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АНОТАЦІЯ 

Гігіберія В. А. Процеси самоорганізації в рідинних системах, наповнених 

наночастинками анізотропної форми. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.14 «теплофізика та молекулярна 

фізика». – Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 

Київ, 2018. 

 

Роботу присвячено експериментальним і теоретичним дослідженням 

процесів самоорганізації у рідинах, що наповнено наночастинками анізотропної 

форми.  

У експериментальній частині було досліджено процеси 

структуроутворення у краплях нанорідинних систем на основі води з добавками 

нанопластинок лапоніту (Laponite RD), а також у краплях нанорідинних 

систем багатошарових вуглецевих нанотрубок (НТ) у воді, ізопропіловому 

спирті, п-ксилолі і толуолі. Приготування нанорідинних систем відбувалось за 

допомогою ультразвукового диспергатора. Дисперсії опромінювались 

ультразвуком протягом 10 хв з частотою 44 кГц. Для покращення рівня 

диспергування НТ використовувались добавки поверхнево-активних речовин, 

таких як цетилтриметиламоній бромід (ЦТАБ) або Тритон Х-165. Такі добавки 

вносились до зразків до початку диспергування. Краплі нанорідинних систем 

розміщувались на скляній знежиреній горизонтальній підкладці за допомогою 

мікродозатора, після чого зазнавали повного випаровування у термостаті за 

умови 45% вологості і при температурі 300 К.  

Було досліджено ефект формування осадів типу «кавового кільця» в 

результаті випаровування крапель нанорідинних систем на основі водних 

дисперсій лапоніту. Окрім «кавового кільця» спостерігалося утворення 
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куполоподібного осаду навколо центрів крапель. При концентраціях менших 

1,5 мас % випаровування крапель відбувалося у два етапи: випаровування з 

гомогенної рідкої фази (етап I), випаровування з гелеподібної фази з «кавових 

кілець», що формуються навколо периметру краплі на цьому етапі (етап II) і 

випаровування з фази гелю, на який перетворилася решта рідини краплі в 

процесі випаровування (етап III). При концентраціях лапоніту вище 1,5 % 

«кавове кільце» не спостерігається, натомість після випаровування крапель 

лишається потужний куполоподібний сухий осад. Порівняння спектрів 

абсорбції і результатів профілометрії, що виконані за допомогою атомно-

силового мікроскопії свідчить про те, що профілі абсорбції дуже добре 

співпадають з геометричними профілями крапель. Ширина «кавових кілець» 

зростає із зростанням початкової концентрації лапоніту. При зміні концентрації 

лапоніту спостерігались варіації швидкості випаровування і така поведінка 

може відображати формування бар’єрного шару наночастинок лапоніту, що 

виникає на міжфазній поверхні вода-пар. 

Досліджено вплив катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ на 

сушку крапель суспензій з концентрацією НТ в широкому інтервалі СНТ: від 

0,005 до 0,1 %. В процесі сушки крапель збільшувалася концентрація НТ і 

ЦТАБ в суспензіях при збереженні відношення цих компонентів. Ефективна 

стабілізація суспензій при певній масовій долі ЦТАБ призводила до суттєвих 

змін в структурі картин висихання. В залежності від концентрації НТ і ЦТАБ, у 

вихідних системах спостерігалося утворення структур різних морфологічних 

типів. Зокрема, при СНТ = 0,06 % в частково стабілізованих суспензіях (при 

FЦТАБ ≈ 0,8) при сушці формувалися пористі агрегати НТ і утворювалося 

помітне «кавове кільце». Для добре стабілізованих суспензій  при FЦТАБ > 1 

утворювалися структури з широким «кавовим кільцем» та напівпрозорою, 

досить однорідною плівкою всередині кільця. Однак, при концентраціях ЦТАВ 

вище критичної концентрації міцелоутворення спостерігалося формування 

неоднорідних структур «кавового кільця» з великою непрозорістю у центрі, що, 
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на нашу думку, відображає певну дестабілізацію НТ, яка відбувається внаслідок 

флокулюючого ефекту ПАР. Показано, що при певному ступені покриття 

поверхні НТ молекулами ЦТАБ FЦТАБ ≈ 0,5 для різних концентрацій НТ 

спостерігалися кореляції в поведінці загальної непрозорості структур сушки і 

товщини «кавового кільця». Дані мікроскопічних досліджень, отримані за 

допомогою атомно-силового мікроскопа, свідчать про можливість формування 

в зоні «кавового кільця» досить товстих джгутів, які об’єднують окремі 

нанотрубки. 

Було досліджено седиментаційну стійкість нанорідинних систем на основі 

НТ і органічних розчинників. Дослідження відбувалося у квадратній скляній 

оптичній кюветі, основа якої мала форму квадрата розміру 1х1,5 см, а висота 

кювети складала 4 см. За даними спектрофотометричного седиментаційного 

аналізу виявлено високу стійкість НТ в ізопропіловому спирті. Нанорідинні 

системи, що містили 0,02% мас НТ у ізопропанолі зберігали стійкість протягом 

кількох діб, що пояснюється утворенням сольватних шарів, обумовлених 

електростатичними взаємодіями між полярним розчинником і поверхнею НТ. З 

іншого боку, нанорідинні системи НТ в толуолі і п-ксилолі виявилися 

седиментаціно нестійкими, час напівседиментації цих систем становив менше 

ніж одну годину. Було показано, що додавання певних об’ємів неіоногенної 

поверхнево активної речовини Тритон X-165 CX165  ініціює агрегаційні і 

седиментаційні процеси в нанорідинних системах НТ у ізопропіловому спирті 

(при CX165  10-2 %), але призводить до зменшення розмірів агрегатів і 

стабілізації нанорідинних систем НТ в толуолі (при CX165  0,3 %) і п-ксилолі 

(при CX165  1 %). Внаслідок диспергування, у неіонних рідинах молекули 

неіонного Тритон Х-165 укривали поверхні НТ і заважали їх коагуляції, крім 

того, молекули ПАР могли створювати між собою гелеподібну мережу, що 

заважає седиментації агрегатів НТ. 

Вперше було досліджено процеси самоорганізації НТ в ході сушки 

крапель неводних нанорідинних систем на основі ізопропанолу і толуолу, а 
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також вплив неіонної поверхнево-активної речовини Тритон Х-165. Було 

показано, що сушка таких крапель не призводить до утворення «кавових 

кілець» у осадах. В процесі випаровування переважна частина дисперсного 

матеріалу осідає біля центру краплі у вигляді агрегатів. Добавки поверхнево 

активної речовини Тритон X-165 призводять до концентрації осадів НТ біля 

центру краплі. Крім того, добавки Тритону Х-165 збільшують непрозорість 

осадів нанорідинних систем на основі толуолу і НТ, а непрозорість осадів 

нанорідинних систем на основі ізопропанолу і НТ збільшується, коли 

відношення CX165/CНТ < 0,5, і зменшується при CX165/CНТ  > 0,5. 

У теоретичній частині методом Монте-Карло (МК) досліджено процеси 

самоорганізації стрижнів (лінійних частинок, k-мерів) для двох решіткових 

двовимірних моделей (дифузійного руху і вертикального випаровування). 

Розрахунки було виконано на двовимірній квадратній ґратці розміру L від 128 

до 2048. Довжина стрижнів k змінювалася від 2 до 12 одиниць ґратки. 

Початковий просторовий розподіл стрижнів на площині створювався з 

використанням моделі випадкової послідовної адсорбції з ізотропною 

орієнтацією стрижнів (однакова кількість стрижнів, що орієнтовані вздовж 

горизонтальної та вертикальної осей ґратки). Перекриття чи обертання 

стрижнів було забороненим. Після завершення створення початкового стану, 

частинкам було дозволено дифундувати.  

Для моделі дифузійного руху розрахунки проводились на ґратці, до 

взаємно протилежних сторін якої було застосовано періодичні граничні умови. 

Для відносно довгих стрижнів (з довжиною k ≥ 6) і для систем розміру L = 256 

самоорганізація призводила до формування діагональних смугових доменів, що 

складалися зі стрижнів горизонтальної або вертикальної орієнтації. Скейлінгові 

дослідження виявили більшу дефектність діагональних смугових доменів для 

великомасштабних систем.  

Для моделі вертикального випаровування періодичні граничні умови було 

застосовано лише до бічних сторін решітки. Верхня сторона решітки і 
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початковий момент часу являла собою «край плівки», що з плином часу 

рухався вниз внаслідок «випаровування». Як показали розрахунки, за 

відсутності випаровування спостерігалося значне розшарування стрижнів 

внаслідок дифузійних процесів всередині плівки. Випаровування значно 

підсилювало такі процеси і призводила до утворення доменів, що складались 

стрижнів з однаковою орієнтацією у просторі. Горизонтально орієнтовані 

стрижні концентрувалися переважно біля верхньої та нижньої границь плівок, а 

вертикально орієнтовані стрижні концентрувалися всередині плівок. Ступінь 

розшарування збільшувалась із збільшенням довжини стрижнів і їх початкової 

концентрації. Висушені плівки демонструють значну анізотропію 

електропровідності, що залежить від швидкості випаровування, довжини 

стрижнів і їх початкової концентрації. 

Ключові слова: нанорідини, багатошарові вуглецеві нанотрубки, 

нанопластинки лапоніту, поверхнево активні речовини, самоорганізація, 

випаровування, анізотропія електропровідності. 

SUMMARY 
Gigiberiya V. A. The processes self-assembly in liquids filled by nanoparticles 

with anisotropic shape. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

The thesis for candidate of physical and mathematical sciences on the specialty 

01.04.14 – «thermophysics and molecular physics». –  F. D. Ovcharenko Institute of 

Biocolloidal Chemistry NASU. Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

The thesis is devoted to the experimental and theoretical studies the processes 

of self-assembly in liquids filled by nanoparticles with anisotropic shape. 

In the experimental part, the changes in structure of the desiccated droplets of 

nano-liquid systems were investigated. The systems based on laponite platelets in 

water (Laponite RD®), as well as multilayered carbon nanotubes (NTs) in water, 

isopropyl alcohol, p-xylene and toluene were studied. Preparation of nanofluids was 
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carried out using an ultrasonic dispersant. Dispersions were irradiated by ultrasound 

for 10 minutes at a frequency of 44 kHz. Additives of surfactants such as 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) or Triton X-165 were used to improve the 

dispersion of NT. Such additives were added to the samples prior to dispersion. 

Drops of nanofluid systems were placed on a horizontal substrate (de-skinned glass) 

using a micro-dosator. The droplets were dried in the thermostat at 45% humidity and 

a temperature of 300 K. 

Formation of the ring-like patterns by nano-particles of the desiccated droplet 

of a laponite-based aqueous nanofluid (the well known "coffee-ring effect") and a 

dome-shaped in the centers of droplets were observed. For concentrations below 1.5 

wt% the drying included three stages: the drying of the liquid homogeneous phase 

without formation of visible ring-like patterns (stage I), drying of the gel-like phase 

with the "coffee ring" formation at the perimeter of the droplet (stage II) and 

formation of the dense gels in the volume of the droplet (stage III). For concentration 

above 1.5 wt%, the dome-shaped drying patterns were only formed, and "coffee ring" 

patterns were not observed. Comparison of absorbance spectra and results of 

profilometry, performed using the AFM, confirmed that absorbance spectra give 

qualitatively correct profiles of the drying droplets even at rather high concentrations 

of laponite. The width of the ring-like deposit increased with initial laponite 

concentration. A dome-like deposit was observed at high initial concentration of 

laponite (>1.5 wt%). With changing of concentration of the laponite, the variations in 

the rate of evaporation were observed, and such behavior may reflect the formation of 

a barrier layer of nanoparticles of laponite at the fluid-vapour interface. 

The processes of self-organization and formation the "coffee ring" structures 

during the drying of droplets of aqueous nanofluids on the base of NTs in the 

presence of cationic surfactant CTAB were investigated. The sessile droplets were 

dried on glass substrates in an air bath chamber with fixation of changes in 

transparency using an optical microscope. The final drying patterns were tested using 

analysis of radial distribution of optical transparency, and the topographies of 
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patterns were investigated using an atomic force microscope. In bulk aqueous 

nanofluids addition of CTAB improved dispersion of NTs and the size of NT 

aggregates progressively decreased. The formation of drying patterns with four 

different morphological types was observed in dependence on the concentrations of 

NTs and CTAB and in dependence on the degree of coverage of NTs by CTAB, 

FCTAB. The increase in CTAB concentration resulted in increase of the thickness of a 

“coffee ring”. At small concentration of CTAB the dried patterns included large 

compact aggregates. For partially stabilized nanofluids (at FCTAB ≈ 0.8) porous 

aggregates of NTs and significant "coffee ring" structures were formed. For well-

stabilized fluids (at FCTAB > 1) the structures with a wide "coffee rings", and a semi-

transparent and uniform film in the droplet centre were formed. For different 

concentrations of NTs the similar correlations in the behaviour of total transparency 

of drying pattern and thickness of the "coffee ring" layer were observed. The data 

obtained using the AFM technique indicated the possibility of formation of thick 

bundles of NTs located inside the "coffee ring" layer. 

The sedimentation stability of nanofluid systems based on NTs and organic 

solvents was investigated. The study was carried out using a glass optic rectangle 

cuvette with the base of 1x1,5 cm and height of 4 cm. According to the 

spectrophotometric sedimentation analysis, the high stability of NTs in isopropyl 

alcohol was detected. Nanofluid systems containing 0.02 wt% of NTs in isopropanol 

were stable for several days due to the formation of solvate layers. These layers 

reflect the presence of strong electrostatic interactions between the polar solvent and 

the NT surface. On the other hand, nanofluid systems of NTs in toluene and p-

xylenes were sedimentally unstable and formation of deposits in these systems 

occurred in two hours after preparation. Addition of non-ionic surfactant Triton X-

165 initiated aggregation and sedimentation processes in isopropyl alcohol (at 

concentrations CX165  10-2 %), but led to a decrease in size of aggregate and 

stabilization of nanofluid  systems in toluene (at CX165  0,3 %) and p-xylene (at 

CX165  1 %). The processes of NT self-assembly during the drying of the droplets of 
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organic nanofluids (iso-propanol, p-xylene, toluene) on the base of NTs in the 

presence of nonionic surfactant Triton X-165 were investigated. For iso-propanol and 

toluene the dried patterns did not displayed significant "coffee ring" structures. 

During the drying, the main part of the dispersed particles concentrated in the center 

of the droplet in the form of aggregates. The additives of the surfactant Triton X-165 

led to the increase of concentration of NTs sediments near the center of the droplet. 

In addition, in presence of Triton X-165 the opacity of sediments for the nanofluid on 

the base of toluene and NT increased, while the opacity of sediments for the 

nanofluid on the base of isopropanol and NT increased when the ratio CX165/CНТ < 0,5 

and decreased when CX165/CНТ  > 0,5. 

In the theoretical part, the Monte Carlo (MC) studies of the processes of self-

assembling of rods (linear particles, k-mers) for two lattice two-dimensional models 

(diffusion motion and vertical drying) were performed. The calculations were 

performed on a two-dimensional square lattices with size L between 128 and 2048. 

The length of the rods k varied between 2 and 12 of lattice units. The initial spatial 

distribution of the rods on the plane was created using a random sequential adsorption 

model with isotropic orientation of the rods (i.e. the number of rods oriented along 

the horizontal and vertical axes was the same). Overlapping or rotation of the rods 

was prohibited. After formation of the initial jammed state, the particles stared 

brownian diffusion. 

For the diffusion motions the periodical boundary conditions along mutually 

opposite sides of lattice were applied. For relatively long rods (with a length of k ≥ 6) 

and for systems with lattice size of L = 256 the self-assembly was manifested as 

formation of diagonal stripe domains that combine rods of different orientations. The 

scaling studies have revealed a greater quantity of defects in diagonal band domains 

for large-scale systems. For the vertical evaporation model the periodical boudary 

conditions were only applied in horizontal direction. The upper side of the lattice 

represented the "edge of the film" that moved down due to "evaporation" over the 

time. A significant orientation segregation of the rods controlled by diffusion motions 
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of rods and evaporation processes was observed. Drying resulted in significant 

stratification and the formation of domains with different orientation of the rods. 

Horizontally oriented rods were concentrates mainly on the upper and lower 

boundaries of the films, and vertically oriented rods were concentrated inside the 

films. The degree of stratification increased with an increase in the length of the rods 

and their initial concentration. The dried films exhibited a significant anisotropy of 

electrical conductivity, which depends on the velocity of evaporation, the length of 

the rods and their initial concentration. 

Key words: nanofluids, multiwalled carbon nanotubes, nanoplatelets of 

Laponite RD, surfactants, self-assembly, drying, electric anisotropy of electrical 

conductivity. 
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ВСТУП 
На сьогодні дослідження рідинних систем, наповнених наночастинками 

різної природи, викликають великий науковий і практичний інтерес. Зокрема, 

велику увагу приділяють вивченню композиційних матеріалів з привабливими 

властивостями, що створені шляхом випаровування нанорідинних систем на 

основі частинок анізотропної форми, таких як вуглецеві нанотрубки (НТ) чи 

Laponite RD (лапоніту). В таких системах відбуваються складні  процеси 

самоорганізації, що можуть визначатися наявністю сильної анізотропії форми 

наночастинок. Нанорідинні системи на основі НТ і лапоніту, а також їх 

гібридних сумішей можуть слугувати основою спеціальних «чорнил» у 

струменевих пристроях мікродруку, а також використовуватись у процесах 

виготовлення провідних покриттів із специфічною мікроструктурою для 

виробництва сенсорів, електропровідних покриттів і наповнювачів в 

електроніці.  

Процеси висушування нанорідинних систем і морфології сухих осадів 

типу «кавове кільце» приковують великий науковий інтерес. Також багато 

уваги зараз приділяється також вивченню самоорганізації анізотропних 

частинок (стрижнів і дисків) в нанорідинних системах. 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Наночастинки анізотропної 

форми є ідеальними компонентами для створення унікальних функціональних 

матеріалів з особливими оптичними, електричними, магнітними і механічними 

властивостями. Нанорідинні системи являють особливий тип таких 

функціональних матеріалів на основі рідинних середовищ (вода, органічні 

розчинники, рідкі кристали, полімерні системи), що наповнені вуглецевими 

нанотрубками, неорганічними нанопластинками, і наночастинками іншої 

природи. Нанорідинні системи можуть проявляти екзотичну електро- і 

термальну провідності, теплоємність і реологічні властивості в порівнянні з 

звичайними рідинними системами. Для таких систем характерним є прояв 

особливої орієнтаційної і просторової самоорганізації, яка залежить від ступеня 



 19

анізотропії форми наночастинок, характеру взаємодії між частинками, природи 

рідинного середовища, наявності зовнішніх полів та багатьох інших факторів.  

Процеси самоорганізації при випаровуванні нанорідинних систем 

інтенсивно досліджуються останнім часом і можуть бути керовані зміною умов 

випаровування. Це надає особливі можливості для створення структур з 

властивостями, які можна регулювати, змінюючи умови випаровування, 

концентрацію частинок, компонентний склад рідинних систем і ступінь 

анізотропії форми частинок. Зокрема, самоорганізація наночастинок при 

вертикальному випаровуванні дозволяє отримувати фотонні матеріали, що 

можуть використовуватись в якості біологічних і хімічних сенсорів, 

перспективних фотоелектричних і оптичних матеріалів. Інший тип 

випаровування – випаровування крапель, що лежать на поверхні, широко 

використовується в сучасних технологіях мікролітографії, де нанорідинні 

системи слугують в якості чорнил. В цьому випадку, сухі осади, що виникають 

після випаровування крапель, мають структуру типу «кавових кілець».  

Зазначимо, що раніше механізми вертикального випаровування і 

випаровування крапель, що лежать на поверхні, в основному досліджувалися 

для нанорідин, наповнених сферичними наночастинками, або наночастинками з 

невисоким ступенем анізотропії форми. Однак, останнім часом великий інтерес 

викликають нанорідини на основі частинок анізотропної форми, таких як 

вуглецеві нанотрубки (НТ) чи нанопластинки Laponite RD (лапоніт). Зокрема, 

при випаровуванні нанорідинних систем на основі нанотрубок можна 

отримувати електропровідні плівки (сухі осади), а використання нанопластинок 

лапоніту дозволяє покращувати механічні властивості плівок і їх міцність. 

Зважаючи на високий інтерес до перспективних наноматеріалів такого типу, 

виникає необхідність більш детального дослідження процесів самоорганізації в 

таких рідинних системах, що викликані дифузійним рухом наночастинок і 

процесами випаровування.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана 

робота виконана у відділі фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту 

біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України у відповідності з 

планами держбюджетних науково-дослідних робіт Інституту: «Регулювання 

структурних властивостей гібридних композитів на основі мікро- та 

ультрадисперсних частинок» (№ держреєстрації 0109U001216) 2009-2011 

р.р.; «Теоретичні та експериментальні дослідження структури, фізико-

хімічних властивостей та процесів отримання функціональних колоїдних 

систем на основі природних та модифікованих наночастинок» (№ 

держреєстрації 0111U009260) 2012-2016 р.р.; «Процеси самоорганізації в 

складних колоїдних і біоколоїдних системах, наповнених індивідуальними 

та гібридними наночастинками різної природи» (№ держреєстрації 

0117U004046) 2017-2019 р.р. Частина роботи виконана в рамках проектів 

комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України 

«Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і 

нанотехнологій»: «Структуроутворення і перколяційна поведінка в 

колоїдних суспензіях наночастинок з високим ступенем анізотропії форми» 

(договір № 65, № держреєстрації 0110U005904) 2010-2014 р.р; «Колоїдна 

поведінка гібридних сумішей наночастинок, їх властивості і процеси 

самоорганізації в системах на їх основі» (договір № 43, № держреєстрації 

0115U001454) 2015-2019 р.р, а також в рамках наукового проекту фонду 

фундаментальних досліджень «Перколяція і джамінг протяжних об’єктів на 

квадратній ґратці з дефектами» (договір № 43, № держреєстрації 

0114U004189) 2014-2015 р.р.  

Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи полягає у встановленні 

природи процесів самоорганізації в нанорідинних системах, наповнених 

наночастинками з високим ступенем анізотропії форми (вуглецевими 

нанотрубками і нанопластинками лапоніту). 

Відповідно до мети роботи були поставлені наступні завдання:  
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– Дослідити процеси самоорганізації, що відбуваються у краплях 

нанорідинних систем на основі водних дисперсій лапоніту у процесі 

випаровування та одержати концентраційні залежності морфології сухих 

осадів, що утворюються після висихання крапель. 

– Дослідити концентраційні залежності морфології і оптичні 

характеристики структур, що утворюються після випаровування крапель 

нанорідинних систем на основі водних дисперсій НТ з добавками 

катіонної поверхнево-активної речовини (ПАР) цетилтриметиламоній 

броміду (ЦТАБ). 

– Дослідити вплив добавок неіонної ПАР Тритон Х-165 на седиментаційні 

та оптичні властивості нанорідинних систем на основі органічних 

розчинників та НТ, дослідити вплив добавок поверхнево-активних 

речовин на структуру та оптичні характеристики сухих осадів, що 

утворюються після випаровування крапель таких нанорідинних систем. 

– За допомогою методу Монте Карло (МК) дослідити вплив дифузійної 

самоорганізації нанорідинних систем, наповнених стрижнями (лінійними 

частинками), дослідити вплив довжини стрижнів і розміру системи 

(скейлінгові властивості), на структуру та електричні властивості систем. 

– За допомогою методу МК дослідити процеси самоорганізації при 

вертикальному випаровуванні нанорідинних систем, що містять стрижні, 

а також залежності структурних та електричних характеристик плівок від 

довжини і початкової концентрації стрижнів. 

Об’єкт дослідження – властивості нанорідинних систем, наповнених 

частинками анізотропної форми, та плівок, що утворюються після 

випаровування крапель таких нанорідинних систем. 

Предмет дослідження – оптичні властивості крапель нанорідинних 

систем на основі водних та неводних розчинників (дистильована вода, 

ізопропіловий спирт, п-ксилол і толуол), що містять анізотропні наночастинки 

(вуглецеві нанотрубки і лапоніт), статистичні властивості і самоорганізація в 
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системах наповнених стрижнями, що контролюються дифузійних рухом і 

процесами випаровування. 

Методи дослідження. Дослідження мікроструктури рідинних систем, 

наповнених наночастинками анізотропної форми, а також дослідження 

світлопропускання і структуроутворення у краплях таких систем в залежності 

від часу випаровування і концентрацій компонентів виконувались методом 

оптичної мікроскопії. Для дослідження топології поверхні осадів, що 

утворюються після випаровування крапель нанорідинних систем на основі НТ 

використовувався метод атомно-силової мікроскопії. Дослідження 

седиментаційної стійкості нанорідинних систем здійснювались методом 

фотоелектричної колориметрії. Комп’ютерне моделювання процесів 

самоорганізації анізотропних частинок при броунівському русі і при наявності 

випаровування, дослідження перколяційних явищ і поведінки 

електропровідності в даних системах виконувались методом Монте-Карло.  

Наукова новизна отриманих результатів. Показано, що в процесі 

випаровування крапель нанорідинних систем на основі водних дисперсій 

лапоніту, ефект «кавового кільця» спостерігається при концентраціях менших 

за 1,5% мас. При більших вихідних концентраціях утворюються куполоподібні 

сухі осади. Встановлено, що при концентраціях лапоніту в інтервалі від 0,05% 

мас. до 1% мас., маса краплі, її висота зменшуються майже лінійно, 

випаровування відбувається переважно в режимі постійного радіусу контакту 

краплі з підкладкою, а розтріскування сухих осадів не відбувається на всьому 

дослідженому інтервалі концентрацій. Також було проаналізовано оптичні 

профілі сухих осадів і показано, що вони відповідають геометричним мікро-

характеристикам сухих осадів. 

Для водних нанорідинних систем на основі НТ та ЦТАБ було досліджено 

концентраційні залежності морфології сухих осадів і знайдено три типи 

структур, що утворюються в результаті випаровування крапель. Було показано, 
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що головним чинником, що визначає характер структури сухих осадів є ступінь 

покриття поверхні нанотрубок молекулами ЦТАБ. 

Седиментаційна стійкість нанорідинних систем на основі ізопропанолу і 

НТ пояснюється існуванням мережі водневих зв’язків і високою афінністю 

розчинника і НТ. Седиментаційна стійкість при додаванні Тритон Х-165 

залежить від типу розчинника: вона підсилюється для нанорідинних систем на 

основі п-ксилолу та толуолу і послаблюється для нанорідинних систем на 

основі ізопропанолу.  

При використанні методу МК вперше виконане дослідження дифузійної 

самоорганізації стрижнів (лінійних частинок, k-мерів). В даній задачі спочатку 

формувався випадковий орієнтаційний розподіл стрижнів на квадратній ґратці з 

максимальною концентрацією, що відповідала стану насичення (джамінгу). 

Характер самоорганізації залежав від довжини стрижнів. Для довгих стрижнів з 

довжиною k  6 спостерігалося розшарування і формування діагональних 

смугових доменів з однаковою орієнтацією стрижнів у кожному домені, а для 

коротких стрижнів така поведінка не спостерігалася. 

За допомогою методу МК вперше досліджено процеси вертикального 

випаровування при різних початкових концентраціях стрижнів у залежності від 

їх довжини та швидкості випаровування. У висушених плівках спостерігається 

самоорганізація та орієнтаційне розшаровування (стратифікація) стрижнів, 

орієнтованих вздовж поверхні плівки та перпендикулярно до неї. Ступінь 

стратифікації зростає із збільшенням довжини стрижнів. Виявлено наявність 

анізотропії електропровідності плівок, яку можна тонко регулювати шляхом 

підбору значень початкової концентрації, довжини стрижнів та швидкості 

випаровування. 

Практичне значення отриманих результатів. В результаті проведених 

досліджень для систем на основі вода-НТ та вода-лапоніт було знайдено 

декілька режимів, що дозволяють одержувати сухі осади різних типів. Було 

знайдено способи стабілізації нанорідинних систем на основі дисперсій НТ у 
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толуолі і п-ксилолі. Завдяки цьому, регулюючи вміст компонентів і добавок, 

можна створювати чорнила для друку текстурованих електропровідних 

покриттів із заданими властивостями. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій наукові результати, положення та висновки, що виносяться на 

захист, отримані дисертантом особисто. Вибір тематики, постановка мети та 

завдань дослідження здійснено дисертантом разом з науковим керівником д.ф.-

м.н., проф. М.І. Лебовкою. Планування та проведення комп’ютерного 

моделювання виконано спільно з науковим керівником та у співробітництві з 

к.ф.–м.н., с.н.с. М.В. Вигорницьким. Експериментальні дослідження впливу 

ПАР на стійкість нанорідинних систем на основі НТ виконані при використанні 

порад к.ф.-м.н., с.н.с. І.А. Ар’єва в Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. 

Овчаренка НАН України.  

У працях, виконаних у співавторстві, особистий внесок здобувача полягав 

у аналізі літературних даних, плануванні та проведенні експериментальних 

досліджень, обробці отриманих даних, проведенні розрахунків, зокрема, 

дисертант брав безпосередню участь у постановці та реалізації задач 

досліджень, обговоренні й узагальненні результатів, та написанні всіх робіт, 

викладених в [1-12]. Здобувачем виконувались експериментальні дослідження 

седиментаційної і агрегаційної стійкості неводних нанорідинних систем, 

наповнених НТ, у присутності добавок Тритону Х-165 методами оптичної 

фотометрії і мікроскопії, завдяки яким було знайдено режими, за яких є 

можливою стабілізація нанорідинних систем на основі ізопропанолу, п-ксилолу 

і толуолу [1, 6-8]. Крім того, методами оптичної мікроскопії виконувались 

експериментальні дослідження структуроутворення протягом випаровування 

крапель неводних [9] і водних нанорідинних систем наповнених НТ [5, 12] чи 

лапонітом [2]. Дослідження поверхні осадів, що утворилися після сушки 

крапель водних нанорідинних систем, наповнених НТ, проводилося за 

допомогою атомно-силового мікроскопу в Інституті фізики напівпровідників 
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ім. В. Є. Лашкарьова НАН України О. Г. Літвін. Дослідження дифузійної 

самоорганізації нанорідинних систем, наповнених стрижнями (лінійними 

частинками), проводилося методом МК на квадратній ґратці. Дисертант брав 

участь у розробці комп’ютерної програми і у розрахунках залежностей 

структури і електричних властивостей системи від довжини стрижнів і розміру 

системи у стані насичення без випаровування [4, 10, 11], а також при 

вертикальному випаровуванні [3]. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи були оприлюднені та доповідались на конференціях та симпозіумах: «II 

International Conference «Nanostructured Materials 2010: Belarus Russia-Ukraine»» 

(Київ, Україна) – 19–22 жовтня 2010; «Low temperature physics» (Харків, 

Україна) – 6-10 червня 2011; «Nanomaterials: applications & properties» (Алушта, 

Україна) – 27-30 вересня 2011; «Chemistry, physics and technology of surface» 

(Київ, Україна) – 24-25 травня 2017; «XXIX IUPAP Conference in Computational 

Physics» (Париж, Франція) – 9-13 липня 2017; «International Conference on 

Statistical Physics» (Корфу, Греція) – 10-14 липня 2017; «Membrane and sorption 

processes and technologies» (Київ, Україна) – 12-14 грудня 2017. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

вступу, п’яти розділів, висновків і списку використаних джерел (287 

найменувань). Загальний обсяг дисертації складає 178 сторінок, у тому числі 

129 сторінок основного тексту. Дисертація містить 54 рисунки, 1 таблицю і три 

додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

РІДИННІ СИСТЕМИ, НАПОВНЕНІ НАНОЧАСТИНКАМИ 

АНІЗОТРОПНОЇ ФОРМИ: СТІЙКІСТЬ, ВИПАРОВУВАННЯ І 

ПРОЦЕСИ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
У даному розділі дано загальний огляд літературних джерел, що 

розглядають процеси самоорганізації у нанорідинних системах, наповнених 

частинками анізотропної форми. Тут розглядаються стійкість таких систем і 

структуроутворення в ході випаровування їх крапель.  

Розглянуто процеси структуроутворення в ході випаровування крапель 

нанорідинних систем, що лежать на підкладці, для наночастинок різної природи 

(систем, наповнених вуглецевими нанотрубками (НТ) і неорганічними 

нанопластинками Laponite RD (лапоніту), проаналізовано вплив додавання 

поверхнево-активних речовин і вплив гелеутворення. Для вертикального 

випаровування розчинника з нанорідинних систем дано аналіз взаємозв'язку 

між процесами випаровування і дифузії, існуючих даних по моделюванню 

процесів самоорганізації і ефектів впливу анізотропії форми частинок. Дано 

детальний огляд стану проблеми по самоорганізації в системах анізотропних 

частинок. Аналізуються статистичні теорії самоорганізації, експериментальні 

моделі самоорганізації з використанням вертикальної вібрації, дані по 

комп’ютерному моделюванню та існуючі ґраткові моделі самоорганізації 

лінійних стрижнів (k-мерів).  

1.1. Стійкість нанорідинних систем, наповнених наночастинками 

анізотропної форми  

Нанорідинні системи являють собою колоїдні суспензії, наповнені 

наночастинками різної природи. Вони можуть включати наночастинки карбідів, 

оксидів, вуглецеві НТ і неорганічні нанопластинки. Останнім часом 

нанорідинні системи на основі частинок анізотропної форми, таких як НТ або 
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нанопластинки лапоніту, привертають високу увагу. Такі нанорідинні системи 

мають високий потенціал для застосування в пристроях регулювання 

теплообміну і електрофізичних властивостей, мікроелектроніці, для створення 

новітніх паливних батарей, у медицині в фармацевтичних застосуваннях. Дуже 

важливою функціональною проблемою є регулювання агрегаційної і 

седиментаційної стійкості різноманітних типів нанорідинних систем.  

Нанорідинні системи на основі вуглецевих НТ 

Нанорідинні системи на основі вуглецевих НТ можуть бути використані в 

якості спеціальних «чорнил» у струменевих пристроях друку. Такі чорнила 

можуть бути використані для виготовлення електропровідних покриттів із 

мікровимірною структурою для виробництва сенсорів [1], електропровідних 

покриттів і наповнювачів в електроніці [2,3]. 

На сьогодні промислові методи синтезу дозволяють отримувати вуглецеві 

НТ переважно у вигляді надзвичайно заплутаних агрегатів, сіток, петель і 

згустків [4–9]. Використання таких НТ для виробництва рідинних систем 

призводить до утворення агрегаційно і седиментаційно нестійких дисперсій. 

Характеристики стійкості залежать від типу рідинного середовища, природи 

поверхні НТ і наявності стабілізуючих домішок.  

Зазвичай у нанорідинних системах НТ об’єднуються у великі агрегати. 

Для підсилення диспергації НТ в рідинних системах використовуються 

різноманітні методи механічного та хімічного диспергування. В якості 

механічних методів застосовуються ультразвукова обробка, гомогенізація з 

використанням високого тиску і швидкісних зсувових течій і перемелювання 

[10,11]. Обробка рідинних систем ультразвуковим випромінюванням – це 

найпоширеніший фізичний метод диспергування, який дозволяє доволі швидко 

та ефективно руйнувати агрегати НТ. Серед його недоліків – ефекти зменшення 

довжини НТ та пошкодження стінок [11]. Крім того, після припинення 

ультразвукової обробки, НТ знову починають агрегувати, через що 
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ультразвукова обробка часто використовується лише як один із етапів 

диспергування. Головним недоліком механічних методів є можливість внесення 

домішок металів, механічне ушкодження НТ, генерація в їх структурі дефектів, 

їх укорочення, а також можливість прояву механо-хімічних ефектів. Для 

підвищення афінності між розчинником і нанотрубками можна також 

використовувати метод хімічної функціоналізації їх поверхні, або прищеплення 

певних активних груп [12]. Наприклад, при окисленні поверхні НТ з 

використанням кислот, пероксиду водню або озону, на поверхні НТ можна 

привити карбоксильні, карбонільні і гідроксильні групи [13]. Негативним 

наслідком такої хімічної модифікації може бути значна модифікація або зміна 

властивостей НТ, зокрема – зміна електропровідності, міцності та сенсорної 

чутливості. 

Вуглецева поверхня НТ є гідрофобною. Тому НТ погано диспергуються у 

воді, нанорідинні системи на їх основі є седиментаційно нестійкими. Для 

підсилення їх диспергованості зазвичай використовують добавки поверхнево-

активних речовин (ПАР) [14–16]. Вплив різних типів ПАР на стабілізацію 

водних систем НТ вивчено досить детально [15,17,18]. Показано, наприклад, 

що при адсорбції цетилтриметиламоніум броміду (ЦТАБ) оптимальна 

концентрація ПАР СЦТАБ для досягнення гомогенізації приблизно дорівнює 

критичній концентрації міцелоутворення (≈1 мM ≈ 0,0364 %) [16,19–23]. 

Стабілізація нанорідинних систем досягається за рахунок адсорбції молекул 

ЦТАБ на поверхні НТ [21]. Характер адсорбції ЦТАБ на поверхні НТ залежить 

від концентрації ПАР, а в околі ККМ можлива навіть мультишарова адсорбція. 

Для концентрації НТ, CНТ = 0,01 %, рівень насичення адсорбції спостерігався 

при СЦТАБ ≈ 0,9 мM і ця концентрація була названа оптимальною для стабілізації 

НТ. Доведено, що адсорбція ЦТАБ може перезаряджати НТ і при збільшенні 

CЦТАБ зета потенціал змінює свій знак з негативного на позитивний 

СЦТАБ [21,22]. При CНТ = 0,175 % ізоелектрична точка при pH 6,3 спостерігалась 

при СЦТАБ ≈ 1 мM і насичення зета потенціалу спостерігалося при СЦТАБ  2 мM  
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[22]. Рівень стабілізації НТ контролюється величинами CНТ  і CЦТАБ [19]. 

Наприклад, для досить малої концентрації НТ CНТ = 10-3 %, ефективна 

стабілізація спостерігалась як при СЦТАБ = 0,27 мM, так і при СЦТАБ = 2,7 мM 

(тобто нижче і вище точки ККМ). Разом з тим, при більших концентраціях НТ, 

CНТ = 2,5.10-2 %, стабілізація була більш ефективна при СЦТАБ = 0,27 мM у 

порівнянні з СЦТАБ = 2,7 мM. Ці ефекти були пояснені різною адсорбцією 

індивідуальних молекул ЦТАБ та їх міцел на поверхні НТ. Зазначимо, що при 

наявності ЦТАБ спостерігалося суттєве покращення термальної провідності 

нанорідинних систем на основі НТ [24]. Використання ЦТАБ дозволяє також 

значно покращити стабільність нанорідинних систем на основі вуглецевих НТ в 

суміші етиленгліколь-вода [25]. 

Для підсилення ступеня диспергації використовуються добавки інших 

наночастинок, що є більш гідрофільними і добре взаємодіють з поверхнею НТ 

[26,27]. Додавання до систем дисперсних мінералів (монтморилоніт, каолініт, 

алофан та ін.) може призводити до покращення диспергації НТ. Так, наприклад, 

додавання синтетичного мінералу лапоніту (нанодиски, розмір яких складає 1 

нм у товщину та 25-30 нм у діаметрі) до нанорідинних систем призводить до 

кращої диспергації НТ та до стабілізації системи [27]. Це відбувається 

внаслідок адгезії заряджених нанопластинок лапоніту на поверхні НТ. 

Механізми такої адгезії ще остаточно не з’ясовані і вони інтенсивно 

вивчаються. На даний час, поведінка водних нанорідинних систем 

індивідуальних НТ, лапоніту, їх сумішей, а також ефектів ЦТАБ вивчена досить 

детально [23,28–34]. Зокрема, запропонована модель утворення екрануючого 

покриття, що утворюється з пластинок лапоніту на поверхні НТ [32]. Взаємодія 

між нанотрубками і лапонітом була пояснена наявністю гетерогенного 

розподілу заряду на поверхні НТ [30,31,33,34]. Вивчено також комбінований 

вплив ЦТАБ і частинок лапоніту на стабільність водних нанорідинних систем 

НТ [23].  
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Серед найбільш вдалих органічних дисперсійних середовищ можна 

виокремити цикло-гексил-піролідон  и 1-бензил-2-піролідон, які дозволяють 

одержувати висококонцентровані нанорідинні системи (до 0,35 %) з високою 

концентрацією індивідуальних НТ [35,36]. НТ добре диспергуються також у 

високо полярних розчинниках, таких як N,N_-диметілформамід, хлороформ та 

1-метіл-2-пиролідон, але погано диспергуються у розчинниках, у яких присутні 

гідрофільні компоненти [37]. Однією з умов доброго диспергування є вимога 

близькості поверхневих енергій розчинника і НТ [38]. Показано, наприклад, що 

«гарні» розчинники мають мати поверхневий натяг близько 40 мДж/м2. 

Відмічено, що якість диспергування погано корелює з сумарним параметром 

розчинності 2 = d
2 +p

2 +h
2 (тут d – дисперсійна, p – полярна і h – складова 

за водневими зв’язками). Однак, передбачається, що НТ добре диспергуються у 

розчинниках, в яких індивідуальні параметри d, p та h є близькими до таких 

для НТ. Наприклад, у [27] показано, що одношарові НТ найбільш добре 

диспергуються у розчинниках, для яких дисперсійна складова параметра 

розчинності лежить у інтервалі 17 < d < 19 (МПа1/2). 

Відзначимо, що нанорідинні системи НТ у органічних рідинах є 

перспективними оптичними середовищами для використання у якості 

перемикачів і обмежувачів у широкому діапазоні довжин хвиль[39]. Органічні 

рідини, наприклад, спирти чи диметілформамід, можуть бути корисні у якості 

допоміжних середовищ для виготовлення полімерних композитів, що містять 

НТ [40]. Системи на основі етіленгліколю проявляють покращені теплофізичні 

характеристики [41]. Тому розробка ефективних засобів регулювання стійкості 

таких систем у органічних рідинах є актуальним завданням. Одним з можливих 

шляхів вирішення цієї проблеми є використання додаткових хімічних реагентів 

чи ПАР. Враховуючи надзвичайно низьку розчинність іонних ПАР у 

органічних рідинах найкращими реагентами можуть бути неіонні ПАР. 
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Нанорідинні системи на основі неорганічних нанопластинок лапоніту 

Нанорідинні системи на основі неорганічних нанопластинок лапоніту є 

цікавим матеріалом, що може знайти використання для виробництва 

електропровідних, прозорих, антистатичних і бар’єрних покриттів [42–44], в 

якості добавки для чорнил струменевого друку, а також для покращення 

функціональних властивостей тонких плівок, для збільшення їх довговічності і 

покращення їх текстур [45].  

В залежності від вмісту лапоніту у воді, С, реалізуються наступні фазові 

стани [46–48]: 

 Змішаний стан з розділенням фаз гелю та золю (С < 1%), 

 Стабільний гель, рівноважний гель (1% < C < 2%), 

 Стан відштовхувального скла, скла Вігнера (2% < C <3%), 

 Стан нематичного гелю (С > 3%). 

Зміна концентрації лапоніту сильно впливає на в’язкість [49], ефективний 

коефіцієнт дифузії [50], поверхневий натяг [51] і кінетику старіння [46] водної 

нанорідинної системи. Старіння може відображати формування структур, що 

називають «структурами карткового будинку». Такі структури складаються з 

частинок лапоніту, з’єднаних між собою Т-зв’язками за принципом край-до-

середини [47]. Зауважимо, що Т-зв’язки виникають між негативними і 

позитивними зарядами на лицевих та бічних поверхнях пластин відповідно. Це 

спричинює самоорганізацію пластин, зв’язаних Т-зв’язками, утворення 

агрегатів та мереж. Старіння супроводжується еволюцією модуля пружності, 

в’язкості, електричної провідності, коефіцієнта дифузії і багатьох інших 

характеристик нанорідинних систем на основі лапоніту [49,52]. 

1.2. Випаровування нанорідинних систем 

Для нанорідинних систем, найбільш широкі дослідження були проведені 

для процесів, що супруводжують випаровування крапель, що лежать на 

підкладці, і вертикального випаровування розчинника. 
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Випаровування крапель, що лежать на підкладці 

Історія досліджень випаровування крапель починається з 1877 р., коли 

Максвел опублікував статтю «Теорія мокрого термометра», в якій отримав 

основні рівняння для опису процесу випаровування краплі (див. оглядові 

роботи [16–18]). Було припущено, що процес випаровування контролюється 

дифузією завдяки градієнту концентрації пару між поверхнею краплі та 

оточуючим повітрям [18]. На даний час при описі випаровування конденсації 

на міжфазній поверхні пар-рідина враховуються процеси дифузійного переносу 

маси і процеси переносу тепла [56]. Перенос маси у краплі відбувається шляхом 

конвекції (потік Стефана) та дифузії, а перенос тепла до краплі з оточуючого 

середовища відбувається шляхом теплообміну, конвекції і випромінювання 

[55]. При описі випаровування потрібно враховувати також тиск пару, радіус 

краплі та поверхневий натяг. При випаровуванні чистих розчинників, існує 

деяке значення критичного контактного кута, що визначається типом рідини, 

підкладки і атмосфери, їх фізичними і хімічними властивостями. Якщо 

контактний кут є більшим за критичний, випаровування краплі відбуватиметься 

у режимі постійної площі контакту. У іншому випадку, випаровування краплі 

відбувається в режимі «постійного контактного кута» за рахунок зменшення 

висоти та радіусу краплі [57–59,59]. 

Випаровування крапель нанорідинних систем відбувається у більш 

складний спосіб. В залежності від концентрації наночастинок, типу 

компонентів і характеру їх взаємодії з підкладкою, випаровування може 

відбуватися в режимі закріпленої контактної лінії (пінінгу), рухомої контактної 

лінії (депінінгу) та стрибкоподібної зміни площі основи краплі [60–63].  

Зазвичай протягом випаровування крапель нанорідинних систем може 

відбуватися фіксація контактної лінії і спостерігається формування кільцевих 

осадів – «кавових кілець» [63–65]. Детальний огляд проблеми випаровування 

краплі чистого розчинника на горизонтальній гладкій поверхні представлено в 

[57]. У режимі пінінгу зменшується лише висота краплі, а радіус залишається 
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незмінним. У режимі депінінгу, в процесі висихання змінюється висота і радіус 

краплі, проте контактний кут залишається незмінним [58,59]. Проблема 

випаровування і конденсації на міжфазній поверхні пар-рідина досить детально 

проаналізована в літературі [56]. Процеси випаровування крапель колоїдних 

систем контролюються виникненням градієнтів температур, поверхневого 

натягу та густини і наявністю тороїдальних циркуляційних потоків [66]. 

Після випаровування крапель нанорідинних систем можуть утворюватися 

сухі осади з різними типами морфологій. Найбільш відомою є морфологія типу 

«кавового кільця» [63–65]. Крім цього, можуть утворюватись осади з 

радіальними, пальцеподібними, сіткоподібними, дендритними і просторово-

однорідними текстурами [67–71]. Управління режимами випаровування 

нанорідинних систем дозволяє регулювати морфологію сухих осадів [59]. 

Формування кільцеподібних осадів можна пояснити сильним радіальним 

потоками частинок назовні краплі. Виникнення цих потоків пов’язане з тим, що 

інтенсивність випаровування краплі є неоднорідною: найбільшою поблизу 

контактної лінії змочування і найменшою в центрі краплі. 

При висиханні крапель біологічних рідин на поверхні субстрату можуть 

утворюватися різноманітні структури, що включать товсте зовнішнє кільце 

(сконцентровані білки) і центральну частину (кристалізовані солі) [72,73]. В 

результаті дослідження зміни форми краплі води (вимірювання контактного 

кута, висоти та площі контакту краплі з основою) при її випаровування на 

ребристій поверхні було показано, що режим випаровування для таких типів 

поверхонь визначається числом Вебера та поверхневою ефузією [74]. Для 

нанорідинних систем з частинками золота, на гідрофобній поверхні з 

регулярно-нанесеними стовпчастими мікроструктурами, виявлено складну 

кінетику випаровування [75]. Показано, що для таких систем режими 

випаровування можуть почергово змінюватися з проявом: (I) початкової фази з 

фіксованою площею контакту, (II) проміжного режиму з постійним контактним 

кутом, (III) другого режиму з фіксованою площею контакту, і (IV) змішаного 
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режиму наприкінці випаровування. Отримані дані свідчать про те, що стан 

поверхні підкладки – суттєвий фактор, що впливає на морфологію та структуру 

сухих осадів. 

Режими течії  

Процеси випаровування краплі контролюються виникненням градієнтів 

температур, поверхневого натягу та густини, і наявністю тороїдальних 

циркуляційних потоків [66]. Розрізняють два основні режими течії: капілярний 

та режим Марангоні [76–78]. Перший режим обумовлений неперервністю 

рідини, а другий обумовлений градієнтом поверхневого натягу. Причиною 

виникнення течії в обох випадках є різна інтенсивність випаровування краплі в 

центрі і на краях.  

При капілярній течії вважається, що швидкість випаровування на краю 

краплі вища, і в результаті виникають швидкі радіальні потоки які заміщують 

рідину, що випарувалася на краю. При домінуванні капілярної течії 

випаровування краплі відбувається в режимі постійної контактної площі 

(контактний кут та висота краплі зменшуються). Осадження частинок, які 

переносяться капілярною течією, поблизу контактної лінії приводить до 

утворення структур типу „кавового кільця” [65,79]. 

Течія в режимі Марангоні може в певному сенсі розглядатися як зворотна 

капілярній течії, вона змушує рідину рухатися до центру краплі. Поверхневий 

натяг зменшується при збільшенні температури, що створює циркуляційні рухи 

вздовж поверхні краплі. Причини виникнення течії Марангоні детально 

обговорюються в літературі [79–81]. 

Маніпулювання цими режимами шляхом зміни температурного профілю 

краплі дозволяє отримувати структури сухих осадів з різною морфологією 

[77,82]. Так, наприклад, морфологія типу „кавового кільця” обумовлена, 

головним чином, капілярною течією і сприяє утворенню більш чітких 

зображень при друці з використанням струменевих принтерів. В інших 

випадках утворення кільця є небажаним. Так, наприклад, при нанесенні тонких 
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плівок, або отриманні колоїдних кристалів рівномірне покриття основи 

частинками завдяки зворотній течії Марангоні є більш бажаним. 

Структура сухих осадів може залежати від особливостей міжчастинкових 

взаємодій,  схильності наночастинок до агрегації і типу наночастинок, а також 

від неоднорідностей на поверхні субстрату [83]. 

Вплив природи наночастинок 

Транспорт частинок до країв крапель здійснюється за рахунок радіальної течії 

всередині крапель [63–65,84]. Подібні течії виникають через пінінг та 

випаровування [65]. Зміни у концентрації наночастинок, в’язкості, 

поверхневому натягу і інших характеристиках нанорідинних систем під час 

випаровування крапель можуть спричинити процеси самоорганізації частинок. 

На ці процеси і на структуру сухих осадів можуть впливати форма частинок, 

характер взаємодії між ними, а також процеси агрегації і гелеутворення [70,71].  

Полімерні частинки 

Полімерні нанорідинні системи (наповнені полімерними частинками) 

складають основу чорнил для струменевих принтерів, але механізм 

випаровування їх крапель поки що недостатньо вивчений.  Досить часто 

протягом випаровування полімерних нанорідинних систем на контактній лінії 

краплі утворюються “кавові кільця” [85]. Для утворення такого кільця 

важливим є закріплення на субстраті контактної лінії краплі [64]. Саме 

закріплення спричинене капілярною течією, що переносить частинки назовні, 

де відбувається найбільш інтенсивне випаровування [39]. Пряме 

експериментальне підтвердження такого механізму утворення кільця було 

отримано в [44]. Було використано колоїдні частинки флуоресцентного 

полістиролу та анізолу для дослідження перерозподілу частинок за допомогою 

флуоресцентної мікроскопії. На початковій стадії випаровування концентрація 

полістиролу зростає на контактній лінії краплі. В центральній частині краплі 

після закріплення контактної лінії концентрація частинок полістиролу 
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залишається практично постійною аж до кінцевої стадії висихання краплі. 

Швидкість капілярної течії була пропорційна швидкості випаровування. Таким 

чином, товщину кільця можна контролювати шляхом зміни зовнішньої 

температури випаровування або температури субстрату. 

Для контролю розподілу полімерних частинок можна використовувати 

охолодження субстрату до температури нижчої, ніж температура краплі [59]. 

Це сприяє посиленню течії Марангоні в порівнянні капілярною течією, і 

призводить до збільшення концентрації частинок в центрі краплі. Досліджено 

вплив природи поверхні (гідрофільності або гідрофобності) субстрату на 

структуру сухого осаду систем, наповнених частинками латексу [86]. 

Висихання крапель на гідрофільній поверхні відбувається в режимі постійної 

контактної площі з утворенням кільця. Така поведінка пояснюється тим, що 

частинки, які переносяться капілярною течією до контактної лінії, 

притягуються до гідрофільної поверхні і утворюють кільце. На гідрофобній 

поверхні випаровування відбувається в режимі постійного контактного кута. 

Частинки не адсорбуються на початку випаровування на поверхні субстрату, а 

утворюють агрегати всередині рідини, які потім осаджуються на всій площі 

контакту краплі з поверхнею субстрату, утворюючи стовпчасті осади. 

Досліджено процеси висушування нанорідинних систем на основі 

наночастинок полістиролу, діаметр яких приблизно дорівнював 24 нм [67]. 

Було показано, що при концентраціях нижчих за критичну, сухий осад мав 

форму кільця. Осадження частинок в центрі краплі спостерігається при 

концентрації 1,15% і вище, причому сухий осад складається з радіально 

впорядкованих структур (рис. 1.1). У нанорідинах наповнених частинками 

латексу різного розміру (від 40 нм до 5 мкм), у процесі випаровування 

спостерігалася сегрегація частинок [87]. Показано, що дрібні частинки тяжіють 

до осадження на зовнішній край кільця, а великі концентруються на його 

внутрішній частині. Розмір кільця, що утворюється, можна регулювати, 

змінюючи розмір частинок. 
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Рис. 1.1. Різні типи сухих осадів, що утворюються при висушуванні водних 

систем з різною концентрацією сферичних наночастинок полістиролу [67] 

 

Для полімерних нанорідинних систем, окрім сегрегаційної 

самоорганізації, спостерігалося також утворення кристалоподібних 

періодичних структур. Такі структури, в зоні зовнішнього кільця, утворюють 

частинки полістиролу [88], а також мікроскопічні сферичні частинки 

полістиролу і діоксиду кремнію [89,90]. При наближенні до центральної зони 

рівень впорядкованості поступово зменшується. 

Наночастинки золота 

Проведені інтенсивні дослідження нанорідинних систем на основі 

частинок золота [91,92]. Запропоновано спосіб орієнтаційного упорядкування 

нанострижнів золота на поверхні субстрату, що складається з волокон 

одношарових вуглецевих НТ [91]. Упорядкування відбувалося завдяки 
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наявності анізотропії взаємодій між анізотропними частинки та поверхнею 

одношарових вуглецевих НТ. 

Для створення на поверхні субстрату кілець з частинок золота 

використовувалось випаровування нанокрапель [92]. При використанні даного 

методу кільця утворюються набагато швидше, але недоліком є те, що важко 

контролювати розмір і правильну форму кільця.  

Вуглецеві НТ 

Проведені дослідження структуроутворення та впорядкування при 

випаровуванні нанорідинних систем на основі НТ показали, що на орієнтацію 

НТ в сухих осадах можуть впливати гідродинамічні процеси [93]. На скляну 

пластину поперемінно наносилися гідрофільні і гідрофобні смуги. Після цього 

на підкладку поміщалася нанорідина. Це робилося двома способами: 

розміщенням на неї краплі і вертикальним зануренням підкладки в рідинну 

систему. Виявилося, що масиви НТ змогли сформуватися лише на гідрофільних 

ділянках, і вони орієнтувалися уздовж фронту висихання.  

При зануренні гідрофільного предметного скла у водну систему 

одношарових вуглецевих НТ їх осадження спостерігалося тільки в районі 

потрійної лінії повітря/підкладка/рідина, що пересувалася протягом 

випаровування нанорідинної системи [94] [95]. При цьому НТ також 

упорядковувалися вздовж фронту. Товщину плівки можна варіювати, 

змінюючи концентрацію НТ, а швидкість випаровування може контролювати 

однорідність покриття в сухих осадах.  

Вплив поверхнево-активних речовин 

Структура сухих осадів, що утворюються після випаровування крапель 

нанорідинних систем, може контролюватися і модифікуватися за допомогою 

добавок поверхнево активних речовин. Випаровування крапель водних систем 

гідрофобних частинок полістиролу видовженої форми призводить до утворення 

достатньо рівномірних сухих осадів з неконтрастними «кавовими кільцями» 
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вздовж лінії пінінгу [96]. Проте, додавання додецилсульфату натрію до таких 

систем зменшує вплив міжчастинкових взаємодій і призводить до усунення 

частини осадів з центрів крапель та утворення «кавових кілець» з добре 

вираженою структурою.  

Проведені експериментальні дослідження та комп’ютерне моделювання 

впливу поверхнево-активної речовини на випаровування крапель оксиду 

алюмінію свідчать, що головним фактором впливу є зміна характеру 

міжчастинкових взаємодії [97]. Зокрема, їх послаблення при наявності 

поверхнево-активної речовини призводить до підсилення ефекту «кавового 

кільця». Добавки ЦТАБ до водних систем графіту також призводять до 

підсилення ефекту «кавових кілець», що є наслідком дезагрегації частинок 

графіту [98,99]. Цікаво, що протягом випаровування водних розчинів ЦТАБ при 

досить високих концентраціях також спостерігається формування структур 

типу «кавового кільця» [100].  

Під час випаровування крапель водних нанорідинних систем на основі 

НТ, що були стабілізовані за допомогою поверхнево-активних речовин 

[101,102] або внаслідок хімічної функціоналізації [103], спостерігалося 

утворення нематичних рідкокристалічних структур. Внаслідок випаровування в 

таких системах можуть утворюватися впорядковані масиви НТ, паралельних до 

контактної лінії (лінії «кавового кільця») [102,104]. Так наприклад, при вмісті 

НТ з концентрацією вище 2,8% спостерігалося формування рідкокристалічної 

однодоменної нематичної фази на краях краплі [102]. На відстанях 100 мкм від 

краю «кавового» кільця нематична однодоменна фаза розпадалася на 

багатодоменну, за якою слідувала область, де одночасно існували домени 

рідкокристалічної і ізотропної фази. На відстані близько 500 мкм від краю 

кільця весь простір займала ізотропна фаза. Після випаровування на отриманих 

сухих осадах спостерігалося упорядкування НТ уздовж напрямку кільця з 

локалізацією в області, що відповідала області формування однодоменного 

нематика в рідкокристалічній фазі. На місці розташування областей з 
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ізотропної фазою в нанорідинній системи, упорядкування НТ в сухих осадах не 

спостерігалося. 

Вплив гелеутворення 

Протягом випаровування крапель нанорідинних систем є можливою 

реалізація принципово різних ситуацій. Частинки всередині краплі можуть 

взаємодіяти одна з одною стерично і не утворювати гелеподібного стану. При 

випаровуванні розчинника формується пористе середовище, яке може 

перешкоджати дії течій і заважати випаровуванню зі своєї поверхні. При цьому 

випаровування з поверхні може відбуватися завдяки ефекту дренажу 

(просочування) [105].  Частинки можуть також формувати гелеподібні сітки, які 

також стримують гідродинамічні потоки, дифузію і випаровування розчинника. 

Запропоновані теоретичні моделі в основному стосуються першої ситуації 

[62,63,114–118,106–113]. Тим не менше, моделі випаровування крапель за 

наявності гелеподібного стану є надзвичайно важливими для опису явищ 

біостабілізації [119], ідентифікації біорідин [120] і результатів медичних тестів 

[121–124]. Для опису таких явищ запропоновано ряд моделей [110,116–118], що 

ґрунтуються на використанні досить складних інтегро-диференційних підходів. 

Для теоретичного опису випаровування крапель чистого розчинника або 

крапель нанорідинних систем використовуються два альтернативних підходи. 

Один з них передбачає, що процес випаровування можна розглядати в 

стаціонарному стані, коли випаровування керується стаціонарною дифузією 

молекул пару в навколишньому середовищі, і щільність потоку пара всередині 

краплі визначається рівнянням Лапласа (див, наприклад, [63]). Другий підхід 

базується на припущенні, що випаровування визначається теплообміном 

усередині краплі (см, наприклад, [107]). 

В багатьох експериментах з біологічними рідинами спостерігалося майже 

лінійне зменшення висоти мікрокрапель з часом при випаровуванні [72,125–

127], однак є багато свідчень про непостійність швидкості випаровування [126]. 

Експерименти з випаровування крапель цільної крові, сироватки крові [126] і 
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полімерів [128,129] показали, що випаровування з гелевої фази набагато 

повільніше, ніж з золь фази і швидкість випаровування залежить від об'ємної 

частки колоїдних частинок в гелі [127]. У [116] вважається, що випаровування з 

гелевої фазі повністю відсутнє, і потік випаровування на поверхні золю не 

залежить від координати на поверхні мікрокраплі. Припускається, що маса, що 

випаровується в одиницю часу, пропорційна площі вільної поверхні золю. 

Автори вважають, що швидкість випаровування розчинника залежить від 

розподілу парів розчинника в газовій фазі навколо рідкої плівки або краплі. 

Можна очікувати, що випаровування супроводжується зменшенням 

швидкості випаровування ue. Було зроблено припущення, що такий процес 

описується рівнянням [130] 

ue = ue0 (1 – Ф/Фсух)-z,  0 ≤ z <1 (1.1) 

де ue0 – це швидкість випаровування чистого розчинника, Ф – це об’ємна доля 

частинок, що у висушеній плівці дорівнює Фсух, і z  – це певний коефіцієнт.  

Вертикальне випаровування 

Останнім часом вертикальне випаровування розчинника з поверхні 

нанорідинної системи широко застосовується для виготовлення нових 

функціональних наноматеріалів, таких як фотонні колоїдні кристали [131]. При 

вертикальному випаровуванні може відбуватися самоорганізація частинок. Цей 

ефект є ефективним методом впорядкування колоїдних частинок у тонких 

плівках [70]. 

Однак, однією з проблем, що виникають при застосуванні даного методу, 

є утворення шару суцільної кори у верхній частині плівки. Крім цього, 

всередині плівки можуть утворюватися нерегулярні структури і вертикальні 

нерівномірності [132]. У огляді [133] проаналізовано різні механізми 

формування плівки під час випаровування тонкого шару нанорідини. 

Положення частинок у плівках в основному контролюється випарюванням, 

седиментацією частинок і їх броунівською дифузією. Для зведення до мінімуму 
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ефектів седиментації можна застосовувати контрольований температурний 

градієнт [134]. 

Взаємозв'язок між процесами випаровування і дифузії 

Взаємозв'язок між процесами випаровування і дифузії можна 

охарактеризовати так званим числом Пекле Pe, яке являє собою відношення 

характерного часу дифузії DLyD /2  (D є коефіцієнт дифузії колоїдної 

частинки) до характерного часу випаровування покриття uLyE /  (Ly є 

початкова товщина покриття, а u – лінійна швидкість випаровування рідини) 

[70]: 

DuLPe yED //   . (1.2) 

Коли процес утворення плівки контролюється дифузією частинок (тобто 

при великому значенні D, Pe << 1), то очікується що буде утворюватися плівка, 

яка матиме однорідну структуру. В протилежному випадку, коли процес 

утворення плівки контролюється швидкістю випаровування рідини (тобто 

Pe >> 1), то очікується утворення плівок із вертикально-неоднорідною 

структурою. Для великих чисел Пекле, теорія передбачає Pe1/2 скейлінг 

просторового градієнта профілю густини [135]. 

Анізотропія форми частинок 

Анізотропія форми частинок відіграє значну роль в процесах 

вертикального випаровування нанорідинних систем [136]. В роботі [137] було 

експериментально досліджено явище самоорганізації шляхом випаровування та 

впорядкування частинок анізотропної форми. В [138] вивчено самоорганізація 

наноеліпсоїдів гематиту з аспектним відношенням довжини осей в інтервалі від 

2 до 5 та регульованою величиною поверхневого заряду. В даній системі 

спостерігалася орієнтаційна самоорганізація частинок для випадку 

наноеліпсоїдів, що характеризувалися сильним відштовхуванням між 

частинками,. Для слабозаряджених наноеліпсоїдів була отримана 

невпорядкована структура. Дослідження випаровування крапель колоїдних 
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систем, що містили модельні стрижнеподібні частинки кремнезему (із 

співвідношенням довжина-діаметр межах від 4 до 15) виявили паралельне 

орієнтування стрижнів діоксиду кремнію у шарах біля контактної лінії [139]. 

Останнім часом велику увагу привертають дослідження явищ самоорганізації 

частинок протягом випаровування крапель колоїдних систем (нанорідинних 

систем), що містять вуглецеві НТ [140–143]. Самоорганізація у таких системах 

на основі НТ може відбуватись внаслідок сильної анізотропії форми 

наночастинок [139,144,145].  

В експериментальних дослідженнях особливий інтерес приділяється 

також поведінці тонких плівок, отриманих шляхом випаровування крапель 

колоїдних рідинних систем вуглецевих НТ (див., наприклад, огляд [146]). 

Прозорі і електропровідні плівки вуглецевих НТ становлять особливий інтерес 

у виробництві електродів для конденсаторів з великою величиною ємністю, 

тонкоплівкових транзисторів, паливних елементів та ін. Повідомлялося про 

наявність ефекту самоорганізації у водних системах НТ на скляному субстраті 

[103,147–149]. Метод самоорганізації шляхом випаровування було застосовано 

для отримання впорядкованих плівок НТ з великою площею [102,150,151]. У 

водних системах НТ, під час випаровування, спостерігалися фазові переходи з 

ізотропного в рідкокристалічний стан [102,151]. Морфологія і стан плівки може 

контролюватися шляхом підбору концентрації НТ та поверхнево-активних 

речовин. 

Моделювання процесів випаровування крапель рідинних систем 

Останнім часом було запропоновано ряд комп'ютерних моделей для 

опису процесів структуроутворення в ході випаровування, самоорганізації 

наночастинок та формування структури сухих осадів [152]. 

Моделі ґраткового газу 

В моделях ґраткового газу рідинна система моделюється набором 

частинок різної природи (наночастинки, пустоти, або розчинник), що 
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знаходяться в вузлах ідеальної ґратки. Двовимірна модель ґраткового газу була 

розроблена для аналізу самоорганізації наночастинок при випаровуванні 

[153,154]. Концентрація наночастинок і енергія взаємодії між ними є 

домінуючими факторами у процесах самоорганізації, і це може впливати на 

перколяційну поведінку і формування зв’язного кластеру наночастинок на 

поверхні субстрату. 

Крупнозерниста модель ґраткового газу для опису самоорганізації при 

випаровуванні молекул розчинника передбачає формування різноманітних 

просторових та часових структур, які спостерігаються експериментально [155]. 

Морфології сухих осадів залежать від вибору розчинника, розміру 

наночастинок та інших факторів. Узагальнення цієї моделі для тривимірного 

випадку було розглянуто в роботах [156–158]. Модель дозволяє досліджувати 

вплив шорсткості субстрату на морфологію сухих осадів, а також утворення 

екзотичних тривимірних структур. 

Аналогічні моделі були застосовані для опису нерівноважних процесів 

самоорганізації в бінарних сумішах сферичних наночастинок [159] і 

нанострижнів [160]. Проведені також дослідження нестійкої поведінки при 

утворенні структур типу „пальців” в процесах зневоднення рідинних систем 

[161,162]. 

Випаровування крапель, що лежать на підкладці 

Велику кількість чисельних моделей також було розроблено для 

моделювання випаровування крапель нанорідинних систем, що лежать на 

підкладці. Для задачі випаровування лежачої краплі чистої рідини з 

зафіксованою лінією змочування запропоновані різні чисельні схеми розв’язку 

рівнянь Нав'є-Стокса і теплопереносу при врахуванні конвекційного потоку 

Марангоні [80], капілярних сил [163] та потоку випаровування [114,164,165]. 

Для спрощення чисельних схем часто використовується наближення, при якому 

допускається, що поле швидкостей зсуву вважається горизонтальним до 

поверхні субстрату, а напруга зсуву пропорційна градієнту горизонтальної 
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швидкості у вертикальному напрямку [166]. Було показано, що в залежності від 

інтенсивності випаровування можуть виникати різні напрямки потоку частинок 

[107]. Розроблено досить точну чисельну модель, що використовує метод 

кінцевих елементів для розв’язку рівнянь Нав’є-Стокса та переносу тепла і маси 

[105]. Отримані результати для часу випаровування краплі і поля течії 

задовільно узгоджуються з експериментальними даними для випаровування 

крапель води та ізопропанолу, наповнених мікрочастинками полістиролу. 

Для моделювання утворення "кавового кільця" можна використовувати 

представлення рівнянь гідродинаміки за допомогою методу кінцевих різниць 

[167]. Для моделювання процесу формування "кавового кільця" при 

випаровуванні органічного розчинника, наповненого частинками 

полі(метилметакрилату) був використаний метод броунівської динаміки [76]. 

Для вивчення випаровування краплі з нагрітої поверхні використовувався 

метод молекулярної динаміки [168]. Крапля на підкладці мала форму півсфери, 

що вміщувала багато частинок розчинника і невелику кількість наночастинок. 

Протягом випаровування спостерігалося утворення агрегатів. Для дослідження 

випаровування тривимірної моделі лежачої краплі було використано метод 

дисипативної броунівської динаміки [169]. В даній моделі враховано сили 

ДЛФО між наночастинками і їх взаємодію з поверхнею. Для імітації процесу 

утворення «кавового кільця» було розроблено тривимірну модель, що 

використовувала метод Монте-Карло. У цій моделі передбачалося, що 

випаровування відбувається тільки на контактній лінії, і враховувалось 

зменшення конвекційного переносу частинок при зменшенні об’єму краплі 

[37]. 

Для опису самоорганізації наночастинок протягом випаровування лежачої 

краплі використано модель дифузійно-обмеженої кластер-кластерної агрегації 

[97]. Для імітації капілярних потоків застосовано метод зміщених випадкових 

блукань. Отримані результати якісно узгоджуються з експериментальними 

даними. 
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Для імітації формування пальцеподібних структур висихання 

запропоновано комбіновану модель, що ґрунтується на поєднанні зміщених 

випадкових блукань і кінетичного методу Монте-Карло [170]. Зауважимо, що 

ця модель являє собою модифіковану версію моделі ґраткового газу, яку було 

розроблено для моделювання самоорганізації наночастинок [155] і 

моделювання формування фрактальних структур [171]. Модель формування 

дендритних структур при висиханні крапель колоїдних гелів було 

запропоновано в роботі [68]. 

Нещодавно було розроблено комп’ютерну модель для опису процесів 

випаровування краплі нанорідинної системи, що лежить на підкладці [172]. 

Дисперсійне середовище і частинки дисперсної фази представлені в моделі як 

двовимірний ґратковий газ. У даній моделі реструктуризація частинок протягом 

випаровування контролюється виключно дифузією, яка сповільнюється в 

радіальному напрямку від центру до краю краплі. В рамках даної моделі 

показано, що введення радіального фактора сповільнення дифузії призводить 

до утворення кільця при висиханні крапель. Показано, що в процесі 

випаровування може проявлятися декілька різних режимів формування 

структури кільця (росту, компактизації і насичення). Показано, що час переходу 

в режим компактизації зменшується зі збільшенням коефіцієнту радіального 

потоку. Проаналізовано залежності товщини кавового кільця від початкової 

концентрації і інтенсивності радіального потоку. Показано також, що 

морфологія сухих осадів істотно залежить від міжчастинкової взаємодії, 

взаємодії частинок з розчинником, швидкості випаровування, розміру краплі та 

концентрації частинок. Збільшення швидкості випаровування приводить до 

зменшення ефективної товщини зовнішнього кільця, і супроводжується 

зменшенням його щільності, та утворенням окремих пальцеподібних 

радіальних структур.  



 47

Моделювання вертикального випаровування 

Особливий інтерес приділяється моделюванню самоорганізації при 

вертикальному випаровуванні нанорідинних систем. У роботі [173] для імітації 

вертикального випаровування водної системи, яка містить бінарну суміш 

колоїдних частинок латексу різного розміру, було застосовано броунівську 

динаміку. Латексні частинки мали сферичну форму, різну густину 

поверхневого заряду і потенціал взаємодії теорії ДЛФО. Для малих і великих 

різниць поверхневих потенціалів у бінарних сумішах частинок латексу, 

спостерігався випадковий просторовий розподіл частинок або гетерокоагуляція, 

відповідно. В роботі [132] з використанням кінетичного методу Монте-Карло 

(МК) було виконано моделювання та дослідження структури плівок, які 

утворюються в процесі випаровування колоїдної рідинної системи, що містить 

тверді сферичні частинки. Дане дослідження показало утворення 

впорядкованих гексагональних і тетрагональних доменів і упаковок 

випадкового типу при низькій і високій швидкості випаровування відповідно. 

МК-моделі формування латексних плівок шляхом осадження при 

випаровуванні включають ефекти, пов’язані з міжчастинковими взаємодіями та 

взаємодіями частинка-поверхня [174], полідисперсність частинок, а також 

швидкість випаровування розчинника [9]. При низьких швидкостях 

випаровування спостерігається утворення плівок з відносно низькою 

пористістю і малою шорсткістю поверхні [175]. Динамічну стратифікацію у 

плівках під час випаровування водних колоїдних сумішей великих і малих 

частинок було вивчено з використанням MК-моделювання та 

експериментально [176]. Протягом випаровування, більші частинки 

зосереджувались знизу, а дрібніші – у верхніх шарах плівки. Для пояснення 

цього ефекту було запропоновано механізм сегрегації, який враховує наявність 

градієнту осмотичного тиску. Для дослідження процесів формування латексних 

плівок при вертикальному випаровуванні також було запропоновано метод 

гібридного моделювання на основі комбінації класичного чисельного рішення 
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(з використанням кінцевих різниць) і методу клітинних автоматів [177]. Були 

протестовані різні режими, що призводять до гомогенного або гетерогенного 

випаровування. Було виявлено, що розподіл монодисперсних частинок латексу 

в плівці залежить від комбінації процесів дифузії і конвекції, а також від 

деформації частинок. Спостерігалося лінійне зростання градієнту концентрації 

частинок із зростанням числа Пекле Ре, хоча ефект пов'язаний зі збільшення Ре 

частково нівелюється в системах із сильним відштовхуванням між частинками. 

1.3. Самоорганізація в системах анізотропних частинок 

Процеси самоорганізації в нанорідинних системах, наповнених 

анізотропними частинками, є наслідком ентропійних ефектів і можуть 

проявлятися в стаціонарних системах за відсутності процесів випаровування. 

Фазова поведінка і самоорганізація в системах видовжених частинок 

привертають велику увагу вже протягом багатьох років.  

Статистичні теорії 

Онсагер, використовуючи теорію розкладу по густині, показав, що ефект 

виключеного об'єму може призводити до нематико-ізотропного (NI) переходу в 

таких системах [178]. Було оцінено густину, що відповідає переходу NI для 

систем жорстких еліпсоїдів і циліндрів [179]. Також було проаналізовано 

ґраткову модель дірок і довгих жорстких стрижнів з аспектним відношенням 

(відношення довжини до ширини) k = 100 [180]. Теорія передбачає, що нижче 

певної концентрації дірок може відбуватися NI-перехід. Подібна поведінка 

також спостерігається для системи стрижнів і дірок, що не взаємодіють, на 

простій кубічній ґратці [181]. Перехід, який передбачає теорія Онсагера, був 

підтверджений з використанням наближення кластерного розкладу для 

тривимірних (3D) систем стрижнів, орієнтованих у трьох взаємно 

перпендикулярних напрямках [182]. Було розраховано сім віріальних 

коефіцієнтів в розкладі вільної енергії по ступеням густини і показано, що 
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системи демонструють наявність петель ван-дер-Ваальса, що пов'язані з 

переходом розупорядкування. 

Наближення теорії масштабної частинки було протестоване у рідинах, 

наповнених стрижнями з різним аспектним відношенням k [183–185]. 

Моделювання методом Монте-Карло (МК) передбачило існування ізотропної, 

нематичної, смектичної-А та твердої фаз для тривимірних систем з k ≥ 4 

[186,187]. Спостерігався прямий перехід від ізотропної до смектичної А-фази 

для системи з k = 3,2 [187]. Було встановлено, що критична щільність NI 

переходу є обернено пропорційною до аспектного відношення стрижнів k 

[179,188]. Було розроблено статистичну теорію для опису властивостей 

упаковки і фазової поведінки гранулярного матеріалу, що складається 

видовжених зерен [189]. Теорія передбачає, що такі системи не обов'язково 

демонструють наявність різкого фазового переходу першого роду (навіть при 

максимальній щільності пакування частинок). Для вивчення динамічного 

впорядкування стрижнів було застосовано кінетичний підхід [190]. У 

стабільному стані, нематичне впорядкування спостерігалося тільки при 

низькому дифузійному русі, в той час як при великому дифузійному русі 

система була невпорядкованою. 

Для двовимірних (2D) систем стрижнеподібних частинок було 

передбачено наявність аналогічної самоорганізації і переходу NI. Зменшення 

просторової розмірності від тривимірної (3D) до 2D впливає на природу 

упорядкованих фаз. Наприклад, якщо для 3D-систем ідеальний дальній порядок 

дійсно реалізується, то для двовимірних систем реалізується квазі-дальній 

порядок з алгебраїчним спадом кореляційної функції параметра порядку 

[191,192]. Обговорювалась наявність рідкокристалічного впорядкування у 2D-

системах [193]. Зауважимо, що теорема Мерміна-Вагнера-Березинського 

забороняє дальнє впорядкування у 2D-системах з безперервною симетрією, 

однак, такий порядок може бути можливим для систем з частинками, які мають 

тверду серцевину [194]. 
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Експериментальні моделі вертикальної вібрації 

Широко обговорюються експериментальні дослідження 2D систем 

стрижнів з вертикальною вібрацією [195]. Для прикладу, були 

експериментально досліджені частинки різної форми (циліндри з обрізаними 

кінчиками, конічні циліндри та рисоподібні частинки) з аспектним 

відношенням у діапазоні від 4 до 12,6 [196]. Виявилося, що суворо циліндричні 

частинки не утворюють впорядкованої фази (смектичної чи нематичної). 

Незалежно від аспектного відношення сторін, спостерігалося сильне тетричне 

орієнтаційне впорядкування. Стеки однаково орієнтованих циліндрів були 

тетрично впорядковані. Діапазон тетричного порядку виявився коротшим 

(обмежувався відстанями, що порівнювані з довжиною циліндрів) для довших 

циліндрів. У іншій роботі були досліджені стрижні з нержавіючої сталі з 

аспектним відношенням сторін k = 20, 40, і 60, що були розміщені у обмежених 

2D-контейнерах [197,198]. За високої густини, у всіх зразках спостерігалася 

конкуренція між об'ємною нематичною фазою та впорядкуванням, що виникало 

біля границь комірки. У контейнерах з циркулярною геометрію це продукувало 

біполярну конфігурацію з двома діаметрально протилежними точковими 

дефектами. Із збільшенням густини, структурування середовища змінювалось з 

біполярного на рівномірне впорядкування [198]. Було виявлено наявність 

великих колективних вихрових рухів у моношарах вібруючих гранулярних 

стрижнеподібних систем (різних видів рису, насіння гірчиці і прутків з 

нержавіючої сталі зі співвідношенням сторін від ≈ 1 до ≈ 8) [199]. Було 

висунуте припущення, що дуже сильна чутливість вихорів до форми частинок 

може бути пов'язаною з формуванням тетратних структур. 

Моделювання самоорганізації 

За допомогою МК моделювання, було вивчено 2D-системи твердих 

еліпсів із співвідношенням осей k = 6 [200]. Система демонструє два фазові 

переходи першого роду: перехід тверда фаза -– нематик (за високої густини) і 
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NI-перехід (при густині в 1,5 рази менше). Ці переходи залежать від 

геометричних факторів. Для вивчення фазової поведінки твердих еліпсів в 2D 

було використане наближення функціонала густини [201]. Для еліпсів 

спостерігався неперервний перехід NI, в той час як для еліпсоїдів відбувався 

перехід першого роду. Жодних доказів існування NI-переходу першого порядку 

для систем твердих стрижнів не було виявлено за допомогою МК моделювання 

[191]. Нематична фаза продемонструвала наявність алгебраїчного 

впорядкування (квазі-дальній порядок) і переходу типу Костерліца-Таулеса 

(KT). Були проведені МК моделювання для жорстких еліпсів з аспектними 

відношеннями k = 2, 4 і 6 [202]. Перехід NI спостерігався лише при k > 2, тоді як 

перехід першого роду – при k = 4, а неперервний перехід (через дисклінаційні 

перетворення) при k = 6. Були виконані МК дослідження гравітаційного 

пакування еліптичних частинок з різними аспектними відношеннями k 

(k   [1, 8]) в 2D моделі [203,204]. При k ≥ 2, спостерігалося «аморфне» 

пакування без трансляційного впорядкування. Проте, еліпси формували дальнє 

орієнтаційне впорядкування, і це впорядкування зростало із зростанням k. Ці 

стани одержали назву "нематичне скло".  

Наближення середнього поля передбачає наявність нематичного, 

стовпчастого і кристалічного впорядкування в щільних 2D-системах 

паралельних жорстких стрижнів [187]. Теорія масштабної частинки була 

застосована для 2D рідин, наповнених частинками еліптичної і прямокутної 

форми [205]. Теорія передбачає наявність переходу ізотропна - нематична фаза, 

який сильно залежить від геометрії частинок. Було розроблено теорію 

функціонала густини для переходу NI у двовимірній системі стрижнів [194]. 

Теорія передбачає неперервний (другого роду) NI перехід упорядкування 

стрижнів у 2D-системах. 

МК моделювання використовувалось також для вивчення фазової 

поведінки безперервних двовимірних рідинних систем, наповнених сферо-

циліндрами (конічні циліндри) [192]. При високій густині довгих стрижнів із 
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високим аспектним відношенням k  7, утворюється двовимірна нематична 

фаза типу КТ. Більш короткі стрижні демонструють перехід плавлення у 

ізотропної фази, де домінують ланцюжки частинок у конфігурації бік-до-боку. 

Процеси формування стеків у 2D упаковках акрилових стрижнів (≈ 12) у 2D 

плівці між двома листами плексигласу були вивчені як експериментально, так і 

шляхом МК моделювання [206]. Спостерігалися орієнтаційні кореляції з 

нематичним впорядкуванням, що простягались на відстані більше двох довжин 

частинок. 

Ґраткові моделі самоорганізації стрижнів (k-мерів) 

Процеси самоорганізації, що відбуваються при адсорбції протяжних 

частинок на двовимірні (2D) поверхні стабільно привертають велику увагу 

дослідників [207]. В останні десятиліття багато уваги було приділено вивченню 

самоорганізації в системах стрижів (лінійні частинки, що займають k сусідніх 

вузлів, k-мери), що були осаджені на 2D ґратках. Такий стрижень представляє 

найпростішу моделі лінійної подовженої частинки із співвідношенням сторін k. 

Для дослідження явищ перколяції і джамінгу для моделі випадкової 

послідовної адсорбції (RSA) таких типів стрижнів широко застосовується 

комп'ютерне моделювання [208–216]. В RSA моделі, кожна наступна осаджена 

частинка не може перетинатися з частинками, що було осаджено раніше. 

Адсорбовані об’єкти залишаються фіксованими, і кінцевий стан є 

невпорядкованим. Максимальна густина пакування частинок, що може бути 

досягнута в системі, називається концентрацією джамінгу, pj. Перколяційна 

густина пакування pc відповідає формуванню зв’язного нескінченного кластеру 

у системі, і зазвичай pc  pj. В випадку коли перколяція не спостерігається 

навіть при концентрації джамінгу, вважається, що перколяція пригничується 

джамінгом. Комп'ютерне моделювання широко застосовується для дослідження 

явищ перколяції, джаммінгу і електропровідності плівок, наповнених 

стрижнями (неперервна модель) [217–219] і стрижнями (дискретна модель) 
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[208–213,215,216,220]. Для електропровідних анізотропних частинок, 

особливий інтерес представляє дослідження впливу аспектного відношення 

частинок на електропровідність та морфологію плівок. У попередніх роботах 

комп'ютерне моделювання широко застосовувалося для дослідження явищ 

перколяції, джамінгу і електропровідності плівок, наповнених стрижнями 

(неперервна модель) [217–219] і модельними дискретними стрижнями 

(дискретна модель) [208–216]. Для електропровідних анізотропних частинок, 

особливий інтерес представляє дослідження впливу аспектного відношення 

частинок на електропровідність та морфологію плівок. 

Моделювання динамічної рівноваги 

Незворотній RSA процес приводить систему до нерівноважного стану, і 

подальша самоорганізація в плівки, що осідають, є можливою завдяки процесам 

осадження-випаровування або дифузійному рухові стрижнів. Ряд проблем, що 

стосуються самоорганізації стрижнів, було розглянуто раніше в роботах 

[144,221–226]. Для моделювання динамічної рівноваги стрижнів на квадратній 

ґратці було застосовано методи динамічного МК з використанням алгоритму 

осадження-випаровування [221]. Для довгих стрижнів (k ≥ 7), було виявлено 

два ентропійні переходи як функцію густини p: перший, з ізотропної фази з 

низькою густиною до нематичної фази з проміжною густиною біля pin, і другий 

– з нематичної фази до невпорядкованої фази з високою густиною біля pnd. Для 

вивчення фазових діаграм систем стрижнів, що самоорганізуються на 

квадратній ґратці, було застосовано модель ґраткового газу [222]. 

Спостерігалося, що незворотний RSA процес призводить до виникнення 

проміжного стану з чисто локальним орієнтаційним впорядкуванням, в той час 

як у рівноважній моделі, нематичне упорядкування може бути стабілізоване для 

достатньо довгих стрижнів [44]. Наприклад, при k = 7, pin ≈ 0,729 [226] і 

pnd ≈ 0,917 [225]. 
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Явища перколяції і джамінгу 

На сьогодні проведені детальні теоретичні дослідження поведінки 

величин pj і pc для частинок різної форми і розмірів (наприклад, лінійної чи 

гнучкої форми, k-мерів, Т-подібної та хрестоподібної форми, квадратної форми, 

дискової та еліптичної форми) [227]. Відзначимо, що вивчення процесів 

пакування і формування зв’язних структур має також практичне значення і 

може бути корисним для прогнозування фізичних та хімічних властивостей 

композиційних систем наповнених наночастинками анізотропної форми 

(нанотрубками, нанопластинками), передбачення їх транспортних, 

термодинамічних і оптичних характеристик [228–230].  

Останнім часом проведені детальні дослідження особливостей пакування 

лінійних стрижнів (частинок, що займають k сусідніх адсорбційних центрів 

уздовж прямої лінії) на квадратній ґратці. Зокрема, із застосуванням методу 

Монте-Карло вивчена адсорбція частково орієнтованих стрижнів (k 

від 2 до 256) [231]. 

В анізотропній задачі вертикальні та горизонтальні орієнтації стрижнів 

можуть зустрічатися з різною ймовірністю. У цьому випадку ступінь 

анізотропії характеризується параметром порядку s, який визначається 

наступним чином: 
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де |N  та N  це кількості стрижнів, орієнтованих, відповідно, у вертикальному та 

горизонтальному напрямках. Для ізотропної задачі s=0, для стрижнів ідеально 

орієнтованих в вибраному напрямку s=1. 

Були досліджені дві різні моделі осадження, а саме традиційна модель 

RSA, в якій заданий параметр порядку s при осадженні не зберігається і 

релаксаційна модель осадження (RRSA), в якій зберігається задане значення s. 

Для повністю впорядкованих систем (s = 1) отримані дані обчислень практично 

співпадали з відомими аналітичними результатами для одновимірних систем. 
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Зокрема, при великих k величина pj прямувала до значення 

p = cR  0,7475979202 (константа паркування Рен’ї) [207]. 

Для частково орієнтованих систем в області джамінгу p = pj 

спостерігалося утворення стеків з вертикально і горизонтально орієнтованих 

стрижнів (v і h блоків, відповідно). При однакових значеннях k і початкових s 

процес RSA дозволяє досягнути більш компактного пакування (з меншим 

радіусом і об’ємом пустих пор) ніж процес RRSA. Було показано, що 

джамінгові структури проявляють фрактальні властивості з фрактальною 

вимірністю df, що залежить від s типу моделі осадження [231]. 

Для моделі RRSA більш детально було досліджено також перколяційні 

властивості упорядкованих стрижнів при різних значеннях параметру порядку s 

[213]. При s < 1 (для частково упорядкованих систем) на залежностях рс(k) при 

певному значенні k = km спостерігався мінімум величини рс. Така поведінка рс 

може бути зумовленою конкуренцією між впливом дискретності ґратки (що 

переважає при малих значеннях k) та тенденцією стрижнів до агрегації з 

утворенням квадратних v і h блоків (що домінує при великих значеннях k).  

При s = 0 для апроксимації залежності рс(k) було запропоновано формулу: 

рс = а/k + blog10k + с, (1.4) 

де а, b, с,  є параметрами апроксимації, які змінюються в залежності від 

величини s. Було висловлено припущення, що у випадку великих k 

(k = kmax  1,2х104) для ізотропного випадку, s = 0, перколяція не може 

виникнути навіть при концентрації джамінгу, тобто вона подавляється 

джамінгом. 

Для перевірки цього припущення необхідне проведення скейлінгових 

досліджень явищ перколяції для великих k (k > 1000) з розміром гратки 

порядку 100k. Попередні дослідження показали, що такі задачі важко 

розраховувати навіть з використанням розпаралелювання на сучасних 

суперкомп’ютерах. Для з’ясування можливості подавлення перколяції 
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джамінгом були проведені дослідження для узагальнених «дефектних» моделей 

адсорбції [216,232] 

В одній із таких узагальнених моделей, моделі LKd, враховується 

можливість існування непровідних дефектів як на ґратці (з концентрацією dl) 

так і на стрижнях (з концентрацією dk) [216,232]. Наявність дефектів цих двох 

типів може ефективно подавляти перколяцію. В другій моделі кооперативної 

послідовної адсорбції (модель Cd) вводиться обмеження на максимальну 

кількість латеральних контактів адсорбованих стрижнів. Ця модель відповідає 

наявності сильних відштовхувальних латеральних взаємодій. Визначальним 

параметром моделі є концентрація заборонених контактів d = 0-1 (або 

концентрація латеральних дефектів). Отримані залежності концентрацій 

джамінгу pj і перколяції pc від концентрації латеральних дефектів d дозволили 

зробити висновок, що перколяція може спостерігалася при концентрації 

дефектів нижче певного критичного значення, d  dc (рис.1.2). 

Вплив анізотропії осадження на джамінг та перколяцію k-мерів на 

квадратній ґратці з точковими дефектами вивчався для моделі RRSA та моделі 

росту окремого кластеру з релаксацією (RSC) [232]. У моделі RSC осадження 

k-мерів здійснюється лише на периметрі кластеру, а ріст кластеру починається з 

k-меру, розміщеного в центрі ґратки. 

Відзначимо, що у моделі RRSA механізм осадження приводить до 

формування множини кластерів, які об’єднуються в процесі росту. З іншого 

боку, у моделі RSC окремий кластер зростає за рахунок приєднання нових 

k-мерів на периметрі і формування нескінченного кластеру для будь-яких 

значень k. Форма кластеру для цієї моделі росту проявляє сильну анізотропію зі 

збільшенням значення параметра порядку s. Для обох моделей було виявлено 

існування критичної концентрації дефектів dc, яка призводить до придушення 

росту нескінченного (перколяційного) кластеру, а також побудовано відповідні 

фазові діаграми. 
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Рис. 1.2. Перколяційна фазова діаграма для моделі кооперативної послідовної 

адсорбції (модель Cd) в вигляді залежності концентрації латеральних дефектів d 

від довжини стрижня k. Заповнені квадрати відповідають критичним значенням 

dc, нижче яких можлива перколяція. Пунктирні прямі відповідають 

логарифмічним екстраполяціям залежностей dc(k) до отриманих значень 

kmax  12000 [213] і kmax  6000 [232]. (Побудовано на основі даних, отриманих в 

[232]) 

 

Також для частинок квадратної форми були проведені дослідження 

особливостей пакування і перколяції [233]. Частинки такого типу 

використовуються в якості моделей анізотропних 2D протяжних об’єктів і 

потенційних мезогенів. У моделі використовувалась однокластерна модель 

росту на квадратній ґратці. Вузли ґратки заповнювались однаковими за 

розмірами k × k квадратами (E-задача) або сумішшю k × k та m × m (m ≤ k) 
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квадратів (М-задача). Більші за розмірами k × k квадрати вважалися активними 

(провідниками), а менші m × m квадрати – блокуючими (ізоляторами).  

Для E-задачі для концентрації джамінгу, було одержано ступеневу 

залежність типу   kpp jj , де 
jp = 0,638 ± 0,001 та α ≈ 1,0. Поріг перколяції 

pc збільшувався із збільшенням k. Було запропоновано, що залежність pc(k) 

може бути описана наступним відношенням: pc = 0,75 – ak –α, де 

a = 0,156 ± 0,001 та α = 0,051 ± 0,001. Отримані дані свідчать про те, що 

досліджувана проблема відноситься до класу універсальності  звичайної 

випадкової перколяції. 

Для M-задачі (суміш k× k та m × m (m ≤ k) квадратів) показано, що поріг 

протікання pc помітно збільшувався із ростом k при фіксованому значенні m та 

наближувався до 1 при k ≥ 10m. Виявлено, що перколяція більших активних 

k × k квадратів може бути ефективно подавленою у присутності менших 

блокуючих квадратів m × m. 

Модель стрижнів була використана також для чисельних досліджень 

бар’єрних властивостей упакувань анізотропних частинок [234]. Ця задача має 

практичний інтерес, тому що бар’єрні плівки можуть використовуватися в 

різних технологічних сферах, таких як ізолюючі покриття резервуарів різних 

типів, для пакування харчових продуктів, газованих напоїв та небезпечних 

відходів. Були вивчені різні варіанти регулярних та нерегулярних пакувань на 

квадратній ґратці на основі моделей RSA та випадкової адсорбції (RD). При 

збільшенні k величина p зменшувалася і спостерігалися степеневі залежності 

типу p  1/k. 

Була вивчена задача дифузії пробної частинки по зв’язкам ґратки, в якій 

стрижні (k  512) ідеально орієнтовані перпендикулярно до напрямку дифузії. 

Дифузія крізь певну частку зв’язків fb вважалася заблокованою, тобто ці зв’язки 

слугували в якості бар’єрів. Бар’єрна ефективність оцінювалася шляхом 

обчислення співвідношення D/Do, де D – коефіцієнт дифузії у напрямку, 
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перпендикулярному до напрямку орієнтації стрижнів, а Do – коефіцієнт дифузії 

на квадратній ґратці без заблокованих зв’язків, тобто при fb = 0.  Залежності 

D/Do від fb, отримані для щільних упакувань (p = 1), відхилялися від таких, що 

передбачаються теорією ефективного середовища (EM), причому ці відхилення 

були найбільш сильними у випадку регулярної незміщеної конфігурації 

частинок. 

Для нещільних пакувань, утворених в рамках моделей випадкової 

послідовної адсорбції (RSA) та випадкового осадження (RD), спостерігалася 

перколяційна поведінка D/Do з порогом перколяції при  fb = p. Було показано, 

що при великих значеннях  k бар’єрні властивості таких пакувань стрижнів 

можуть бути більш ефективними для нещільних пакувань, ніж для деяких 

щільних упакувань. Така аномальна поведінка може відображати особливості 

просторової організації (агрегації) стрижнів і структури пор для пакувань, 

утворених згідно моделей випадкового осадження (RD) та випадкової 

послідовної адсорбції (RSA). У роботі детально аналізуються розходження між 

даними моделювання та передбаченнями теорії ефективного середовища. 

Висновки і перспективні проблеми 

З аналізу літературного огляду випливає, що різноманітні процеси 

самоорганізації в нанорідинних системах, наповнених наночастинками 

анізотропної форми є актуальною сучасною науковою проблемою, яка 

викликає жвавий інтерес у дослідників. Нанорідинні системи на основі 

вуглецевих НТ і неорганічних нанопластинок лапоніту, або їх сумішей, можуть 

являти собою високоперспективні матеріали для використання в сучасних 

нанотехнологіях. Такі матеріали можуть використовуватись для виробництва 

електродів для потужних конденсаторів, тонкоплівкових транзисторів і 

паливних елементів [235,236]. Проте, не дивлячись на великий інтерес до 

проблеми, вплив броунівської дифузії і процесів випаровування нанорідинних 

систем на процеси самоорганізації, структурні, перколяційні і електрофізичні 
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властивості таких систем раніше в літературі не обговорювались досить 

детально. Незважаючи на значний прогрес наукових досліджень у цій області 

як в теоретичному, так і експериментальному напрямках, тут існує ряд 

невирішених проблем, зокрема: 

1. Процеси, що відбуваються під час випаровування нанорідинних систем на 

основі водних дисперсій нанопластинок лапоніту, з врахуванням 

можливості гелеутворення, раніше не вивчалися експериментально, хоча ці 

нанопластинки можуть істотно впливати на різноманітні властивості сухих 

осадів (міцність, електропровідність і оптичні властивості).  

2. Структура і властивості осадів, що утворюються в результаті  

випаровування крапель нанорідинних систем на основі вуглецевих НТ 

можуть регулюватися добавками поверхнево-активних речовин. Проте 

процеси що відбуваються в ході випаровування крапель таких 

нанорідинних систем залишаються недостатньо дослідженими. 

Недостатньо дослідженою є проблема впливу типу розчинника на процеси 

структуроутворення в ході випаровування, проблема механізмів утворення 

«кавових кілець» у залежності від концентрації різних компонентів.  

3. Явища самоорганізації анізотропних наночастинок в рідинних системах 

при їх броунівський дифузії і вертикальному випаровуванні практично не 

вивчались раніше і з’ясування природи цих явищ вимагає подальшого 

розвитку теорії і комп’ютерного моделювання цих процесів. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

2.1. Матеріали 

Наночастинки 

Вуглецеві нанотрубки 

Багатошарові вуглецеві НТ було синтезовано із етилену товариством 

«Спецмаш», (Київ, Україна) із використанням Fe-Al-Mo каталізатора [237]. 

Отримані НТ були очищені від залишків каталізатора за допомогою кислоти та 

лугу, та відмиті від залишків електроліту за допомогою дистильованої води. 

Методом електронної мікроскопії було встановлено, що зовнішній діаметр 

отриманих НТ складав 20–40 нм, а їх довжина була у межах від 5 до 10 мкм 

[238,239]. Площа питомої поверхні порошку НТ, визначена методом адсорбції 

азоту, складала Sn = 130  5 м2/г. Питома електрична провідність порошку НТ, 

виміряна при стискуванні 15 ТПа, складала σp ≈ 10 Смсм–1 (при вимірюванні 

провідності вздовж осі стиснення). Густина НТ вважалася рівною густині 

графіту n = 2045 кг/м3. 

Неорганічні нанопластинки лапоніту 

Laponite RD (лапоніт) (Rockwood Additives Ltd., Великобританія) є 

синтетичною глиною з формулою Na0.7[(Si8Mg5.5Li0.4)O20(OH)4]-0.7 [240,241]. 

Лапоніт складається із заряджених дископодібних частинок із товщиною 

hl ≈ 0,92 нм та середнім діаметром dl = 25-30 нм [238,239]. Кристалічна 

структура лапоніту – це оксиди магнію, розташовані у вузлах октаедру, 

затиснуті між двома листами атомів кремнію, розміщеними тетраедрично (рис. 

2.1). Питома площа поверхні лапоніту, визначена за адсорбцією метиленового 

синього (МС), складає 370 м2/г [242]. Густина частинок лапоніту  дорівнює 

2530кг/м2 [242].  
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Рис.2.1. Структура частинок лапоніту (а) і схема пакування частинок 

лапоніту при утворенні водного гелю (б) 

 

Розподіл заряду поверхні частинок лапоніту є нерівномірним: базальні 

поверхні мають постійний негативний заряд, тоді як заряд граней лапоніту 

залежить від рН (і є позитивним у кислому та нейтральному середовищі). 

Негативний заряд плоскої поверхні частинок лапоніту компенсується 

позитивним зарядом іонів натрію, що складають зовнішню частину подвійного 

електричного шару лапоніту. Від'ємний поверхневий заряд лапоніту 

визначається як катіон-обмінна ємність (КОЄ), і дорівнює 0,75 мэкв/г [47]. У 

воді позитивні заряди на гранях, як правило, екрануються дифузійними 

частинами електричних шарів (менше 10 % сумарного заряду лапоніту) [243]. 

Їх вплив зменшуються із збільшенням рН і вони виявляються нейтралізованими 

при рН > 11 [242,244,245]. Через екранування зарядів, базальні площини не 

притягуються до граней часток, тому лапоніт утворює стабільні водні системи. 

Завдяки електростатичним взаємодіям між частинками лапоніту, 

нанорідинні системи на їх основі демонструють доволі складну динаміку 

старіння і присутність неергодичних заборонених станів [46,47]. Фазові 

діаграми водних нанорідинних систем на основі лапоніту були широко 

досліджені протягом останніх років [46,47,253–255,48,246–252]. 

У роботі було досліджено нанорідинні системи з початковими масовими 

концентраціями лапоніту, Cлап, від 0,004 % до 3%. 
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Інші матеріали  

Поверхнево-активні речовини 

У роботі було використано два типи добавок поверхнево-активних 

речовин (ПАР). Неіоногенний ПАР Тритон X-165 ("Dow") має формулу 

C14H22O(C2H4O)16 (рис. 2.2а) і використовувався для диспергування НТ у 

органічних розчинниках. Цетилтриметиламоній бромід (ЦТАБ) має формулу 

C16H33N(CH3)3
+·Br− (рис. 2.2б) і відноситься до катіонних ПАР («Fluka», 

Німеччина) з критичною концентрацією міцелоутворення, СЦТАБ = 0,034 мас. % 

( 1 мM), у роботі використовувався для підсилення диспергування НТ у 

водних системах [256].  

 
Рис.2.2. Структура молекул Тритону X-165 (а), ЦТАБ (б) і МС (в) 

 

Барвник метиленовий синій 

Для підфарбовування частинок лапоніту використовувався барвник 

метиленовий синій (МС). Молекула МС має формулу C16H18N3S+Cl− (Пролабо). і 

її структуру зображено на рис. 2.2в. UV-Vis спектри водних розчинів МС мають 

інтенсивну смугу при довжині хвилі 660 нм. У водних нанорідинних системах 
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на основі лапоніту барвник МС адсорбується на нанопластинках [257]. МС є 

органічним катіонним барвником з молекулярною масою М = 320г/моль. 

Підфарбовування нанопластинок лапоніту було виконано шляхом додавання 

МС до нанорідинних систем перед початком обробки ультразвуком. В 

експериментах з випаровування крапель нанорідинних систем, як правило, 

використовувалось фіксоване значення відношення концентрації МС до 

концентрації лапоніту, Xлап = CMC/Слап = 0,02. Це значення Xлап відповідає досить 

низьким ступеням покриття лапоніту молекулами МС, 1000 Xлап/(КОЄ Mw) ≈ 

0,07. Суміші ретельно перемішували протягом 5 хв. після додавання МС, після 

чого розпочинались експерименти з випаровування крапель. 

Рідинні системи 

У якості середовищ для створення нанорідинних систем 

використовувались дистильована вода, ізопропіловий спирт (х.ч., «Альфарус», 

Київ), толуол (ЧДА, «Макрохім») і п-ксилол (ХЧ, «Merck»). 

Приготування нанорідинних систем 

Нанорідинні системи вироблялись шляхом додавання наночастинок до 

розчинників та наступної ультразвукової обробки за допомогою УЗДН – 20/40 

(Україна, Суми, Електроприлад), частота випромінювання складала 22 кГц, 

вихідна потужність – 150 Вт. Для запобігання перегріву ємність з рідинною 

сумішшю протягом обробки ультразвуком охолоджувалась за допомогою 

водяної ванни з температурою 300 К. Час обробки складав 10 хвилин. Протягом 

цього часу ультразвукової обробки в обраних розчинниках відбувалося досить 

сильне дроблення вихідних агрегатів НТ, і за даними мікроскопічних 

досліджень подальша обробка не викликала посилення гомогенізації системи. 

Стабілізуючі добавки додавалися до рідинних систем перед диспергуванням.  

Об’ємна доля наночастинок в системі Ф пов’язана з масовою 

концентрацією частинок С  і розраховувалась як: 
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(2.1) 

де ρo, ρ – це густина розчинника і частинок, відповідно. 

Приготування крапель для експериментів з випаровування  

Краплі нанорідинних систем створювались за допомогою мікродозатора 

(EFD Ultra 2405) і наносились на знежирені та очищені скляні пластини (ПАО 

«Склоприлад», Україна) з висоти 2 мм. Внутрішній діаметр наконечників для 

мікродозатора складав 0,3 мм. Контактний кут між рідиною та склом складав 

приблизно 50 ± 2°, початковий радіус змочування – R0 і висота краплі над 

склом – H0 складали, приблизно, 3,4 ± 0,2 мм і 1,4 ± 0,1 мм відповідно. Вага 

крапель контролювалась за допомогою цифрових ваг EW120-4Nm (Керн&Sohn 

GmbH, Германія) і складала 26 ± 0,3мг.  

2.2. Експериментальні методи 

Оптичні мікроскопічні дослідження 

Мікроструктура зразків досліджувалася за допомогою оптичного 

мікроскопа Biolar ZM-50 (PZO, Польща) в плоских комірках з шириною 

спейсеру 100 мкм. Цифрові фотографії було одержано за допомогою 

автоматичної цифрової камери Canon A480 через окуляри із збільшенням 50х-

400х. 

Аналіз оптичних зображень  

Темні і світлі плями на знімках мікроструктури крапель що висихають, а 

також сухих осадів, відображають розподіл дисперсного матеріалу у момент 

зйомки. Серії таких фотографій крапель було опрацьовано за допомогою 

програмного пакету ImageJv1.42q (https://imagej.nih.gov/ij/) та плагіна 

Radial_Profile_Ext  до цього пакету. Цей інструмент дозволив обчислити 

радіальні профілі світлопоглинання у краплях і сухих осадах. 
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Фотографії розбивались на пікселі, дані про світлові характеристики 

пікселю переводились до шкали, де нулю відповідали ділянки, де не 

фіксувалося світла, а 255 пунктів у цій шкалі відповідало повністю прозорим 

ділянкам.  

Зображення краплі розбивалося на радіальні кільця. Значення 

непрозорості для кільцевого сегменту зображення розраховувалося за 

формулою: 

0

)(1)(
І
rІrА 

, 
(2.2) 

де I – інтенсивність світлового потоку, що виміряно на кільцевій ділянці r, а I0 – 

середня інтенсивність світлового потоку фону. Таким чином, значення А(r) 

знаходились у інтервалі від А = 0 (нульова непрозорість) до А = 1 – абсолютна 

непрозорість.  

Загальна непрозорість осаду чи краплі, що сохне, At розраховувалась за 

формулою:  
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(2.3) 

де N – кількість кроків Δr у профілі поглинання А(r). У даній роботі величини 

A(r) вимірювались з рівними інтервалами Δr=R/N з N = 100. 

Кавовому кільцю на підкладці відповідають максимуми А(r) при r ≈ R. 

Ширина кавового кільця, δ визначалася з напівширини крайових піків 

непрозорості А(r). 

Мікрофотографії мікроструктури тонких шарів нанорідинних систем 

аналізувалися із застосуванням алгоритму кластерного аналізу [258]. При цьому 

обчислювався середній радіус гірації для двовимірної проекції кластерів. 

Атомно-силова мікроскопія 

Рельєф поверхні сухих осадів після випаровування крапель нанорідинних 

систем було досліджено за допомогою атомно-силового мікроскопа (АСМ) 
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NanoScope IIIa Dimension 3000 (Digital Instruments, Bruker, США), що 

використовувався у режимі таппінгу і був обладнаний наконечниками 

Mikromasch DP15/GP/ALBS. 

Динаміка випаровування крапель, що лежать на підкладці 

Випаровування крапель нанорідинних систем відбувалося у повітряному 

термостаті TC-80M-2 (Медлабортехніка, Україна), що дозволяє підтримувати 

температурний режим з точністю ± 0,1º С (рис.2.3). Маса крапель вимірювалась 

кожні 10 с з використанням цифрових ваг EW120-4Nm (Керн& Sohn GmbH, 

Германія). Точність вимірювання складала 0,2 мг. Запис сигналу здійснювався 

за допомогою комп’ютера. Усі експерименти проводились за нормальних 

атмосферних умовах  (P ≈ 1000 гПа, Т= 300 К і 39 % відносної вологості). За 

температури 300К відбувається утворення найбільш стабільних і широких 

структур типу «кавового кільця» [259].  

 
Рис.2.3. Експериментальна установка для дослідження випаровування крапель, 

що лежать на підкладці 

 

Відео- та фотофіксація динаміки випаровування крапель здійснювалась за 

допомогою цифрового мікроскопа CAM-03 (Sigeta, Китай). Для підсвічування 

зразків використовувалось розсіяне світло, джерело якого розташовувалось 
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позаду зразків. Для запобігання впливу повітряних потоків, краплі укривалися 

захисними комірками. 

Використовувались два типи комірок для фотографування крапель 

нанорідинних систем, що сохнуть. Перша являла собою пустий циліндр 

діаметром 10 мм і висотою 30 мм. Нижня його поверхня встановлювалась на 

підкладку навколо краплі, а верхня була вкрита скляною кришкою. У міліметрі 

під верхньою кришкою за периметром було створено вісім міліметрових 

отворів для газообміну краплі з середовищем. Друга комірка була вироблена зі 

скла, мала кубічну форму і слугувала для бічного фотографування крапель. 

Нижня стінка комірки була відсутня і розташовувалась на скляній підкладці з 

нанесеною на нею краплею. Газообмін здійснювався через вісім отворів біля 

верхньої кришки. 

Седиментаційна стійкість 

Седиментаційна стійкість нанорідинних систем вивчалася шляхом 

вимірювання оптичного пропускання за допомогою фотоелектричного 

колориметра КФК-2МП (ЛОМО, Росія). Зразками нанорідинних систем 

заповнювались скляні кювети, розміри яких становили 10х15х40 мм.  

Світло пропускалося крізь рідину у кюветах, після чого фіксувалася 

різниця у світлопропусканні кювети, наповненою водою, і кювети із зразком. 

Використовувалось джерело світла з довжиною хвилі 550 нм. Детектор світла 

був з'єднаний з комп'ютером, який здійснював запис результатів фіксації зміни 

світлопропускання в реальному часі з інтервалом 2 c протягом 2-24 годин. 

2.3. Динамічний метод Монте Карло 

Застосування динамічного методу Монте Карло для вивчення динаміки 

випаровування і самоорганізації рідинних систем, наповнених модельними 

стрижнями описано в відповідних оригінальних розділах 4 і 5. 
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2.4. Статистична обробка результатів 

Кожен із експериментальних вимірів було повторено 3-5 разів для 

обчислення середнього значення і похибки вимірювань. У статистичних 

обчисленнях з використанням динамічного методу Монте Карло кількість 

незалежних повторів складала 10-1000. 

Середнє арифметичне значення було розраховано за наступною 

формулою: 

 

(2.4) 

Дисперсія обчислювалась за формулою: 

, 

(2.5) 

Середньоквадратична похибка знаходилася із значень дисперсії 

наступним чином: 

, 

(2.6) 

Стандартне відхилення значень складало: 

, 
(2.7) 

Випадкову складову похибки вимірювань обчислювали з використанням 

коефіцієнта Стьюдента ta,n для обраної довірчої ймовірності a та кількості 

вимірювань n: 

, (2.8) 

Загальна похибка вимірювання розраховувалась як сукупність випадкової 

і апаратної складових: 

, (2.9) 

і відносна похибка знаходилась як  
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, 
(2.10) 

При обчисленнях було використано значення а ≈ 0,95. 
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РОЗДІЛ 3  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ 

САМООРГАНІЗАЦІЇ ПРИ ВИПАРОВУВАННІ КРАПЕЛЬ 

НАНОРІДИННИХ СИСТЕМ, НАПОВНЕНИХ ЧАСТИНКАМИ 

АНІЗОТРОПНОЇ ФОРМИ 
 

У даному розділі наведено результати експериментальних досліджень 

випаровування крапель нанорідинних систем, наповнених різними типами 

наночастинок анізотропної форми (нанопластинками лапоніту і вуглецевими 

нанотрубками (НТ)). 

3.1. Випаровування крапель водних нанорідинних систем на основі 

нанопластинок лапоніту 

У цьому підрозділі наведені результати експериментальних досліджень 

випаровування крапель водних нанорідинних систем на основі лапоніту. Для 

водних систем на основі лапоніту характерне утворення рідких желеподібних і 

склоподібних фаз при концентраціях, що перевищує 2-3%. У виконаних 

дослідженнях до систем додавали незначну кількість барвника метиленового 

синього (МС) з метою кращої візуалізації процесів структуроутворення в ході 

випаровування крапель [260]. Практично в усіх експериментах відношення 

масових концентрацій МС і лапоніту складало Xлап = 0,02. 

На початку розділу наведені результати дослідження залежності 

швидкості випаровування нанорідинних систем на основі лапоніту від об’ємної 

долі частинок в рідинній системі. Потім дано аналіз картин осадів крапель після 

їх повного випаровування і обговорюються дані по вивченню кінетики 

випаровування. 
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Швидкість випаровування в залежності від об’ємної долі лапоніту 

У даній роботі проведені дослідження швидкості випаровування водних 

нанорідинних систем на основі лапоніту при концентраціях, менших за 

концентрацію гелеутворення. Дослідження випаровування проводилися для 

рідинної системи, що розміщена в чашці Петрі діаметром 75 мм і глибиною 12 

мм. Чашка Петрі, що містила 20 г рідини, розташовувалася на електронних 

вагах у термостаті (Рис.2.3) Умови випаровування наведено в 

експериментальній частині. 

На рис. 3.1 показана залежність відносної швидкості випаровування u/uo 

від початкової концентрації лапоніту Cлап. Значення u/uo проходить через 

максимум біля Cлап ≈ 0,2%. Складна залежність u/uo від концентрації лапоніту 

Cлап може відображати різні ефекти, що є наслідком гелеутворення в процесі 

сушки, гідратації лапоніту і впливу лапоніту на поверхневий натяг в системі. 

Відзначимо, що нанопластинки лапоніту можуть виступати в якості 

поверхнево-активної добавки, зменшуючи поверхневий натяг і збільшуючи 

швидкість випаровування. Проте, експерименти з випаровування крапель 

нанорідинних систем на основі лапоніту показують, що ефект поверхневого 

натягу має важливе значення тільки при відносно великих значеннях Cлап. 

Прямі вимірювання показують, що поверхневий натяг залишається відносно 

постійним (≈71-72 мН/м) поки концентрація Cлап < 1%. Потім він знижується 

приблизно до 30 - 50 мН / м при Cлап ≈ 3 - 6% [51]. Експериментальні дані також 

свідчать про те, що гелеутворення може привести до зниження або збільшення 

u в хімічних або фізичних гелях [129]. 
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Рис. 3.1. Відносна швидкість випаровування крапель нанорідинних систем на 

основі лапоніту з чашки Петрі, u/uo  в залежності від вихідної концентрації 

лапоніту, Cлап. Тут uo – швидкість випаровування чистої води. За кімнатної 

температури (T = 298 K) вона складає uo = 3,76.10-7 м/с [261] 

  

При зміні концентрацій лапоніту, спостерігались варіації швидкості 

випаровування, які знаходилися в межах 5%, що значно більше ніж точність 

вимірювань. Така поведінка може відображати формування бар’єрного шару з 

нанопластинок лапоніту, що виникає на міжфазній поверхні вода-пар. Такий 

бар’єрний шар може виникати внаслідок анізотропного упорядкування 

нанопластинок лапоніту, індукованого поблизу міжфазної поверхні [262,263]. 

Процеси формування аномальної архітектури наночастинок лапоніту поблизу 

міжфазних поверхонь більш детально обговорюється в [264].  

Картини осадів після повного випаровування крапель 

У процесі випаровування крапель нанорідинних систем на основі 

лапоніту спостерігалося утворення «кавового кільця», що являє собою більш 

темну смугу вздовж периметру краплі (лінії трифазного контакту). 
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На рис. 3.2 показано приклади фотографій краплі у вертикальному (а) і 

горизонтальному (б) напрямках зйомки. Показано відповідний профіль 

оптичного поглинання А/At(r) у вертикальному напрямі, а також «кавове 

кільце» і збіднені шари краплі. Важливою особливістю цього профілю є 

куполоподібне зростання непрозорості осаду у напрямку до центру в процесі 

випаровування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Проекції крапель у вертикальному (а) і горизонтальному (б) 

напрямках. Показано відповідний профіль оптичного поглинання А/At(r) в 

горизонтальному напрямі. Тут r – відстань до центру краплі, h – локальна 

висота краплі, δ – ширина «кавового кільця», У початковий момент часу, t = 0, R 

= R0 і H = H0, де R0 і Н0 – початковий радіус краплі та висота краплі в її центрі,  

відповідно 

 

Попередні дослідження показали, що загальний час випаровування був 

приблизно однаковим, td = 11000 ± 300 с, на всьому інтервалі початкових 

концентрацій Cлап. Дослідження даних профілометрії, отриманих за допомогою 
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атомної силової мікроскопії і профілів оптичного поглинання показали гарну 

відповідність отриманих результатів.  

 Графік на рис. 3.3 свідчить про кореляцію поведінки висоти осаду 

«кавового кільця» h після висушування краплі (результати вимірювань 

профілометрії, зроблених за допомогою атомної силової мікроскопії) і 

величини Аm/At (максимального оптичного поглинання в зоні «кавового 

кільця») в залежності від початкової концентрації лапоніту Cлап. Це свідчить 

про те, що дані вимірювань величин оптичного поглинання можуть бути 

використані для характеризації процесів випаровування мікрокрапель.  

 

 
Рис. 3.3. Залежність висоти «кавового кільця» після повного випаровування 

краплі h і величини Аm/At від початкової концентрації лапоніту Cлап 

 

На рис. 3.4а показані приклади сухих осадів, що були отримані після 

випаровування крапель при різних початкових концентраціях лапоніту Cлап. На 

рис. 3.4б наведено відповідні профілі поглинання At(r) для цих картин. 
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Рис. 3.4. Фотографії сухих осадів після випаровування крапель водних 

нанорідинних систем на основі лапоніту (проекції у вертикальному напрямку) 

(а) і відповідні профілі оптичного поглинання (б) при різних початкових 

концентраціях лапоніту Cлап. Відношення масових концентрацій МС і лапоніту 

складало Xлап =  0,02. Статистична похибка є меншою за розмір маркера 

 

Відзначимо, що при вибраному відношенні Xлап =MC/лапоніту = 0,02 

ефект «кавового кільця» спостерігався досить очевидно тільки при помірних 

концентраціях лапоніту (Cлап ≤ 0,5 %). При більших концентраціях лапоніту цей 

ефект ставав все менш виразним. Крім того, при Xлап = 0,02, збільшення 

концентрації лапоніту призводило до відповідного збільшення сумарного 

поглинання та, як наслідок, до втрати контрастності зображення. 

Тому були проведені додаткові експерименти при відносно невеликій 

фіксованій концентрації MC в системі 0,0008% (Рис. 3.5) для концентрацій 

лапоніту Cлап = 0,2%, 1% і 3%. Результати досліджень показали, що «кавові 

кільця» не утворюються при початкових концентраціях лапоніту, що 

перевищують ≈ 1,5%. Таким чином, при високих початкових концентраціях 

лапоніту ефект «кавові кільця» подавлявся, що може бути пояснено розвитком 

процесів гелеутворення  в даних системах.  



 77

 
Рис. 3.5. Фотографії сухих осадів (проекції в вертикальному напрямку), що 

утворилися внаслідок випаровування крапель водних нанорідинних систем, що 

містили різні початкові концентрації лапоніту Cлап і фіксовані об’єми MC в 

системах СМС = 0,0008% 

 

Додатковий аналіз показав, що відносна ширина «кавові кільця» δ/R0 

досить сильно зростає при збільшенні концентрації лапоніту в інтервалі. 

Cлап < 0,2 – 0,3% (Рис. 3.6). При більш високих концентраціях це зростання 

уповільнюється і стабілізуються на рівні δ/R0  0,2. 

 
Рис. 3.6. Залежність відносної ширини «кавового кільця», що утворюється  

після повного висихання краплі, δ/Ro, від початкової концентрації лапоніту Cлап. 

Відношення масових концентрацій MC і лапоніту складало Xлап = 0,02. Тут Ro  

початковий радіус краплі 
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При низькій початковій концентрації, частинки формують кільцевий осад 

і при збільшенні концентрації виникає зміна морфології осадів. Ці зміни 

знаходяться у відповідності з результатами наших експериментів та даними 

інших авторів [128].  

Кінетика випаровування крапель 

На рис. 3.7а показані приклади осадів в різні моменти часу. Початкова 

концентрація лапоніту Cлап склала 0,1%. На рис. 3.7б наведено відповідні 

профілі поглинання А/At(r) для цих картин.  

У початковий момент часу t = 0 оптичне поглинання А/At(r) було 

максимальним у центрі краплі (r = 0) і мінімальним на її краях. Примітно, що 

кавове кільце не спостерігалося протягом початкового періоду випаровування і 

його фіксація почалася лише при t > 4000-5000 с. При більших часах на 

профілях поглинання А/At(r) спостерігались піки поблизу країв крапель, що, 

вочевидь, відображало ефект утворення «кавового кільця». Цікаво, що зовнішнє 

 
 

Рис. 3.7. Фотографії сухих осадів (а) і відповідних профілів оптичного 

поглинання А/At(r) (б) в різні моменти часу t. Початкова концентрація лапоніту 

Cлап складала 0,1%. Відношення масових концентрацій MC і лапоніту складало 

Xлап = 0,02. Тут R0  початковий радіус краплі. Статистична похибка є меншою за 

розмір маркера 
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кільце та центральна частина крапель були розділені збіднілим шаром з 

невеликою концентрацією лапоніту, що ставало особливо помітним на останніх 

стадіях випаровування. 

На рис. 3.8 представлено залежності відносної ширини кільця δ/R0 від 

відносного часу випаровування t/td  при різних початкових концентраціях 

лапоніту Cлап ≤ 1%. Тут R0 – початковий радіус основи висадженої на підкладку 

краплі, td – час повного висихання краплі.  

 
Рис. 3.8. Відносна ширина кільця, δ/R0 в залежності від відносного часу t/td  за 

різних початкових концентраціях лапоніту Cлап Тут R0 – початковий радіус 

краплі, td – час повного висихання краплі. Відношення масових концентрацій 

MC і лапоніту складало Xлап = 0,02 

 

З аналізу отриманих залежностей можна зробити висновок про існування 

трьох різних режимів розвитку структур типу «кавового кільця»: 

• період затримки розвитку «кавового кільця» (період I), при t/td < 0,2; 

• період швидкого збільшення ширини кільця (період II), при 

  0,2 < t/td < 0,85; 



 80

• стаціонарний період (період III), при t/td > 0,85. 

На рис. 3.9 представлені приклади еволюції бічних картин краплі 

(проекцій у горизонтальному напрямку) (а) і відповідних профілів (б). 

Спостереження показали, що режим зачеплення (пінінгу), як правило, 

спостерігається в початковий період випаровування при часах менших за час 

пінінгу, tp. Протягом цього періоду радіус крапель R залишався постійним, тоді 

як висота крапель H зменшувалась. Формування кавового кільця частинками 

лапоніту в цей період може бути визначене інтенсивними радіальними 

потоками, що виникають за рахунок більш інтенсивного випаровування рідини 

на лінії трифазного контакту [65]. 

 
Рис. 3.9. Фотографії бічних картин краплі (проекцій у горизонтальному 

напрямку) (а) і відповідних профілів (б) у різні моменти часу випаровування t. 

Початкова концентрація лапоніту Cлап складала 0,3%. Відношення масових 

концентрацій MC і лапоніту Xлап = 0,02 

 

Однак цей режим порушується при більшій тривалості, t >tp. Протягом 

цього періоду, радіус області змочування R зменшується. Крім того, очікується 

виникнення потужних рециркулюючих потоків протягом цього процесу. 
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На рис. 3.10а представлено відносну висоту краплі в її центрі, H/H0 і 

відносний радіус основи краплі, R/R0, в залежності від відносного часу 

випаровування t/td для різних початкових концентрацій лапоніту Cлап 

Відзначимо, експериментальне визначення точного значення величини tp. не є 

простою задачею. Режим зменшення площі змочування можна було 

спостерігати на ще момент t/td > 0,5, однак, його розвиток на рівні R/R0 ≤ 0,9, 

відповідає часу випаровування t/td> 0,8. 

 

  
Рис. 3.10. Відносна висота краплі в її центрі H/H0, (ліва вісь), відносний радіус 

основи краплі R/R0, (права вісь) (а); а також відносна маса краплі М/М0, (ліва 

вісь), середня концентрація лапоніту у краплі <Cлап>, (права вісь) (б) в 

залежності від відносного часу випаровування крапель t/td за різних початкових 

концентрацій лапоніту Cлап. Відношення масових концентрацій MC і лапоніту 

складало Xлап = 0,02  

 

Цікаво, що включення режиму депінінгу призводить до уповільнення 

швидкості зміни величини H/H0. Однак перехід до режиму депінінгу не 

викликав суттєвих відхилень в лінійній часові залежності відносної маси 

крапель М/M0 (тут M0 та M – початкова та поточна маси краплі відповідно) 

протягом всього часу випаровування (рис. 3.10б). Така поведінка є типовою для 
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випаровування крапель нанорідинних систем [67]. Зазначимо, що концентрація 

лапоніту у краплі при її сушці збільшувалась з плином часу: 

/t
лап лап oC C M M  (3.1) 

де Слап та t
лапC  – початкова та поточна концентрації лапоніту, відповідно.  

Цікаво, що наприкінці випаровування (t  0,8td) поточна концентрація 

лапоніту в нанорідинній системі могла значно перевищувати концентрацію 

гелеутворення (рис. 10б).  

Висновки 

Проведено експериментальні дослідження випаровування крапель 

нанорідинних систем на основі нанопластинок лапоніту з різними 

концентраціями. З метою кращої візуалізації процесів випаровування до 

нанорідинної системи додавалася незначна кількість барвника метиленового 

синього (МС). Практично в усіх експериментах відношення масових 

концентрацій MC і лапоніту складало Xлап = 0,02. Порівняння даних оптичної 

непрозорості і результатів профілометрії, що були виконані за допомогою 

атомної силової мікроскопії, підтверджують адекватність оцінок профілів 

методами фотографії і фотометрії. Профілі непрозорості, подібні до тих, що 

були одержані для сухих осадів після випаровування крапель водних нанорідин 

на основі лапоніту, спостерігались у краплях крові. [265]. Проте, на відміну від 

висушених крапель біологічних рідин  [127,265] і відносно товстих плівок 

лапоніту [266], в нашій роботі ми не спостерігали ефектів розтріскування 

зразків. По результатам даного підрозділу можна зробити такі основні 

висновки: 

1. При початкових концентраціях лапоніту Cлап менше чим 1% мас. 

спостерігався ефект утворення «кавового кільця». Ширина осаду 

кільцевого типу δ збільшується із зростанням Cлап При Cлап >1,5% після 

повного випаровування крапель утворювався куполоподібний сухий 

залишок.  
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2. При низьких концентраціях лапоніту (Cлап < 1,5%), випаровування 

відбувалося в три етапи. На першому етапі кільцевий осад біля краю краплі 

не спостерігався. Виникнення кільця (і гелевої фази) сигналізує про 

початок другого етапу випаровування. На третьому етапі відбувається 

гелеутворення в решті об’єму краплі. Маса краплі і її висота знижувалися 

майже лінійно.  

3. При зміні концентрацій лапоніту спостерігались варіації швидкості 

випаровування, і така поведінка може відображати формування бар’єрного 

шару з наночастинок лапоніту, що виникає на міжфазній поверхні вода-

пар. Такий бар’єрний шар може виникати внаслідок анізотропного 

упорядкування наночастинок лапоніту, індукованого поблизу міжфазної 

поверхні [262,263].  

3.2. Випаровування крапель водних нанорідинних систем на основі 

вуглецевих НТ  

Для стабілізації водних нанорідинних систем на основі НТ у даній роботі 

використовувалась поверхнево-активна речовина ЦТАБ з критичною 

концентрацією міцелоутворення, СЦТАБ = 0,034 мас. % ( 1 мM) [256]. Масова 

частка добавок ЦТАБ СЦТАБ  0,100 %. Відношення масової частки ЦТАБ до НТ 

у нанорідинних системах розраховувалось за формулою:  

/ЦТАБ ЦТАБ НТХ C C   (3.2) 

Якщо вважати, що всі молекули ЦТАБ беруть учать у адсорбції на поверхні 

НТ, то щільність покриття поверхні НТ молекулами ЦТАБ може бути 

розрахована за формулою:  

'
ЦТАБ A

ЦТАБ ЦТАБ
НТ ЦТАБ

S N
F X

S M


 


 (3.3) 

тут SЦТАБ = 61,6 Å2 – розмір ділянки, що займає молекула ЦТАБ на поверхні 

вуглецю [267], NA = 6,02.1023 мол−1 – число Авогадро, SНТ  190 m2/g – питома 

площа поверхні НТ. Підставивши ці дані до (3.3), одержуємо: 
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5,36ЦТАБ ЦТАБF Х   (3.4) 

Кінетика випаровування крапель 

На рис. 3.11 показано фотографії крапель нанорідинних систем, що 

випаровуються за відсутності ПАР (а) і при СЦТАБ= 0,036 % [268]. В результаті 

випаровування крапель, на поверхні підкладки поступово утворюються як 

ізольовані агрегати НТ (рис. 3.11а) так і «кавові кільця» (рис. 3.11б). За 

відсутності ЦТАБ, протягом випаровування спостерігалося незначне 

збільшення розміру агрегатів НТ, що вже існували на момент закінчення 

ультра-звукової обробки. Однак, при наявності ЦТАБ (рис. 3.11б) 

утворювались явно виражені «кавові кільця». Ефект підсилення формування 

«кавових кілець» при наявності ЦТАБ також спостерігався протягом 

випаровування крапель нанорідинних систем на основі графіту [98]. Цей ефект 

був пояснений послабленням міжчастинкових взаємодій при наявності 

поверхнево-активної речовини. 

Зазначимо, що в процесі випаровування крапель збільшуються 

концентрації компонентів в нанорідинній системі і це може впливати на 

стабілізуючий ефект ПАР. Так, перед початком випаровування концентрація 

ЦТАБ СЦТАБ = 0,036 % приблизно дорівнює ККМ і ступінь покриття поверхні 

складає FЦТАБ  9,5, що відповідає режиму високої стабілізації. На початку 

випаровування у вихідних нанорідинних системах не спостерігалося утворення 

агрегатів. Однак в процесі випаровування для цих систем утворювались 

квазілінійні агрегати (згущення шириною до 100 мкм), витягнуті в напрямку 

лінії трифазного контакту (рис. 3.11б, при t = 0,5 td). Ці агрегати були 

нестабільними, вони деформувалися потоками рідини і розпадались на 

кінцевих етапах випаровування. Формування таких агрегатів може відображати 

дестабілізуючий флокулятивний ефект, що спостерігається при підвищенні 

концентрації ЦТАБ і пов’язаний з адсорбцією міцел на поверхні НТ [269]. 
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Після повного випаровування крапель спостерігалося формування однорідного 

«кавового кільця» на лінії трифазного контакту (рис. 3.11б, при t = td). 

 
Рис. 3.11. Динаміка випаровування крапель водних нанорідинних систем з 

масовою концентрацією НТ: CНТ = 0,02 %. Концентрації добавок ЦТАБ:  а – 

СЦТАБ = 0 %; б – СЦТАБ = 0,036 %  

 

Морфологічні типи структур сухих осадів 

В залежності від відносної частини ЦТАБ у системі формувалися 

структури чотирьох морфологічних типів. На рис. 3.12 наведено приклади 

фотографій таких структур для СНТ = 0,06 %. Для структур першого типу, в 

повністю дестабілізованих нанорідинних системах спостерігаються компактні 

агрегати НТ, хаотично розташовані на поверхні, і ледь помітне «кавове кільце» 

(рис. 3.12а). В частково стабілізованих нанорідинних системах (рис. 3.12б) 

значна частина поверхні НТ вірогідно вкривається гідрофільною «шубою», 

утвореною з адсорбованих молекул ЦТАБ. Це призводить до формування більш 

великих та пористих агрегатів НТ і утворення більш істотного «кавового 

кільця». Структури третього типу з широким кавовим кільцем та 
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напівпрозорою, досить однорідною плівкою всередині кільця, утворювалися 

для добре стабілізованих систем при FЦТАБ > 1 (рис. 3.12в).  

Зауважимо, що при великих концентраціях ЦТАБ (вище критичної 

концентрації міцелоутворення, СККМ = 0,034 %), наприкінці випаровування 

крапель починали спостерігатися процеси істотного депінінгу і збільшення 

непрозорості осаду. При FЦТАБ >> 1 (і СЦТАБ >> СККМ) утворювались структури 

четвертого типу з неоднорідною структурою «кавового кільця» і великою 

непрозорістю у центрі (рис. 3.12г). Це пояснюється впливом флокуляцією 

міцел, збільшенням гідрофільності підкладки через осадження міцел ПАР на 

скло і на поверхні НИ [19]. Крім того, в сильно стабілізованих системах 

істотними могли бути конкурентні процеси формування «кавових кілець» за 

рахунок НТ і міцелярних агрегатів ЦТАБ [100]. 

 
Рис. 3.12 Фотографії структур, що утворюються в результаті випаровування 

крапель водних нанорідинних систем НТ в присутності ЦТАБ. Концентрація 

НТ була сталою і складала CНТ = 0,06 %. Ступінь покриття поверхонь НТ 

молекулами ЦТАБ розраховано за формулою 3.4: а – FЦТАБ = 0; б – FЦТАБ = 0,8; 

в – FЦТАБ = 3,2; г – FЦТАБ = 8,9. 

 

На рис. 3.13 наведено приклади профілів непрозорості осадів, A/At, при 

СНТ = 0,060 %, та двох концентрацій ЦТАБ, що відповідають FЦТАБ = 1,1 і 

FЦТАБ = 3,2.  
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Рис. 3.13 Профілі відносної непрозорості сухих осадів для двох концентрацій 

ЦТАБ, CЦТАБ. Концентрація НТ складала СНТ= 0,060 %. δ відповідає 

напівширині «кавового кільця» 

 

Для структур другого типу з невеликою концентрацією ЦТАБ 

(ХЦТАБ = 0,2) в профілі домінує світлопоглинання поблизу центру краплі, тоді як 

для структур третього типу (FЦТАБ = 3,2) домінує світлопоглинання, пов’язане з 

«кавовим кільцем». 

На рис. 3.14 наведено графіки залежності загальної непрозорості At, осадів 

від вмісту ЦТАБ, ХЦТАБ або FЦТАБ, для різних концентрацій НТ. З’ясувалося, що 

всі залежності проходять через максимум при певному ступені покриття 

поверхні НТ молекулами ЦТАБ FЦТАБ ≈ 0,5 (ХЦТАБ ≈ 0,1).  

Максимальне поглинання світла відповідає утворенню структур другого 

типу, які виникають у частково стабілізованих нанорідинних системах. Разом з 

тим, збільшення ступеню стабілізації НТ при збільшенні концентрації ПАР 

призводить до падіння непрозорості осадів і утворення структур третього і 

четвертого типу з розвинутим кавовим кільцем і прозорою центральною 

частиною.  
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Рис. 3.14. Залежності загальної непрозорості At структур, що утворились після 

висихання крапель нанорідинних систем від вмісту ЦТАБ, ХЦТАБ або FЦТАБ для 

трьох різних концентрацій НТ. Тут ХЦТАБ – відношення масової частинки ЦТАБ 

до НТ у нанорідинних системах, а FЦТАБ – щільність покриття поверхні НТ 

молекулами ЦТАБ 

 

На рис. 3.15 представлені залежності відносної ширини «кавового кільця» 

/R0 від вмісту ЦТАБ, ХЦТАБ або FЦТАБ, для трьох різних концентрацій НТ. При 

початковому збільшенні концентрації ЦТАБ спостерігався досить інтенсивний 

ріст величини /R0, однак при FЦТАБ > 0,5 спостерігалися або насичення росту 

/R0 для CНТ = 0,02 %, або лінійне зростання /R0 для більших CНТ   [268]. 

Зауважимо наявність кореляції між поведінкою пікових значень 

непрозорості на рис. 3.14 і перегинами /R0 на рис. 3.15. Насичення росту /R0 

для малих концентрацій НТ, CНТ = 0,02 %, при великих вмістах ЦТАБ може 

відповідати досить ефективному перенесенню практично всіх НТ до лінії 

трифазного контакту.  
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Рис. 3.15. Залежність відносної ширини «кавового кільця» /R0 від вмісту 

ЦТАБ, ХЦТАБ або FЦТАБ, для трьох різних концентрацій НТ. Тут  ХЦТАБ – 

відношення масової частки ЦТАБ до частки НТ у нанорідинній системі, а FЦТАБ 

– щільність покриття поверхні НТ молекулами ЦТАБ 

 

Лінійне зростання /R0 при більш високих концентраціях НТ може 

відображати підсилення конвективних потоків Марангоні при більш високих 

концентраціях ЦТАБ, а також впливом молекул та міцел ЦТАБ на структуру 

«кавового кільця». 

Аналіз наноструктури «кавового кільця» 

На рис. 3.16 показано знімок наноструктури «кавового кільця», який було 

отримано за допомогою атомно-силового мікроскопа (АСМ) для досить малих 

концентрацій НТ (CНТ = 0,005 %) і сильно стабілізованих нанорідинних систем 

СЦТАБ = 0,012 % (FЦТАБ = 12.6).  

Даний випадок відповідає режиму насичення росту /R0 і дуже 

ефективному перенесенню НТ до лінії трифазного контакту. В зоні «кавового 
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кільця» спостерігалася суцільна структура з невираженим рельєфом, що являла 

собою, напевно, невпорядковане нагромадження цілих і фрагментованих НТ. 

Поряд з цим зафіксовано також існування видовжених структур (джгутів) з 

довжиною порядку довжини НТ (5–10 мкм) і діаметром порядку 500 нм, що 

набагато перевищує середній діаметр НТ. Не виключено, що ці джгути 

складаються з флокульованих НТ, що формуються на заключних етапах 

випаровування, коли концентрація ЦТАБ може перевищувати ККМ 

(СЦТАБ = 0,036 %). 

 
Рис. 3.16. АСМ-зображення поверхні структур в зоні «кавового кільця», які 

отримані за допомогою атомно-силового мікроскопа. Концентрації 

компонентів в нанорідинних системах складали: CНТ = 0,005 %, СЦТАБ = 

0,012 % 

 

У даних джгутах НТ упаковані паралельно завдяки взаємодії шарів 

адсорбованих молекул ЦТАБ. Такий процес було описано у роботі [269]. 



 91

Висновки 

Досліджено вплив ЦТАБ на випаровування крапель водних нанорідинних 

систем, що містили НТ з концентрацією в широкому інтервалі CНТ: від 0,005 до 

0,1 %. Протягом випаровування крапель збільшувалася концентрація НТ і 

ЦТАБ у системах при збереженні відношення цих компонентів. Ефективна 

стабілізація нанорідинних систем при певній масовій долі ЦТАБ призводила до 

суттєвих змін в структурі картин висихання. По результатам даного підрозділу 

можна зробити такі основні висновки: 

1. В залежності від концентрації НТ і ЦТАБ, у вихідних системах 

спостерігалося утворення структур різних морфологічних типів. Зокрема, при 

CНТ = 0,06 % у краплях частково стабілізованих нанорідинних систем з 

покриттям поверхонь НТ молекулами ЦТАБ FЦТАБ ≈ 0,8 протягом 

випаровування формувалися пористі агрегати НТ і утворювалося помітне 

«кавове кільце». Для добре стабілізованих систем при FЦТАБ > 1 утворювалися 

структури з широким «кавовим кільцем» та напівпрозорою, досить однорідною 

плівкою всередині кільця. Однак, при концентраціях ЦТАБ вище критичної 

концентрації міцелоутворення спостерігалося формування неоднорідних 

структур «кавового кільця» з великою непрозорістю у центрі, що, на нашу 

думку, відображає певну дестабілізацію НТ, яка відбувається внаслідок 

флокулюючого ефекту ПАР. 

2. Показано, що при певному ступені покриття поверхні НТ молекулами ЦТАБ 

FЦТАБ ≈ 0.5 (ХЦТАБ ≈ 0.1) для різних концентрацій НТ спостерігалися кореляції в 

поведінці загальної непрозорості структур випаровування товщини «кавового 

кільця». Дані мікроскопічних досліджень, отримані за допомогою атомного 

силового мікроскопа, свідчать про можливість формування в зоні «кавового 

кільця» досить товстих джгутів, які об’єднують окремі НТ.  
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3.3. Випаровування крапель нанорідинних систем на основі дисперсій 

вуглецевих НТ в органічних розчинниках 

Стійкість нанорідинних систем на основі вуглецевих НТ в органічних 

розчинниках 

Нанорідинні системи на основі вуглецевих НТ в органічних розчинниках, 

як правило є седиментаційно нестабільними. Седиментаційна стійкість таких 

систем на основі ізопропанолу, толуолу та п-ксилолу досліджувались оптичним 

методом за допомогою вимірювання світлопропускання.  

На рис. 3.17 представлено кінетику седиментації для нанорідинних 

систем НТ в розчині ізопропілового спирту, толуолі та п-ксилолі. Концентрація 

НТ в досліджених зразках складала СНТ = 0,0036%. За цієї концентрації 

спостерігалося найбільше світлопоглинання, при цьому концентрація НТ була 

недостатньою, щоб висота осаду в комірках спектрофотометра сягала висоти 

проходження променю світла. Із представлених даних випливає, що найбільш 

стійкими є системи НТ в розчині ізопропілового спирту. Дослідження у більш 

тривалому часовому інтервалі показало, що оптичне пропускання за 24 години 

для цих систем змінюється не більше ніж на 1-2%. Разом з тим, системи НТ в п-

ксилолі є найбільш нестійкими і за час, еквівалентний до 2-3 годинам, оптичне 

пропускання систем наближалося до пропускання чистого розчинника. 

Проміжна поведінка спостерігалася для нанорідинних систем НТ в толуолі 

[270]. 

Для регулювання стійкості нанорідинних систем НТ використовувалася 

неіоногенна поверхнево активна речовина Тритон X-165. Досліджувалися 

залежності зміни оптичного пропускання ΔТ від часу осадження t при різних 

концентраціях Тритон X-165 CX165. Приклади таких залежностей ΔТ для 

нанорідинних систем НТ в розчині ізопропілового спирту показані на рис. 3.18. 

В даному випадку при збільшенні концентрації Тритон X-165 стійкість НТ в 



 93

ізопропіловому спирті зменшувалася, що призводило до зростання оптичного 

пропускання ΔТ з плином часу t.  

 
Рис. 3.17. Залежність оптичного пропускання Т нанорідинних систем НТ від 

часу осадження t в ізопропіловому спирті (1), толуолі (2) і п-ксилолі (3). 

Концентрація НТ СНТ = 0,0036 

 
Рис. 3.18. Залежності величини приросту оптичного пропускання 

нанорідинних систем ΔТ від часу осадження t і концентрації CX165 Тритон X-

165 в ізопропіловому спирті. Концентрація НТ СНТ = 0,02% [271–273]  
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Для кількісної характеризації впливу Тритон X-165 на стійкість 

нанорідинних систем були вивчені залежності зміни оптичного пропускання 

при певному, досить великому часу осадження tm = 6000 с, яке позначалося як 

ΔТm. Відзначимо, що при t = tm для найбільш нестійких систем НТ в п-ксилолі 

спостерігалося практично повне просвітлення зразків. На рис. 3.19 показані 

залежності ΔТm від концентрації Тритон X-165 CX165 в досліджених 

дисперсійних середовищах. 

Із представлених даних видно, що додавання Тритон X-165 призводить до 

дестабілізації НТ в розчині ізопропілового спирту і їх стабілізації в толуолі і п-

ксилолі. Спостережувані ефекти носять пороговий характер і при перевищенні 

певних концентрацій CX165  10-2 (ізопропанол), CX165  0,3 % (толуол), 

CX165  1% (п-ксилол) подальшої зміни стійкості практично не відбувалося.  

 
Рис. 3.19 Залежності зміни оптичного пропускання ΔТm від концентрації Тритон 

X-165 CX165 в нанорідинних системах на основі ізопропанолу (1), толуолу (2) і п-

ксилолу (3). Концентрація НТ СНТ = 0,0036 

 

На рис. 3.20 порівнюється мікроструктура нанорідинних систем на основі 

НТ (С=0,0036%) у ізопропіловому спирті (1), толуолі (2) і п-ксилолі (3) за 
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відсутності (а) і в присутності (б) Тритон X-165 (CX165= 0,5% ). За відсутності 

Тритон X-165 (рис. 3.20а) найбільша диспергація НТ відбувається в 

ізопропіловому спирті (1), тоді як в толуолі (2), п-ксилолі (3) утворюються 

досить великі кластерні структури.  

 
Рис. 3.20 Мікрофотографії нанорідинних систем, що містять НТ в ізопропанолі 

(1), толуолі (2), п-ксилолі (3): (a) за відсутності і (б) в присутності Тритон X-165 

(0,5%). Концентрація НТ СНТ = 0,0036 

 

При введенні ПАР (рис. 3.20б) спостерігається збільшення розмірів 

кластерів НТ в розчині ізопропілового спирту (1) і їх зменшення в толуолі (2) і 

п-ксилолі (3). 

Середні радіуси кластерів Rg в нанорідинних системах за відсутності і в 

присутності Тритон X-165 показані на рис. 3.21. Відзначимо, що 

спостерігаються варіації розміру кластера Rg, які знаходяться в повній 

відповідності з обговорюваних вище впливом природи розчинника і 

присутністю Тритон X-165 на стійкість систем. 

З отриманих даних за допомогою формули Стокса можна приблизно 

оцінити об'ємне заповнення частинок НТ в агрегаті  [274,275] 
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29 / (2 )gФ U gR   , (3.6) 

де U = Hk/(2) – швидкість седиментації, g = 9,8 м/с2,  – різниця густин НТ n 

і органічного розчинника ,  – в’язкість чистого розчинника,  – час 

напівседиментації (тобто час, протягом якого прозорість нанорідинних систем 

змінюється приблизно наполовину), Hk = 50 мм висота кювети. При 

обчисленнях, з використанням даної формули, передбачається, що структура 

агрегату є просторово однорідною, тобто нефрактальною. Для визначення 

можливої фрактальності агрегату потрібно використовувати більш складні 

співвідношення, наведені в [275]. Сумарний параметр розчинності визначається 

2 =d2 +p2 +h2, де різні складові відповідають вкладами взаємодій, пов'язаних 

з дисперсійними (d), полярними (p) взаємодіями і взаємодіями по водневим 

зв'язкам (h) [276]. 

 
Рис. 3.21. Середні радіуси кластерів Rg в нанорідинних системах НТ в розчині 

ізопропілового спирту (1), толуолі (2), п-ксилолі (3) за відсутності і присутності 

Тритон X-165. Концентрація НТ СНТ = 0,0036 

 

З огляду на те, що для нанорідинних систем НТ в п-ксилолі час  становив 

приблизно 1000 с (рис. 3.17), з рівняння (3.6) отримаємо Ф  0,1%, тобто 

утворені агрегати НТ є досить пухкими структурами. Можна припустити, що 

приблизно таке ж значення Ф характерне для агрегатів НТ в толуолі, хоча в 
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загальному випадку величина Ф може залежати досить складним чином від 

природи розчинника і присутності ПАР. 

Відзначимо, що відмінності в седиментаційній стійкості неводних 

нанорідинних систем з добавками НТ можна пояснити відмінностями в 

щільності або в'язкості розчинників (див. Таблицю 3.1). Їх щільності 

відрізняються несуттєво. Хоча ізопропіловий спирт і має більш високу 

в'язкість, ніж толуол або п-ксилол (приблизно в 3.5 рази), це не пояснює 

спостережувану високу стійкість нанорідинних систем НТ в цьому розчиннику. 

Спостережувані відмінності в седиментаційній стійкості відображають, 

швидше за все, відмінності в міжчастинкових взаємодіях НТ в зазначених 

розчинниках.  

Відзначимо, що досліджені органічні розчинники характеризуються 

досить близькими значеннями дисперсійної складової параметра розчинності 

Хансена d (див. Таблицю 3.1), але інші складові (p, h) для ізопропілового 

спирту є більш високими. Зазвичай очікується, що сполуки з високою 

складовою, обумовленою водневими зв'язками h не повинні мати гарну 

схильністю до диспергування НТ [37]. Складова h для ізопропілового спирту 

дорівнює h  16,4МПа1/2 і суттєво перевищує такі для НТ (h  7,6МПа1/2[35]),  

толуола (h  2МПа1/2) і п-ксилолу (h  3,1 МПа1/2). З іншого боку, полярна 

складова для ізопропілового спирту (p  6,1МПа1/2) є близькою до полярної 

складової для НТ (p  7,5МПа1/2[35]) і істотно перевищує ці складові для 

толуолу(p  1,4МПа1/2) і п-ксилолу (h  1МПа1/2). Цікаво відзначити, що відомі 

ефективні диспергуючі середовища також характеризуються високим 

значенням полярної складової, так, наприклад, p  6,8 МПа1/2 для циклогексил-

піролідону и p  6,1 МПа1/2 для 1-бензил-2-піролідинону [35]. Високе значення 

полярної складової для ізопропілового спирту обумовлено наявністю високого 

дипольного моменту даної молекули. Таким чином, висока стійкість НТ в 

ізопропіловому спирті може бути викликана утворенням відштовхуючих 
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сольватних шарів, обумовлених електростатичними взаємодіями між полярним 

розчинником і поверхнею НТ. Це є результатом взаємодії диполя з його 

зображенням поблизу поверхні сильно провідної вуглецевої НТ [277]. 
 

Таблиця 3.1 

Основні характеристики використаних дисперсних середовищ  

і неіонної ПАР Тритон X-165 [276,278] 

 

 Органічне дисперсійне середовище ПАВ 
Властивість Ізопропанол 

 

Толуол 

 

п-Ксилол 

 

Тритон X-165 

 
 

Молекулярна 
вага 

60 92 106 910 

Густина, , 
кг/м3 

790 860 860 1076 

В'язкість 
,10−3 Па.с 

2,1 0,59 0,65 540 

Дипольний 
момент , Д, 
1Д ≈ 
3,336·10−30 
Кл·м 

1,66 0,36 0,07 - 

Поверхневий 
натяг, 
мДж/м2 

18,3 27,8 28,3  39 

Параметр 
розчинності 
за Хансеном 
, МПа1/2* 

23,5 
15,8(d), 
6,1(p), 
16,4(h) 

18,2 
18(d),  
1,4(p), 

2(h) 

17,9 
17,6(d),  

1(p), 
3,1(h) 

- 
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Принципово різний вплив Тритон X-165 на стійкість НТ в досліджених 

органічних рідинах може відображати специфіку адсорбції молекул ПАР на 

поверхні НТ, а також характер сольватації та асоціації молекул ПАР в 

зазначених розчинниках. На жаль, природа впливу Тритон X-165 на стійкість 

НТ залишається в даний час не зовсім зрозумілою, і ця проблема вимагає 

проведення більш детальних досліджень в майбутньому. 

Випаровування крапель нанорідинних систем НТ на основі ізопропанолу 

та толуолу 

На рис. 3.22 представлені результати аналізу сухих осадів, що 

утворюються після випаровування дисперсій на основі толуолу (a) і 

ізопропанолу (б), для різних початкових концентрацій НТ CНТ і для різних 

початкових концентрацій ПАР [279].  

Зростання концентрації НТ у нанорідинних системах на основі 

ізопропанолу та толуолу призводить до зростання ступеню покриття поверхні 

підкладки агрегатами НТ у плівках, що сформувались після висушування 

крапель цих систем. Це виражено у зростанні величини світлопоглинання 

плівками, A. 

Випаровування крапель нанорідинних систем НТ на основі ізопропанолу 

та толуолу призводить до утворення осадів, що не мають виражених структур 

типу «кавового кільця». Це демонструє вставка на рис.3.22а, де зображено 

профілі світлопоглинання для осадів, що утворюються після висихання крапель 

систем НТ на основі ізопропанолу. 

Більша частина дисперсного матеріалу осідає біля центру відбитку у 

вигляді агрегатів. Добавки ПАР призводять до більшої концентрації 

дисперсного матеріалу біля центру краплі. 
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Рис. 3.22. Непрозорість сухих осадів At, що отримані після випаровування 

крапель нанорідинних систем НТ у толуолі (a) і ізопропанолі (б), для різних 

початкових концентрацій НТ CНТ і ПАР CX165. На вставці – залежність 

світлопоглинання плівки Ar від відстані від центру краплі, r (CНТ = 0,02%) 

 

Згідно графіків на рис. 3.22, зростання концентрації НТ у нанорідинних 

системах на основі толуолу та ізопропанолу призводить до зростання величини 

світлопоглинання А. Наявність у вихідній системі добавок Тритону Х-165 

робить осади, що утворилися після випаровування крапель систем на основі 

толуолу, більш непрозорими. Непрозорість осадів крапель на основі 

ізопропанолу збільшується при CX165/CНТ < 0,5 і зменшується при CX165/CНТ > 0,5 

(рис. 3.22). Збільшення непрозорості осадів може демонструвати зменшення 

розмірів агрегатів НТ у краплях у нанорідинних системах на основі толуолу із 

збільшення вмісту ПАР, і посилення агрегації у системах на основі 

ізопропанолу при досягненні певних концентрацій ПАР у вихідних системах.  

Висновки 

Проведено дослідження стійкості нанорідинних систем багатошарових 

вуглецевих НТ в ряді органічних рідин (ізопропіловий спирт, толуол і п-ксилол) 

в присутності неіоногенної поверхнево активної речовини Тритон X-165 і 
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вивчено особливості випаровування крапель цих систем. За результатами 

даного підрозділу можна зробити такі основні висновки: 

1. За даними спектрофотометричного седиментаційного аналізу виявлено 

високу стійкість НТ в ізопропіловому спирті, що пояснюється утворенням 

сольватних шарів, обумовлених електростатичними взаємодіями між полярним 

розчинником і поверхнею НТ.  

2. З іншого боку, нанорідинні системи НТ в толуолі і п-ксилолі є 

седиментаціно нестійкими і в них утворюються досить великі (радіус  50 мкм) 

і пухкі (об'ємне заповнення Ф  0,1%) агрегати. Внесення неіоногенної 

поверхнево активної речовини Тритон X-165 при перевищенні певної 

концентрації CX165  ініціює агрегаційні і седиментаційні процеси в нанорідинних 

системах НТ у ізопропіловому спирті (CX165  10-2 %), але призводить до 

зменшення розмірів агрегатів і стабілізації нанорідинних систем НТ в толуолі 

(CX165  0,3 %) і п-ксилолі (CX165  1 %). 

3. Випаровування крапель нанорідинних систем НТ на основі ізопропанолу та 

толуолу призводить до утворення осадів, що не мають виражених структур 

типу «кавового кільця». У процесі випаровування переважна частина 

дисперсного матеріалу осідає біля центру краплі у вигляді агрегатів. Добавки 

поверхнево активної речовини Тритон X-165 призводять до утворення більш 

концентрованих областей НТ біля центру краплі. Добавка Тритону Х-165 

збільшує непрозорість осадів нанорідинних систем на основі толуолу і НТ, а 

непрозорість осадів нанорідинних систем на основі ізопропанолу і НТ 

збільшується, коли відношення CX165/CНТ < 0,5, і зменшується при CX165/CНТ  
> 0,5. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ КАРЛО ДЛЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДИФУЗІЙНОЇ 

САМООРГАНІЗАЦІЇ В РІДИННИХ СИСТЕМАХ, НАПОВНЕНИХ 

ЧАСТИНКАМИ АНІЗОТРОПНОЇ ФОРМИ 
 

У даному розділі аналізуються процеси дифузійної самоорганізації 

лінійних стрижнеподібних частинок за допомогою кінетичного методу Монте-

Карло. Було вивчено дифузійну самоорганізацію стрижнеподібних частинок. 

Частинки були представлені у вигляді лінійних стрижнів (тобто займали k 

сусідніх вузлів на ґратці). Початковий розподіл стрижнів створювався з 

використанням алгоритму випадкової послідовної адсорбції на квадратній 

ґратці розміру L × L вузлів. Розмір ґратки L варіювався від 128 до 2048, були 

застосовані періодичні граничні умови уздовж взаємно перпендикулярних осей 

х і у, а довжина стрижнів варіювалася від 2 до 12 одиниць ґратки. Осадження 

стрижнів, орієнтованих вздовж взаємно перпендикулярних осей ґратки х і у (kx- 

і ky-, відповідно), було рівновірогідним. У процесі моделювання було 

розраховано кількість внутрішньовидових і міжвидових контактів між 

стрижнями одного типу та стрижнями різних типів. 

Для випадку початкової випадкової конфігурації, спостерігалася зовсім 

інша поведінка самоорганізації для коротких і довгих стрижнів. Для довгих 

стрижнів (k ≥ 6) були визначені три основні етапи дифузійної самоорганізації: 

початковий етап, що відображає руйнацію стану насичення (джамінгу), 

проміжна стадія, що відображає безперервний кластер росту і формування 

лабіринтоподібного патерну, та заключний етап, що відображає формування 

діагональних смугових доменів. Додаткове обстеження двох штучно 

побудованих початкових конфігурацій показало, що модель діагональних 

смугових доменів є атрактором, тобто будь-який просторовий розподіл 
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стрижнів, як правило, перетворюються в діагональні смуги. Проте, час 

релаксації в стаціонарному стані істотно зростає із зростанням розмірів ґратки. 

4.1. Комп'ютерна модель 

Формування RSA конфігурацій 

У кінетичному МК моделюванні для отримання початкового однорідного 

і ізотропного розподілу лінійних стрижнів (тобто частинок, що займають k 

сусідніх вузлів) в 2D-плівці, була використана модель RSA [207]. 

Стрижнеподібні частинки осаджувались послідовно у випадковий спосіб, а їх 

перекриття з раніше розміщеними частинками було заборонене.  

У даній роботі було розглянуто задачу осадження стрижнів на квадратній 

ґратці розміром L × L вузлів. Майже всі розрахунки були виконані з 

використанням розміру L = 256. У деяких випадках було виконано аналіз 

масштабних ефектів на ґратках розмірів до L = 2048. Для взаємно протилежних 

сторін ґратки застосовувались періодичні граничні умови. Довжина стрижнів k 

змінювалася від 2 до 12 одиниць ґратки. Використовувались ізотропні 

орієнтації стрижнів, тобто при осадженні стрижні були рівновірогідно 

зорієнтовані уздовж осей системи (kx- і ky-стрижні відповідно).  

Для випадкової початкової конфігурації (конфігурація r), kx- і ky-стрижні 

були випадковим чином осаджені на ґратці У деяких випадках систему було 

розділено на дві зони певної форми. Початкові стани для таких систем були 

отримані в результаті осадження kx-стрижнів всередині першої з цих областей і 

kу-стрижнів усередині другої області. Зони мали форму двох смуг, (а) 

орієнтованих в вертикальному напрямку (v конфігурація), або (б) – 

орієнтованих діагонально (конфігурація d). 

Концентрація стрижнів завжди відповідала концентрації джамінгу pj. 

Коли система знаходиться в цьому стані, жодні додаткові стрижні не можуть 

бути розміщеними на ґратці, оскільки наявні порожнини є геометрично 
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непридатними для розміщення в них додаткових частинок. Значення pj для 

різних значень k нещодавно були обчислені в термодинамічному ліміті (L) 

[231], а в роботі [144] також були представлені оцінки pj для ґратки з розміром 

L = 256. Загальна кількість стрижнів в стані джамінгу дорівнювала Nk = pjL2/k. 

Моделювання дифузії 

Дифузія стрижнів була змодельована з використанням кінетичної 

процедури МК. Для досить щільних систем у стані джамінгу обертальна 

дифузія є заблокованою, особливо при великих значеннях k. Тому в нашій 

моделі було враховано лише трансляційну дифузію. 

Протягом кожної наступної ітерації випадковим чином обирався один з 4-

х можливих напрямків зсуву стрижні на двовимірній ґратці. Після цього 

відбувалася спроба зсуву стрижні на одну постійну ґратки. Коли ця спроба 

виявлялась успішною, випадковим чином обирався наступний стрижень. Коли 

спроба виявлялася невдалою, для зсуву вже обраного стрижня обирався 

наступний напрямок. Розглядалися рівні ймовірності такого поступального 

зсуву вздовж або перпендикулярно до осей стрижнів. Для опису кінетики цієї 

моделі було введено одиницю часу, що відповідає одному кроку обчислення 

МК. Ця одиниця часу відповідає спробі зміщення всіх наявних у системі 

стрижнів, Nk. Відлік часу вівся від значення tМК = 1, що відповідав початковому 

моменту (до дифузії), а загальна тривалість моделювання зазвичай становила 

107 кроків МК, хоча в деяких випадках сягала 109. 

Приклади характерних картин розташування стрижнів 

На рис. 4.1 представлено зображення картин розташування стрижнів на 

ґратці у різні моменти часу моделювання tМК при k = 6 і для початкової 

конфігурації r. Тут kx та ky-стрижні було зафарбовано сірим і чорним 

кольорами, відповідно. 

У початковий момент, при tМК = 1, осаджені стрижні формують стеки з 

переважно горизонтальними (х-стеки) і або вертикальними (у-стеки) 
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орієнтаціями. Ці стеки можуть бути представлені у вигляді квадратів розміру 

≈ k × k. У стані джамінгу спостерігались невеликі проміжки між стеками. Ці 

результати повністю відповідають тим, що були одержані у попередніх працях 

[144,209,231,280]. Порівняння картин розташування стрижнів у різний час 

свідчить про можливість дифузійної просторової сегрегації (самоорганізації) в 

системах (рис. 4.1). Спостерігався чіткий поділ на домени kx- і ky- стрижнів. Це 

фазове впорядкування нагадує укрупнення (дозрівання Оствальда) у системах з 

розділеними фазами, таких як бінарні сплави або анізотропні феромагнетики 

(модель Ізінга) [281]. На пізніх стадіях (tМК ≥ 106), формувалися дуже великі 

домени горизонтально і вертикально орієнтованих стеків, що перколюють 

[145]. 

 
Рис. 4.1. Приклади картин розташування стрижнів для різних часів tМК. Тут 

L = 256, k = 6 і використовувалась початкова конфігурація r. Концентрація 

стрижнів відповідає стану джамінгу, pj ≈ 0,769 [144]. Горизонтально орієнтовані 

стрижні забарвлено сірим, вертикально орієнтовані – чорним 
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Обчислювані параметри 

Для характеризації цих процесів в ході моделювання було обчислено ряд 

параметрів: 

• кількість контактів (на один мономер) між стрижнями однакової 

орієнтації n; 

• кількість міжвидових контактів (на один мономер) між різними типами 

стрижнів xyn ; 

• відношення фактичного числа зсувів уздовж орієнтації стрижня до числа 

зсувів у перпендикулярному напрямку Rs; 

• електропровідність. 

Зауважимо, що максимальне значення n або xyn може досягати 2(1+1/k). 

Для розрахунку електропровідності в горизонтальному σx або вертикальному σy, 

напрямках, на протилежні боки ґратки почергово “наносилися дві 

електропровідні шини”, відповідно, в х або у напрямках. Електропровідність 

розраховувалася між цими шинами, після чого обчислювалось середнє 

значення σ = (σx+σy)/2. 

Для традиційної моделі були задані різні електропровідності зв’язків між 

пустими вузлами, σm, заповненими вузлами, σp, і між пустими і заповненими 

вузлами, σpm= 2σpσm/(σp + σm) (рис. 4.2a). Для моделі з ізольованими кінцями, два 

кінці кожного стрижня вважалися діелектриками. Схему розрахунку 

електропровідності зв'язків показано на рис. 4.2б. Імовірно, міжвидові контакти 

відіграють вирішальну роль у зв'язуванні системи і формуванні перколяційного 

кластера, особливо, при великих значеннях k [213]. Модель ізольованих кінців 

дозволяє досліджувати вплив кінцевих контактів на електричні властивості 

даної системи. 
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Рис. 4.2. Фрагмент квадратної ґратки з двома осадженими стрижнями (k=3) з 

різними орієнтаціями осей. Моделі з різними типами електропровідності 

зв'язків позначені як (а) - модель із звичайними електропровідними частинками 

і (б) - модель, де кінці частинок є ізоляторами 

 

В умовних одиницях вважалося, що σm = 1, σp = 106. Для розрахунку 

електропровідності було використано алгоритм Франка-Лобба [282]. У 

розрахунках логарифм ефективної провідності усереднювався по результатами 

незалежних запусків програми (більш детальніше методика усереднення 

описана в [283]). 

Згідно до графіків на рис. 4.3, кількість внутрішньовидових n і 

міжвидових  контактів nxy, а також електропровідності для традиційної моделі σ 

еволюціонує з часом, що відповідає картинам розташування стрижнів, 

представленим на рис. 4.1 [284,285]. 
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Рис. 4.3. Властивості систем в залежності від часу, tМК. Тут: n - кількість 

внутрішньовидових контактів, xyn - міжвидових контактів, Rs відношення зсувів, 

і σ - електропровідність для традиційної моделі. Дані відповідають одному і 

тому самому циклу МК, що і для картин, представлених на рис. 4.1, L=256, k=6, 

початкова конфігурація r. Концентрація стрижнів у стані джамінгу складає, 

pj ≈ 0,769 [144] 

Етапи дифузійної просторової сегрегації (самоорганізації) 

Зіставлення даних, представлених в рис. 4.1 і рис. 4.3 дозволяє зробити 

попередній висновок про те, що можна виділити кілька етапів дифузійної 

просторової сегрегації (самоорганізації) систем, що розглядається. 

 Початкова стадія: На початковому етапі система зазнає різкого переходу 

із стану джамінгу. Після цього переходу, кількість міжвидових контактів, n, 

проходить через максимум, в той час як значення xyn , Rs і σ помітно 

зменшуються. Тривалість переходу є порядку 102 кроків МК. Кінець переходу 

відповідає мінімуму на кривій Rs(tМК). 

 Проміжний етап: На цьому етапі (tМК = 102-106), спостерігалося 

безперервне укрупнення стеків (доменів) однотипних стрижнів і формування 
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лабіринтоподібних структур, що об’єднують ці стеки. Лабіринтоподібні 

структури утворюються протягом цього етапу і наприкінці перетворюються у 

зародки смугових доменів (див Рис. 4.1). Значення n і Rs збільшуються, а 

значення nxy зменшується пропорційно lg(tМК). Кінець цієї стадії відповідає 

точкам перегину на кривих n(tМК) і i
xyn (tМК) на рис. 4.3. 

 Заключний етап: На третьому етапі утворюються картини з регулярною 

структурою. Ці картини розташування стрижнів (патерни) виглядають як 

смугові діагональні домени, орієнтовані на 45º відносно сторін ґратки. 

Формування смуг закінчується за час порядку tМК ≈ 5106. Далі система 

продовжує знаходитися в стаціонарному стані. Діагональні смугові домени на 

площині відповідають тору, розділеному на дві рівні частини [54]. 

4.2. Початкова конфігурація r з випадковим просторовим розподілом 

стрижнів 

На рис. 4.4 представлені картини розташування стрижнів різного розміру для 

відносно тривалих розрахунків, tМК = 107. 

Використовувалась початкова конфігурація r (L = 256). Для коротких 

стрижнів спостерігалося лише укрупнення доменів. Із збільшенням k 

самоорганізація ставала більш помітною і домени збільшувались у розмірах. 

Смугові домени спостерігалися тільки у випадку довгих стрижнів з високим 

значенням k ≥ 6. 

На рис. 4.5 представлено залежності числа внутрішньовидових контактів 

ni і числа міжвидових контактів i
xyn  від довжини стрижнів для початкового 

моменту часу tМК = 1 (до початку дифузії). 

При k = 4, на залежності ni(k) спостерігалася мінімальна кількість 

внутрішньовидових контактів (ni ≈ 1,407). Залежність міжвидових контактів 
i
xyn (k) є досить сильною і може бути добре апроксимованою наступним 

рівнянням 



 110

2)/( bkan i
xy   (4.1) 

де a = 1,843 ± 0,016, b = 0,2620 ± 0,009, а коефіцієнт детермінації 2
dr = 0,9998. 

 

 
Рис. 4.4. Приклади картин розташування стрижнів у момент часу tМК = 107 для 

різних значень довжини стрижнів. Тут були використані L=256 і початкова 

конфігурація r. Концентрація стрижнів відповідає стану джамінгу [144]. 

Горизонтально орієнтовані стрижні забарвлено сірим, вертикально орієнтовані 

– чорним 
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Рис. 4.5. Залежність внутрішньовидових ni і міжвидових i

xyn  контактів в 

початковий момент часу (tМК = 1) від довжини стрижнів. Також тут 

представлено залежність нормованої кількісті внутрішньовидових контактів *
fn  

від k при tМК = 107. Було використано ґратку розміром L = 256 і початкову 

конфігурацію r. Концентрація стрижнів відповідає стану джамінгу [144] 

Кінетика структурних змін  

На рис. 4.6 наведено порівняння кінетики зміни числа (а) 

внутрішньовидових і (б) міжвидових контактів для різних значень k. Для 

зручності представлення дані були нормовані на їх початкове значення при 

tМК = 1.  

Нормалізована кількість внутрішньовидових контактів *n  зростає 

протягом періоду часу tМК = 1 - 10 для всіх значень k (рис. 4.6а). Під час 

проміжної II і заключної III стадії, залежності внутрішньовидових контактів від 

часу були різними для різних значень k. Найбільш примітною особливістю 

стала наявність сходинок на межі між стадіями II і III при k = 6, 7 і 8, і їх 

відсутність для інших значень k. Залежність нормованого числа 

внутрішньовидових контактів *
fn  від k, для великого значення часу tМК = 107 

представлено на рис. 4.5. Максимальне значення *
fn  спостерігалося при k = 6. 



 112

 

 
 

Рис. 4.6. Нормоване число (а) внутрішньовидових n* = n/ni, і (б) міжвидових 
*
xyn = xyn / i

xyn , контактів у залежності від часу tМК при різних значеннях довжини 

стрижнів. Тут ni і i
xyn є початковим значенням при tМК = 1. Було використано L= 

256 і початкову конфігурацію r. Концентрація стрижнів відповідає стану 

джамінгу [144]. Значення (а) *
fn  і (б) tt відповідають кінцевим значенням при tМК 

= 107 і час переходу, відповідно 

 

Кінетика зміни нормалізованого числа міжвидових контактів *
xyn  також 

була різною для різних значень k (рис. 4.6б). Ці зміни були незначними для 

k = 2, 3. Для інших значень k значення *
xyn зменшилися протягом початкового 

періоду часу, а потім стабілізувалася після перехідного періоду tt. Перехідні 

періоди тривали tt ≈ 2103 при k = 4, tt ≈ 3104 при k = 5, і tt ≈ 3106 при k ≥ 6.  

На рис. 4.7 і рис. 4.8 представлена кінетика змін у відношенні зсувів 

Rs(tМК) і електропровідності σ(tМК) для різних значень k, відповідно. Для всіх 

значень k значення Rs значно зменшується на початковій стадії I (в tМК < 102) 

(рис. 4.7). 
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Рис 4.7. Відношення зсувів Rs в залежності від часу МК, tМК, при різних 

значеннях довжини стрижнів. Тут було використано L = 256 і початкова 

конфігурація r. Концентрація стрижнів відповідає стану джамінгу [144] 

  
Рис 4.8. Електропровідність σ в залежності від часу tМК при різних значеннях 

довжини стрижнів для звичайної (а) і моделі з ізольованими кінцями (б). Тут 

було використано L=256 і початкову конфігурацію r. Концентрація стрижнів 

відповідає стану джамінгу [144] 
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У початковому стані джамінгу, зміщення вздовж поперечної осі стрижнів 

не представляється можливим (наприклад, Rs = ∞) і початкове зменшення Rs, 

очевидно, відображає швидкий перехід системи до неджамінгового стану. При 

k ≤ 5, значення Rs стабілізується на певному рівні на проміжному (II) і 

кінцевому (III) етапах. 

Для k ≥ 6 у залежностях Rs (tМК) спостерігаються виразні мінімуми в 

рамках II стадії і сходинки на границі між стадіями II і III. Спостережувані 

«сходинки» корелюють з аналогічними «сходинками», які спостерігаються в 
*
xyn (tМК) і *

xyn (tМК) залежностях (рис. 4.6). Ці «сходинки» можуть бути пояснені 

запуском процесу формування смугового домену. Очевидно, що формування 

областей однаково орієнтованих стрижнів супроводжується обмеженням зсувів 

уздовж поперечної осі. 

Кінетика зміни електропровідності σ (tМК) значно відрізнялася для 

моделей із звичайними (рис. 4.8а) і ізолюючими кінцями (рис. 4.8б). Слід 

зазначити, що, для ізотропного осадження, середньо-геометрична 

електропровідність 310 pmg   приблизно відповідає значенню 

електропровідності перколяційного переходу [283]. 

Для традиційної (стандартної) моделі, електропровідність σ в процесі 

дифузійної еволюції системи є помітно більшою в порівнянні з σg для всіх 

значень k (рис. 4.8а). Це свідчить про наявність перколяції в процесі еволюції. 

У початковий момент (в стані джамінгу), концентрація перколяції pc завжди 

менша, ніж концентрація джамінгу pj для досліджуваного діапазону k  [2, 12] 

[213]. Для k < 5 зміни електропровідності з часом є незначні. Для k ≥ 6 значення 

σ помітно знижується на стадії I (при tМК  < 100), також спостерігалися виразні 

мінімуми при tМК ≈ 103. Для моделі з ізольованими кінцями (рис. 4.8б) для 

відносно довгих стрижнів (k ≥ 6) значні зміни електропровідності σ з різким 

переходом вище σg, спостерігалися тільки на границі між стадіями II і III. 
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На рис. 4.9 для звичайної моделі стрижнів і для моделі з ізольованими 

кінцями порівнюються залежності електропровідності σ від розмірів стрижнів k 

у початковому стані джамінгу (tМК = 1), і в кінцевому стані після відносно 

тривалого часу (tМК = 107). Для звичайної моделі величина σ зменшується зі 

збільшенням k як у початковому, так і у кінцевому станах. Це очевидно 

відображає зменшення величини концентрації джамінгу для більш довгих 

стрижнів [231].  

 

Дифузійна еволюція системи також призводить до зменшення σ. З іншого 

боку, для моделі з ізольованими кінцями, на початковій стадії, величина σ 

зменшується зі збільшенням k, але завжди залишається нижче рівня середньої 

геометричній провідності, σg. Можна зробити висновок, що на першому етапі 

придушення перколяції для моделі ізолюючих кінців обумовлене власне 

 
Рис 4.9. Електропровідність σ в порівнянні з довжиною стрижнів для різних 

значень tМК для звичайної моделі і моделі з ізольованими кінцями. Тут було 

використано L=256 і початкову конфігурацію r. Концентрація стрижнів 

відповідає стану джамінгу [144] 
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наявністю ізолюючих кінців. Таким чином, наявність ізолюючих кінців 

призводить до істотного впливу на зв'язки між х і у стеками (доменами). 

В процесі дифузії, формування смуг при k ≥ 6 призводить до відновлення 

перколяції через систему завдяки зв’язуванню однаково орієнтованих стрижнів 

всередині великих доменів. 

Вплив розміру системи на самоорганізацію 

На рис. 4.10 наведені приклади картин, що утворено стрижнями з 

фіксованою довжиною k = 12 за різних розмірів ґратки L = 128-2048 при 

tМК = 107.  

 
Рис. 4.10. Приклади картин розташування стрижнів при tМК =107 для k=12 і для 

різних розмірів ґратки L=128-2048. Тут використано початкову конфігурацію r. 

Горизонтально орієнтовані стрижні забарвлено сірим, вертикально орієнтовані 

– чорним 
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Тут була використана початкова конфігурація r. Досить ідеальні смугові 

домени спостерігалися тільки для значень L = 128 і L = 256. Для великих ґраток, 

починаючи з L = 512, всередині смугових доменів почали з'являтися стеки 

(домени) стрижнів перпендикулярної орієнтації, і їх концентрація 

збільшувалася зі збільшенням розміру ґратки L. Можна припустити, що ці 

чужорідні стеки мають зникнути при tМК → ∞. На жаль, неможливо виконати 

будь-яку пряму перевірку цього припущення, тому що подібне моделювання 

потребує дуже багато часу. 

Приклад еволюції картин розташування стрижнів на ґратці для k = 12 і 

L = 2048 представлено на рис. 4.11. У цьому випадку спостерігалося очевидне 

укрупнення кластерів, що простягаються уздовж діагоналей ґратки при 

tМК = 105-106. 

 
Рис. 4.11. Приклади картин розташування стрижнів у різні моменти часу, tМК. 

Тут було використано L=2048, k=12 і початкову конфігурацію r. 

Горизонтально орієнтовані стрижні забарвлено сірим, вертикальні – чорним 
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Дефекти, що опинились всередині смугових доменів, є щільно 

іммобілізованими у їх структурі, через що не зникають в процесі дифузійної 

еволюції системи. 

На рис. 4.12 порівнюється кінетика зміни (а) нормованого числа 

міжвидових контактів, 
*
xyn = nxy/

i
xyn , і (б) значення Rs при k=12 і для різних 

розмірів системи, L. Дані свідчать про наявність наявність незначного скейлінгу 

в дослідженому діапазоні L. 

 
Рис. 4.12. Кількість (а) міжвидових контактів *

xyn = nxy/ i
xyn  і (б) відношення 

зсувів Rs в залежності від часу tМК  при k = 12 і різних розмірах системи L. Тут 

використано i
xyn  як початкове значення при tМК = 1 і початкову конфігурацію 

системи r. Концентрація стрижнів відповідає стану джамінгу 

4.3. Вплив різних початкових конфігурацій на самоорганізацію 

Для з'ясування механізму формування діагональних смугових доменів при 

k ≥ 6 також було досліджено впливи різних початкових конфігурацій на 

формування таких картин. Спостерігався сильний вплив початкової 

конфігурації на еволюцію моделей і кінетику основних параметрів системи. 
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На рис. 4.13 порівнюється еволюція картин розташування стрижнів для 

наступних початкових конфігурацій: v конфігурації (верхній ряд) і конфігурації 

d (нижній ряд). Тут L = 256, k = 12, а концентрація частинок відповідає 

концентрації джамінгу для початкової конфігурації r. Цілком очевидно, що 

початкова конфігурація v є нестабільною і для цієї системи поступово 

утворюються картини діагональних смуг, в той час як початкова стабільна 

конфігурація d залишається практично незмінною. Можна зробити висновок, 

що патерн діагональних смугових доменів є атрактором, тобто будь-який 

просторовий розподіл стрижнів, як правило, перетворюються у діагональні 

смуги, коли k ≥ 6. 

 
Рис. 4.13. Приклади картин розташування стрижнів для різних моментів часу, 

tМК. Тут було використано початкову конфігурацію v (верхній ряд) і 

конфігурацію d (нижній ряд), L= 256, k = 12. Концентрація стрижнів відповідає 

стану джамінгу для конфігурації r [144]. Горизонтально орієнтовані стрижні 

забарвлено сірим, вертикально орієнтовані – чорним 
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На рис. 4.14 порівнюються: (а) кінетика зміни числа внутрішньовидових 

контактів n, (б) зміни числа міжвидових контактів xyn , (в) зміни значення зсуву 

Rs і (г)  зміни електропровідності σ при k = 12 і L = 256. Примітно, що для 

різних початкових конфігурацій, початкові значення і еволюція всіх параметрів 

були досить різні. Однак остаточні значення цих параметрів були майже 

однаковими незалежно від початкової конфігурації. Слід зазначити, що для 

початкових v і d конфігурацій для моделі ізольованих кінців, 

електропровідність була вищою ніж середня геометрична провідність σg. Це 

свідчить про наявність перколяції вздовж смугових доменів. 

  
Рис. 4.14. Кількість (а) внутрішньовидових контактів n, (б) міжвидових 

контактів nxy, (в) значення зсувів Rs, і (г) електропровідність σ в залежності від 

часу tМК при k = 12. Тут n і i
xyn – це відповідні початкові значення при tМК = 1. 

Було використано початкові конфігурації r, v і r при L = 256. Концентрація 

стрижнів відповідає стану джамінгу для конфігурації r [144] 

 

Також цікаво, що всі досліджені параметри проходять через екстремуми 

при tМК ≈ 2 × 105, тобто в безпосередній близькості від границі між стадіями II і 

III. Це відповідає критичній трансформації вертикальної смуги в діагональну 

(див. картину для початкової конфігурації v при tМК  = 5 × 105, рис. 4.13). 
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Подібні ефекти спостерігалися для інших значень k в діапазоні 6 - 12. При 

менших значеннях k для вихідної конфігурації d не вдавалося одержати 

стабільні смугові діагональні патерни.  

На рис. 4.15 наведено приклади таких картин розташування стрижнів при 

tМК = 107 за різних значень k. На рис. 4.16 приведена кількість міжвидових 

контактів nxy в залежності від часу tМК при різних значеннях k. Для більш 

коротких стрижнів, вплив процесів самоорганізації на величину nxy стає більш 

помітним. Значення nxy збільшилося в процесі дифузійної еволюції системи і 

зазнавало насичення протягом тривалого часу на рівні nxy. 

 
Рис. 4.15. Приклади картин розташування стрижнів при tМК = 107

 для різних 

значень довжини стрижнів. Тут було використано початкову конфігурацію d 

при L = 256. Концентрація стрижнів відповідає стану джамінгу для початкової 

конфігурації r [144]. Горизонтально орієнтовані стрижні забарвлено сірим, 

вертикально орієнтовані – чорним 
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Рис. 4.16. Кількість міжвидових xyn  контактів в залежності від часу tМК при 

різних значеннях k. Тут було використано початкову конфігурацію d при L = 

256. Концентрація стрижнів відповідає стану джамінгу для початкової 

конфігурації r [144]. Вставка показує залежність половинного часу t1/2, 

необхідного для досягнення рівня 0,5 s
xyn  від довжини стрижня 

 

Вставка на рис. 4.16 показує залежність часу t1/2, необхідного для 

досягнення рівня 0,5 s
xyn , від довжини стрижня. Найбільш швидкі кінетики 

спостерігались при малих довжинах стрижнів. 

На рис. 4.17 порівнюється кінетика зміни числа міжвидових контактів n 

для початкових конфігурацій r, v і d для систем розміру L = 2048 і різної 

довжини стрижнів: (а) k = 6, і (б) k = 12. Для k = 6, системи з початковими 

конфігураціями v і r поступово змінювались. Можна припустити, що для 

системи з будь-якими початковими конфігураціями, є імовірною релаксація до 

стану діагональних смуг (рис. 4.17а). Проте, точна оцінка цього твердження 

вимагає додаткового довготривалого MК-моделювання. 
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Рис. 4.17. Кількість міжвидових xyn  контактів в залежності від часу tМК для 

початкової r, v і d конфігурацій, L = 2048, для (а) k= 6, і (б) k= 12. Концентрація 

стрижнів, відповідає стану джамінгу для початкової конфігурації r [144]. Тут 

також показані відповідні картини розташування стрижнів при tМК = 107. 

Горизонтально орієнтовані стрижні забарвлено сірим, вертикально орієнтовані 

– чорним 

 

Для k = 12, початкова конфігурація d стабілізувалася і після довгого часу 

моделювання спостерігалися лише точкові дефекти. Початкова конфігурація r 

призводить до утворення дефектних смугових доменів. Початкова конфігурація 

v руйнується дуже повільно і кінцевий стан важко передбачити. Таким чином, 

для великих систем з розмірністю, наприклад, L = 2048, можуть бути 

реалізовані різні неергодичні стаціонарні стани, в залежності від початкового 

розподілу частинок і величини k. 

Висновки до розділу 

За допомогою МК моделювання була вивчена дифузійна самоорганізація 

стрижнеподібних частинок (k-мерів), орієнтованих уздовж взаємно 

перпендикулярних осей х і у на квадратній ґратці. У початковому стані 

орієнтації стрижнів були ізотропні. Були розглянуті лише дуже щільні системи, 

тобто системи, що відповідали концентрації джамінгу. Початковий стан 
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джамінгу було отримано за допомогою RSA-алгоритму, після чого стрижням 

дозволялося дифундувати. Типовий час осадження мав бути набагато меншим, 

ніж характерний час релаксації. У таких концентрованих системах можливою є 

тільки поступальна дифузія частинок, в той час як обертальна дифузія повністю 

гальмується. Довжина стрижнів змінювалася від 2 до 12. Розмір ґраток L, 

змінювався від 128 до 2048, а також до ґраток уздовж напрямків х і у були 

застосовані періодичні граничні умови. Особливу увагу було приділено ґратці з 

L = 256. 

По результатам даного розділу можна зробити такі основні висновки: 

1. Розглянуті системи демонстрували наявність нерівноважного 

структуроутворення, характерного для матеріалів, що складаються з частинок 

анізотропної форми [195]. Найбільш вражаючим було формування 

нерівноважних діагональних смугових доменів для частинок з аспектними 

відношеннями k, вищим певного критичного значення k ≥ 6. Для більш 

коротких стрижнів (k ≤ 5), для різних типів початкових розподілів стрижнів, що 

використовувалися, діагональні домени не утворювались. Більше того, навіть 

якщо діагональні смугові домени були утворені в якості початкового розподілу 

стрижнів, такий розподіл був нестійкий і дифузія руйнувала таку діагональну 

конфігурацію. У результаті, остаточний розподіл частинок ставав однорідним. 

Подібні зміни були знайдені для систем стрижнів на квадратній ґратці, що 

зазнають самоорганізації через дію процесів осадження-випаровування. Тут 

нематичне впорядкування залишається стабільним тільки якщо стрижні (k-

мери) є достатньо довгими (k ≥ 7) [221]. Було знайдено, що видовжені частинки 

у безперервних системах демонструють зміну поведінки самоорганізації в 

залежності від аспектного відношення [202].  

2. Було виявлено вплив розміру системи на поведінку нерівноважної 

самоорганізації. Для великомасштабних систем з початковим випадковим 

розміщенням kх- і ky- стрижнів на ґратці, діагональні смугові домени ставали 

менш ідеальними і містили більше дефектів навіть при k ≥ 6. 
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3. В залежності від початкових конфігурацій розміщення стрижнів на 

ґратці можуть бути реалізовані різні нерівноважні стаціонарні стани. Для 

початкової конфігурації r, kх- і ky- стрижні були випадковим чином розміщені на 

всій ґратці. У разі початкової конфігурації v і d, kх- і ky- стрижні були 

випадковим чином розміщені всередині двох різних вертикально або 

діагонально орієнтованих смуг, відповідно. У випадку початкової конфігурації 

v також спостерігалося перетворення вертикальних смугових доменів на 

діагональні при k ≥ 6. Для більш коротких стрижнів (k ≤ 5) діагональні смугові 

домени були нестабільними для всіх початкових конфігурацій, що були 

досліджені. Хоча якісно подібні ефекти спостерігалися при різних значеннях L 

(L = 128-2048), в великомасштабних системах, діагональні смугові домени були 

більш дефектними. 

4. При адсорбції стрижнів на ґратці, ефекти, що спостерігаються, безумовно, 

відображають конкуренцію між різними факторами, пов'язаними з дискретним 

характером стрижнів, обмеженою кількістю їх можливих орієнтацій і кінцевим 

розміром системи. Відносна важливість цих чинників і досі залишається 

відкритим питанням. 
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПРИ 

ВЕРТИКАЛЬНІЙ СУШЦІ РІДИННИХ СИСТЕМ, НАПОВНЕНИХ 

ЧАСТИНКАМИ АНІЗОТРОПНОЇ ФОРМИ 
 

У даному розділі викладено результати досліджень процесів 

структуроутворення в ході вертикального випаровування колоїдних плівок, що 

містять стрижнеподібні частинки. Розрахунки було виконано за допомогою 

кінетичного методу МК на двовимірній квадратній ґратці з використанням 

наступної моделі. Частинки були представлені як лінійні стрижні (тобто такі, 

що займають k суміжних вузлів на ґратці). Початковий просторовий розподіл 

стрижнів на площині створювався з використанням моделі випадкової 

послідовної адсорбції (RSA) з ізотропною орієнтацією стрижнів (однакова 

орієнтація стрижнів вздовж горизонтальної та вертикальної осей ґратки, x та y). 

У RSA моделі перекриття стрижнів є забороненим. Впродовж випаровування, 

верхня поверхня плівки рухається вниз з лінійною швидкістю u, а стрижні 

здійснюють стохастичні трансляційні зсуви, спричинені Броунівським рухом. 

MК-моделювання було виконано за різних початкових концентрацій 0 < pi ≤ pj 

де pj – концентрація джамінгу. Довжини стрижнів були у інтервалі k ∈ [1, 12]. 

Для повністю висушених плівок було досліджено просторовий розподіл 

стрижнів та виконано розрахунки електропровідності уздовж осей ґратки. У 

висушених плівках спостерігалась значна самоорганізація під час 

випаровування та орієнтаційне розшаровування (стратифікація) стрижнів, 

орієнтованих вздовж осей x та y. Показано, що ступінь стратифікації зростає зі 

збільшенням значення k. Виявлено наявність анізотропії електропровідності 

плівок, яку можна тонко регулюватися шляхом підбору значень рі, k і u. 
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5.1. Комп’ютерна модель 

Моделювання виконане з використанням кінетичного методу MК. Для 

отримання початкового однорідного розподілу в плівці використовували 

алгоритм моделі RSA [207]. У цій моделі, розміщення стрижнів на ґратці 

відбувається послідовно, один за одним випадковим чином обраному місці. 

Перетинання стрижнів було заборонене. Область, в якій моделювалося 

випаровування плівки, представляла собою квадратну ґратку розміру Lx × Ly. 

Частинки були представлені у вигляді лінійних стрижнів (ланцюжок із k вузлів 

ґратки) з довжиною k ∈ [2, 12]. Уздовж горизонтальної осі х були застосовані 

періодичні граничні умови. Початкова концентрація змінювалася в межах 

pi ∈[0, pj], де pj є концентрацією джамінгу. Концентрація джамінгу pj 

відповідає стану, коли жоден додатковий стрижень не може бути розміщеним 

на ґратці, оскільки наявні порожні місця занадто малі для цього. Нещодавно 

були обчислені значення pj для різних значень k [231]. Розрахунки було 

виконано для випадку ізотропної орієнтації стрижнів (орієнтації стрижнів в 

горизонтальному (х) і вертикальному (у) напрямках мали однакову 

ймовірність). Вертикальне випаровування колоїдної плівки відбувалось уздовж 

осі y. 

Броунівська дифузія 

Броунівська дифузія стрижнів була змодельована з використанням 

наступної кінетичної MK процедури (див. Додаток Б). Розглядалися досить 

щільні системи, в яких обертальна дифузія є ускладненою, особливо при 

великих значеннях k. Це пояснює, чому в моделі було враховано тільки випадок 

трансляційної дифузії. На кожному кроці розрахунків обирався стрижень, що 

зазнавав спроби зміщення вздовж  осі орієнтації (||) або перпендикулярно (⊥) 

на одну постійну ґратки випадковим чином. Ймовірності трансляційного 

зміщення стрижнів вздовж різних напрямків f|| і f⊥ були пропорційними 
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відповідним коефіцієнтам дифузії, D|| і D⊥. Для грубої апроксимації були 

використані значення D|| і D⊥, отримані для сплюснутих сфероїдів [286]. 

Можна отримати наступні рівняння для обчислення f|| і f⊥ (див. додаток В): 

 



 ff
kG

Gkf 1,
1)()6(5/k
2(k))4/2(

2

2

|| , (5.1) 

де 22 /11/)]/111(ln[)( kkkkG   

Ці рівняння дають різні ймовірності для дифузії у повздовжньому або 

поперечному напрямках, f|| ≥ f⊥. Наприклад, при k = 2 і k = 12 ми маємо 

f⊥≈0,534 і f||≈0,594, відповідно. 

За одиницю часу в моделі було прийнято один крок MК протягом якого 

відбувалася спроба зміщення всіх стрижнів у системі. В процесі сушки рідина 

випаровується і верхня границя плівки опускається з лінійною швидкістю u у 

вертикальному напрямку (див. Рис.5.1а). Передбачалася наявність 

короткодіючих сил відштовхування між верхньою поверхнею плівки, що сохне, 

і стрижнями. Дифузійні рухи були дозволені лише всередині плівки, що сохне. 

Випаровування припинялося, коли концентрація стрижнів у плівці ставала 

досить великою, і дифузія виявлялася повністю придушеною поблизу поверхні 

плівки. За відсутності стрижнів, загальна тривалість випаровування рідини є 

Ly/u. 

Відношення між «обчисленими» значеннями cu і c
yL  та реальними 

фізичними величинами ru і r
yL можуть бути встановлені за допомогою 

наступних рівнянь: 

B
cr duu /  (5.2) 

і 

dLL c
y

r
y   (5.3) 

де d – це реальний фізичний розмір (діаметр) мономеру (одна постійна ґратки), а 

DdkTaB 6/4/3 23    (5.4) 
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Далі в цьому тексті всі «комп’ютерні» величини зазначені без верхнього 

індексу с. 

Приклади еволюції картин розподілу стрижнів у процесі випаровування  

На рис. 5.1 представлені приклади картин (патернів) розподілу стрижнів у 

початковий момент перед випаровуванням (а) і в процесі випаровування для 

різних значень відносної товщини плівки i
yy LLh / , де i

yL  - початковий розмір 

плівки у вертикальному напрямку. Випаровування призводить до зменшення 

товщини плівки Ly і збільшення концентрації стрижнів всередині плівки, p 

[144]. 

 

 

Рис. 5.1. Приклади картин розташування стрижнів у початковий момент часу (а) 
і в процесі випаровування при різних значеннях відносної товщини плівки 

і
yy Lh=L / (б): h = 0,56 (tМК ≈ 1,7106), h = 0,23 (tМК ≈ 3 × 106) та h = 0,12 (tМК ≈ 3,44 × 

106). Тут, і
yL = 256 – початковий розмір плівки у вертикальному напрямку, 

хL =256, k = 8. Концентрація  стрижнів у початковий момент рі=0,05, а 
швидкість випаровування u=10-3. Горизонтальні стрижні забарвлено сірим, 
вертикальні стрижні – чорним, порожні вузли ґратки – білим. 

Початкова концентрація рі впливає на кінцеву товщину висушеної плівки 

h і кінцеву концентрацію стрижнів pf  всередині плівки. На рис. 5.2 

представлено приклад залежності рf від рi, а також картини розподілу стрижнів 
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у плівці в кінці випаровування при різних значеннях рі для k = 8 і u = 10-3. У 

наведеному прикладі за малих значень рі (< 0,2) спостерігається значне 

ущільнення стрижнів в плівці, тобто pf  > рі. Однак при рi  > 0,4 компактизація 

практично відсутня і pf  рі. 

 

 
Рис. 5.2. Кінцева концентрація рf, в залежності від початкової концентрації рі 
стрижнів. На вставках показано приклади картин розташування (патернів) 
стрижнів у висушених плівках при різних рі та h. Тут і

yL  = 256, Lx = 256, xy Lh=L / - 

кінцева відносна товщина висушеної плівки, k = 8 є довжина стрижнів, і u=10-3 є 
швидкість випаровування. Горизонтально орієнтовані стрижні забарвлено 
сірим, вертикально орієнтовані – чорним. Порожні вузли ґратки зафарбовані 
білим 

 

Для плівок у вертикальному напрямку були розраховані профілі густини 

стрижнів р(у), а також параметру порядку s(у). Параметр порядку був 

визначений як 
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де nх та пу – це кількість стрижнів, орієнтованих вздовж осей х та у відповідно. 

Значення, s = 0 відповідає ізотропному розподілу орієнтацій стрижнів, s > 0 

свідчить про переважну орієнтацію стрижнів вздовж осі у, а s < 0 – про 

переважну орієнтацію вздовж х. 

Розрахунки електропровідності 

У роботі також досліджувалися вплив довжини стрижнів і умов 

випаровування на електропровідність плівок σ. Для розрахунку 

електропровідності σx або σy, до протилежних сторін ґратки у відповідних х або 

у напрямках, були «прикріплені» дві провідні шини. Електропровідність 

розраховувалася між цими шинами.  

В процесі розрахунків враховувалися електричні провідності зв'язків між 

порожніми (не заповненими стрижнями) вузлами σm, між заповненими вузлами 

σp, і між порожніми і заповненими вузлами, σpm=2σpσm/(σp + σm). Були 

використані наступні значення електропровідності в довільних одиницях: 

σm = 1, σp = 106. Для оцінки σx і σy було використано алгоритм Франка-Лобба 

[282]. Відмітимо, що σx або σy є поперечні або поздовжні електропровідності в 

напрямках, перпендикулярних або паралельних напрямку випаровування 

плівки відповідно. 

Скейлінговий аналіз 

Було проведено скейлінговий аналіз поведінки величини рf при 

фіксованому значенні 256i
yL  та різних значеннях k і Lx. На рис. 5.3 наведено 

приклади скейлінгу для значень pf. Різниця між приблизним значенням рf (Lx= 

256) та значеннями для нескінченної системи рf (Lx → ∞) для u = 10−3 була 

порядку декількох процентів, а для u = 10−4 порядку 10-15%. Для кожного 

значення k, рі і u були отримані чисельні значення рf, що усереднювали по 

вибірці від 100 до 1000 комп’ютерних експериментів. 
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Рис. 5.3. Скейлінг кінцевої концентрації стрижнів fxff pLpp /)(*   (Lx= 256) в 

залежності від 1/Lx при k = 2 та k = 8. Пусті та заповнені символи відповідають 

рі = 0,05 та рі = 0,3 відповідно. Тут, і
yL =256 та дані усереднені для більш ніж 100 

комп’ютерних експериментів 

 

У даній роботі майже всі розрахунки були проведені з використанням 

наступних даних: Lx = 256, Ly = 256, і = 10-4
 - 10-3. Загальний час, необхідний для 

однієї МК-випаровування, tМК  (в кроках MК) можна оцінити як 

uLht i
yMC /)1(  , (5.6) 

де h – кінцева відносна товщина сухої плівки. Для чисельних величин, що 

використовувалися в даній роботі з рівняння (9) отримаємо 

)1010(56,2 65 MCt . 
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5.2. Самоорганізація за відсутності випаровування  

Просторовий розподіл стрижнів, отриманий на початку випаровування за 

допомогою алгоритму RSA, є нерівноважним і може зазнавати змін в процесі 

броунівського руху навіть у випадку коли рідина не випаровується.  

Броунівська еволюція картин розташування стрижнів 

На рис. 5.4 представлені приклади картин (патернів) розташування 

стрижнів в початковий момент часу (tМК = 0, верхній ряд) і після 106 кроків MK 

(tМК  = 106, нижній ряд) за відсутності випаровування, тобто при u = 0. 

Концентрація стрижнів була близькою до максимальної концентрації джамінгу 

для даного значення k [231]. У початковий момент часу tМК = 0 осаджені 

стрижні, як правило, мають тенденцію до впорядкування паралельно одне 

одному і спостерігаються типові стеки горизонтально (x-стеки) і вертикально 

(y-стеки) впорядкованих стрижнів. Ці стеки можуть бути представлені у вигляді 

квадратів розміру ≈ k × k. Стан джамінгу складається з x- та y-стеків і пустот 

між ними. Ці спостереження повністю узгоджуються з раніше опублікованими 

даними [209,231,280]. Для випадково орієнтованих стрижнів (при s = 0), не 

спостерігалося нескінченних зв’язків (тобто, перколяційного кластеру) між 

подібними х- або у-стеками [231]. Проте, для частково орієнтованих систем, 

може спостерігатися перколяція на подібних стеках (х або у). 
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Рис. 5.4. Приклади картин розташування стрижнів в початковий момент 

(tМК = 0, верхній ряд) і після 106 кроків МК (tМК = 106, нижній ряд) для різних 

довжин стрижнів. Тут Lx = 256, Ly = 256, k є довжиною стрижнів, а 

випаровування відсутнє (u=0). Концентрації стрижнів, що відповідають стану 

джамінгу: р ≈ 0,8 (k = 4), р ≈ 0,75 (k = 8) і р ≈ 0,72 (k = 12) [231]. Горизонтально 

орієнтовані стрижні зафарбовано сірим, вертикально орієнтовані – чорним 

Профілі параметрів порядку 

На рис. 5.5 наведено приклади профілів параметрів порядку s(y) у 

вертикальному напрямку після 106 кроків МК для стрижнів різної довжини. 

Осциляції величини s(y) між негативними і позитивними значеннями зростають 

із збільшенням довжини стрижнів. Наприклад, при k = 8 профіль на рис. 5.5 

показує коливання, що відображають перемежування сегрегованих стеків 

стрижнів, які зорієнтовані у горизонтальному і вертикальному напрямках. 

Локалізація х-стеків поблизу поверхні плівки і підкладки, вочевидь, відображає 

неперіодичні граничні умови у вертикальному напрямку. 
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Рис. 5.5. Приклади профілів параметрів порядку в вертикальному напрямку s(y) 

після 106 кроків МК (tМК = 106) при різних довжинах стрижнів. Тут Lу = 256, 

Lх = 256, k є довжиною стрижнів, а випаровування відсутнє (u = 0). 

Концентрація стрижнів приблизно відповідає концентрації джамінгу [231] 

Число контактів між стрижнями 

Для характеризації ступеня сегрегації корисно ввести число зовнішніх 

контактів стрижнів, що мають різні орієнтації (n на один вузол стрижня). 

Наприклад, кожен вузол вертикального (або горизонтального) стрижня може 

контактувати з n ≤ 2 вузлами іншого горизонтального (або вертикального) 

стрижня. Укрупнення стеків, які складаються з вертикальних чи 

горизонтальних стрижнів відповідає зменшенню числа контактів між 

вертикальними і горизонтальними стрижнями, тобто n → 0. 

На рис. 5.6 представлено еволюцію відносного числа контактів n* = n/ni 

(тут ni - початкове число контактів при tМК = 0) в залежності від часу MK tМК для 
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різної довжини стрижнів. Початкове число контактів ni (см, вставка на Рис. 5.6) 

зменшується зі збільшенням довжини стрижнів.  

 
Рис. 5.6. Відносне число контактів між вертикальним і горизонтальним блоками 

n* = n/ni (ni - початкове число контактів при tМК  = 0) у порівнянні з часом МК 

tМК  для різних довжин стрижнів. Тут Lх = Lу = 256. Всі концентрації стрижнів 

відповідають стану джамінгу [231]. На вставці представлена залежність 

початкового числа контактів (tМК  =0) від k 

 

Кінетика зміни n відрізняється для різних значень k. Якщо k = 2 і k = 3, 

значення n* зростає, якщо k = 3, значення n* проходить через максимум при 

tМК ≈ 100 і в разі, коли k ≥ 4, значення n* зменшується з часом tМК. Цікаво, що 

для k ∈[2, 6], величина n* стабілізується на деякому рівні при tМК ≈ 106. Проте, 

для більш довгих стрижнів значення n* продовжує зменшуватися при tМК ≥ 106. 

Тому для більших стрижнів самоорганізація, яка відбувається за рахунок 

броунівського руху, вимагає більш тривалого часу для досягнення динамічної 
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рівноваги. Крім того, кількість контактів між стрижнів з різними орієнтаціями 

структур в стані динамічної рівноваги значно зменшується з ростом k. 

Ефекти динамічної просторової реорганізації 

Відмінності між картинами розподілу стрижнів на ґратці в початковий 

момент часу і після 106 MK-кроків (див. рис. 5.4) свідчать про наявність 

динамічної просторової реорганізації систем стрижнів. У процесі броунівського 

руху спостерігається укрупнення горизонтальних і вертикальних стеків. При 

тривалому спостереження укрупнені стеки мають розмір значно більший, ніж 

довжина стрижнів. Крім того, горизонтальні стеки переважно концентруються 

поблизу верхньої та нижньої границі плівки, тоді як вертикальні - переважно 

всередині плівки. Самоорганізація, керована броунівським рухом, за 

відсутності випаровування може відображати ентропійний перехід до 

невпорядкованої фази високої щільності орієнтованих стрижнів, що сегреговані 

в горизонтальні (x-стеки) і вертикальні (y-стеки) угруповання. 

5.3. Самоорганізація під час вертикального випаровування  

Із урахуванням виявленої броунівської самоорганізації, можна очікувати 

наявність комплексного механізму самоорганізації під час випаровування. 

Унаслідок випаровування товщина плівки і концентрація стрижнів всередині 

неї постійно збільшувалася з часом. Початкова концентрація рі впливає на 

кінцеву концентрацію стрижнів та на кінцеву товщину висушеної 

плівки fi
i
yy ppLL / . 

Вплив довжини стрижнів і швидкості випаровування  

На рис. 5.7 представлено залежності кінцевої концентрації pf від 

початкової концентрації рi для стрижнів з різними довжинами і для різних 

швидкостей випаровування u = 10-4(а) та u = 10-3(б). Кінцева концентрація pf 

проходить через мінімум при певній концентрації min
ii pp  .  
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Рис. 5.7. Кінцеві концентрації рf у залежності від початкової концентрації рі для 

стрижнів різної довжини і швидкості випаровування u=10-4(а) та u=10-3(б). Тут 

Lx=256, і
yL =256, а і

уy Lh=L /  є кінцева відносна товщина плівки 

 

Величина min
ip спадає із зростанням величини k та швидкості 

випаровування u. Наявність такого мінімуму відображає конкуренцію між 

процесами самоорганізації та обмеженнями, що викликані явищем джамінгу 

при високій густині невпорядкованої фази. При відносно великих pi (при pi > 0,7 

для u = 10-4 і pi  > 0,3 для u = 10-3), значення pf майже збігається з рi, тобто при 

високій початковій густині плівка при випаровування майже не ущільняється. 

Розшарування стеків, профілі густини і параметру порядку 

На рис. 5.8 наведені приклади картин розміщення стрижнів на момент 

закінчення випаровування для різних довжин k і для значень u = 10-4 та рi = 0,2. 

У цьому випадку очевидне розшарування стеків стрижнів, які орієнтовані у 

горизонтальних та вертикальних напрямках. Горизонтальні х-стеки 

локалізуються переважно поблизу верхньої і нижньої границь плівки.  
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Крім того, профілі густини р(у) і параметру порядку s(у) всередині 

висушених плівок стрижнів (див. рис. 5.9) свідчать про наявність значних 

осциляцій функцій р(у) та s(у). Збільшення початкової концентрації pi 

призводить до зменшення максимальної густини профілів р(у) (див. Рис. 5.9а,в). 

У деяких випадках спостерігається зменшення густини поблизу верхньої межі, 

що може бути відображенням ефектів, які пов’язані з шорсткістю поверхні 

плівки. При k = 2 коливання густини відсутні і профілі р(у) є практично 

однорідними.  

 
Рис. 5.8. Приклади картин розташування (патернів) стрижнів різної довжини 

наприкінці випаровування. Тут Lx=256, і
yL =256, і

уy Lh=L /  є кінцева відносна 

товщина плівки, k – довжина стрижнів, u = 10-4 – швидкість випаровування. 

Горизонтально орієнтовані стрижні забарвлено сірим, вертикальні – чорним 

 

У режимах випаровування, що використовувалися, число Пекле є 

Pe ≈ 0,154 при u = 10-4 і Pe ≈ 1,54 при u = 10-3. За умови відносно великої 
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швидкості випаровування (u = 10-3) і високої початкової густини (p = 0,3) (див. 

рис 5.9в) факти існування просторового градієнту у профілях густини та більш 

щільного шару, що формується поблизу верхньої границі плівки (кори), 

пов'язані з більшим значенням числа Пекле.  

 
 

Рис. 5.9. Профілі густини стрижнів р(у) (а, в) і параметр порядку s(у) (б, г) 

всередині сухих плівок стрижнів різної довжини і за різних швидкостей 

випаровування u=10-4 (а): рi = 0,05, (б): рi = 0,05 і u = 10-3 (d): рi = 0,05, (с): рi = 

0,05. Тут Lx = 256, і
yL  = 256 

 

Верхня плівка (кора) складається переважно з горизонтальних х-стеків із 

негативним параметром порядку (Рис. 5.9d). Формування кірки, як правило, 

спостерігалося протягом випаровування колоїдних рідинних систем [287]. 

Найбільш неоднорідна структура висушених плівок спостерігалася для більш 

довгих стрижнів при малих початкових концентраціях pi. Наприклад, для k = 12 

і рi = 0,05 вертикальні y-стеки з позитивним параметром порядку були 

переважно локалізовані у центрі плівки (рис. 5.9б, г), де їх густина є 

максимальною (рис. 5.9а, в). 
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Електропровідність 

На рис. 5.10 представлена електропровідність висушеної плівки σ в 

залежності від початкової концентрації pi стрижнів різної довжини та 

швидкостях випаровування u=10-4 (а) і u=10-3 (б) у різних напрямках.  

 
Рис. 5.10. Електропровідність висушеної плівки σ в залежності від початкової 

концентрації рі для стрижнів різної довжини і для різних швидкостей 

випаровування u = 10-4 (а) і u = 10-3 (б). Відкриті і заповнені символи 

відповідають горизонтальному (х) і вертикальному (у) напрямкам. Тут Lx = 256, 
і
yL  = 256 

 

Відкриті і заповнені символи на графіку відповідають електропровідності 

в горизонтальному (х) та вертикальному (у) напрямках. Можна відзначити, що 

при малих початкових концентраціях (рi < 0,05-0,1), електропровідність σх 

перевищує значення σу, в той час як при великих значеннях pi спостерігається 

протилежна поведінка. 

На цей ефект сильно впливає довжина стрижнів. Наприклад, при k = 2 та 

великому значенні u (u = 10-3, рис. 5.10б), при рі в проміжку між ≈ 0,2 і ≈ 0,5, 
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перколяція спостерігається тільки уздовж осі х. Така анізотропія 

електропровідності має відображати різну зв’язність, розшарування та 

ущільнення стеків стрижнів, орієнтованих в горизонтальному і вертикальному 

напрямках. 

Висновки до розділу 

За допомогою кінетичного методу Монте–Карло, було досліджено 2D 

модель вертикального випаровування колоїдних плівок, які містять 

стрижнеподібні частинки (k-мери, k ∈ [1, 12]). Початковий розподіл стрижнів з 

ізотропною орієнтацією створювався з використанням алгоритму випадкової 

послідовної адсорбції (RSA). Розрахунки проводилися за різних початкових 

концентрацій стрижнів pi і різних значень швидкості випаровування 

розчинника u. Обрані умови випаровування приблизно відповідали низьким 

числам Пекле: Pe ≈ 0,154 при u = 10-4 і Pe ≈ 1,54 при u = 10-3. У процесі 

випаровування, стрижні зазнають трансляційних зсувів внаслідок 

броунівського руху. Товщина плівки безперервно зменшувалась, а густина 

стрижнів всередині плівки збільшувалась. У повністю висушених плівках було 

проаналізовано просторові розподіли стрижнів і електропровідність у 

вертикальному і горизонтальному напрямках. 

По результатам даного розділу можна зробити такі основні висновки: 

1. Спостерігалося значне розшарування (сегрегація) стеків стрижнів, 

орієнтованих уздовж горизонтального і вертикального напрямків. 

Розшарування збільшувалось при збільшенні довжини стрижнів і початкової 

концентрації.  

2. Аналіз показав, що самоорганізація стрижнів, що спричинена 

випаровуванням, може включати також самоорганізацію внаслідок 

броунівського руху. Навіть за відсутності випаровування, спостерігалися 

спричинені ентропією процеси сегрегації стрижнів з утворенням стеків із 

різним орієнтаційним впорядкуванням. Горизонтальні стеки стрижнів 
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переважно концентруються поблизу верхньої та нижньої границь плівок, а 

вертикальні стеки концентруються переважно всередині плівки.  

3. Сегрегаційна самоорганізація стрижнів у процесі випаровування плівки 

відбувається за рахунок впливу броунівського руху і структурної 

неоднорідності в вертикальному напрямку внаслідок градієнту концентрації. 

Спостережувана самоорганізація при випаровуванні може дуже відрізнятись у 

залежності від значень k, рі і Ре. Наприклад, при k = 2 і Pe ≈ 1,54 на поверхні 

плівки утворюється кора за підвищеною густиною, що складається з 

горизонтальних х-стеків з від’ємним параметром орієнтаційного 

впорядкування. Для більш довгих стрижнів (k = 12), утворюється більш 

щільний шар з вертикальних у-стеків всередині плівки.  

4. Спостерігалася досить інтригуюча поведінка електропровідності висушених 

плівок. При певному режимі випаровування можуть бути отримані плівки з 

істотною анізотропією електропровідності в горизонтальному і вертикальному 

напрямках. Анізотропія може тонко регулюватися зміною значень pi, k і u. Така 

анізотропія електропровідності, вочевидь, відображає різність зв'язності, 

розшарування і щільності у стеках стрижнів, орієнтованих в горизонтальному і 

вертикальному напрямках. 
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ВИСНОВКИ 
У результаті проведених досліджень структуроутворення у рідинних 

системах системах, наповнених наночастинками з високим ступенем 

анізотропії форми (вуглецевими нанотрубками і нанопластинками лапоніту) 

методами комп’ютерного моделювання і експериментальних досліджень 

можемо зробити такі висновки. 

1. В результаті експериментального дослідження випаровування крапель 

водних нанорідинних систем на основі нанопластинок лапоніту 

встановлено, що при концентраціях менших за 1,5% мас. випаровування 

відбувалося у три етапи: випаровування з суцільної рідкої фази (етап I), 

випаровування з гелеподібної фази лапоніту, «кавового кільця», що виникає 

вздовж периметру краплі (етап II) і утворення щільної гелеподібної фази у 

повному об’ємі краплі (етап III). При концентрації нанопластинок вище 

1,5% утворювались куполоподібні осади, а структур типу «кавового кільця» 

не спостерігалося.  

2. Досліджено процеси самоорганізації і утворення структур типу «кавове 

кільце» при випаровуванні крапель водних рідинних систем на основі 

вуглецевих нанотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної 

речовини ЦТАБ. В залежності від ступеню покриття вуглецевих нанотрубок 

молекулами ЦТАБ FЦТАБ у системах спостерігалося утворення сухих осадів 

різних морфологічних типів. Для частково стабілізованих систем 

(FЦТАБ ≈ 0,8) формувалися пористі агрегати вуглецевих нанотрубок і 

виникало помітне «кавове кільце». Для добре стабілізованих систем при 

FЦТАБ > 1 утворювалися структури з широким «кавовим кільцем» та 

напівпрозорою досить однорідною плівкою всередині кільця. Однак, при 

концентраціях ЦТАБ вище критичної концентрації міцелоутворення 

спостерігалося формування неоднорідних структур типу «кавового кільця» 

з досить великою непрозорістю у центрі краплі. Дані, отримані за 

допомогою атомно-силової мікроскопії свідчать про можливість 
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формування в зоні «кавового кільця» джгутів, які об’єднують окремі 

нанотрубки. 

3. Показано, що випаровування крапель неводних рідинних систем на основі 

ізопропанолу та толуолу, що містять вуглецеві нанотрубки, призводить до 

утворення сухих осадів, що не мають виражених структур типу «кавового 

кільця». Непрозорість сухих осадів при додаванні неіоногенної поверхнево-

активної речовини Тритон Х-165 суттєво залежить від типу дисперсного 

середовища, вона збільшується для рідинних систем на основі толуолу, а 

для систем на основі ізопропанолу вона збільшується при CX165/CНТ < 0,5 і 

зменшується при CX165/CНТ > 0,5. Агрегаційна стійкість рідинних систем при 

додаванні Тритон Х-165 підсилюється для систем на основі п-ксилолу 

(CX165  1%) та толуолу (CX165  0,3%) і послаблюється для систем на основі 

ізопропанолу (CX165  10-2 %).  

4. За допомогою методу Монте-Карло вивчено процеси дифузійної 

самоорганізації стрижнів (лінійних частинок, k-мерів). Для стрижнів з 

довжиною вище певного критичного значення k ≥ 6 дифузійна 

самоорганізація призводила до утворення діагональних смугових доменів, 

що об’єднують стрижні різних орієнтацій. Скейлінгові дослідження виявили 

більшу дефектність діагональних смугових доменів для великомасштабних 

систем. 

5. При вертикальному випаровуванні спостерігалися процеси самоорганізації і 

орієнтаційної сегрегації стрижнів, що контролювалася дифузійним рухом і 

процесами випаровування. Випаровування призводило до значного 

розшарування і утворення доменів з різною орієнтацією стрижнів. Ступінь 

розшарування збільшувалась із збільшенням довжини стрижнів і їх 

початкової концентрації. Горизонтально орієнтовані стрижні 

концентрувалися переважно біля верхньої та нижньої границь плівок, а 

вертикально орієнтовані стрижні концентрувалися всередині плівок. Плівки 

утворені внаслідок вертикального випаровування проявляють істотну 
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анізотропію електропровідності, що залежить від швидкості випаровування, 

довжини стрижнів і їх початкової концентрації.  
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ДОДАТОК A  

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 
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ДОДАТОК Б  

КІНЕТИЧНА MK ПРОЦЕДУРА 
1. Повторюємо один крок Монте-Карло до закінчення процесу випаровування. 

2. На кожному кроці МК виконуємо Nk (кількість стрижнів у плівці) спроб 

зсуву стрижня. 

3. Кожна спробу включає наступні дії: 

3.1. випадковим чином вибираємо із списку стрижень; 

3.2. випадковим чином вибираємо напрямок зсуву стрижня; 

3.3. Якщо напрямок зсуву співпадає з орієнтацією стрижня, то виконуємо зсув з 

ймовірністю ||f , або в противному випадку з ймовірністю 1- ||f . 

4. Зміщуємо верхню границю плівки в нове положення у відповідності до 

швидкості випаровування рідини. 
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ДОДАТОК В  

ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТЕЙ ДИФУЗІЙНОГО РУХУ ВЗДОВЖ 

РІЗНИХ НАПРЯМКІВ 
Ймовірності трансляційних зсувів стрижнів вздовж різних напрямків f|| та 

f⊥ передбачалися пропорційними відповідним коефіцієнтам дифузії, D|| та D⊥. 

Для витягнутих еліпсоїдів обертання з двома напівосями рівної довжини b, та 

довгою піввіссю довжиною а, коефіцієнт поступальної дифузії, для 

паралельного (D||) і перпендикулярно (D⊥) напрямів по відношенню до 

головної осі симетрії, є: 
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де r=b/a < 1 – аспектне відношення, kB – константа Больцмана, Т – температура, 

η – в’язкість, а 22 1/))11(ln()( rrrG  [286]. Відзначимо, що для граничного 

випадку сферичних частинок (r=1) наведені формули співпадають, з 

коефіцієнтом дифузії, який обчислюється за формулою Ейнштейна: 

b
Tk

DD B

6||  . (Б.3) 

У нашій моделі, стрижень (лінійна частинка, k-мер) може бути 

представлений як видовжений еліпсоїд обертання з двома рівними напівосями 

довжиною b= ½ та довгою напіввіссю a=k/2. У цьому випадку, орієнтація 

стрижню відповідає орієнтації довгої половини осі еліпсоїда і аспектному 

відношенню r=1/k. Ми вважаємо, що вірогідності зсуву ||f  та f  стрижня вздовж 

осей, паралельних і перпендикулярних до орієнтації стрижня пропорційне 

відповідним коефіцієнтам дифузії видовжених сфероїдів |||| cDf  ,   cDf , де с – 

константа нормалізації. З відношення 
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отримаємо рівняння (5.1). 

 

  
 


