таким чином було 

показано, що додавання толуолу призводить до руйнування поверхні великих 

агрегатів. 

Спектри малокутового рентгенівського розсіяння для системи 

С70 / толуол / NMП представлені на рис. 3. Апроксимація кривих була виконана 

за формулою: 
2 2

0( ) exp( 3)p

gI q Aq I q R B−= + − +     (3) 

що є першим доданком універсально експоненційно-степеневого наближення, 

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

залежить від концентрації частинок, нейтронного контрасту, об’єму частинки, 

Rg – радіус гірації частинок, який співпадає з визначенням радіуса інерції тіла з 

густиною, що дорівнює густині розсіяння зразка. 
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Рис. 3. 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). 

 

Як бачимо із рис. 3, спектр малокутового розсіяння має дві характерні 

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

у середині лінії (0,2 < q < 2 нм-1), що відповідає наявності у системі частинок 

двох розмірів. Нагадаємо, що реєстрація великих кластерів обмежена чутливим 

діапазоном q спектрометра. Характерний розмір великих агрегатів тоді складає 

D > 2π/qmax ≈ 30 нм. Не зважаючи на присутність великих агрегатів, розсіяння 

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

у системі (більше 50%). Характерний розмір малих об’єктів складає Rg = 

(1.3 ± 0.1) нм. 

Аналогічні виміри були проведені для систем на основі фулеренів С60. На 

рис. 4 представлено спектри малокутового рентгенівського розсіяння для 

систем С60 / толуол / NМП і С60 / NМП / толуол / NМП. Апроксимація кривих 

здійснювалась за формулою (2). 

Можна бачити, що спектри малокутового розсіяння рентгенівського 

випромінювання суттєво залежать від вмісту толуолу. Тип кривих розсіяння 

систем С60 / NМП / толуол (рис. 4. а) подібний до кривих, які спостерігались в 

системах на основі фулеренів С70 / NМП / толуол (рис. 2). Так само можна 

виділити два типи спектрів: із дворівневою структурою (до 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 більше 50 об. % 

толуолу спостерігається реорганізація кластерів і їх руйнування до розмірів 

порядку 35 нм. 
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а б 

Рис. 4. Спектри малокутового рентгенівського розсіяння для систем: а) 

С60 / NМП / толуол із різними об’ємними частками толуолу: 0 % - (✶), 40 % – (◄), 

50 % – (♦), 60 % – (■), 80 % – (○), 80 % через 2 тижні після приготування рідинної 

системи – (●). б) С60 / толуол / NМП із різними частками NМП: 0 % – (●), 20 % – (○), 30 

% – (■), 40 % – (□), 50 % – (■), 60 % – (◄), 80 % – (♦). Для наочності спектри помножено 

на відповідні коефіцієнти. Суцільна лінія – модельна крива. 

 

Аналіз малокутового розсіяння рентгенівського випромінювання на 

системах С60 / толуол / NМП виявляє два рівня агрегації, які виникають при 

досягненні 50 об. % частки NМП (рис. 4. б). Про це свідчить плато для систем із 

часткою толуолу 50, 60 та 80 об. %. За допомогою апроксимації кривих 

малокутового розсіяння, було визначено значення радіусів гірації Rg агрегатів 

фулеренів. З аналізу 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, так і великих агрегатів із розмірами більше 80 нм. 

Таким чином було показано, що спостерігається реорганізація кластерів 

фулеренів у системі С60 / NМП / толуол. 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, відповідно, при 

збільшені полярності рідинної системи. Тобто явище вибіркової (селективної) 

сольватації молекул розчинника навколо молекул фулерену спостерігається як 

для системи С60 / NМП / толуол так і для системи С70 / NМП / толуол. Явище 

селективної сольватації полягає у тому, що співвідношення розчинників у 

сольватній оболонці частинок фулеренів відрізняється від співвідношення 

розчинників у всьому об’ємі системи. Еквісольватоційною точкою для рідинної 

системи С60 / NМП / толуол є концентрація толуолу 50 об. %, а для  системи 

С70 / NМП / толуол – 60 об. % толуолу. У цьому випадку сольватна оболонка 

має однакове співвідношення розчинників, яке не збігається із співвідношенням 

розчинників у всьому об’ємі рідинної системи. Тобто спостерігається вибіркове 

скупчення молекул NМП у оболонці фулеренів. 
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У четвертому розділі розглянуто процеси кластероутворення фулеренів С60 і 

С70, які досліджено методом динамічного розсіяння світла. На рис. 5 наведено 

розподіл за розмірами частинок у системах С70 / NMП при додаванні толуолу та 

С70 / толуол при додаванні NMП. 

  
а б 

Рис. 5. Розподіл за розмірами частинок у системах: а) 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; б) С70 / толуол 

при додаванні NMП: ■ – 0 % (початкова система С70 / толуол): ▼ – 10 %; ► – 20 %; ◄ – 

30 %; ♦ – 40 %; ● – 50 %; ▲ – 60 %; ● – 80 %. 

 

Як можна бачити з рисунку, у всіх досліджуваних системах 

С70 / NMП / толуол присутні великі агрегати із розмірами ~ 90 нм. Водночас 

видно, що при перевищенні порогового значення частки толуолу (60 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 вище 70 об. % спостерігається 

подальше руйнування малих агрегатів. 

Разом з тим розміри агрегатів фулеренів у системі С70 / толуол при 

додаванні NMP поступово збільшуються, тобто розміри агрегатів збільшуються 

при збільшенні полярності системи. У системах 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) нм. Подальше 

збільшення частки NMP у системі призводить до поступового збільшення 

розмірів агрегатів від 27 до 81 нм. 

Аналогічні результати були отримані для систем на основі фулеренів С60 

(рис. 6).  
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а б 

Рис. 6. Розподіл за розмірами частинок у системах: а) - С60 / NMП / толуол; 

б) С60 / толуол / NMП. Частка толуолу складає: ● – 20 %; ▲ – 40 %; ● – 50 %; ♦ – 60 %; 

◄ – 70 %; ► – 80 %; ▼ –90 %. 

 

Аналіз рис. 6 показує, що всі досліджені системи С60 / NMП / толуол мають 

агрегати з характерними розмірами від 5 до 40 нм, однак при додаванні великої 

частки толуолу (90 об. %) спостерігається їх руйнування до розмірів ~ 1 нм. 

Разом з тим при малій концентрації NMП (< 40 об. %) у системі 

С60 / толуол / NMП присутні частинки двох розмірів, тоді як при збільшенні 

частки NMП у системі спостерігаються агрегати із одним характерним 

розміром ~ 40 нм. 

Таким чином, було показано принципову відмінність у процесах 

кластероутворення в системах фулеренів С70 / NMП / толуол та системах 

С70 / толуол / 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. Такий 

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 даними, отриманими 

раніше за допомогою метода малокутового розсіяння. 

Методом УФ-Вид спектроскопії було досліджено явище різкого та 

повільного сольватохромізму для систем С70 / NMП / толуол та 

С70 / толуол / NMП і аналогічних систем на основі фулеренів С60.  

Різкий сольватохромний ефект проявляється у різкій зміні спектру 

поглинання при незначній зміні складу розчинників. Причиною 

сольватохромних ефектів у рідинних системах з фулеренами можуть бути 

утворення агрегатів та / або утворення донорно-акцепторних комплексів. 

Спектри поглинання для систем С70 / толуол / NMП та С70 / толуол / NMП 

наведено на рис. 7. Аналіз рис.7 показує, що спектр початкової системи 
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С70 / толуол має сім типових для розчинів фулеренів С70 максимумів, 

інтенсивність яких спадає при додаванні розчинника NMП, а для систем із 

часткою NMП більше 70 об. % більшість піків зникають. Зміна інтенсивності 

поглинання є монотонною і не проявляє ознак наявності особливих точок за 

концентрацією NMП. 

 

Рис.7. Оптичні 

спектри поглинання 

систем: 

а) С70 / толуол / NMП; 

б) С70 / NMП / толуол. 

а 

 
б 

 

Показано, що при додаванні 20 об. % толуолу до системи С70 / NMП 

інтенсивність поглинання істотно зменшується. Разом з тим подальше 

підвищення вмісту неполярної компоненти (толуолу) призводить до 

гіперхромного ефекту, тобто збільшення інтенсивності поглинання. Оскільки в 

результаті досліджень за допомогою методів малокутового розсіяння та 

динамічного розсіяння світла, не було виявлено жодної особливості в системі із 

часткою толуолу 20 об’ємних % висунуто припущення про утворення донорно-

акцепторних комплексів між молекулами фулеренів та розчинника NMП. Разом 
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з тим згладжування спектру поглинання через 10 днів після приготування 

підтверджує присутність значної кількості молекул NMП в сольватній оболонці 

фулеренів С70 навіть у випадку малої частки NMП у системі (≈ 20 об. %). Про 

це свідчить те, що спектр подібний спектру для розчину фулеренів у чистому 

NMП.  

Повільний сольватохромізм проявляється у зміні спектру поглинання з 

часом (рис. 8) та виникає внаслідок утворення комплексів між молекулами 

розчинника та фулеренів.  

 
Рис. 8. 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. 

Аналогічні результати наводяться в роботі для систем на основі 

фулеренів С60. Сольватохромний ефект у такому випадку спостерігається, якщо 

частка толуолу в системі складає 95 об. %. 

Таким чином було показано, 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. %. Водночас порогова залежність утворення або руйнування 

агрегатів, що спостерігалась методами малокутового розсіяння нейтронів, 

малокутового рентгенівського розсіяння та динамічного розсіяння світла, була 

виявлена для рідинних систем з фулеренами С70 і С60 та часткою толуолу 70 і 

60 об. % відповідно. Розбіжність наведених значень свідчить про наявність 

специфічної сольватації та утворенням донорно-акцепторних комплексів між 

молекулами фулеренів та розчинника NMП. 

 

 



16 

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 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 і С70 у 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 і С70 в 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. %. 

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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АНОТАЦІЯ 

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

системах толуол / N -метил-2-піролідон. − Рукопис. 

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. 
 

У дисертаційній роботі розглядається структура та аналізуються процеси 

кластероутворення фулеренів у рідинних системах із полярним / неполярним 

розчинниками. Головна увага привертається до аналізу можливих причин 
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агрегації фулеренів у рідинних системах різної полярності та порівняння 

процесів кластероутворення у рідинних системах із фулеренами C70 та C60. 

Методами малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського 

синхротронного випромінення спостережене утворення агрегатів та їх 

реорганізація. Аналіз експериментальних даних з малокутової дифракції 

доповнено результатами методу динамічного розсіяння світла. Методом УФ-

Вид спектроскопії виявлено сольватохромний ефект у системах фулеренів C70 і 

C60 / толуол / N-метил-2-пірролідон. Проаналізовано взаємозв’язок між змінами 

оптичних спектрів поглинання та агрегацією фулеренів у системах толуол / N-

метил-2-піролідон. Показано, що основною причиною сольватохромних 

ефектів у досліджених системах можна розглядати утворення донорно-

акцепторних комплексів між молекулами фулеренів С60 і С70 та N-метил-2-

піролідона.  

Ключові слова: рідинні системи фулеренів, сольватохромізм, малокутове 

розсіяння нейтронів, малокутове рентгенівське розсіяння, УФ-Вид 

спектроскопія. 

АННОТАЦИЯ 

Нагорная Т.В. Процессы кластерообразования фуллеренов С60 і С70 в 

системах толуол / N -метил-2-пирролидон. − Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико–

математических наук по специальности 01.04.14 – теплофизика и 

молекулярная физика. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Киев, 2019. 
 

В диссертационной работе рассматривается структура агрегатов и 

анализируются процессы кластерообразования фуллеренов в жидкостных 

системах на основе смеси полярный/неполярный растворители. Центральное 

внимание уделяется анализу возможных причин агрегации фуллеренов в 

системах с разной полярностью и сравнению процессов кластерообразования в 

жидкостных системах с фуллеренами C70 и C60.  

Методами малоуглового рассеяния нейтронов и рентгеновского 

(синхоротронного) рассеяния наблюдалось образование агрегатов и их 

реорганизация в зависимости от порядка растворения фуллерена (сначала в 

толуоле или N-метил-2-пирролидоне), а также от объёмного соотношения 

первоначального к дополняющему растворителю, то есть балансом между 

полярным и неполярным компонентами. Для расширения возможностей 

качественного анализа данных по малоугловой дифракции к жидкостным 

системам был применен метод динамического рассеяния света. С помощью 

метода УФ-Вид спектроскопии продемонстрировано сольватохромный эффект 

в жидкостных системах C70 и C60 / толуол / N-метил-2-пирролидон. 

Проанализированы изменения в оптических спектрах поглощения как в 

зависимости от соотношения полярная/неполярная компонента в жидкой 

основе, так и заглаживание оптических спектров поглощения со временем. 

Показано, что изменения в спектрах поглощения, связанные с образованием 

агрегатов фуллеренов, имеют обратимый характер, тогда как временные 
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изменения – сглаживание, носят необратимый релаксационный характер. 

Установлено, что существует эквисольватационная точка, т.е. пороговое 

соотношение полярной/неполярной компоненты в жидкостной системе с 

фуллеренами, при которой наблюдается стремительное разрушение агрегатов 

фуллеренов, либо их рост. Согласно полученным структурным данным, в 

системе с фуллеренами С70 пороговое значение концентрации N-метил-2-

пирролидона в толуоле реализуется выше, чем в системе с фуллеренами С60. 

Путем качественного и количественного сравнительного анализа данных 

по малоугловому рассеянию и динамическому рассеянию света с данными по 

УФ-Вид спектроскопии на соответствующих жидкостных системах сделан 

вывод о том, что основной причиной сольватохромных эффектов в 

исследуемых жидкостных системах может быть образование донорно-

акцепторных комплексов между молекулами фуллеренов и N-метил-2-

пирролидона, подтверждением чему может послужить факт необратимости 

данного процесса. Релаксационная динамика затухания пиков на спектрах 

поглощения в системе с фуллеренами С70, как и С60, может быть связана с 

постепенным замещением молекул толуола молекулами N-метил-2-

пирролидона в окружении молекул фуллеренов. 

Ключевые слова: жидкостные системы фуллеренов, сольватохромизм, 

малоугловое рассеяние нейтронов, малоугловое рентгеновское рассеяние, УФ-

Вид спектроскопия. 

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 analysis 

of the possible causes of the fullerenes’ aggregation in systems with different 

polarities and a 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 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. 

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

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


