
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

ТОМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

 

 
УДК 538.97:539.171.4 

 

 

 

СТРУКТУРА РІДИННИХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВІ ДЕТОНАЦІЙНИХ НАНОАЛМАЗІВ 

 

 

 

 

01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика 

 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата фізико–математичних наук 

 

 

 

 

 

 
Київ–2015 

 



Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана на фізичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Науковий керівник: академік НАН України,  

доктор фізико-математичних наук, професор  

БУЛАВІН Леонід Анатолійович, 
Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, фізичний факультет, завідувач кафедри 

молекулярної фізики. 

 

Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник 

КОСЕВИЧ Марина Вадимівна, 
Фізико-технічний інститут низьких температур 

ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 

провідний науковий співробітник  

відділу молекулярної біофізики, 

 

доктор фізико-математичних наук,  

старший науковий співробітник 

БРОДИН Олександр Михайлович, 
Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут", 

професор кафедри загальної та теоретичної фізики 

фізико-математичного факультету. 

 

Захист відбудеться “20”  жовтня_  2015 р. о 14
30 

год. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.08 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, пр. Глушкова 2, 

корп. 1, фізичний факультет, ауд. 500. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58. 

 

Автореферат розісланий “08”  _вересня _ 2015 р. 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради Д.26.001.08,  

кандидат фізико-математичних наук     Свечнікова О.С. 
 



 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Вивчення структури і опис утворення кластерів в 

рідинних системах з наноалмазами має як фундаментальний, так і 

прикладний характер [1*]. Такі дослідження дають корисну інформацію 

про рівноважні та кінетичні властивості рідинних систем [2*,3*], для яких 

характерним є кластероутворення. Практичний інтерес пов’язаний 

насамперед з використанням наноалмазів в галузях створення надтвердих 

композитів, антикорозійних покриттів, полірування, а також як 

тераностичних агентів, тобто таких, що використовуються як в діагностиці, 

так і в терапії, для чого природно обирають системи на основі води. Таке 

застосування вимагає детального моніторингу структури різних рідинних 

систем з наноалмазами, що спонукає розвиток експериментальних методик 

для отримання достеменної інформації про будову згаданих наносистем. В 

молекулярній фізиці сучасним методом для дослідження структури 

нанорозмірних об’єктів є малокутове розсіяння нейтронів [4*]. Розвиток 

методик аналізу даних малокутового розсіяння нейтронів у випадках 

багатокомпонентних полідисперсних наночастинок та їх кластерів дозволяє 

більш детально дослідити структуру складних рідинних систем. 

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 держбюджетними темами «Фундаментальні 

дослідження молекулярних процесів в рідинних, полімерних, медико-

біологічних і наносистемах, які визначають їх рівноважні та кінетичні 

властивості» (№ ДР 0106U006363); «Фундаментальні дослідження в галузі 

фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і 

матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» 

(№ ДР 0111U004954) та «Конденсований стан (рідинні системи, 

наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні 

дослідження молекулярного рівня організації речовини» (№ ДР 0114U003475). 

Мета та завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи було 

дослідження структури як частинок наноалмазів, так і рідинних систем з 

наноалмазами, а також виявлення механізмів утворення та стабілізації 

кластерів в згаданих рідинних системах. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

 розвинути метод варіації нейтронного контрасту в малокутовому 

розсіянні нейтронів для випадку частинок з дифузною поверхнею; 
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 використовуючи методи комп’ютерного моделювання визначити 

чутливість методу малокутового розсіяння нейтронів до визначення 

характеристик полідисперсності наноалмазних частинок; 

 отримати структурні параметри рідинних систем з наноалмазами на 

основі двох полярних розчинників, а саме води та диметилсульфоксиду; 

 дослідити структуру і стабільність кластерної рідинної системи вода-

наноалмаз за різних типів поверхневої функціоналізації частинок 

детонаційних наноалмазів; 

 за допомогою методів малокутового розсіяння нейтронів та 

комп’ютерного моделювання визначити механізм кластероутворення в 

полярних суспензіях наноалмазів; 

 дослідити кластер-кластерну взаємодію та визначити механізм 

стабілізації кластерів в рідинній системі вода-наноалмаз за допомогою 

малокутового розсіяння нейтронів. 

Об’єкт дослідження – структура рідинних систем на основі 

детонаційних наноалмазів та процеси кластеризації в цих системах. 

Предметом дослідження є особливості структури рідинних систем з 

наноалмазами на основі полярних розчинників. 

Методи дослідження. Для дослідження будови наноалмазів та їх 

кластерної організації в дисертації були застосовані методи малокутового 

розсіяння нейтронів [4*] та комп’ютерного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів. Запропонована модель 

неперервного радіального профілю густини довжини розсіяння нейтронів 

частинок з дифузною поверхнею. На основі даної моделі вперше описані спектри 

малокутового розсіяння нейтронів частинками детонаційних наноалмазів. У 

рамках запропонованого підходу значно спростилися залежності інваріантів 

розсіяння, а саме параметрів наближення Гіньє та степеневого режиму розсіяння 

дифузною поверхнею наноалмазів, від нейтронного контрасту, що дозволило 

отримати унікальну інформацію про структуру досліджуваних рідинних систем. 

На основі даних малокутового розсіяння нейтронів було визначено структуру 

інтерфейсу між алмазним станом вуглецю всередині наноалмазних частинок та 

графеновим станом вуглецю на її периферії. Розроблений метод аналізу розподілу 

неоднорідних частинок за розмірами на основі модифікованого індексу 

полідисперсності, який ґрунтується на тому факті, що інваріанти розсіяння 

пропорційні певним моментам функції розподілу частинок за розмірами. За 

допомогою запропонованої моделі одержані та проаналізовані структурні 

параметри наноалмазних рідинних систем на основі води та диметилсульфоксиду. 

Методом малокутового розсіяння нейтронів отримані числа агрегації кластерів для 

розбавлених водних систем наноалмазів. Виявлено, що структурна організація 

кластерів носить фрактальний характер і не залежить ні від типу модифікації 

поверхні наноалмазних частинок, ні від методики виготовлення досліджуваної 

рідинної системи. Вперше показано, що процес кластероутворення може бути 

описаний в рамках моделі обмеженої дифузією агрегації. Показано, що кластерам 
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наноалмазів притаманний широкий розподіл за розмірами. Вивчено ефективний 

структурний фактор міжчастинкової взаємодії у водній суспензії наноалмазів та 

показано, що в системі переважає відштовхування між кластерами. Виявлено, що 

за великих концентрацій спостерігалося взаємне проникнення розгалужених 

структур фрактальних кластерів. 

Практичне значення одержаних результатів. Проведені дослідження 

показали, що запропонована методика аналізу розсіяння частинками з дифузною 

поверхнею є ефективною у виявленні структурних особливостей 

багатокомпонентних полідисперсних наносистем, до яких належать наноалмазні 

рідинні системи. Одержані експериментальні результати, з яких випливає 

подібність поведінки детонаційних наноалмазів у воді та диметилсульфоксиді, 

що свідчить про спільний механізм стабілізації рідинних систем з наноалмазами 

на основі різних полярних розчинників. Аналіз кластерної організації 

наноалмазів може бути застосований для пояснення низки процесів в рідинних 

системах. Отримані значення фрактальних розмірностей наноалмазних кластерів 

в поєднанні з їх розмірами можуть бути використані при визначені площі 

поверхні даних утворень для їх покриття певними поверхнево-активними 

речовинами. Виявлені особливості кластер-кластерної взаємодії є важливими 

для подальшого розвитку теорії золь-гель переходу в таких системах. Одержані 

результати сприяють подальшому вдосконаленню технології виробництва 

наноалмазних суспензій з наперед заданими властивостями та подальшого їх 

застосування у техніці та медицині. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення та 

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

предмету, методів дослідження, інтерпретацію отриманих результатів та їхнє 

узагальнення здійснено автором разом з науковим керівником академіком НАН 

України, д.ф.-м.н., проф. Булавіним Л.А. У наукових працях, виконаних в 

співавторстві, дисертант брав активну участь у проведенні експериментів з 

малокутового розсіяння нейтронів рідинними системами з наноалмазами на всіх 

етапах досліджень на різних спектрометрах передових нейтронних центрів, 

обговоренні результатів та написанні всіх робіт, викладених в [1-26]. Здобувачем 

було запропоновано нову модель структури частинок з дифузною поверхнею та 

було проведено відповідні дослідження структури наноалмазних частинок на 

основі даної моделі, результати яких наведені в роботах [3-4,8,14-18,20-21,23,25]. 

У роботі [4] дисертант виконав комп’ютерні розрахунки для детального 

дослідження меж застосовності запропонованої моделі, а також провів 

порівняльний аналіз структури рідинних систем з наноалмазами на основі води 

та диметилсульфоксиду. У роботах [1,2,5,6,9,11-13,21,22,26] здобувач провів 

аналіз кластерної організації водних наноалмазних суспензій. У роботах [5,9,11-

12,22] здобувачем проведено моделювання малокутового розсіяння 

фрактальними структурами для аналізу кластерної організації детонаційних 

наноалмазів в полярних суспензіях, а у роботах [5,19] дисертант провів аналіз 

кластер-кластерної взаємодії. 
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Апробація результатів дисертації. Результати, представлені в роботі, 

оприлюднювались на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: 

«5th Central European Training School on Neutron Scattering» (м. Будапешт, 

Угорщина), «SANS-YuMO user Meeting at the start-up of scientific experiments on 

IBR-2M devoted to the 75th anniversary of Yu.M Ostanevich» (м. Дубна, РФ), 

«Advanced Carbon Nanostructures» (м. Санкт-Петербург, РФ), «2nd 

Conference/School of Young Scientists ‘Diagnostics of carbon nanostructures’» 

(м. Санкт-Петербург, РФ), «5th European Conference on Neutron Scattering» 

(м. Прага, Чеська Республіка), «The 3rd joint seminar JINR-Romania on Neutron 

physics for investigations of nuclei, condensed matter and life sciences» 

(м. Тарговіште, Румунія). «VIII Национальная конференция «Рентгеновское, 

синхротронное излучения, нейтроны и электроны для исследования наносистем 

и материалов. Нано-био-инфо-когнитивные технологии» (м. Москва, РФ), «XVI 

научная конференция Объединения молодых учёных и специалистов ОИЯИ» 

(м. Дубна, РФ), «46-я Школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния» 

(м. Гатчина, РФ), «7th Central European Training School on Neutron Scattering» 

(м. Будапешт, Угорщина), «15th International small-angle scattering conference» 

(м. Сідней, Австралія), «47-я Школа ПИЯФ по физике конденсированного 

состояния» (м. Гатчина, РФ), «XVII научная конференция Объединения 

молодых ученых и специалистов ОИЯИ» (м. Дубна, РФ), «Advanced Сarbon 

NanoStructures» (м. Санкт-Петербург, РФ), «3rd Conference/School of Young 

Scientists ‘Diagnostics of carbon nanostructures’»(м. Санкт-Петербург, РФ), 

«Совещание по малоугловому рассеянию и рефлектометрии ‘МУРомец-2013’». 

(м. Гатчина, РФ), «II Международная конференция ‘Многомасштабное 

моделирование структур, строение вещества, наноматериалы и 

нанотехнологии’» (м. Тула, РФ), «48-я Школа ПИЯФ по физике 

конденсированного состояния» (м. Гатчина, РФ), «Physics of Liquid Matter: 

Modern Problems» (м. Київ, Україна), «International Conference ‘Condensed Matter 

Research at the IBR-2’» (м. Дубна, РФ), «International conference on diamond and 

carbon materials» (м. Мадрид, Іспанія), «XIX научная конференция Объединения 

молодых ученых и специалистов ОИЯИ» (м. Дубна, РФ), «19th Research 

workshop ‘Nucleation Theory and Applications’» (м. Дубна, РФ), «Наукова 

конференція молодих вчених ‘Наука XXI сторіччя: сучасні проблеми фізики’» 

(м. Київ, Україна). 

Публікації. Основні матеріали та результати дисертації опубліковані у 

6 статтях [1–6] 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 [7–26] наведені у 

списку опублікованих праць за темою дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел, що містить 

164 найменування. Роботу викладено на 138 сторінках машинописного 

тексту, який містить 40 рисунків та 7 таблиць. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі висвітлено сучасний стан наукової проблеми по дослідженню 

структури детонаційних наноалмазів та процесів їх кластеризації в 

полярних розчинниках, обґрунтовано 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 проаналізовані основні теоретичні та експериментальні 

роботи, присвячені дослідженню будови наночастинок ультрадисперсних 

алмазів, а також їх кластерної організації в різноманітних порошках і 

рідинних системах. Наведений огляд існуючих результатів досліджень 

наноалмазів методами малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського 

випромінювання, диференціальної скануючої калориметрії, комбінаційного 

розсіяння світла, електронної мікроскопії, динамічного розсіяння світла та ін. 

Проведено аналіз причин агрегації в рідинних системах з наноалмазами, а 

також розглянуті їх фізичні властивості. Проаналізовані фактори, що 

відповідають за стабільність досліджуваних рідинних систем. Описано 

широкі можливості поверхневої функціоналізації наноалмазних частинок. 

Наведено приклади практичних застосувань наноалмазів в промисловості і 

медицині. Проаналізовані експериментальні роботи по дослідженню 

наноалмазів як носіїв для локальної доставки лікарських препаратів в організм. 

Особлива увага приділяється огляду способів біовізуалізації з використанням 

частинок наноалмазів як люмінесцентних та раманівських маркерів. Окрім 

використання в діагностиці також описано спроби використання наноалмазів в 

терапії деяких захворювань. Проведено аналіз перспектив подальшого 

практичного використання рідинних систем з наноалмазами. 

У розділі 2 наведені основні відомості про особливості дослідження 

наносистем за допомогою малокутової дифракції нейтронів. Малокутове 

розсіяння нейтронів – це метод, оснований на розсіянні теплових нейтронів на 

неоднорідностях речовини, розміри яких значно перевищують довжину хвилі 

нейтрона. Даний метод дозволяє досліджувати структуру нанорозмірних 

об’єктів. Головною перевагою малокутового розсіяння є можливість 

проведення неінвазивних досліджень структури об’ємних наносистем без 

попереднього приготування. Особливістю взаємодії теплових нейтронів з 

речовиною є ізотопна чутливість методу, на якій базується методика варіації 

нейтронного контрасту [4*]. Демонструються можливості опису 

експериментальних даних варіації контрасту в рамках підходу модифікованих 

базисних функцій. Як відомо, довжина розсіяння нейтронів ядрами не 

пропорційна порядковому номеру елемента, що дає можливість реєструвати 

легкі атоми на відміну від, скажімо, рентгенівського розсіяння. Метод дозволяє 

отримувати фрактальні розмірності масштабно-інваріантних об’єктів. 
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Головною методикою опрацювання даних малокутового розсіяння 

нейтронів було використання методу форм-факторів. Також описано 

використання методу оберненого перетворення Фур’є. Підкреслюється 

можливість отримання інформації про кластер-кластерну взаємодію 

шляхом аналізу структурного фактору розсіяння. 

Наведено опис експериментальних установок, що використовувались в 

роботі. Переважна більшість експериментів з малокутового розсіяння нейтронів 

на суспензіях детонаційних наноалмазів була виконана на малокутовому 

дифрактометрі часу прольоту ЮМО, що розташований на імпульсному реакторі 

ІБР-2 Лабораторії нейтронної фізики ім. І.М. Франка Об'єднаного інституту 

ядерних досліджень (м. Дубна, РФ). Його основні параметри порівнюються з 

параметрами нейтронних дифрактометрів провідних нейтронних центрів світу. 

Також наведена порівняльна характеристика методів структурного аналізу 

наносистем, в якій описуються переваги малокутової дифракції нейтронів при 

вивченні рідинних систем з наноалмазами, однак підкреслюється необхідність 

використання комплексного підходу до структурної діагностики наносистем з 

використанням низки комплементарних методів. 

У розділі 3 представлено результати проведених нами досліджень з варіації 

нейтронного контрасту в експериментах з малокутового розсіяння нейтронів на 

рідинних системах з детонаційними наноалмазами з метою вивчення структури 

наноалмазних частинок. 

Експерименти з малокутової дифракції нейтронів на рідинних системах з 

наноалмазами були проведені на малокутовому дифрактометрі часу прольоту 

ЮМО, що розташований на 4-му каналі імпульсного реактору ІБР-2 Лабораторії 

нейтронної фізики ім. І.М. Франка Об’єднаного інституту ядерних досліджень 

(м. Дубна, РФ) та на дифрактометрі SANS-1, що розташований на стаціонарному 

реакторі FRG-1 Дослідницького центру GKSS (м. Геєстхахт, ФРН). Як форм-

фактор для обробки експериментальних спектрів використовувалась дворівнева 

модель універсального експоненційно-степеневого наближення [5*]: 

 
     

   

1

2

2 2 1/2 2 2

1 1 1 1 2

2 2 1/2

2 2 2 2

( ) exp / 3 ( / 6 ) exp / 3

          exp / 3 ( / 6 )   ,

P

g g g

P

g g

I q G q R B erf qR q R

G q R B erf qR C

    

  
 (1) 

де параметри з індексом «1» відносяться до рівня розсіяння нейтронів 

кластерами, а з індексом «2» – наноалмазними частинками в їх складі; Rg – 

радіуси інерції; P – показники степеневого спадання, що характеризують 

внутрішньочастинкові кореляції. Тут P1 відповідає фрактальній розмірності 

кластерів, а P2 описує розсіяння дифузною поверхнею наноалмазів. 

Інтенсивності розсіяння в нульовий кут G та амплітуди степеневого спадання B 

пов’язані з чисельною густиною центрів, що розсіюють, та нейтронним 

контрастом. Також враховується залишковий некогерентний фон C, який завжди 

присутній в експериментах, особливо у випадку водневовмісних систем. По суті 

(1) об’єднує в собі на кожному рівні розсіяння наближення Гіньє, яке містить 
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інформацію про розміри та загальну кількість речовини, що розсіює, та 

степеневий режим, що характеризує внутрішню структуру. При цьому (1) описує 

одразу всю криву малокутового розсіяння нейтронів і в такий спосіб дозволяє 

уникнути неоднозначностей при виборі інтервалів для апроксимації простими 

двопараметричними функціями. 

Рідинні системи з наноалмазами містять неоднорідні і полідисперсні 

наночастинки та їх агрегати. Нами був розглянутий особливий тип 

полідисперсних неоднорідних частинок, структура яких, з одного боку, дозволяє 

значно спростити узагальнене наближення базисних функцій у варіації 

нейтронного контрасту [6*], а, з іншого боку, дозволяє проаналізувати 

полідисперсність без складних апроксимацій інтегральними функціями. 

Неоднорідність цих частинок визначається їх дифузною поверхнею [7*], що 

призводить до відхилення від закону Порода I(q) ~ q
 -4

 в сторону більших значень 

показників степеневого спадання в малокутовому розсіянні нейтронів: 

 
(4 2 )( )I q Bq    , (2) 

де β – показник дифузності, що змінюється в інтервалі (0÷1). Наноалмази у 

вигляді порошків та суспензій дають саме такий сигнал, тому що їм 

притаманна неоднорідна структура з огляду на наявність графенових станів 

вуглецю на поверхні частинок [8*,9*]. Тож на основі експериментальних 

даних малокутового розсіяння нейтронів нами було запропоновано 

наступну модель структури частинок детонаційних наноалмазів: 

  0( ) 1 /r r R


   ,   0 < r < R , (3) 

де r – відстань від центру частинки, R – радіус частинки, та ρ0 – густина довжини 

розсіяння ядра частинки, яка може бути віднесена до алмазу. Для даної моделі 

середня по об’єму частинки густина довжини розсіяння стає незалежною від 

радіусу частинки і визначається лише густиною ядра ρ0 та показником β, а саме: 

  06 ( 1)( 2)( 3)         . (4) 

Було запропоноване наближення модифікованого індексу 

полідисперсності PDI [10*] для аналізу полідисперсності частинок зі 

структурою, що описується за допомогою рівняння (3), за умови близької 

до нуля густини довжини розсіяння розчинником. PDI – певна безрозбірна 

комбінація параметрів експоненційно-степеневого наближення (1), кожен з 

яких пропорційний відповідному моменту ⟨Rn⟩. Так, 

  4 2

2 2 2PDI ( )gB R t G   , (5) 

 
2( ) 1.62 1.78 0.88t       . (6) 

Наведений індекс полідисперсності може бути використаний для 

порівняння ступеню полідисперсності для систем з малим β без зазначення 

функції розподілу за розмірами. Індекс PDI монодисперсної системи дорівнює 

одиниці та збільшується зі зростанням полідисперсності. Для деяких випадків 

розподілу за розмірами індекс дозволяє отримувати параметри функції розподілу 

за розмірами у явному вигляді. Наприклад, для логнормальної функції розподілу 
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    2 2 1/2

0( ) exp ln ( / ) / (2 ) (2 )ND R R R s sR    (7) 

найймовірніший радіус наночастинок R0 та дисперсія розподілу логарифму 

радіуса s визначаються індексом PDI: 

 
2ln(PDI) / (12 10 2 ))s      , (8) 

 
2

0 ( 4)( 5) / (12exp(14 ))gR R s     . (9) 

Це дозволяє провести аналіз полідисперсності неоднорідних алмазних 

наночастинок. Отримані параметри рівня розсіяння частинками 

детонаційних наноалмазів дозволили обрахувати індекси полідисперсності 

PDI, параметри розподілу за розмірами R0 та s у логнормальному 

наближенні (8)-(9), а також відповідні середні радіуси ⟨R⟩ і 

середньоквадратичні відхилення σ. Результати свідчать про високу 

полідисперсність частинок наноалмазів, а саме σ/⟨R⟩ досягає 40% і для 

різних систем дещо відрізняється. Діаметр наночастинок для усіх 

досліджених наноалмазних рідинних систем склав (3.0±0.1) нм. 

Для моделі (3) справедливо: 

 
2 2 6( ) (16 / 9)G n R      , (10) 

тобто в ефективній точці компенсації, де спостерігається мінімум залежності 

інтенсивності G від величини нейтронного контрасту, G набуває нульового 

значення. Це означає, що на противагу загальному випадку полідисперсних 

неоднорідних частинок, для розглянутих частинок з дифузною поверхнею (3) 

спостерігається повна компенсація, як і для монодисперсних частинок. 

Надалі було розглянуто запропоновані наближення аналізу нейтронних 

даних для модельних кривих розсіяння на полідисперсних частинках з 

дифузною поверхнею (3). Тобто за відомою структурою розраховуються спектри 

малокутового розсіяння нейтронів, які потім аналізуються на основі 

запропонованого підходу, аби зважити його можливості. Отримані відповідні 

параметри апроксимації знаходяться у повній відповідності з параметрами, 

розрахованими з аналізу структури, що свідчить про ефективність розроблених 

підходів до аналізу даних малокутового розсіяння нейтронів. 

Експериментальні дані малокутового розсіяння нейтронів представлені на 

рис. 1. Як бачимо, на спектрах спостерігається два типи розсіяння, що 

відносяться до структурного рівня частинок (великі q) та їх кластерів (малі q). 

Вони характеризуються різними степеневими залежностями. Знайдені 

показники -2.3 (рис. 1а та 1в) і -2.5 (рис. 1б) для кластерного рівня вказують на 

те, що кластери є масовими фракталами [11*]. Вплив структурного фактору, 

що присутній за таких концентрацій внаслідок взаємодії кластер-кластер, за 

малих q зводиться до режиму розсіяння типу Гіньє, що дозволяє оцінити 

видимий радіус інерції кластерів, тобто такий, що враховує взаємодію. Рівень 

частинок дає показники P2 = 4.14 (рис. 1а та 1б) та P2 = 4.12 (рис. 1в), які 

відповідають частинкам з дифузною поверхнею згідно рівняння (2). 
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Рис. 1. Експериментальні криві мало-

кутового розсіяння нейтронів рідинними 

системами вода-наноалмаз I (а), вода-нано-

алмаз II (б) та диметилсульфоксид (ДМСО)-

наноалмаз (в) за різної об’ємної частки 

дейтерованої компоненти буфера. 

Апроксимація (суцільна лінія) проведена 

згідно рівняння (1). Рівень розсіяння 

частинками позначений штриховою лінією. 

Прямі лінії вказують на інтервали 

степеневого спадання 
 

Середня густина довжини розсіяння може бути визначена за допомогою 

варіації нейтронного контрасту (рис. 1-2). На рис. 2 наведені залежності 

(G1)
1/2

 ~ ρS, які дозволяють знайти значення середньої густини довжини 

розсіяння:   = 10.5(5)·10
10

 см
-2
 в системі вода-наноалмаз I, 

  = 10.8(6)·10
10

 см
-2

 в системі вода-наноалмаз II та   = 10.2(5)·10
10

 см
-2
 в 

системі диметилсульфоксид-наноалмаз, що добре узгоджується зі значеннями 

10.2(3)·10
10

 см
-2
 і 10.6(5)·10

10
 см

-2
 для води і диметилсульфоксид, відповідно, які 

отримані за допомогою рівняння (4), на основі густини довжини розсіяння 

алмазу, розрахованої з огляду на його кристалічну структуру, і 

експериментально знайдених значень β. 

Отож, маємо узгодження 

неперервного профілю (3), що 

відображає дифузний характер 

поверхні частинок з середньою 

густиною довжини розсіяння 

частинок, чого неможливо досягнути 

за умови використання наближення 

«алмазне ядро - графенова оболо-

нка». Таким чином, проведений 

аналіз свідчить на користь концепції 

неперервного профілю густини 

довжини розсіяння в наноалмазах. 

 
Рис. 2. Визначення точки компенсації 

для рідинних систем з наноалмазами 
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В розділі 4 представлено результати вивчення будови агрегатів 

детонаційних наноалмазів у водних суспензіях. Досліджувалися різні класи 

рідинних систем в залежності від концентрації наноалмазів та процедури 

приготування. Було детально вивчено структуру даних утворень та їх 

взаємодію між собою. Фрактальна природа досліджуваних кластерів 

обговорюється в термінах унікального механізму росту в суспензіях 

наноалмазів протягом їхнього синтезу. 

Були досліджені водні суспензії наноалмазів з масовими концентраціями 

до 2 м.% (рис. 3). Такі концентрації дозволяють, по-перше, все ще уникати 

впливу структурного фактору на розсіяння, тобто ефектів взаємодії між 

наночастинками, по-друге, реєструвати обидва рівні розсіяння нейтронів, 

тобто розсіяння як на наночастинках, так і на їх кластерах. 

Радіус інерції кластерів Rg1 в залежності від синтезованої системи 

змінюється від 6 нм до 27.2 нм. У монодисперсному наближенні відносно 

складових частинок кластерів проведена оцінка числа агрегації [10*], тобто 

середньої кількості частинок в кластері: 

 
2

1 2клN G G N N       , (11) 

де N – кількість частинок в окремо взятому кластері, ⟨…⟩ – усереднення за 

ансамблем всіх кластерів системи. Отримані числа агрегації знаходяться в 

інтервалі (3÷250). 
 

Малокутове розсіяння 

нейтронів також було 

застосоване до структурної 

характеризації концентро-

ваних наноалмазних 

суспензій (до 10 м.%) та їх 

«легкої» і «важкої» 

фракцій кластерів, роз-

ділених шляхом центри-

фугування. 

Два види комерційних 

порошків детонаційних 

наноалмазів, а саме, RUDDM 

(ТОВ Реал-Дзержинськ, 

Дзержинськ, РФ) і SDND 

(PlasmaChem GmbH, Берлін, 

ФРН) були використані для отримання рідинних систем для експериментів з 

малокутової дифракції нейтронів. Поділ фаз внаслідок центрифугування 

прослідковується на рис. 4, де наведено криві малокутового розсіяння нейтронів 

від легких і важких фракцій 10 м.% суспензії RUDDM після двох різних часів 

центрифугування. Легка фракція характеризується значно меншими агрегатами; 

відповідне розсіяння добре описується наближенням Гіньє в області малих 

 
Рис. 3. Криві малокутового розсіяння нейтронів 

системами вода-детонаційний наноалмаз з 

концентрацією наноалмазів ~1 м.% 
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значень q, що дозволяє застосовувати обернене перетворення Фур'є і 

представити кореляції в системах з точки зору функції розподілу парних 

відстаней р(r). Мова йде про такі характеристики розміру агрегатів, як 

середньозважений радіус інерції і максимальний розмір. Незважаючи на різницю 

стану кластерів в синтезованих суспензіях RUDDM і SDND, структури легких 

фракцій через 90 хв центрифугування стають близькими для обох типів 

суспензій. Порівняння відповідних кривих розсіяння, приведеними до однієї 

концентрації, можна прослідкувати на рис. 5. Аналіз рис. 5 показує, що 

відмінності спостерігаються лише на рівні агрегатів внаслідок різниці в розмірах 

кластерів. У зв'язку з цим, можна констатувати, що механізм росту кластерів є 

однаковим для малих і великих кластерів в різних рідинних системах з 

наноалмазами. 
 

  
Рис. 4. Експериментальні криві 

малокутового розсіяння нейтронів від 

важких і легких фракцій 10 м.% суспензій 

RUDDM після центрифугування. 

Суцільні лінії – модельні криві, отримані 

за допомогою оберненого перетворення 

Фур'є для легких фракцій 

Рис. 5. Порівняння експериментальних 

кривих малокутового розсіяння 

нейтронів від різних зразків, приведені 

до однієї концентрації наноалмазів 

 

Щоб охарактеризувати кластер-кластерну взаємодію в системі, розглядався 

вплив структурного фактору на розсіяння концентрованими суспензіями SDND. 

Спектри малокутового розсіяння нейтронів від відповідних систем подано на 

рис. 6. Тип взаємодії був визначений за допомогою рівняння [12*]: 

 0 2/ I K B L    , (12) 

де φ – масова частка розчинених наноалмазів, I0 – інтенсивність розсіяння 

нейтронів вперед, оцінена по крайніх лівих точках кривих розсіяння; К і L – деякі 

додатні сталі, B2 – другий віріальний коефіцієнт, знак якого визначає тип 

взаємодії. Зображений на вставці до рис. 6 графік має додатній нахил, що свід-

чить про відштовхувальний тип взаємодії. Структурний фактор оцінюється як 

    1 1( ) ( , ) / ( , 0) /S q I q I q      , (13) 

де φ1 – мінімальна масова частка наноалмазів в рідинній системі. 
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Знайдені функції S(q) (рис. 7) характеризуються наявністю піку, 

положення якого qпік зі збільшенням концентрації наноалмазів зміщується в бік 

більш високих значень переданого хвильового вектору, тим самим вказуючи 

на зменшення кореляційної довжини ξ ≈ 2π/qпік, що відповідає ближній 

кластер-кластерній взаємодії. За найвищої концентрації кореляційна довжина 

складає приблизно 20 нм і наближається до характерного розміру, який з 

огляду на фрактальність структури, перевищує 17 нм, що відповідає розміру 

щільно упакованого сферичного кластеру. Тобто агрегати можуть знаходитися 

порівняно близько один до одного і можливе взаємопроникнення 

розгалужених агрегатів при концентраціях в околі 10 м.%. 
 

  
Рис. 6. Криві малокутового розсіяння 

нейтронів на передиспергованій легкій 

фракції суспензії SDND у воді за 

різних концентрацій. Вставка показує 

графік відповідно до рівняння (12) 

Рис. 7. Ефективні структурні фактори 

відповідно до рівняння (13). Для 

зручності сприйняття першого 

структурного піку, залежності S(q) 

апроксимуються поліноміальними 

кривими; кореляційна довжина ξ, що 

відповідає піку взаємодії в S(q) 

подається в підписі 
 

Був проведений порівняльний аналіз структури кластерів в різноманітних 

модифікованих водних суспензіях детонаційних наноалмазів. Під 

модифікаціями маються на увазі різні способи вторинної обробки 

наноалмазних суспензій. Слід зазначити, що рівень кластерів в суспензіях 

наноалмазів різного походження є досить відтворюваним щодо структурних 

характеристик. Особливо це стосується фрактальної розмірності агрегатів, яка 

складає 2.4±0.1 . Таким чином модифікування поверхні частинок наноалмазів 

не впливає на структурну організацію кластерів в рідинних системах з 

детонаційними наноалмазами. Отож, подібна фрактальна організація свідчить 

про специфічний механізм зростання агрегатів в таких системах, а саме 

зростання кластерів відбувається внаслідок процесу обмеженої дифузією 

агрегації [11*]. Рис. 8 показує вплив полідисперсності частинок детонаційних 

наноалмазів на розсіяння. Модельні тривимірні кластери сферичних 

монодисперсних частинок були отримані відповідно до модифікованого на 
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випадок полідисперсних частинок послідовного алгоритму Філіппова та ін. 

[13*]. Покрокова генерація в цьому випадку заснована на прикріпленні N-ї 

частинки до кластеру, що вже складається з N – 1 частинок, в такий спосіб, аби 

на кожному етапі побудови задовольнялося співвідношення маса-радіус для 

фракталів у вигляді: 

 ( / )D

клN k R R  , (14) 

 

де D – фрактальна 

розмірність кластера, яка 

задавалась рівною 2.4; R – 

радіус частинки; Rкл – радіус 

інерції відносно центру мас 

кластера; k – фрактальний 

префактор. 

Приклад структури 

кластера і отримані модельні 

спектри наведено на рис. 8. 

При порівнянні модельних 

кривих з типовою кривою 

розсіяння від суспензії 

детонаційних наноалмазів 

можна бачити, що 

монодисперсні випадки 

характеризуються значними 

відхиленнями від степене-

вого розсіяння як на 

структурному рівні части-

нок, так і на рівні кластерів. 

Отож, експериментальні дані 

можуть бути описані в 

рамках полідисперсної 

моделі обмеженої дифузією 

агрегації. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Методом малокутового розсіяння нейтронів проведені структурні 

дослідження полярних рідинних систем з детонаційними наноалмазами, на 

основі яких виявлено кластерну організацію наночастинок в наноалмазних 

суспензіях. Показано, що досліджуваним системам притаманна висока 

стабільність і відтворюваність структури. 

2. Аналіз малокутового розсіяння нейтронів показав, що фрактальна 

розмірність наноалмазних кластерів складає 2.4±0.1 для всіх досліджуваних 

рідинних систем незалежно від типу поверхневої функціоналізації 

 
Рис. 8. Модельні криві малокутового розсіяння 

нейтронів від модельних кластерів в різних 

режимах по відношенню до монодисперсності/ 

полідисперсності структурних одиниць і самих 

кластерів. Вставка показує приклад кластера з 

полідисперсних структурних одиниць. Криві 

порівнюються з типовим спектром суспензій 

детонаційних наноалмазів. Параметри, які 

використовуються в моделі: для монодисперсних 

одиниць R = 3.2 нм; для монодисперсних кластерів 

Rcl = 45 нм, k = 1.1; для полідисперсних частинок з 

логнормальним розподілом за розмірами 

⟨R⟩ = 1.5 нм, σ = 0.5 нм; для полідисперсних 

кластерів з логнормальним розподілом за 

розмірами ⟨Rкл⟩ = 100 нм, σкл = 25 нм, k = 1 



 14 

наночастинок та процедури виготовлення суспензій. Така фрактальна 

розмірність наноалмазних кластерів засвідчує, що процес кластероутворення 

відбувається за механізмом обмеженої дифузією агрегації. 

3. Запропонована модель неперервного радіального профілю густини 

довжини розсіяння для полідисперсних частинок з дифузною поверхнею, що 

дозволяє пов'язати інваріанти розсіяння, а саме параметри наближення Гіньє та 

степеневого режиму розсіяння поверхнею, із характеристиками внутрішньої 

будови наночастинок та їх функцією розподілу за розмірами. Одержані 

залежності інтегральних параметрів малокутового розсіяння нейтронів від 

нейтронного контрасту описані в рамках концепції базисних функцій. 

4. Виявлено неперервний перехід від алмазного стану вуглецю всередині 

наночастинок до його графенового стану на поверхні наночастинок. 

5. Показано, що частинки детонаційних наноалмазів та їх кластери 

характеризуються високою полідисперсністю (до 40%). Визначено середній 

розмір наноалмазних частинок, який складає (3.0±0.1) нм. 

6. Показано, що розміри кластерів суттєво залежать від концентрації алмазних 

наночастинок в рідинній системі та процедури її виготовлення. Доведено, що 

взаємодія між кластерами наноалмазів у воді носить відштовхувальний характер. 

7. Показано, що за умови високих концентрацій наноалмазів існує 

можливість взаємного проникнення розгалуженої фрактальної структури 

кластерів з подальшим утворенням гелевої фази. 
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АНОТАЦІЯ 

Томчук О.В. Структура рідинних систем на основі детонаційних 

наноалмазів. − 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, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню структури рідинних систем з 

детонаційними наноалмазами та процесам кластероутворення в них 

методом малокутового розсіяння нейтронів. Головна увага приділяється 

дослідженню будови частинок наноалмазів, вивченню їх кластерної 

організації, а також виявленню умов стабільності таких рідинних систем. 

Запропоновано нову модель опису малокутового розсіяння нейтронів 

наночастинками з неоднорідною поверхнею. На основі даних варіації 

нейтронного контрасту визначено структуру наноалмазних частинок. Виявлено 

неперервний перехід від алмазного стану вуглецю всередині наночастинок до 

його графенового стану на поверхні наночастинок. Розроблено методику аналізу 

розподілу неоднорідних наночастинок за розмірами за даними малокутового 

розсіяння нейтронів. Отримано середній розмір та полідисперсність 

наноалмазних частинок, які відповідно складають (3.0 ± 0.1) нм та ≈ 40%. 

Проведено аналіз будови фрактальних кластерів наноалмазів в 

полярних рідинах. Показано, що фрактальна розмірність даних утворень 

складає 2.4 ± 0.1. Таке значення фрактальної розмірності свідчить про 

механізм обмеженої дифузією агрегації при кластероутворенні в 

досліджуваних рідинних системах. Показано, що в досліджених системах 

переважає відштовхування, однак за високої концентрації наноалмазів 

можливий взаємний перетин розгалужених структур кластерів. 

Ключові слова: наноалмази, малокутове розсіяння нейтронів, 

кластероутворення, фрактальні кластери, рідинна система.  

АННОТАЦИЯ 

Томчук А.В. Структура жидкостных систем на основе 

детонационных наноалмазов. − 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, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию структуры жидкостных систем с 

детонационными наноалмазами и процессам кластерообразования в них методом 

малоуглового рассеяния нейтронов. Главное внимание уделяется исследованию 
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строения частиц наноалмазов, изучению их кластерной организации, а также 

обнаружению условий стабильности таких жидкостных систем. 

Предложена новая модель описания малоуглового рассеяния нейтронов 

наночастицами с поверхностными неоднородностями, которые 

определяются так называемой диффузной поверхностью. Для случая малого 

показателя диффузности была показано, что структура таких частиц может 

быть описана степенной зависимостью в рамках приближения непрерывного 

радиального профиля плотности длины рассеяния. Было получено 

выражение для средней плотности длины рассеяния, которое включало в 

себя всего два параметра: плотность длины рассеяния в центре частицы и 

показатель диффузности. На основе данных вариации нейтронного контраста 

определена структура наноалмазных частиц. Обнаружен непрерывный 

переход от алмазного состояния углерода внутри наночастиц к его 

графеновому состоянию на поверхности наночастиц. 

Разработана методика анализа распределения неоднородных наночастиц по 

размерам по данным малоуглового рассеяния нейтронов, на основании которой 

определено характеристики полидисперсности частиц детонационных 

наноалмазов. Она основана на том, что каждый из инвариантов рассеяния, а 

именно параметры приближения Гинье и амплитуда степенного спадания, 

пропорциональны определенным моментам функции полидисперсности. Некий 

безразмерный индекс, составленный из этих инвариантов, может быть напрямую 

соотнесен с полидисперсностью системы частиц. Было показано, что для 

некоторых случаев могут быть получены аналитические выражения параметров 

функции распределения по размерам. Средний размер и полидисперсность 

наноалмазных частиц определены в приближении логнормальной функции; они 

составляют, соответственно, (3.0 ± 0.1) нм и ≈ 40%, где под полидисперсностью 

подразумевается отношение среднеквадратического отклонения к среднему 

размеру. 

Проведен анализ строения фрактальных кластеров наноалмазов в 

полярных жидкостных системах. Показано, что размеры кластеров 

существенно зависят от концентрации алмазных наночастиц в жидкостной 

системе и процедуры ее изготовления. Анализ чисел агрегации показал, что 

для разных систем количество наноалмазных частиц в кластерах составляет 

от нескольких единиц до нескольких сотен. 

Фрактальная размерность данных образований составляет 2.4 ± 0.1. Такое 

значение фрактальной размерности свидетельствует о механизме ограниченной 

диффузией агрегации при кластерообразовании в исследуемых жидкостных 

системах. Моделирование спектров малоуглового рассеяния нейтронов и 

сравнение их с экспериментом показало, что нижний предел полидисперсности 

кластеров составляет около 30%. При этом центрифугирование жидкостной 

системы может приводить к образованию фракций кластеров разных размеров, 

но с одинаковой фрактальной размерностью. 
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Найдены характеристики кластер-кластерного взаимодействия в 

наноалмазных жидкостных системах. На основе анализа второго 

вириального коэффициента показано, что в исследованных системах 

преобладает отталкивание. Однако при высокой концентрации наноалмазов в 

системе корреляционная длина взаимодействия становится сравнимой со 

средним размером кластеров, что указывает на возможность взаимного 

пересечения разветвленных фрактальных структур кластеров, что в 

дальнейшем приводит к образованию гелевой фазы. 

Ключевые слова: наноалмазы, малоугловое рассеяние нейтронов, 

кластерообразование, фрактальные кластеры, жидкостная система. 

SUMMARY 

Tomchuk O.V. Structure of liquid systems based on detonation nano-

diamonds. – Manuscript. 

Thesis for Doctor of Philosophy degree (Candidate of Sciences in Physics and 

Mathematics) by specialty 01.04.14 – thermophysics and molecular physics. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2015. 

Dissertation is devoted to investigating the structure of the liquid systems with 

nanodiamonds and the clusterization properties in theme by small-angle neutron 

scattering. The main attention is paid to the investigation of nanodiamond particles, 

the study of their cluster organization and also the observation of stability conditions 

of such systems. 

New model for describing small-angle neutron scattering from nanoparticles 

with heterogeneous surface is proposed. Basing neutron contrast variation data the 

nanodiamond particles structure is determined. The continuous transition from the 

diamond state of carbon inside the nanoparticle to its graphene state on the surface of 

the nanoparticle is found. Method of analysis of the heterogeneous particles size 

distribution from small-angle neutron scattering data is developed. Mean size and 

polydispersity degree were found and their values are (3.0 ± 0.1) nm and ≈ 40%, 

respectively. 

The analysis of nanodiamond fractal clusters in polar liquid systems was 

providing. It was shown, that fractal dimension of given objects is 2.4 ± 0.1. Such a 

value of fractal dimension identifies the diffusion limited aggregation mechanism 

during clusterization in the investigated liquids systems. It was shown that in 

investigated systems the repulsive interaction dominates, but the interpenetration of 

the developed cluster structures under high concentration is possible. 

Keywords: nanodiamonds, small-angle neutron scattering, clusterization, fractal 

clusters, liquid system. 


