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ВСТУП 

 

Загальний інтерес до вуглецевих наноматеріалів пов’язаний з 

широкими можливостями їх функціоналізації для різноманітних практичних, 

в тому числі і біомедичнних, застосувань. До цього класу речовин 

відносяться і ультрадисперсні наноалмази детонаційного синтезу, які 

утворюються в результаті вибуху киснево-незбалансованих вибухових 

речовин в інертному середовищі [1]. Останнім часом розроблено ряд 

способів отримання рідинних систем з детонаційними наноалмазами. Велика 

їх питома поверхня та наявність електричного дипольного моменту 

призводить до кластеризації цих частинок, яка втім в багатьох випадках не 

порушує стабільності системи. Незважаючи на те, що існує багато 

теоретичних та експериментальних робіт з дослідження рідинних систем з 

наноалмазами, на сьогодні залишається недостатньо вивченим питання 

стабільності таких систем та впливу їх структури на стабільність. Тому 

дисертаційна робота присвячена саме структурним дослідженням рідинних 

систем з наноалмазами. Дослідження міжчастинкової взаємодії та структури 

таких рідинних наносистем є предметом вивчення сучасної молекулярної 

фізики [2,3]. Такі дослідження є підґрунтям для вдосконалення технології 

синтезу високостабільних наноалмазних суспензій з наперед заданими 

властивостями та створення нових рідинних систем. 

Останнім часом великого поширення набувають ядерно-фізичні методи 

дослідження наносистем, важливе місце серед яких посідає малокутове 

розсіяння теплових нейтронів [4]. Висока проникна здатність цього типу 

випромінювання, а також застосування методики варіації нейтронного 

контрасту, що базується на ізотопному заміщенні в дисперсійній фазі одних 

ядер хімічного елемента на інші, дозволяють ефективно досліджувати на 

надатомному рівні (1÷100) нм багатокомпонентні об’єкти, якими є рідинні 

системи з наноалмазами. 
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Актуальність теми. Вивчення структури і опис утворення кластерів в 

рідинних системах з наноалмазами має як фундаментальний, так і 

прикладний характер. Такі дослідження дають корисну інформацію про 

рівноважні та кінетичні властивості рідинних систем, для яких характерним є 

кластероутворення. Практичний інтерес пов’язаний насамперед з 

використанням наноалмазів в галузях створення надтвердих композитів, 

антикорозійних покриттів, полірування, а також як тераностичних агентів, 

тобто таких, що використовуються як в діагностиці, так і в терапії, для чого 

природно обирають системи на основі води. Таке застосування вимагає 

детального моніторингу структури різних рідинних систем з наноалмазами, 

що спонукає розвиток експериментальних методик для отримання 

достеменної інформації про будову згаданих наносистем. В молекулярній 

фізиці сучасним методом для дослідження структури нанорозмірних об’єктів 

є малокутове розсіяння нейтронів. Розвиток методик аналізу даних 

малокутового розсіяння нейтронів у випадках багатокомпонентних 

полідисперсних наночастинок та їх кластерів дозволяє більш детально 

дослідити структуру складних рідинних систем. 

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

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на  кафедрі 

молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рамках Комплексної наукової 

програми «Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій». Зміст 

роботи був узгоджений з планами роботи за держбюджетними темами 

«Фундаментальні дослідження молекулярних процесів в рідинних, 

полімерних, медико-біологічних і наносистемах, які визначають їх 

рівноважні та кінетичні властивості» (№ ДР 0106U006363); «Фундаментальні 

дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, 

астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» 

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

наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні 
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дослідження молекулярного рівня організації речовини» 

(№ ДР 0114U003475). 

Мета та завдання досліджень. 

Метою дисертаційної роботи було дослідження структури як частинок 

наноалмазів, так і рідинних систем з наноалмазами, а також виявлення 

механізмів утворення та стабілізації кластерів в згаданих рідинних системах. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

1) розвинути метод варіації нейтронного контрасту в малокутовому розсіянні 

нейтронів для випадку частинок з дифузною поверхнею; 

2) використовуючи методи комп’ютерного моделювання визначити 

чутливість методу малокутового розсіяння нейтронів до визначення 

характеристик полідисперсності наноалмазних частинок; 

3) отримати структурні параметри рідинних систем з наноалмазами на основі 

двох полярних розчинників, а саме води та диметилсульфоксиду; 

4) дослідити структуру і стабільність кластерної рідинної системи вода-

наноалмаз за різних типів поверхневої функціоналізації частинок детонацій-

них наноалмазів; 

5) за допомогою методів малокутового розсіяння нейтронів та 

комп’ютерного моделювання визначити механізм кластероутворення в 

полярних суспензіях наноалмазів; 

6) дослідити кластер-кластерну взаємодію та визначити механізм стабілізації 

кластерів в рідинній системі вода-наноалмаз за допомогою малокутового 

розсіяння нейтронів. 

Об’єктом дослідження є структура рідинних систем на основі 

детонаційних наноалмазів та процеси кластеризації в цих системах. 

Предметом дослідження є особливості структури рідинних систем з 

наноалмазами на основі полярних розчинників. 
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Методи дослідження. Для дослідження будови наноалмазів та їх 

кластерної організації в дисертації були застосовані методи малокутового 

розсіяння нейтронів [4] та комп’ютерного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів. Запропонована модель 

неперервного радіального профілю густини довжини розсіяння нейтронів 

частинок з дифузною поверхнею. На основі даної моделі вперше описані 

спектри малокутового розсіяння нейтронів частинками детонаційних 

наноалмазів. У рамках запропонованого підходу значно спростилися 

залежності інваріантів розсіяння, а саме параметрів наближення Гіньє та 

степеневого режиму розсіяння дифузною поверхнею наноалмазів, від 

нейтронного контрасту, що дозволило отримати унікальну інформацію про 

структуру досліджуваних рідинних систем. На основі даних малокутового 

розсіяння нейтронів було визначено структуру інтерфейсу між алмазним 

станом вуглецю всередині наноалмазних частинок та графеновим станом 

вуглецю на її периферії. Розроблений метод аналізу розподілу неоднорідних 

частинок за розмірами на основі модифікованого індексу полідисперсності, 

який ґрунтується на тому факті, що інваріанти розсіяння пропорційні певним 

моментам функції розподілу частинок за розмірами. За допомогою 

запропонованої моделі одержані та проаналізовані структурні параметри 

наноалмазних рідинних систем на основі води та диметилсульфоксиду. 

Методом малокутового розсіяння нейтронів отримані числа агрегації 

кластерів для розбавлених водних систем наноалмазів. Виявлено, що 

структурна організація кластерів носить фрактальний характер і не залежить 

ні від типу модифікації поверхні наноалмазних частинок, ні від методики 

виготовлення досліджуваної рідинної системи. Вперше показано, що процес 

кластероутворення може бути описаний в рамках моделі обмеженої дифузією 

агрегації. Показано, що кластерам наноалмазів притаманний широкий 

розподіл за розмірами. Вивчено ефективний структурний фактор 

міжчастинкової взаємодії у водній суспензії наноалмазів та показано, що в 

системі переважає відштовхування між кластерами. Виявлено, що за великих 
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концентрацій спостерігалося взаємне проникнення розгалужених структур 

фрактальних кластерів. 

Практичне значення одержаних результатів. Проведені дослідження 

показали, що запропонована методика аналізу розсіяння частинками з 

дифузною поверхнею є ефективною у виявленні структурних особливостей 

багатокомпонентних полідисперсних наносистем, до яких належать 

наноалмазні рідинні системи. Одержані експериментальні результати, з яких 

випливає подібність поведінки детонаційних наноалмазів у воді та 

диметилсульфоксиді, що свідчить про спільний механізм стабілізації 

рідинних систем з наноалмазами на основі різних полярних розчинників. 

Аналіз кластерної організації наноалмазів може бути застосований для 

пояснення низки процесів в рідинних системах. Отримані значення 

фрактальних розмірностей наноалмазних кластерів в поєднанні з їх 

розмірами можуть бути використані при визначені площі поверхні даних 

утворень для їх покриття певними поверхнево-активними речовинами. 

Виявлені особливості кластер-кластерної взаємодії є важливими для 

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

результати сприяють подальшому вдосконаленню технології виробництва 

наноалмазних суспензій з наперед заданими властивостями та подальшого їх 

застосування у техніці та медицині. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення та 

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

предмету, методів дослідження, інтерпретацію отриманих результатів та їхнє 

узагальнення здійснено автором разом з науковим керівником академіком 

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

в співавторстві, дисертант брав активну участь у проведенні експериментів з 

малокутового розсіяння нейтронів рідинними системами з наноалмазами на 

всіх етапах досліджень на різних спектрометрах передових нейтронних 

центрів, обговоренні результатів та написанні всіх робіт, викладених в [5-30]. 

Здобувачем було запропоновано нову модель структури частинок з 
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дифузною поверхнею та було проведено відповідні дослідження структури 

наноалмазних частинок на основі даної моделі, результати яких наведені в 

роботах [7-8,12,18-22,24-25,27,29]. У роботі [8] дисертант виконав 

комп’ютерні розрахунки для детального дослідження меж застосовності 

запропонованої моделі, а також провів порівняльний аналіз структури 

рідинних систем з наноалмазами на основі води та диметилсульфоксиду. У 

роботах [5,6,9,10,13,15,16,17,23,26,30] здобувач провів аналіз кластерної 

організації водних наноалмазних суспензій. У роботах [9,13,15,16,26] 

здобувачем проведено моделювання малокутового розсіяння фрактальними 

структурами для аналізу кластерної організації детонаційних наноалмазів в 

полярних суспензіях, а у роботах [9,23] дисертант провів аналіз кластер-

кластерної взаємодії. 

Апробація результатів дисертації. Результати, представлені в роботі, 

оприлюднювались на міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях: 

1. 5th Central European Training School on Neutron Scattering, May 31-June 04 

2010, Budapest, Hungary. 

2. SANS-YuMO user Meeting at the start-up of scientific experiments on IBR-2M 

devoted to the 75th anniversary of Yu.M Ostanevich. May 27-30, 2011, Dubna, 

RF. 

3. Advanced Carbon Nanostructures (ACN-2011). July 4-8, 2011, St Petersburg, 

RF. 

4. 2nd Conference/School of Young Scientists ‘Diagnostics of carbon 

nanostructures’. July 6, 2011, St Petersburg, RF. 

5. 5th European Conference on Neutron Scattering (ECNS-2011). July 17-22, 

2011, Prague, Czech Republic. 

6. The 3rd joint seminar JINR-Romania on Neutron physics for investigations of 

nuclei, condensed matter and life sciences. July 24-30, 2011, Targoviste, Romania. 

7. VIII Национальная конференция «Рентгеновское, синхротронное 

излучения, нейтроны и электроны для исследования наносистем и 
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материалов. Нано-био-инфо-когнитивные технологии» (РСНЭ-НБИК-2011). 

14-18 ноября 2011, Москва, РФ. 

8. XVI научная конференция Объединения молодых учёных и специалистов 

ОИЯИ (ОМУС-2012), 6-11 февраля 2012, Дубна, РФ. 

9. 46-я Школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния (ФКС-2012). 

12-17 марта 2012, Гатчина, РФ. 

10. 7th Central European Training School on Neutron Scattering, May 14-18, 

2012, Budapest, Hungary. 

11. 15th International small-angle scattering conference (SAS-2012). 

November 18-23, 2012, Sydney, Australia. 

12. 47-я Школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния (ФКС-2013). 

11-16 марта 2013, Гатчина, РФ. 

13. XVII научная конференция Объединения молодых ученых и 

специалистов ОИЯИ (ОМУС-2013). 8-12 апреля 2013, Дубна, РФ. 

14. Advanced carbon nanostructures (ACNS-2013). July 1-5, 2013, St Petersburg, 

RF. 

15. 3rd Conference/School of Young Scientists ‘Diagnostics of carbon 

nanostructures’, July 3, 2013, St Petersburg, RF. 

16. Совещание по малоугловому рассеянию и рефлектометрии «МУРомец-

2013». 19-20 сентября 2013, Гатчина, РФ. 

17. II Международная конференция «Многомасштабное моделирование 

структур, строение вещества, наноматериалы и нанотехнологии». 11-14 

ноября 2013, Тула, РФ. 

18. 48-я Школа ПИЯФ по физике конденсированного состояния (ФКС-2014). 

10-15 марта 2013, Гатчина, РФ. 

19. Physics of Liquid Matter: Modern Problems (PLMMP-2014). May 23-27, 

2014, Kyiv, Ukraine. 

20. International Conference ‘Condensed Matter Research at the IBR-2’ (CMR-

2014). June 24-27, 2014, Dubna, RF. 
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21. International conference on diamond and carbon materials. September 7-11, 

2014, Madrid, Spain. 

22. XIX научная конференция Объединения молодых ученых и специалистов 

ОИЯИ (ОМУС-2015). 16-20 февраля 2015, Дубна, РФ. 

23. 19th Research workshop ‘Nucleation Theory and Applications’. April 12-19, 

2015, Dubna, RF. 

24. Наукова конференція молодих вчених «Наука XXI сторіччя: сучасні 

проблеми фізики». 12-15 травня 2015, Київ, Україна. 

Публікації. Основні ідеї та результати дисертації опубліковано в 26 

працях, у тому числі 6 статей в реферованих фахових журналах, 1 стаття в 

збірці трудів конференції та 19 тез доповідей на наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТОНАЦІЙНИХ НАНОАЛМАЗІВ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

У даному розділі представлено огляд літературних даних про 

структурні дослідження рідинних систем наноалмазів, що згідно 

класифікації рідинного стану [2,3] відносяться до колоїдних суспензій, так 

як тверді дисперсні частинки знаходяться у рідкому дисперсійному 

середовищі. Наноалмази належать до алотропних форм вуглецю. Вперше 

вивчені в 1960-х роках (див., напр., [1]) наноалмази привернули всесвітню 

увагу завдяки своєму відносно дешевому промисловому синтезу на основі 

детонації вуглецевовмісних вибухових речовин, малому розміру первинних 

частинок (порядку одиниць нанометрів), доступною поверхневою 

функціоналізацією, а також високою біосумісністю. Широке коло 

практичних задач вимагає отримання мономерних (не агрегованих) 

суспензій, тому що тенденція до кластероутворення значно впливає на 

фізико-хімічні властивості рідинних систем, в тому числі і рідинних систем з 

наноалмазами. Разом з тим розгалужені кластери наноалмазів знайшли свої 

специфічні застосування. Варто зазначити, що широкомасштабні 

дослідження рідинних систем з наноалмазами досі не призвели до повного 

розуміння процесів агрегації/деагрегації та стабілізації в таких системах. 

 

1.1. Виробництво детонаційних наноалмазів 

 

Алмаз є одним з найтвердіших матеріалів у світі. Він не підвладний 

хімічній корозії і може витримувати радіаційне навантаження та високі 

тиски, має унікальне поєднання найвищого електричного опору і найкращої 

теплопровідності. Алмаз прозорий для ультрафіолетового випромінювання, 

рентгенівських променів, видимого світла і переважної частини 

інфрачервоного спектра. Тобто це ідеальний оптичний матеріал, який може 
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пропускати електромагнітне випромінювання від ультрафіолетового до 

далекого інфрачервоного. За кімнатної температури алмаз демонструє більш 

високу теплопровідність, ніж будь-яка інша речовина у твердому стані. Крім 

високої міцності алмаз має найбільшу атомну густину. З розвитком сучасних 

технологій всі вищенаведені властивості наноалмазів вчені прагнуть 

використовувати при практичних застосуваннях нанорозмірних частинок 

алмазу. 

Методи синтезу алмазних наночастинок почали розвиватись з 60-х 

років XX ст. До них відносять хімічне осадження з газового середовища [31], 

детонаційний синтез з подальшим охолодженням у газовому чи рідкому 

середовищі [32,33], синтез в камерах високого тиску та температури, 

хлорування карбідів [34], іонне опромінення графіту [35], електронне 

опромінення вуглецевих оніонів (багатошарових фулеренів) [36] та ін. 

Більше того, астрономічні дослідження свідчать, що до 20% вуглецю у 

міжзоряному просторі знаходиться у нанолмазному стані [37]. 

Внаслідок розмаїття джерел походження алмазні структури в інтервалі 

розмірів (1÷100) нм відрізняються за формою. Специфічний клас 

наноалмазних частинок, який часто називають ультрананокристалічним або 

ультрадисперсним алмазом, має характерні розміри структурних одиниць 

усього декілька нанометрів, що відділяє його від інших алмазних 

наноструктур з характерними розмірами понад 10 нм. До ультрадисперсних 

відносяться серед інших детонаційні наноалмази. Вони утворюються 

внаслідок вибуху в замкненому об’ємі конденсованих вибухових речовин з 

від’ємним кисневим балансом, наприклад із суміші тринітротолуолу 

(C6H2(NO2)3CH3) та гексогену(C3H6N6O6) у відношенні 3/2. На рис. 1.1 

представлена схема детонаційного синтезу наноалмазів та структура 

наночастинки, утвореної в такий спосіб. 

Аналіз фазової діаграми вуглецю (рис. 1.2) свідчить, що найбільш 

стабільною фазою вуглецю за низьких тисків є графіт та алмаз за високих 

тисків, а температура плавлення для обох фаз складає близько 4500ºC (точне 
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значення залежить від тиску). Для нанорозмірних вуглецевих матеріалів 

фазова діаграма подібна, однак при цьому рідка фаза знаходиться при 

нижчих температурах [33,38], ніж рідка фаза вуглецевих матеріалів зі 

значними розмірами. 

 

    (а)       (б) 

          

Рис. 1.1. (а) Схема синтезу наноалмазів шляхом детонації суміші 

тринітротолуолу (60%) та гексогену (40%) в закритій металевій камері в 

атмосфері азот-вуглекислий газ-вода; (б) Модель структури частинки 

наноалмазу з розміром 5 нм: алмазне ядро (сірий колір) покрите шаром sp
2
-

вуглецю (чорний колір) та поверхневих функціональних груп, які 

стабілізують частинку [33] 

 

Повертаючись до синтезу наноалмазів детонаційними методом слід 

сказати, що в процесі вибуху тиск та температура в камері швидко 

зростають, досягаючи точки Чемпена-Жуге [39]. Фізичний зміст вказаної 

точки полягає в тому, що детонаційна хвиля поширюється з мінімальною 

можливою швидкістю, і швидкість протікання реакції за фронтом 

детонаційної хвилі дорівнює швидкості звуку в продуктах детонації. Ця 

точка знаходиться в області розмірів (1÷2) нм для багатьох вибухівок. Коли 

температура в камері починає зменшуватися по адіабаті, атоми вуглецю 
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починають поступово формувати нанокристаліти алмазу. Коли тиск падає 

нижче лінії рівноваги, то ріст наноалмазів припиняється і починається 

формування графіту. Утворені таким чином наноалмази мають переважно 

сферичну форму і велику частку поверхневих атомів, як це ми бачимо на 

рис. 1.1б. 

 

       (а)       (б) 

 

Рис. 1.2. Фазова діаграма вуглецю p-T-розмір, (а) [38], та її проекція на 

площину p-T, (б) [33]; стрілкою показано адіабатичний процес виходу із 

точки Чемпена-Жуге (т. А) 

 

Нерівноважність умов синтезу та скінченність об’єму вибухової 

камери сприяють наявності певного розподілу за розмірами синтезованих 

наноалмазних частинок. Такий розподіл згідно статистичної фізики повинен 

мати форму, близьку до логарифмічно нормального (логнормального), тому 

що процес утворення і росту наноалмазів є мультиплікативним [40]. 

Центральна гранична теорема стверджує, що адитивний процес як сума 

багатьох випадкових процесів дає при граничному переході нормальний 

розподіл. Коли ж ми маємо справу з добутком багатьох випадкових 

процесів, отримуємо логнормальний розподіл [40]. 
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1.2. Рідинні системи з наноалмазами 

 

Детонаційний синтез є лише першим етапом виробництва наноалмазів, 

оскільки його результатом є шихта, яка окрім наноалмазів містить значну 

кількість домішок. Первинне очищення шихти дозволяє отримувати 

порошки наноалмазів. За сучасними уявленнями [41] наноалмазний порошок 

– це конгломерат агрегатів різного розміру, що мають в своєму ядрі 

найбільш міцний комплекс спечених алмазних кристалітів з розміром в 

діапазоні (60÷200) нм. Для таких структур був запропонований термін 

аглютинати. Схематична структура аглютинатів показана на рис. 1.3. Вони 

є агрегатами, що утворились завдяки ковалентним зв’язкам поверхневих 

функціональних груп частинок наноалмазів [42,43]. Малокутові нейтронні 

дослідження наноалмазних порошків показали, що вони мають розгалужену 

пористу структуру [44], яка може реорганізуватися зі збільшенням тиску до 

сотень МПа (рис. 1.3б). Даний факт вказує на принципову можливість 

деагрегації наноалмазних аглютинатів. 

 

   (а)      (б)   

 

Рис. 1.3. Будова аглютинатів наноалмазів на рівні (1÷100) нм в порошках 

детонаційних наноалмазів до [41] та після [44] експериментів з малокутового 

розсіяння нейтронів 
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Процес деагрегації аглютинатів пов’язаний з диспергуванням у рідкі 

середовища, переважно воду, з подальшим застосуванням потужного 

ультразвуку, оксидації та перемелювання з використанням при цьому 30-

мкм цирконієвих кульок (рис. 1.4) (див., напр., [1,43]). На основі даних 

динамічного розсіяння світла було зроблено висновок про повну деагрегацію 

аглютинатів на наноалмазні частинки [41,45,46]. 

 

      (а)      (б)   

 

Рис. 1.4. Схематичне зображення установок для деагрегації диспергованих 

наноалмазних аглютинатів: перемелення в рідкому середовищі (а) та 

потужна ультразвукова ванна (б) [43]. В обох випадках використання 

мікрометрових кульок підвищує ефективність деагрегації [1] 

 

На рис. 1.5 наведена підсумкова схема отримання частинок 

наноалмазів. Автор роботи [1] вважає, що процес перемелення з 

використанням мікрометрових кульок може призводити до додаткового 

утворення sp
2
-вуглецю на поверхні частинок під впливом ударів кульок, та 
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ставить за мету повне очищення поверхні наноалмазів від графітової 

компоненти. Однак ми вважаємо, що sp
2
-стани, або графенові стани, є 

невід’ємною компонентою частинок ультрадисперсного алмазу і не можуть 

бути повністю усунені. Аглютинати можуть містити певні домішки, 

графітові фрагменти і аморфний вуглець на межі зерен, та залишаються 

незмінними під час кислотної оксидації. Процеси перемелення та оксидації 

дозволяють отримати окремі частинки наноалмазів. 

 

 

Рис. 1.5. Схема перетворень аглютинатів, що відбуваються в процесі 

очищення та деагрегації детонаційних наноалмазів [1] 

 

Технологія застосування наноалмазів передбачає, як правило, 

створення неводних суспензій. Низька пряма розчинність в розчинниках не 

обов’язково означає неможливість деагрегації з використанням 

вищенаведених методів, тому важливо знайти гарні розчинники для 

диспергування. В роботі [46] різні розчинники перевірялися на можливість 

отримання стабільної суспензії наноалмазів. Використовувалися три методи 

диспергування: інтенсивна ультразвукова обробка, перемелення в рідкому 
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середовищі з застосуванням мікрометрових дробин та ультразвукова 

деагрегація з застосуванням мікрометрових дробин. Останні два методи 

виявилися більш ефективними. Було зроблено висновок, що висока 

полярність рідини-носія в загальному випадку сприяє диспергуванню 

наноалмазів. Зокрема, виготовлення рідинної системи на основі 

диметилсульфоксиду (ДМСО, (CH₃)₂SO) навіть ефективніше, аніж на основі 

води. Однією з причин цього є те, що ДМСО є одним з найсильніших 

акцепторів водневих зв'язків, що на кілька порядків величини сильніший, 

ніж вода. В той же час, він не може діяти як донор водневих зв’язків через 

свою апротонну природу. Ця властивість спричиняє ефективне руйнування 

будь-яких водневих зв’язків, що зв’язують частинки, а також утворення 

стабільної сольватної оболонки навколо кожної частинки. 

Детонаційні наноалмази є колоїдним станом алмазної речовини. При 

середньому діаметрі частинки 4 нм частка поверхневих атомів складає 

≈ 20% [47]. Це призводить до порушення симетрії в розташуванні атомів 

вуглецю поблизу поверхні та зменшення періоду гратки [48], як це свідчить 

з фотографії на рис. 1.6. Тому властивості наноалмазів визначаються станом 

їх поверхні в значно більшій мірі, ніж властивості великих кристалів алмазу, 

де частка поверхневих атомів надзвичайно мала. 

 

Рис. 1.6. Електронна мікрофотографія частинки наноалмазу [43] 

 

Відомо, що різні умови охолодження продуктів вибуху та 

застосування різних технологій подальшого очищення алмазної шихти 

впливають на співвідношення атомів вуглецю в станах sp
3
- та sp

2
-
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гібридизації, що знаходяться в оболонці наноалмазу, і як наслідок, на її 

склад і структуру [43]. Дійсно, спостерігається відмінність не лише в складі 

оболонок, а і в їх товщині, тобто в кількості шарів вуглецю та у 

міжплощинних відстанях в оболонці. 

В детонаційному наноалмазі крім вуглецю можлива присутність 

домішкових атомів, причому вміст останніх залежить від умов синтезу 

наноалмазів, їх очистки і подальшої обробки [48,49]. Переважна частина 

домішок знаходиться у складі поверхневих функціональних груп. 

Функціональні групи можна частково зруйнувати, замінити на інші, але вони 

завжди присутні на поверхні наноалмазів, як це зображено на рис. 1.7. Даний 

факт відкриває широкі можливості функціоналізації для керування фізико-

хімічними властивостями. 

 

Рис. 1.7. Схематичне зображення поверхні наноалмазів, покритої 

різноманітними функціональними групами [43] 

 

Наявність значної питомої площі поверхні та функціональних груп на 

ній призводить до того, що нанорозмірні алмази схильні до агрегації [48-51] 

(рис. 1.8). Утворення кластерів визначається не лише термодинамічними 

умовами рідинної системи, а і фізико-хімічними властивостями поверхні 

частинок. При цьому в залежності від природи функціонального покриття 

суттєво змінюються колоїдні властивості наноалмазів. Утворені агрегати 

мають фрактальну (масштабно-інваріантну, самоподібну) структуру [44,51]. 

Ці агрегати можуть руйнуватися ультразвуком. В суспензіях також можуть 

утворюватись сітки та волокна, що засвідчує існування дипольного моменту 
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у наночастинок алмазу [50], який сприяє утворенню надмолекулярних 

структур. Однак, незважаючи на формування кластерів, такі суспензії мають 

високу стабільність (≈ 1 рік [51,52]). Стабілізаційний механізм такої рідинної 

системи досі вивчається [46,53]. 

 

 

Рис. 1.8. Приклади фрактальної агрегації наноалмазних частинок в 

колоїдних суспензіях [50] 

 

В роботі [51] за допомогою методу малокутового розсіяння нейтронів 

досліджувалася структура наноалмазних кластерів в суспензіях на основі 

води та ДМСО. Розміри та фрактальна структура кластерів для обох 

рідинних систем виявилися ідентичними. Варіювання концентрації 

наноалмазів дозволило вивчити взаємодію між агрегатами, яка носить 

відштовхувальний характер, причому дещо більший для ДМСО у порівнянні 

з водою. Було показано, що незважаючи на це, за великих концентрацій 

розгалужена структура дозволяє взаємопроникнення кластерів. Процедура 

варіації нейтронного контрасту вказала на однорідність кластерів 

наноалмазів, тобто на відсутність закритих пор, недоступних розчиннику. 

Аналіз в рамках моделі «ядро-оболонка» дозволив оцінити середню густину 

розсіяння частинок, що засвідчило присутність неалмазної компоненти, а 

саме графену, на поверхні частинок. Схематична модель для різних 

колоїдних станів наноалмазних кристалітів подана на рис. 1.9. На першій 

позиції представлено початковий порошок наноалмазних аглютинатів, які 
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містять закриті пори. На другій - суспензії одразу після процедури 

диспергування: спостерігаються поодинокі частинки. На третій - 

наноалмазні суспензії після формування кластерів. Розмір структурних 

одиниць оцінений на рівні 7 нм, товщина неалмазної оболонки – 0.5 нм. На 

четвертій позиції представлені суспензії наноалмазів за великих 

концентрацій (частка порядку 10% за масою). Кластери проникають один в 

одного. З’являються пори, доступні для рідини. Як це показано на п’ятій 

позиції схеми, в наноалмазних суспензіях після випаровування 

дисперсійного середовища виявлена рідина в нанорозмірних порах. 

 

 

Рис. 1.9. Схема різних колоїдних станів алмазних нанокристалітів у 

вивчених системах [51] 

 

Крім нейтронних було проведено ще ряд рентгенівських досліджень. 

Наприклад, автори [54] вивчали просторову структуру агрегатів, 

сформованих детонаційними наноалмазами в супензіях, використовуючи як 

малокутову, так і ширококутову дифракцію рентгенівського 

випромінювання. Отримані результати співпали з результатами нейтронної 

діагностики стосовно характерних розмірів та характеристик поверхні 

частинок. Було зроблено висновок про первинну кластеризацію (4÷5) 

частинок, що згодом збираються в великі агрегати. Рентгенівська дифракція 
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показала, що для різних серій зразків повторюється чітко виражена 

структура кристалічної гратки алмазу. 

 

1.3. Практичні застосування наноалмазів 

 

Наноалмаз має високу питому площу поверхні, а також поверхневу 

енергію, що дозволяє використовувати його для створення нанокомпозитних 

матеріалів, селективних каталізаторів, адсорбентів, елементів 

наноелектроніки, а також матеріалів, що використовуються в біології та 

медицині. Наноалмази здатні підвищити якість магнітних систем запису, 

покращити фізичні властивості резин, керамік, полімерних композитів, 

абразивних інструментів, мастильних матеріалів, об’єктів медико-

біологічного застосування. Крім того, наноалмази продемонстрували чудові 

оптичні і механічні властивості. 

В роботі [55] проводився аналіз даних квазіпружного розсіяння 

нейтронів на водній суспензії наноалмазів. Експеримент був виконаний на 

спектрометрі непружного розсіяння нейтронів ДІН-2ПІ на реакторі ІБР-2 

Лабораторії нейтронної фізики імені І.М. Франка (ОІЯД, Дубна). Знайдені 

спектри квазіпружного розсіяння нейтронів запропоновано інтерпретувати, 

вважаючи властивості розчинника незмінними, за винятком вузької 

поверхневої області поблизу поверхні наночастинок порядку (2÷3) атомних 

шарів, де властивості розчинника змінюються радикально (т.з. гідратаційна 

вода). В результаті вдалося отримати повні коефіцієнти самодифузії води без 

домішок (1.54(1)·10
-5

см
2
/с), дисперсійної води, тобто рідини-носія 

наноалмазної суспензії, (1.60(1)·10
-5

см
2
/с) та гідратаційної води 

(1.05(5)·10
-5

 см
2
/с). Ця інформація без сумніву корисна при вивченні 

процесів гідратації та кластеризації, так як стійкість рідинної системи та 

кінетика агрегації наночастинок в ній визначаються структурно-

динамічними особливостями гідратної оболонки, які в свою чергу пов’язані 
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як з властивостями власної сітки водневих зв’язків, так і з характером 

взаємодії С-Н2О. 

В лабораторії фізики кластерних структур Фізико-технічного інституту 

ім. Йоффе (Санкт-Петербург, РФ) при високих тисках та температурах були 

синтезовані композиційні матеріали, що містять нано- та мікрокристалічні 

алмази [56]. Була досліджена теплопровідність, визначені оптимальні 

режими спікання, а також показано, що, незважаючи на збільшення площі 

міжкристалічних границь зі зменшенням розміру наноалмазів, 

теплопровідність композитів досягає великих значень (50 Вт/(м·К)). 

Методом капілярної інфільтрації міді в шар частинок алмазу з попередньо 

нанесеним вольфрамовим покриттям було отримано композитний матеріал з 

теплопровідністю до 910 Вт/(м·К), що за сукупністю характеристик має 

низку переваг у порівнянні з іншими матеріалами, призначеними для 

тепловідводів. 

Тонкі прозорі електроди з легованих бором нанокристалічних алмазів 

в поєднанні з п’єзоприводами, що складаються з нітриду алюмінію або 

цирконат-титанату свинцю, забезпечують механічно стійкі мембранні 

мікролінзи. Такі мікролінзи здатні працювати на високих частотах 

повторення, в екстремальних умовах та з високою точністю. Ці мікролінзи 

підходять для точного налаштування фокусу поряд з фронтом хвилі або для 

абераційних поправок в складних оптичних систем [57]. Статичні механічні 

характеристики таких мікролінз вимірювали за допомогою інтерферометрії 

білого світла. 

Було показано, що наноалмази значно поліпшують видалення ліпідів з 

гідрофобної поверхні при кімнатній температурі з використанням аніонних 

чи неіонних поверхнево-активних речовин. В ході дослідження було 

виявлено, що добавки наноалмазів до миючого засобу підвищують 

ефективність видалення бруду і жиру за кімнатних температур. 

Принципово новий вид добавки в змащувальні матеріали на основі 

ультрадисперсних алмазів призначений для значного покращення захисних 
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властивостей змазок, збільшення їх ефективного строку служби, відновлення 

і захисту від зношення вузлів тертя різних машин і механізмів, зниження 

витрат паливно-мастильних матеріалів [52]. 

Для мастильних матеріалів ультрадисперсні алмази можуть дати новий 

клас добавок, який може бути спеціально спроектований для захисту і 

відновлення вузлів тертя в різних механізмах шляхом оптимізації захисних 

властивостей і ефективного терміну служби мастильних матеріалів. 

Наноалмази використовуються в дослідженнях, проведених на 

синтетичних алмазних плівках при хімічному осадженні з газової фази. 

Висока густина алмазних центрів нуклеації може бути досягнута на різних 

підкладках з використанням суспензій ультрадисперсних наноалмазів. Ці 

підкладки згодом покривають шляхом нанесення високоякісних легованих 

алмазних плівок з газової фази. Селективна нуклеація може давати алмазні 

сітки з різною прозорістю. Отримані високоякісні леговані алмазні сітки 

можуть бути використані як найбільш перспективні електроди для 

електрохімії. 

Наноалмази також були випробувані як добавка в металеві гальванічні 

покриття [43]. Широке застосування мають хром-алмазні зносостійкі 

покриття для нафтовидобутку. Наноалмази значно підвищують 

мікротвердість використовуваних композитів. Метал-алмазні покриття з 

нанокристалічною структурою наносяться на поверхню пристроїв, що 

працюють в екстремальних умовах, наприклад, на золотникові клапани 

глибинних штангових насосів. 

Виробництво деяких композиційних покриттів включає нанесення 

наноалмазів розміром (4÷6) нм і металів при електрохімічному і хімічному 

відновленні металів зі спеціальних сольових розчинів. Отримані двофазні 

композиційні електрохімічні покриття містять металеву матрицю з 

дисперсними частинками наноалмазів, які вбудовані в неї. Також 

наноалмазний порошок широко використовується в різних полірувальних 

матеріалах для отримання гладких поверхонь. 
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Наноалмази знайшли своє застосування і в хроматографії. Це 

динамічний сорбційний метод розділення та аналізу розчинів та сумішей 

речовин. В роботі [58] були вивчені залежності утримання фенолів на 

мікродисперсному спеченому детонаційному наноалмазі. Показано, що за 

високих вмістів ацетонітрилу і метанолу в водно-органічних середовищах 

утримання вивчених сполук на наноалмазах відбувається за механізмом 

нормально-фазової рідинної хроматографії за рахунок гідрофільних 

взаємодій різноманітної природи. Знайдено, що утримання фенолів обернено 

пропорційно кислотності фенольних груп. Це може бути використано для їх 

селективного розділення. 

Чутлива плівка газового сенсора на основі наноалмазу для 

детектування нейрогормону дофаміну дозволила отримати чудовий 

електрохімічний відгук [59]. 

Вуглецеві оніони, які виробляються з наноалмазів шляхом 

графітизації, а також доповані бором наноалмази мають великий потенціал 

для застосування в енергозберігаючих технологіях та батареях [60]. 

З розвитком нанотехнологій різні наноструктуровані матеріали 

пропонуються виробниками для використання в біології та медицині. Висока 

адсорбційна здатність, велика питома площа поверхні, гідрофобність 

поверхні детонаційних наноалмазів дозволяють використовувати 

наноалмази в онкології, гастроентерології, при судинних захворюваннях, 

при виробництві ліків та ін. [32,61]. 

Додавання наноалмазів в контрастуючу речовину при проведенні 

магнітно-резонансної томографії значно підвищує якість та контрастність 

зображення. 

Важлива властивість наноалмазів – їх здатність до надзвичайно 

інтенсивної флуоресценції, яку можна побачити неозброєним оком в 

суспензії, що містить лише 0.004 мас. % наноалмазів. Механізм цього явища 

пов’язують з наявністю дефектів азот-вакансія в кристалічній гратці алмазу 

[62]. Флуоресцентні наноалмази починають використовувати в 
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біомедичнних діагностичних процедурах, оскільки ефективність такої 

методики вже перевірена [63]. Гідрофобні флуоресцентні наноалмази 

відкривають нові шляхи візуалізації клітинних мембран та інших 

гідрофобних компонентів біологічних систем. Отже, такі кольорові центри 

дефектної природи можуть бути ідеальними маркерами і слугують 

альтернативою молекулярним барвникам. 

Повідомляється про створення на плоскій підкладці надмолекулярної 

структури окисна плівка алюмінію–адгезивний шар–наноалмаз–люцифераза. 

Показано, що фермент зберігає каталітичну активність в даній структурі і 

вона може розглядатися як прототип люмінесцентного біочіпу для 

використання в біолюмінесцентному аналізі. Вже випробувано застосування 

наноалмазів для виділення рекомбінантного апообеліну і рекомбінантної 

люциферази з певних бактеріальних клітин. Використання наноалмазів 

спрощує процедури очищення білків, скорочує час їх виділення, виключає з 

процесу спеціалізоване хроматографічне обладнання, дозволяє отримати 

високоочищені препарати апообеліну і люциферази з виходом білків 

порядку 45%. 

Окрім флуоресцентного сигналу, алмази мають унікальний сигнал 

комбінаційного розсіяння світла, пов’язаний з фононною модою sp
3
-вуглецю 

за хвильового числа 1332 см
-1

. Цей сигнал не перекривається з більшістю 

раманівських сигналів біосистем і, таким чином, є ідеальним маркером для 

біовізуалізації [64]. Приклади візуалізації бактерій (напр., кишкової палички) 

через виявлення алмазного сигналу комбінаційного розсіяння були 

представлені Переведенцевою та ін. [65]. 

В новітніх технологіях наноалмази знаходять широке застосування для 

підвищення флуоресценції. Зростає також інтерес до розвитку можливостей 

модифікації поверхні наноалмазів та функціоналізації шляхом приєднання 

різноманітних біомолекул для взаємодії з відповідними цілями. Наноалмази 

були застосовані в багатьох випадках для біовізуалізації як альтернатива 

флуоресцентних барвників і квантових точок. Різні піки флуоресценції 
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можуть мати різну інтенсивність, що значною мірою залежить від різних 

способів виробництва і розмірів наноалмазів [66]. Тож такі їх оптичні 

властивості відкривають дорогу розвитку флуоресцентних маркерів на 

основі наноалмазів [67]. Добре вивчені азотні дефектні центри забарвлення 

можуть бути створені у високих концентраціях за допомогою пучків 

протонів з подальшим термічним відпалом [68]. Після такої обробки 

флуоресценція наноалмазів може бути значно збільшена. 

Великі сподівання пов’язують з застосуванням наноалмазів для 

доставки лікарських препаратів [69]. Низька цитотоксичність окреслює 

потенціал їх медичних і біологічних застосувань. Взаємодії з різними видами 

клітин (і деяких тканин) були вивчені як для немодифікованих наноалмазів, 

так і для наноалмазів з біомолекулярними сполуками [70-74]. У цих 

дослідженнях, біосумісність немодифікованих наноалмазів визначається 

фізичними та хімічними властивостями поверхні (наприклад, хімією 

поверхні, зарядом, розмірами, ступенем агрегації), тоді як у випадку 

модифікованих наноалмазів ці властивості визначаються прикріпленими 

молекулами. Низька цитотоксичність наноалмазів надає їм перспективу як 

засобу доставки ліків в певні органи людини. 

Нещодавно було експериментально досліджено вплив наноалмазів на 

живі клітини і показано, що вони справді можуть слугувати 

постачальниками ліків до здорових клітин або ж отруйних речовин до клітин 

ракових пухлин [75]. При цьому не спостерігається негативних наслідків для 

здорових клітин організму, як це відбувається при використанні традиційних 

способів доставки. Матеріали, що використовуються зараз для постачання 

препаратів, можуть викликати запалення, яке може блокувати діяльність 

протиракових ліків і навіть прискорити ріст пухлини, чого не відбувається 

при випуску медпрепарату кристалітами наноалмазу. Дослідники з’єднали 

окремі наноалмазні кристаліти, кожен діаметром в одиниці нанометрів, в 

агрегати розмірами (50÷100) нм, з метою підвищити ефективність матеріалу. 

При досягненні своєї цілі кластер розпадається на окремі частинки і 
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повільно випускає препарат, адсорбований на поверхні. На відміну від 

сучасних засобів локальної доставки ліків шляхом вміщення їх у ліпосоми і 

полімеросоми, кластери наноалмазів не шкодять здоровим клітинам, мають 

розміри в сто разів менші, ніж ліпосоми, але при цьому можуть нести на 

своїй поверхні в кілька разів більше лікарського препарату [75]. Наноалмази 

можуть вільно циркулювати по тілу і легше проникають крізь біомембрани 

всередину клітин. 

Наноалмаз є перспективним матеріалом завдяки своїм поверхневим 

властивостям, які дозволяють модифікацію і сполучення різних 

біофункціональних сполук для керованої, адресної доставки ліків, 

поліпшення взаємодії з клітиною-мішенню і кращого проникнення 

комплексу препарату всередину клітин, поліпшення контролю вивільнення 

лікарського препарату і поставка нерозчинних у воді ліків, та ін. Чжан та ін. 

[76] повідомили про гетерофункціоналізацію (2÷8) нм наноалмазів для 

системи доставки лікарського засобу. Це багатофункціональна система мала 

одночасно можливості в адресності і візуалізації, а також підсилювала 

терапію. Можливість цих кон’югатів, тобто штучно створених гібридних 

макромолекул, що поєднують дві молекули з різними властивостями, 

вивчали на клітинних лініях раку молочної залози людини. Результати 

показали, що терапевтична активність ліків посилюється завдяки 

ковалентному зв’язуванню хіміотерапевтичних і цільових фрагментів на 

поверхні наноалмазів. Лю зі співавторами [77] також успішно ковалентно 

пов'язали наноалмази розміру (3÷5) нм з паклітакселом для доставки ліків і 

терапії раку. Таким чином, ці результати показують, що детонаційні 

наноалмази можуть бути використані для доставки ліків до 

хіміорезистентних пухлин. 

Біосумісність наноалмазів інтенсивно досліджуються в останні кілька 

років. Перш за все вивчалась токсичність наноалмазів для різних біосистем. 

Немодифікований, поверхнево функціоналізований, а також кон'югований 

наноалмази були використані для взаємодії з різними типами клітинних 
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культур і деякими тканинами [71,78-81]. Випробування різних розмірів 

кристалітів при вивченні цитотоксичності показали, що наноалмази з 

розміром частинок близько 100 нм в діаметрі з добре визначеною 

структурою алмазу є нетоксичними для багатьох видів культивованих клітин 

тварин, у той час як цитотоксичність детонаційних наноалмазів з розмірами 

кристалітів (3÷10) нм все ще обговорюються. [71,78], тобто безпечність 

використання потребує додаткового підтвердження. 

Як наступний крок у вивченні взаємодії наноалмазів з більш 

складними біологічними системами може бути розглянутий вплив на імунні 

клітини і кров. У недавньому дослідженні на людських еритроцитах було 

встановлено, що в умовах дослідження наноалмаз не викликає гемолізу, і 

життєздатність клітин не було порушено [82]. Слід зазначити, що взаємодія 

наноалмазів з еритроцитами не змінює процеси дезоксигенації-оксигенації. 

Крім того, не було виявлено жодного суттєвого впливу на властивості 

плазми крові: структуру білків, фактор згортання крові [83] та загальний 

антиоксидантний стан [84]. 

Аналіз взаємодії детонаційних наноалмазів з імунними клітинами 

свідчить, що в залежності від розміру і дози наноалмаз може модифікувати 

активність фагоцитів [85] і збільшити кількість фагоцитуючих нейтрофілів 

[84], які можуть бути корисні в регуляторному лікуванні запальних станів. 

Слід зазначити, що спостережувані ефекти впливу на клітини імунної 

системи мають більш важливе значення, коли наноалмази менші за розміром 

і більш концентровані [86]. Така ж тенденція спостерігається при порівнянні 

впливу наноалмазів на різні клітин та біосистеми. Менш шкідливий вплив 

наноалмазів великих розмірів може бути пов'язано не тільки з розмірними 

ефектами, але також зі структурними відмінностями в частинках різних 

розмірів і походження. 

Слід зазначити, що сигнал флуоресценції досить сильний для 

відстеження однієї частинки наноалмазу в живій клітині [87], в живих 

мікроорганізмах [62] і навіть в червах [63]. Мохан та ін. повідомили про 
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довгострокові in vivo зображення з флуоресцентних наноалмазів в червах 

Caenorhabditis elegans і досліджували нано-біовзаємодію між цим 

наноматеріалом і організмом-господарем [63]. Висока яскравість, відмінна 

світлостійкість і нетоксичні природа дозволяє безперервну візуалізацію всієї 

травної системи і відстеження процесів в живому організмі протягом 

декількох днів. Це було також перше дослідження токсичності в межах 

всього організму. 

Дослідники вивчали взаємодію наноалмазів з організмами (миші і 

кролики), щоб переконатись в їх біосумісності. Ігараші та ін. [88] провели 

моніторинг біосумісності введених наноалмазів в режимі реального часу за 

допомогою флуоресцентної томографії центрів азот-вакансія. Це одна з 

перших робіт, присвячених взаємодії наноалмазів з організмами ссавців. 

Результати роботи свідчать на користь біосумісності наноалмазів на рівні 

організму і дозволяють проводити візуалізацію органів. 

Зазвичай рідинні системи з наноалмазами створюються на основі 

полярних розчинників, таких як вода або спирти (див. п. 1.1). Технологія 

роботи з полімерами потребує, як правило, гідрофобних умов. Нещодавно 

була опублікована робота [89], в якій описується отримання високо 

гідрофобних наноалмазів, які модифікували гідрофобними молекулами 

октадециламіну. 

Разом з візуалізацією та доставкою лікарських засобів наноалмази 

можуть мати низку інших біозастосувань. Наприклад, домішка (C-N=O) в 

ядрі наноалмазу може бути фотолізована двухфотонним поглинанням, що 

призводить до вивільнення N-O та перетворення sp
3
-структури вуглецю в 

структуру sp
2
 - графіт. Таке конформаційне перетворення збільшує розмір 

наноалмазів від 8 до 90 нм, в результаті чого формується попкорн-подібна 

структура [90]. Повідомлялося, що ця реакція переходу може бути корисною 

для нано-скальпелів та інших біомедичних застосувань. 

Тканинна інженерія і регенеративна медицина є галузями, що 

набувають важливого інтересу, особливо враховуючи їх потенціал для 
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відновлення пошкоджених тканин. Було показано, що наноалмазні 

моношари можуть виступати як платформи для росту нейронів, аналогічно 

матеріалам з білковим покриттям [91]. Чудові механічні властивості 

наноалмазів в поєднанні зі здатністю до транспорту біологічно активних 

речовин і біосумісністю сприяють застосуванню наноалмазів для армування 

біодеградабельних полімерів з метою створення багатофункціональних 

платформ тканинної інженерії. Багатофункціональний фотолюмінісцентний 

композитний каркасний матеріал був підготовлений з використанням 

полімеру полі-(L-молочна кислота) і функціоналізованих октадециламіном 

наноалмазів [76]. Однорідна дисперсія наночастинок в полімері призводить 

до значного покращення механічних властивостей композитів і без 

негативних наслідків для проліферації клітин. Інтенсивна флуоресценція 

таких платформ може бути використаний для in vivo моніторингу 

відтворення кісток. 

Разом з низькою цитотоксичність, фізичні та хімічні властивості 

наноалмазів відкривають можливості їх використання як тераностичних 

агентів, тобто таких, що здатні одночасно як до діагностики, так і до терапії 

[59,71]. 

До головних переваг використання наноалмазів в медицині відносять 

їх надзвичайну стабільність, розчинність у воді, але, певна річ, основним 

пріорітетом їх використання перед іншими носіями ліків є їх безпека для 

організму. 

 

Інтерес до наноалмазів великий у всьому світі, проте широкому 

впровадженню перешкоджає ряд проблем, а саме відсутність стандартизації 

наноалмазів, низька стабільність властивостей наноалмазів у деяких 

виробників, незрілість технологій, відсутність досвіду роботи з цим 

матеріалом. Однак унікальні властивості наноалмазів безперечно гарантують 

їх майбутню присутність в арсеналі інноваційних технологій. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОД МАЛОКУТОВОГО РОЗСІЯННЯ НЕЙТРОНІВ В 

СТРУКТУРНІЙ ДІАГНОСТИЦІ НАНОСИСТЕМ 

 

Основним методом, що використовується в даній роботі є метод 

малокутового розсіяння нейтронів. Поряд з застосуванням класичного 

аналізу в наступних розділах розроблено ряд нових підходів до інтерпретації 

даних, що застосовані на практиці в дослідженнях наноалмазних матеріалів. 

В даному розділі розглянемо теоретичні основи методу, експериментальні 

аспекти його реалізації та порівняння з іншими методами структурного 

аналізу. Малокутове розсіяння нейтронів – це пружне розсіяння на 

неоднорідностях речовини, розміри яких суттєво перевищують довжину 

хвилі де Бройля нейтрона [4,92-94]. За допомогою малокутового розсіяння 

нейтронів вивчають наночастинки та їх агрегати, полімери, в тому числі 

біологічні макромолекули, магнітні рідинні системи, порошки, пористі 

структури та інші об’єкти з характерними розмірами в діапазоні (1÷1000) нм. 

Для отримання інформації про надатомну структуру необхідно реєструвати 

дифракційну картину в області малих переданих хвильових векторів (як 

наслідок, згідно до рівняння Вульфа-Брегга, малих кутів розсіяння), що 

відповідає відносно великим розмірам в прямому просторі у порівнянні з 

міжатомними відстанями, звідки й отримав назву сам метод дослідження. 

Перевагою методу малокутового розсіяння нейтронів над оптичними, 

рентгенівськими та електронними дослідженнями речовини є можливість 

вивчення структури в об’ємі завдяки великій проникній здатності цих 

незаряджених частинок. Варто також відмітити, що ефективним способом 

отримання інформації про внутрішні неоднорідності частинок є можливість 

зміни густин довжини розсіяння частинки (або її окремих ділянок) та 

розчинника шляхом ізотопічного заміщення з подальшим аналізом змін 

кривих розсіяння [4]. 
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          2.1. Основи малокутового розсіяння 

 

Взаємодія нейтрона з речовиною має складну природу. По-перше, має 

місце сильна взаємодія, по-друге – електромагнітна, яка зумовлена 

наявністю у нейтрона магнітного дипольного моменту, по-третє, присутня 

взаємодія магнітного моменту нейтрона з кулонівським полем ядра 

(взаємодія Швінгера). Для немагнітних матеріалів основним процесом 

взаємодії нейтрона з речовиною є сильна взаємодія, що в рамках 

малокутового розсіяння нейтронів описується потенціалом Фермі [92]: 

 
22

( ) ( )i i

i

U r b r r
m


   . (2.1) 

Коефіцієнт bi називається довжиною розсіяння ядра і, яке знаходиться в 

точці ir . Довжина ядерного розсіяння нейтронів складним чином залежить 

від параметрів ядра, залишаючись в той же час одного порядку за величиною 

для всіх ізотопів, і практично не залежить від довжини хвилі теплових 

нейтронів [93,95]. Винятковою властивістю нейтронних експериментів є те, 

що довжина розсіяння може мати як додатні, так і від’ємні значення. Для 

деяких ізотопів вона може мати уявну складову, яка відповідає за 

поглинання (
10

B,
112

Cd,
157

Gd, та ін.). 

Коли розсіяння відбувається на сукупності частинок, то внаслідок 

того, що довжина хвилі теплового нейтрона має один порядок з міжатомною 

відстанню, нейтронна хвиля взаємодіє вже не з окремими ядрами, а з їх 

колективом в цілому [94]. Дану специфіку розсіяння можна розглядати 

вводячи поняття довжин когерентного та некогерентного розсіяння: 

 c ib b     та  2 2

nc i ib b b       . (2.2) 

...   означає усереднення за всіма значеннями довжин розсіяння з вагою, що 

відображає розподіл спінових станів та ізотопічний склад. При цьому 

переріз розсіяння розбивається на дві складові – когерентну і некогерентну. 

Когерентне розсіяння є наслідком інтерференції випромінювання на 



35 

впорядкованій структурі наносистем і, як наслідок, несе інформацію про 

будову, а некогерентне розсіяння є джерелом фону в малокутовому 

експерименті. 

Для достатньо малої взаємодії (енергія теплових нейтронів складає 

≈ 25 меВ), як правило, обмежуються першим борнівським наближенням. 

Хвильова функція на великій відстані від розсіювача буде мати вигляд [4]: 

 
'

( , ) exp( ) ( ) '
ik r r

k r ikr f q e r r


     , (2.3) 

де ( )f q – амплітуда розсіяння: 

 '

2
( ) ( ') '

2

iqrm
f q U r e dr


   , (2.4) 

де 'q k k   – переданий хвильовий вектор, k  та 'k  – хвильові вектори 

падаючої та розсіяної хвиль (рис. 2.1). При пружному розсіянні ( | | | ' |k k ) 

модуль вектора розсіяння складає 4 sin( /2)/q    , де θ – кут розсіяння, λ – 

довжина хвилі нейтрона. Для зазначеного потенціалу взаємодії (2.1) 

комплексна амплітуда розсіяння набуває вигляду: 

 
1

( ) ( ) j
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iqr

j

j

f q b q e




  . (2.5) 

В експерименті зазвичай ми маємо справу з системою великої кількості 

частинок. За умов постановки малокутового експерименту відбувається 

ефективне усереднення по фізично нескінченно малому об’єму. Тому ми 

обґрунтовано можемо інтерпретувати результати в континуальному 

наближенні. При цьому густина довжини розсіяння з дискретної: 

 ( ) ( )i i

V

r b r r    , (2.6) 

де сумування проводиться по об’єму частинки V, перетворюється в 

неперервну: 

 ( )
r

i r

V

r b V
 

  
 
  , (2.7) 
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внаслідок усереднення по фізично нескінченно малим об’ємам rV , які 

визначаються насамперед межею роздільної здатності малокутового 

розсіяння нейтронів. Ця величина характеризує різні речовини так само, як і 

густина маси чи густина розподілу електричного потенціалу. Важливо 

відмітити, що незважаючи на те, що густина довжини розсіяння вимірюється 

в см
-2

, вона може мати від’ємні значення, оскільки пропорційна довжині 

розсіяння, знак якої залежить від характеру взаємодії нейтронів з ядрами. 

З вищенаведеного випливає, що амплітуда розсіяння набуває вигляду: 

 ( ) ( ) iqr

V

f q r e dV   , (2.8) 

що, по суті, є перетворенням Фур’є густини довжини розсіяння. Вона 

визначена в оберненому просторі і містить всю структурну інформацію про 

об’єкт, який розсіює. Але в малокутовому розсіянні нейтронів реєструється 

не сама амплітуда розсіяння, а диференціальний переріз розсіяння, що 

дорівнює квадрату модуля амплітуди розсіяння [4]: 

  
2

*( ) ( ) ( )
d

q f q f q f q
d


  


 , (2.9) 

внаслідок чого повністю втрачається інформація про фазу f(q). Існує 

декілька методик, які дозволяють частково відновлювати фазу або, 

використовуючи апріорну інформацію про симетрію форми, 

розшифровувати структуру лише з інформації про модуль амплітуди [4]. 

Експериментально d d   визначається як відношення інтенсивності 

розсіяних теплових нейтронів в певний тілесний кут (с
-1

) до густини потоку 

падаючих нейтронів (с
-1

см
-2

), звідки одиниці вимірювання (см
2
), які дали 

назву терміну – «переріз розсіяння». 

Означений вище диференціальний переріз описує розсіяння від однієї 

наночастинки. Для зручності інтерпретації експериментів його нормують на 

об’єм зразка. Помноживши d d   на кількість наночастинок Np , ми 

отримаємо розсіяння від ансамблю частинок, а розділивши на об’єм зразка, 

Vs, – приведемо вираз (2.9) до одиниць концентрації: n=Np/Vs (см
-3

). Отож 
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класична інтенсивність малокутового розсіяння в певний тілесний кут І(q) – 

це диференційний переріз розсіяння нейтронів системою частинок на 

одиницю об’єму зразка (см
-1

): 

  ( )
d

I q n q
d





 . (2.10) 

 

 

Рис. 2.1. Схема малокутового розсіяння нейтронів, де S – зразок; D – 

позиційно-чутливий детектор 

 

Частіше за все досліджувані системи розсіюють ізотропно, тобто 

розсіювачі розподілені і зорієнтовані випадковим чином. Тоді інтенсивність 

малокутового розсіяння нейтронів усереднюється за всіма кутами між q  та 

r  і ми маємо ізотропний випадок: ( ) ( )I q I q . У цьому випадку спектр 

усереднюється по радіальному куту φ в площині детектора (див. рис. 2.1). 

Закон розсіяння можна знайти, якщо провести усереднення дійсної частину 

виразу (2.9), враховуючи рівняння (2.5), (2.7) та (2.10). Тоді отримуємо 

формулу Дебая: 

 
sin( )

( ) ( ) ( )
i j

i j i j

V i j

q r r
I q n r r drdr

q r r
 




  . (2.11) 
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Слід сказати, що окрім застосування формули (2.11) можливий також 

розрахунок спектру малокутового розсіяння нейтронів шляхом прямого 

усереднення виразу (2.9) по повному тілесному куту: 

 
2

( ) ( )I q n f q


  . (2.12) 

Останній спосіб може бути корисним при моделюванні розсіяння 

складними об’єктами з великою кількістю структурний одиниць, оскільки 

він має лінійну складність, на відміну від формули Дебая, якій притаманна 

квадратична складність. 

Як показано вище, розсіяння частинками в наносистемі прямо 

пов’язане з їх структурою. Наведені викладки описують пряму задачу, а саме 

як за відомою структурою розрахувати спектр малокутового розсіяння 

нейтронів. Загальна постановка завдання структурних досліджень 

конденсованих середовищ формулюється наступним чином: за виміряною 

залежністю I(q) встановити просторовий розподіл густини когерентної 

довжини розсіяння ( )r  в досліджуваному зразку. Така постановка задачі 

фактично приводить до розв’язку оберненої задачі, яка в загальному випадку 

не може бути вирішена точно, оскільки неможливо за одновимірним 

спектром розсіяння відновити тривимірну функцію густини довжини 

розсіяння. Та все ж для певних випадків, наприклад, таких як сферично-

симетричні частинки, можлива повна інтерпретація результатів. 

Малокутовий спектр системи монодисперсних частинок, що не 

взаємодіють, може бути представлений наступним чином: 

 ( ) (0) ( )I q I P q  , (2.13) 

де 

 
2 2(0)I n V  (2.14) 

це інтенсивність розсіяння в нульовий кут;   – середня густина довжини 

розсіяння в об’ємі частинки V; P(q) – нормований формфактор частинки. 

Для частинок простої форми формфактор може бути отриманий в 

аналітичному вигляді [4]. У всіх випадках аргументом функції P(q) є qR, де R 
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– деякий характерний розмір частинки. При зміні цього розміру в α разів, 

тобто проведенні масштабного перетворення, закон розсіяння може бути 

отриманий простою зміною масштабу q в 1/α разів [[4,95]. Іншими словами, 

подібні тіла мають схожі криві розсіяння. 

В експерименті зазвичай мають справу з системою великої кількості 

частинок, що знаходяться в деякому середовищі. Таку систему можна 

представити як групу частинок, розміщених в деякому носії (умовно, в 

розчиннику). Так як в рамках методу малокутового розсіяння нейтронів ми 

обґрунтовано можемо інтерпретувати результати в континуальному 

наближенні, то розчинник вважають однорідним з густиною довжини 

розсіяння s . Тоді ефективна густина розсіяння може бути отримана 

відніманням від ( )r  середньої густини розсіяння розчинника. 

Зареєстрована інтенсивність складається з розсіяння групою частинок з 

ефективною густиною довжини розсіяння ( ) sr   та розсіяння 

розчинником. Отримані вище формули залишаються справедливими при 

заміні густини довжини розсіяння частинки на ефективну густину розсіяння. 

Характер різницевої кривої залежить від співвідношення між густинами 

розсіяння частинки і розчинника, яке зручно характеризувати за допомогою 

нейтронного контрасту – різниці середніх густин розсіяння частинки і 

розчинника [94,96]: 

 ( ) s sr          . (2.15) 

Нейтронний контраст є важливою характеристикою системи при 

дослідженнях речовини методом малокутового розсіяння нейтронів. При 

сильному контрасті частинки її форму «видно» більш чітко (рис. 2.2). 

Навпаки, за малого контрасту ( s  ) основний внесок даватимуть 

неоднорідності частинки, а сигнал буде слабким відносно фону. Випадок 

s   називається точкою компенсації, так як в даному випадку розсіяння 

від частинки мінімізується, а для однорідних частинок повністю 

«компенсується». Якщо частики у розчині складаються з декількох 
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компонент, то змінюючи контраст завдяки зміні густини розсіяння 

розчинника, можна отримувати розсіяння від різних компонент частинки та 

їх комбінацій, що несе більш точну інформацію про структуру 

досліджуваних частинок (рис. 2.2). Зміна індикатриси розсіяння шляхом 

варіації густини довжини розсіяння нейтронів отримала назву методу 

варіації контрасту. 

 

 

Рис. 2.2. Внески в розсіяння від різних компонент частинок, їх форми та 

внутрішніх неоднорідностей 

 

Отож, спектр малокутового розсіяння нейтронів містить всю 

інформацію про структуру неоднорідностей. В ньому зосереджений опис як 

форми, так і флуктуацій густини розсіяння в об’ємі частинок. Варіація 

нейтронного контрасту дозволяє розділяти зазначені внески в розсіяння, 

наприклад, в рамках методу базисних функцій. Основу складає той факт, що 

будь-яка малокутова крива може бути представлена у вигляді скінченного 

ряду [97]: 
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 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )s cs cI q I q I q I q       , (2.16) 

де Ic, Is, Ics – це так звані базисні функції, першу з яких традиційно називають 

розсіянням на формі. Це розсіяння реєструється за умови нескінченного 

нейтронного контрасту. Друга базисна функція Is пов’язана з розсіянням на 

внутрішніх неоднорідностях, яке спостерігається при розсіянні за умови 

нульового нейтронного контрасту. Присутній також перехресний доданок Ics, 

що визначається обома вказаними факторами. 

Коли наночастинки полідисперсні, вищенаведені вирази слід 

усереднити, враховуючи функцію розподілу за розмірами DN(R): 

 
max

min

( ) (0) ( , ) ( )

R

N

R

I q I P q R D R dR   , (2.17) 

де явно вказана залежність формфактору окремої частинки від її розміру 

P(q,R). I(0) включена в усереднення, тому що вона пропорційна квадрату 

об’єму частинок, який залежить від розміру. Тому, природно, виникають два 

типи постановки задач: відновлення функції розподілу за розмірами при 

відомому формфакторі або ж дослідження структури частинок при відомій 

функції полідисперсності. Зазначимо, що для ряду наносистем можливий 

аналіз обох аспектів будови без застосування комплементарних методів 

[4,8,98,99]. 

Для полідисперсних систем середні густини довжини розсіяння різних 

частинок відрізняються між собою. В цьому випадку нейтронний контраст 

може бути означений в рамках методу модифікованих базисних функцій як 

[96]: 

 e s      (2.18) 

відносно ефективної точки компенсації: 

 
2 2

e V V       . (2.19) 

Тоді ряд по нейтронному контрасту набуває вигляду: 

 
2( ) ( ) ( ) ( ) ( )s cs cI q I q I q I q       (2.20) 
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де тепер функція ( )cI q  описує розсіяння на усередненій формі. Взагалі 

кажучи, на відміну від ( )sI q  та ( )csI q , функція ( )cI q  визначається 

однозначно, незалежно від вибору контрасту, так як вираз (2.20) є ніщо інше 

як квадратична форма відносно нейтронного контрасту, а, як відомо, 

коефіцієнт при квадраті змінної не залежить від перегрупування доданків 

внаслідок зміни системи відліку. Тобто, вимірявши розсіяння при трьох 

контрастах ми отримуємо систему трьох рівнянь, розв’язок якої однозначно 

дає ( )cI q , що залежить лише від попарних різниць густини довжини 

розчинника. Для зменшення похибки результатів, що забезпечить 

детальнішу діагностику структури наносистем, необхідне проведення 

вимірювання при якомога більшому числі нейтронних контрастів [100]. 

Разом з тим варто пам’ятати, що відносно близькі значення ρs дають майже 

ідентичні криві розсіяння, тож необґрунтоване збільшення точок по 

контрасту призводить до штучного накопичення похибок. Перевіркою 

узгодженості даного підходу виступає базисна функція ( )sI q , яка повинна 

повторювати експериментальну криву розсіяння, отриману за нульового 

модифікованого контрасту. 

Малокутове розсіяння нейтронів можна аналізувати, використовуючи 

інваріанти розсіяння. Так, для достатньо малих переданих хвильових 

векторів (q < 1/
gR ) крива розсіяння описується законом Гіньє: 

 
2 2 3

( ) (0) gq R
I q I e


  , (2.21) 

де 

 2 2 2(0) ( )I n V nD V    , (2.22) 

 2 2 2 2

g gR R V V      , (2.23) 

    2 2 ( ) ( )g s s

V V

R r r dr r dr        , (2.24) 

 
2 2( )eD V V        . (2.25) 



43 

Rg – радіус інерції розподілу густини розсіяння всередині частинки, 

пов’язаний з її формою; 
gR  – спостережуваний (усереднений) радіус інерції. 

З означення (2.22) бачимо, що величина e  може бути знайдена 

експериментально як мінімум квадратичної залежності I(0) від ρs. Для 

полідисперсних частинок в загальному випадку маємо наступну залежність 

спостережуваного радіусу інерції від контрасту: 

 
2 2

2

2 2 2
1

( ) ( )
c

g

R V A B D
R

V   

    
            

 , (2.26) 

де 

 2 1 2 2 22 ( )e cA V aV R V              , (2.27) 

 2 1 2 2 2 2( ) ( )e e cB V bV aV R V                    , (2.28) 

Тут Rc – це радіус інерції форми частинки. Параметри a та b визначаються 

через флуктуації густини довжини розсіяння всередині частинок і описують 

відносне розташування різних компонент: 

 1 2( ( ) )
V

a V r r dr    , (2.29) 

 2

1 2 1 2 1 2( ( ) )( ( ) )( )

c c

c

V V

b V r r rr drdr        . (2.30) 

Окрім параметрів Гіньє інформативним є інтеграл Порода: 

 
2

0

( )Q I q q dq


   , (2.31) 

тому що з нього можна отримати так званий об’єм Порода: 

 22 (0)pV I Q  , (2.32) 

який дорівнює об’єму частинки у монодисперсному випадку. Зміни з 

контрастом оберненого об’єму Порода для полідисперсних частинок 

описується залежністю: 

 
2 2 2

1
1

( ) ( )
p

V E F D

VV   

    
            

 , (2.33) 
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де 

 2 12 ( )eE V V        , (2.34) 

  22 1 2 2( )eF V V V           
  

 . (2.35) 

Отож, метод модифікованих базисних функцій [96] значно складніший 

у порівнянні з класичним підходом для монодисперсних систем [97], та все 

ж припускає можливу інтерпретацію даних розсіяння. Залежності інваріантів 

розсіяння від контрасту містять додаткові параметри, які несуть інформацію 

як про функцію розподілу за розмірами, так і про внутрішню будову 

частинок. 

Даючи означення малокутового розсіяння, ми зазначали, що з 

математичної точки зору, фізичний процес розсіяння описується 

перетворенням Фур’є. Формула Дебая (2.11) дозволяє розрахувати спектр 

розсіяння за відомою структурою, однак точний розв’язок оберненої задачі 

неможливий з огляду на часткову втрату інформації про структуру в зв’язку з 

випадковою орієнтацією частинок в системі, а також фундаментальною 

фазовою проблемою [101,102]. Внаслідок цього, тривимірній розподіл 

густини довжини розсіяння ( )r  переходить в одновимірний розподіл, що 

може бути описаний, наприклад, автокореляційною функцією частинки: 

 ( ) ( ') ( ')r r r r     . (2.36) 

Вона визначається як середній по часу розподіл густини довжини розсіяння в 

об’ємі частинки навколо виділеної точки в залежності від радіусу, що 

відраховується від неї [4] (рис. 2.3). Фактично γ(r) є усередненою 

самозгорткою густини довжини розсіяння. Вона пов’язана з іншою важливою 

характеристикою, а саме функцією розподілу за парними відстанями, як: 

 
2( ) ( )p r r r  . (2.37) 

При нормуванні на одиницю ця функція відповідає густині ймовірності 

розподілу відстаней між двома довільними точками, що належать 
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досліджуваній частинці. Природно, що максимальне значення r, при якому 

p(r) (як і γ(r)) не є нулем, відповідає максимальному розміру частинки dmax. 

Функція розподілу за відстанями p(r) та інтенсивність I(q) пов’язані 

між собою прямим: 

 

max

0

sin
( ) 4 ( )

d
qr

I q p r dr
qr

   (2.38) 

та оберненим: 

 
2

0

1
( ) ( ) sin( )

2
p r I q qr qr dq





   (2.39) 

фур’є-перетвореннями [101,103]. Взагалі кажучи це не класичне тривимірне 

перетворення Фур’є, так як експонента при усередненні по повному 

тілесному куту дає sinx/x. Все ж використання апроксимації системою 

гладких ортогональних функцій (наприклад, бета-сплайнів) дозволяє 

відновлювати структуру з задовільною точністю [104,105]. 

 

 

Рис. 2.3. Схематичне зображення зв’язку структурних кореляцій у прямому 

та оберненому просторі 

 

При збільшенні числа частинок в системі або при наявності взаємодії 

між ними для розсіяння суттєвим стає ефект взаємодії між частинками. В 

цьому випадку положення та орієнтація частинок вже не можуть 

розглядатися як незалежні. Таким чином, між частинками з’являється 

кореляція. У випадку ізотропної взаємодії відповідний ефект факторизується, 

тобто додатково до формфактора додається так званий структурний фактор 

S(q) [4]: 
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 ( ) (0) ( ) ( )I q I P q S q  . (2.40) 

При зменшенні концентрації частинок фактор S(q) прямує до одиниці. 

Структурний фактор – це фур’є-образ функції радіального розподілу g(r): 

   2

0

sin
( ) 1 4 ( ) 1

qr
S q n g r r dr

qr




    . (2.41) 

Функція g(r) визначається як середній по часу розподіл густини 

центрів частинок навколо виділеної частинки в залежності від радіусу, що 

відраховується від її центру [2,93]. Фактично g(r) характеризує розподіл 

густини в результаті взаємодії частинок. В рідинах та рідинних системах це 

так званий ближній порядок. 

Вплив взаємодії на розсіяння стає помітним за значень об’ємної частки 

наночастинок в системі порядку одиниць відсотків. Мова йде про так зване 

стеричне відштовхування, коли положення частинок вже не можуть 

вважатися незалежними внаслідок частих зіткнень. Аналітичний опис 

структурного фактору полідисперсних жорстких куль з 

центральносиметричним розподілом густини довжини розсіяння був 

розроблений у роботах [106,107]. За наявності додаткової взаємодії 

(електростатичної, Ван дер Ваальсової та ін.) структурний фактор може 

проявлятися за значно менших концентрацій неоднорідностей. 

Вплив структурного фактору на спектр розсіяння спостерігається 

насамперед в області малих векторів розсіяння, оскільки вони відповідають 

відстаням (кореляційним довжинам), які порівняні з повним розміром 

частинок. Тому в першу чергу взаємодія виливається у модуляцію режиму 

Гіньє. Так, Цимм отримав вираз [108]: 

 1 2 2/ (0) ...c I K B K c    (2.42) 

де c – концентрація в мг/мл (варіюється, наприклад, шляхом розбавлення 

початкового зразка); K1 та K2 – деякі сталі, до яких входять молекулярна 

маса, число Авогадро та ін.; B2 – другий віріальний коефіцієнт, знак якого 

визначає тип взаємодії (B2 > 0 відповідає відштовхуванню, а B2 < 0 – 
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притяганню), а |B2| описує величину взаємодії. В такий спосіб з’являється 

можливість аналізувати взаємодію в системі не лише якісно, але й кількісно. 

Формалізм структурного фактору системи взаємодіючих (жорстко 

зв’язаних, фрактально скорельованих) частинок може бути використаний 

для опису малокутового розсіяння нейтронів фрактальними агрегатами. 

Формфактор кластера еквівалентний структурному фактору системи 

складових частинок [109], про що буде йти мова в наступному пункті. 

 

2.2. Малокутове розсіяння фрактальними об’єктами 

 

Природними фракталами називають об’єкти, які є системами, що 

упорядковані однаковим чином в певному діапазоні масштабів або, іншими 

словами, такі, що мають масштабну інваріантність [110-112]. Звідси 

випливає, що в статистичному сенсі фрактальна система в певній мірі є 

самоподібною – будь-яка частина веде себе як ціле або повторює структуру 

цілого. При цьому розподіли речовини всередині системи на різних 

масштабах подібні, хоча і існують приклади математичних об’єктів, які 

самоподібні в як завгодно широкому інтервалі розмірів з точністю до 

координат точок, що їх складають [113,114]. Це стосується математичних 

(детерміністичних) фракталів [110,111]. Варто зазначити, що єдиного, 

строгого і повного означення фракталів досі не існує. 

Математичним параметром, за допомогою якого з’явилась можливість 

описувати невпорядковані системи, є поняття фрактальної розмірності, що 

може мати будь-яке значення в діапазоні (0÷3). Для зв’язних множин, таких 

як кластери наночастинок – в діапазоні (1÷3). До фракталів формально 

відносять також дуже витягнуті або дуже сплюснуті об’єкти, так як їх 

розмірність теж відрізняється від розмірності евклідового простору, в якому 

вони знаходяться, та складає 1 і 2, відповідно. Існує декілька різних типів 

розмірності, які характеризують різні властивості фрактальної системи 

(розмірність Хаусдорфа-Безіковича, розмірність подібності та ін.). В 
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загальному випадку фрактальна розмірність D вводиться за допомогою 

співвідношення «маса–радіус»: число структурних одиниць N, обмежених 

сферою радіусу r визначається як [111] 

  0 0( ) /
D

N r A r R  , (2.43) 

де R0 – радіус структурної одиниці, а A0 – стала, що відповідає за густину 

упаковки структурних одиниць і характеризує т.з. лакунарність. 

На тлі глобальної задачі фізичної хімії щодо визначення питомої площі 

поверхні колоїдних утворень відмітимо, що фрактальним кластерам 

притаманний наступний зв’язок площі та об’єму: 

 /3~ DS V  , (2.44) 

що вказує на збільшення питомої площі поверхні для систем з більшою 

фрактальною розмірністю. Звідси видно, що для суттєво розгалужених 

фракталів (D → 3) поверхня займає певний об’єм. 

Зазначимо, що в літературі описано ряд моделей кінетичних процесів 

агрегації, що призводять до утворення стохастичних фрактальних структур. 

Алгоритми побудови фракталів можна розділити на два типи: агрегації типу 

частинка-кластер та кластер-кластер. Деякі алгоритми агрегації на основі 

випадкових процесів вводяться у відповідності до їх природніх аналогів. 

Так, обмежена дифузією агрегація [115] розглядає почергове приєднання 

мономерів до зафіксованого в початку координат мономера (затравки) після 

випадкового броунівського блукання. Результуюча фрактальна розмірність у 

тривимірному просторі дорівнює (2.4÷2.5). У ряді робіт показано, що 

кластери обмеженої дифузією агрегації не є строго самоподібними [116,117]. 

Модель обмеженої дифузією кластерної агрегації [118,119] розглядає 

систему частинок, що одночасно здійснюють випадкові блукання, а в 

момент контакту об’єднуються. Далі ці первинні агрегати здійснюють 

броунівський рух та приєднуються один до одного в результаті контакту, 

поки в системі не залишиться лише один великий кластер. Його розмірність 

складає ≈ 1.78. Балістична кластерна агрегація розглядає прямолінійні 
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траєкторії, на відміну від броунівських у попередньому випадку, і 

призводить до розмірності ≈ 1.98 [120,121]. Модель обмеженої реакцією 

кластерної агрегації є модифікацією та розглядає ймовірності з’єднання 

кластерів при контакті, що відмінні від одиниці [121-124]. Це призводить до 

збільшення середньої проникної здатності агрегатів, що зводиться до 

більшого значення фрактальної розмірності (D ≈ 2.05). Розгляд 

поляризованих кластерів спонукає до введення моделей орієнтованої 

агрегації, у яких дещо менші значення D [125,126]. Введення певних 

поправок у згаданих моделях дозволяє дещо варіювати фрактальну 

розмірність [127-130]. Крім вищенаведених існує ще ціла низка моделей 

фрактального росту кластерів. Деякі з них прийшли з фізики полімерів 

(модель гаусового клубка, модель Флорі), деякі – з фізики фазових переходів 

(перколяційні кластери (див., наприклад, [131])). Таким чином, формалізм 

фрактальної розмірності дозволяє вводити своєрідні класи універсальності у 

відповідності до моделей фрактальної агрегації. 

Як зазначалось вище, фрактальна розмірність характеризує ступінь 

розупорядкування системи. З цієї точки зору парна кореляційна функція 

фрактальної системи має монотонно спадаючу асимптотику: 

 
3( ) ~ Dg r r 
 при r → ∞ . (2.45) 

Як відомо, інтенсивність малокутового розсіяння нейтронів 

пропорційна перетворенню Фур’є кореляційної функції [4]. Детальніше 

зупинимося на підінтегральній функції виразу (2.41). В дужках маємо 

доданок «-1», який по аналогії з фізикою рідинних систем означає 

асимптотичний вихід на однорідну густину на великих шкалах розмірів, 

тобто коли вже не відчувається ближній порядок [2]. Це застосовно до опису 

середовищ з фрактальними (скейлінговими) кореляціями, які на певному 

масштабі (кореляційна довжина фрактала) переходять в однорідну густину. 

У випадку, коли ми маємо справу з окремими кластерами, на відміну від 

зв’язного середовища, доданок «-1» відсутній, так як кореляційна функція 

враховує ефекти скінченних розмірів кластерів [118]. 
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З (2.45) випливає, що для об’ємних фрактальних систем з розмірністю 

D  інтенсивність розсіяння має вигляд [132-134]: 

 ( ) ~ DI q q  . (2.46) 

Інтервал довжин в прямому просторі, що відповідає інтервалу 

( minq  ÷ maxq ) в оберненому просторі, де справедлива степенева залежність 

(2.44), приблизно визначається як (1/qmax ÷ π/qmin) [112]. 

В роботах Фрелтофта (див., наприклад [133]) наводиться вираз для 

інтенсивності малокутового розсіяння масовими фракталами: 

 
 

2 2 ( 1)/2

sin ( 1) ( )( 1)
( ) 1

(1 )

D

D

D arctg qC D
S q

q q



 

 
 


 , (2.47) 

де ( )x  – гамма-функція, ξ – середній розмір агрегату або відповідна 

кореляційна довжина. Для опису розсіяння фракталами Тейшейра [134] 

отримав дещо інший вираз: 

 

 
 

( 2)/2
2 2

sin ( 1) ( )( 1)
( ) 1

( )1 1/ ( )
D D

D arctg qD D
S q

qaq






 
 


 , (2.48) 

де a – характерна відстань порядку розміру структурної одиниці кластера. 

Неважко показати, що вирази (2.47) та (2.48) переходять один в одного при 

C = D/a
D
. Шмідт [112], використовуючи дещо інший підхід, отримав 

наступну формулу: 

 
 ( 1)sin ( 1) / 2

( )
( )D

D D D
S q

qa

  
  . (2.49) 

По суті, вираз (2.49) є границею (2.47)-(2.48) при ξ → ∞. В літературі також 

наводяться інші, більш складні формули для аналізу кривих малокутового 

розсіяння нейтронів [135], які враховують специфічні кореляції між 

найближчими сусідами, та вони застосовні лише в обмеженому числі 

випадків. 

В роботах, присвячених аналізу фрактальних структур, як правило для 

оцінок фрактальної розмірності використовують лише асимптотичний вираз 
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(2.45). Детальніший аналіз малокутового розсіяння нейтронів фракталами 

буде проведено в подальших розділах. 

Окрім об’ємних фракталів в наносистемах зустрічаються також 

поверхневі фрактали [111]. Означити їх можна як поверхні поділу, що 

однаково невпорядковані в певному діапазоні масштабів. Їх розмірність Ds 

відмінна від 2, що притаманно евклідовим поверхням, і варіюється у 

діапазоні (2÷3). Тобто ми маємо деякий розгалужений інтерфейс на 

однорідній підкладці. У цьому випадку парна кореляційна функція має 

асимптотику: 

 
3( ) ~1 sDg r Cr   при r → 0 . (2.50) 

C – деяка константа. Для поверхневих фракталів інтенсивність малокутового 

розсіяння нейтронів має вигляд: 

 
(6 )( ) ~ sDI q q 

 , 3 ≤ (6 – Ds) ≤ 4 . (2.51) 

Звідси випливає, що для фрактальної межі поділу діапазон показника 

степені спадання інтенсивності відмінний від діапазону, притаманного 

масовим фракталам. 

Граничним випадком фрактальної поверхні є евклідова гладка 

поверхня. При ізотропному розсіянні на двофазній системі з гладкою межею 

поділу для інтенсивності малокутового розсіяння справедливий закон 

Порода [4]: 

 
2 4( ) 2 ( )I q n Sq     при q → ∞ . (2.52) 

де S  – площа поверхні поділу. 

З виразу (2.51) випливає, що якщо показник степені в (2.52) лежить в 

інтервалі (3÷4), то систему можна інтерпретувати, як поверхневий фрактал. 

Однак аналогічне значення показника може давати і полідисперсна система 

гладких об’єктів зі степеневою функцією розподілів за розмірами [136]. 

Тому для отримання достовірної оцінки фрактальної розмірності необхідно 

обов’язково отримати інформацію про полідисперсність такої системи. 

Параметри розподілу за розмірами можуть дати комплементарні методи, а в 
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деяких випадках ці дані можна отримати прямо з аналізу малокутового 

розсіяння нейтронів. 

Інший діапазон значень показника спадання (4÷6) відповідає так званій 

дифузній поверхні [137]. Відповідна функція густини довжини розсіяння на 

межі поділу веде себе як: 

  0( ) ( )r R r h


    при (R – h) ≤ r ≤ R . (2.53) 

де 0 відноситься до однорідного «ядра» частинки, h визначає деяку 

ефективну товщину інтерфейсу, а показник дифузності  набуває значень в 

інтервалі (0÷1). Показник степеневого спадання інтенсивності малокутового 

розсіяння нейтронів в даному випадку дорівнює 4+2. 

Отож метод малокутового розсіяння нейтронів дозволяє виявляти 

різноманітні типи структур завдяки аналізу поведінки показника степеневого 

спадання (див. таблицю 2.1). Тобто експериментатор відразу визначає, є 

досліджувані об’єкти витягнутими чи сплюснутими, володіють вони 

масштабною інваріантністю чи ні, поверхням притаманні дифузні або 

фрактальні властивості, чи все ж таки вони є гладкими. Це дозволяє зробити 

адекватний вибір моделі подальшого опису досліджуваної наносистеми. 

Для опису степеневої залежності малокутового розсіяння нейтронів 

від q був запропонований підхід, що дозволяє описувати всю малокутову 

криву фрактальної системи, включаючи ефекти скінченного розміру, в 

рамках універсального експоненційно-степеневого наближення [138,139]: 

 
2 2 2 23 3( ) (1/ *)g s

q R q R PI q Ge Be q
    , (2.54) 

де * 1/ 2 3[ ( /6 )]gq q erf kqR , G – інтенсивність розсіяння в нульовий кут, B – 

амплітуда степеневого спадання, P – показник степеневого спадання, Rg і Rs 

– відповідно радіуси інерції густини довжини розсіяння самою частинкою і 

складовими субчастинками. Стала k  у означенні q* – емпіричний множник, 

який дорівнює 1.06 у випадку масового фрактала і 1 у випадку поверхневого 

фрактала. Для отримання достовірної інформації з використанням формули 

(2.54) необхідна наявність двох яскраво виражених ділянок на кривій 
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розсіяння: експоненційної (режим Гіньє) і степеневої. Але якщо такі ділянки 

присутні на кривій розсіяння, вони можуть бути опрацьовані окремо. Все ж 

наближення (2.54) може бути корисним у тих випадках, коли система 

багаторівнева і розсіює одразу в кількох режимах, тобто на спектрі 

спостерігається декілька степеневих ділянок, а злами кривої в подвійному 

логарифмічному масштабі відповідають характерним розмірам кожного 

рівня (рис. 2.4). Вираз для інтенсивності набуває вигляду [139]: 

 
   

2 22 2
, , 13 3

( ) (1/ *)g j g j j
q R q R P

j j j

j

I q G e B e q  
  

 
  , (2.55) 

де j – кількість структурних рівнів. 

 

Таблиця 2.1 

Деякі моделі, що описують показник степеневого спадання 

інтенсивності малокутового розсіяння нейтронів (I(q) ~ q
 –P

) 

P Модель 

(0÷3) Масовий фрактал, розмірність D = P 

(1÷3) Фрактальний кластер, розмірність D = P 

1 Витягнута частинка 

2 Сплюснута частинка 

(2.4÷2.5) Обмежена дифузією агрегація 

1.78 Обмежена дифузією кластерна агрегація 

1.98 Балістична кластерна агрегація 

2.05 Обмежена реакцією агрегація 

2 Гаусовий клубок 

1.67 Випадкова полімеризація без само перетину 

2.29 Випадковий розгалужений полімер 

2.5 Перколяційний кластер 

(3÷4) Фрактальна поверхня, розмірність Ds = 6 – P 

4 Гладка поверхня 

(4÷6) Дифузна поверхня, показник дифузності β = (P – 4)/2 
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Рис. 2.4. Схематичне зображення багаторівневої системи та типовий вигляд 

спектру розсіяння 

 

2.3 Експериментальні аспекти малокутового нейтронного 

розсіяння 

 

Як відомо, нейтрон проявляє хвильові властивості. При дослідженнях 

рідинних систем використовують так звані теплові нейтрони, енергія яких 

≈ 25 меВ. Етимологія терміну «теплові» пов’язана з тим, що нейтрони після 

народження у реакторі проходять через сповільнювач, де вони перебувають 

у термодинамічній рівновазі з оточуючим середовищем та надалі 

використовуються для формування падаючого пучка. Зазначені енергії 

відповідають довжинам хвиль (0.1÷1) нм і швидкостям (400÷4000) м/с. Для 

знаходження довжини хвилі нейтрона в експериментах досить часто 

використовують так званий метод часу прольоту [4]: 

 ( )h mv   , (2.56) 
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в основі якого лежить той факт, що за теплових енергій рух нейтрона можна 

описати в рамках нерелятивістської механіки; m  – маса нейтрона; h  – стала 

Планка. 

Практичні аспекти реалізації малокутового нейтронного експерименту 

можна знайти в [4,140]. Виділення розсіяння на малі кути (<10°) потребує 

колімації прямого пучка нейтронів, для чого використовують довгі пролітні 

бази (до 30 м) між елементами установки. Для реєстрації спектрів 

малокутового розсіяння нейтронів використовують позиційно-чутливий 

детектор з площею ≈ 1м
2
 задля охоплення щонайбільшого тілесного кута 

детектування в одному вимірюванні. Густина потоку теплових нейтронів від 

сучасних джерелах [141] на сьогодні досягає 10
8
 см

-2
с

-1
, що дозволяє 

ефективно використовувати аксіально-симетричну (точкову) геометрію. При 

цьому експеримент триває від десятків до сотень хвилин (в залежності від 

величини перерізу розсіяння зразка). Достатня точність відновлення 

структури забезпечується за роздільної здатності по переданим хвильовим 

векторам (2÷30)% в залежності від задачі. Для цього необхідна просторова 

роздільна здатність детекторів теплових нейтронів (5÷100) мм
2
, колімація 

пучка (5÷50) мм, а також роздільна здатність за довжиною хвилі (1÷20)%, 

що досягається шляхом застосування сучасного експериментального 

обладнання. За означенням сканування по 4 sin( / 2) /q     може 

проводитися як шляхом зміни кута розсіяння  (стаціонарний режим), так і 

шляхом зміни довжини хвилі випромінювання  (режим часу прольоту). 

В даній роботі використовувались декілька малокутових спектрометрів 

провідних нейтронних центрів: ЮМО (ОІЯД, Дубна), Yellow Submarine 

(БНЦ, Будапешт), SANS-1 (ГЦГ, Геєстхахт). В таблиці 2.2 наведена 

порівняльна характеристика параметрів даних малокутових спектрометрів 

передових нейтронних центрів. 
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Таблиця 2.2 

Основні параметри малокутових установок Об’єднаного інституту ядерних 

досліджень (ОІЯД), Будапештського нейтронного центру (БНЦ), Гельмгольц-

центру Геєстхахт (ГЦГ), Інституту Пауля-Шеррера (ІПШ), Юліхського 

центру нейтронних наук (ЮЦНН) та Інституту Лауе-Ланжевена (ІЛЛ) 

Спектрометр Центр Режим Густина потоку, см
-2

с
-1

 q-діапазон, нм
-1

 

ЮМО ОІЯД  7·10
6
 0.06÷7 

Yellow 

Submarine 
БНЦ  2·10

7
 0.05÷5 

SANS-1 ГЦГ  5·10
6
 0.05÷2 

SANS-1 ІПШ  1·10
6
 0.01÷3 

KWS-2 ЮЦНН  2·10
8
 0.001÷5 

D22 ІЛЛ  1·10
8
 0.01÷5 

 

Детальніше розглянемо роботу малокутових нейтронних спектрометрів 

на прикладі спектрометра ЮМО, названого на честь Юрія Мечиславовича 

Останєвича, що його створив [142]. Він розміщений на 4-му каналі 

імпульсного реактору ІБР-2 Лабораторії нейтронної фізики імені Франка 

Об’єднаного інституту ядерних досліджень (м. Дубна, РФ). Схема 

розташування основних вузлів спектрометра представлено на рис. 2.5. 

Цифрами позначено вузли установки: 1 – рухомий відбивач (забезпечує 

імпульсний режим роботи реактора); 2 – гребінчастий сповільнювач 

нейтронів, заповнений водою; 3 – дисковий переривач, який зменшує фон; 4 

– барабанний коліматор; 5 – вакуумний нейтроновід; 6 – статичний 

коліматор; 7 – термостат (−80 ÷ +200) °С; 8-9 – позиція зразка (спеціальний 

контейнер автоматичної зміни зразків, який розрахований на 14 кювет); 10 – 

ванадієві стандарти для калібрування; 11-12 – кільцеві детектори, що 

складаються з восьми кілець кожний, з ефективністю ≈ 70% та наповнені 

3
Не), 13 – детектор прямого пучка, наповнений 

6
Li, для вивчення 

пропускання. Відстань зразок-детектор варіюється в діапазоні (1.5÷12.5) м. 



57 

 

Рис. 2.5. Схема спектрометра малокутового розсіяння нейтронів ЮМО 

 

Система збору та первинної обробки даних з детектора керується 

програмним пакетом SONIX [143], який накопичує гістограму розподілу 

відліків по часових каналах шириною 64 мкс, точка відліку якої 

відраховується від початку нейтронного імпульсу на реакторі. Особливістю 

даної установки є центральний отвір в детекторах, що не допускає їх 

вигорання від можливого попадання прямого пучка. Ванадієвий стандарт 

періодично вводиться і виводиться з пучка нейтронів, що дозволяє як 

прокалібрувати спектр в абсолютних одиницях (см
-1

), так і слугує монітором 

для уникнення впливу довгоперіодичних коливань потужності реактора на 

результати [144]. Зразки знаходяться у кварцових кюветах об’ємом ≈ 0.5 мл 

та товщиною (0.5÷2) мм. Вони розміщуються в пристрої автоматичної заміни 

зразків, що вміщує до 14 кювет одночасно. Вимірювання відбуваються по 

≈ 1 год на кожен зразок. 
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2.4. Порівняння методів структурного аналізу наносистем 

 

Розвиток структурного аналізу дозволяє використовувати комплексні 

підходи, що при дослідженні складних наносистем поєднують декілька 

методик. Кожен метод має свої переваги, однак більшість з них основана на 

розв’язку оберненої задачі, яка в загальному випадку є некоректною, і тому 

потребує певних наближень. Розглянемо методи, які найкраще підходять для 

структурного аналізу наночастинок та їх агрегатів, та проведемо 

порівняльний аналіз експериментальних можливостей. 

Електронна мікроскопія 

Даний метод оснований на визначенні розмірів наночастинок, що 

осаджуються на спеціальні підкладки під вакуумом, використовуючи 

зображення пучка електронів, які пройшли скрізь зразок (так звана просвічуюча 

електронна мікроскопія) чи перевипромінились з його поверхні (так звана 

скануюча електронна мікроскопія). Результати представляються в прямому 

просторі, що безумовно зручно. Все ж ця процедура залежить від чіткості 

зображення, на яку впливають колімація пучка, властивості підкладки та 

контрастність, яка визначається різницею електронних густин [145,146]. При 

аналізі двовимірних зображень на заваді є несферичність форми, що потребує 

набору статистично значимої вибірки. Велика статистика необхідна також для 

аналізу функції розподілів за розмірами полідисперсних систем. Крім того, 

агрегація вносить додаткову невизначеність спричинену накладанням 

зображень одне на одного. Зазначимо, що в процесі висушування рідинних 

систем на підложках їх властивості дещо змінюються, і може з’являтися 

додаткова агрегація. Наостанок відмітимо, що метод малочутливий до 

водневовмісних компонент, що є недоліком при аналізі ряду актуальних, в тому 

числі біосумісних, матеріалів. Електронна мікроскопія наноалмазів дозволяє 

вивчати агрегацію, оцінювати розміри частинок і упорядкування кристалічної 

структури, а в деяких випадках розрізняти графенову компоненту на поверхні 

частинок [147]. 
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Мас-спектрометрія 

Для дослідження як молекул, так і наносистем широко застосовна мас-

спектрометрія, яка основана на аналізі залежності лазерно-індукованих 

іонних струмів від відношення маси до заряду, m/z. Метод дозволяє швидко 

та ефективно реєструвати молекулярну масу та елементний склад зразка. При 

цьому перша фаза досліду пов’язана з іонізацією зразка, яка здійснюється по-

різному в залежності від того, в якому агрегатному стані знаходиться 

речовина. На практиці частіше за все використовують схему лазерної 

іонізації з твердої фази – пряма або матрично-активована лазерна десорбція 

[148]. Остання пов’язана з приготуванням досліджуваної рідинної системи в 

органічній матриці. Реалізація основана на методі часу прольоту, який 

можливий завдяки різній швидкості іонів з різними масами в електричному 

полі. Важливою опцією є аналіз окремо додатних та від’ємних іонів, що може 

нести додаткову структурну інформацію [148]. До недоліків методу варто 

віднести можливу фрагментацію частинок; зниження роздільної здатності 

внаслідок скінченного часу іонізації, багатозарядовості; вплив процедури 

приготування зразка на властивості. У випадку наноалмазів метод дозволяє 

досить точно реєструвати функцію полідисперсності, ступінь агрегації та 

наявність деяких домішок [40,148]. 

Динамічне розсіяння світла 

Досить поширеним методом вивчення колоїдних рідинних систем є 

динамічне або квазіпружне розсіяння світла, де визначається коефіцієнт 

дифузії частинок Dp шляхом аналізу автокореляційної функції 

допплерівських зсувів частот розсіяного лазерного випромінювання. Далі зі 

співвідношення Ейнштейна-Стокса отримують так званий гідродинамічний 

радіус: 

 
6

H

p

kT
R

D
  , (2.57) 

де η – в’язкість рідкого дисперсійного середовища. Дана розмірна 

характеристика однозначно дорівнює радіусу лише у випадку однорідних 
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сферичних частинок. Метод дозволяє досліджувати структуру в реальних (не 

висушених) рідинних системах та фіксує об’єкти в діапазоні розмірів 

(0.1÷1000) нм. Проте стандартна конфігурація на пропускання світла вимагає 

сильного розбавлення зразка (до 10
-6

 об. %) і може призводити до порушення 

стабільності системи. Сучасні прилади динамічного розсіяння світла 

дозволяють проводити вимірювання на більших концентраціях в геометрії 

оберненого розсіяння. Все ж для аналізу полідисперсних систем необхідна 

кутова залежність коефіцієнта дифузії, що можливо реалізувати лише в 

геометрії пропускання. Фундаментальна проблема методу пов’язана з 

визначенням зв’язку між розміром та коефіцієнтом дифузії розгалужених 

(фрактальних) агрегатів, які не можуть бути описані формалізмом 

Ейнштейна-Стокса. Врешті-решт, за допомогою динамічного розсіяння 

світла принципово неможливо аналізувати внутрішню будову нанорозмірних 

утворень. Тим не менш метод активно використовується для моніторингу 

агрегації/деагрегації, а також при дослідженні розподілу за розмірами 

наноалмазів. 

Диференційна скануюча калориметрія 

Один з основних методів термічного аналізу, диференційна скануюча 

калориметрія, оснований на дослідженні температурної залежності 

теплопровідності [149]. В аналізі наносистем він використовується для 

дослідження впливу розміру наночастинок на температуру плавлення деяких 

фаз матеріалів. Для алмазних матеріалів такі вимірювання неможливі з 

огляду на високу температуру їх плавлення. Та все ж наноалмази у вигляді 

гелів і сухих порошків формують відновлювану пористу структуру з 

розвиненою системою пустот, внаслідок чого на кривих диференційної 

скануючої калориметрії спостерігається додатковий пік, який пов’язаний з 

плавленням нанофазної рідини, що розміщена в цих пустотах між 

частинками наноалмазів [53,150]. Зсув даного піку відносно температури 

плавлення об’ємної рідини пов’язаний з ефективним діаметром пустот за 

допомогою рівняння Гіббса-Кельвіна [53]: 
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де σ це поверхневий натяг на межі поділу рідина-тверде тіло, Vmol, Tm, ΔHm – 

молярний об’єм, точка плавлення та ентальпія плавлення, відповідно. Криві 

диференційної скануючої калориметрії взагалі добре відновлювані для 

наноалмазних матеріалів, а параметр ΔT дає оцінку розміру наночастинок, 

так як за відомим правилом фізики полімерів розміри пустот між частинками 

того ж порядку, що і самі частинки. Відмітимо, що результати методу сильно 

корелюють з даними динамічного розсіяння світла та є чутливими до 

агрегації [147]. Разом з тим, строго кажучи, ΔT є непрямою розмірною 

характеристикою наночастинок. Зауважимо, що метод застосовний лише до 

гелів та порошків і непридатний для розбавлених розчинів. Крім того, методу 

притаманні суттєві обмеження по детектуванню розмірів: у випадку 

наноалмазів це (2÷22) нм. 

Дифракція нейтронів та рентгенівського випромінювання 

Як відомо, визначення розмірів кристалічних наночастинок за шириною 

дифракційних піків є стандартною процедурою в дослідженнях дисперсних 

наносистем. Розмір когерентної області розсіяння, d, знаходять з розширення 

відповідного піку за формулою Дебая-Шеррера [151]: 

 
(2 )cos( )

d
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  , (2.59) 

де λ – довжина хвилі випромінювання, В(2θ) – інтегральна ширина піку, 2θ – 

кут розсіяння. Важливим моментом є те, що ми можемо отримати розмір 

кристаліта незалежно від ступеню агрегації в системі. Як правило, 

отримують один середній за об’ємом розмір, хоч аналіз різних піків може 

давати різні розміри у відповідних кристалічних напрямках. У випадку 

полідисперсних систем d визначається відношенням четвертого і третього 

моментів функції розподілу у вигляді [152]: 
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де KB – це константа Шеррера, яка залежить від кристалічної гратки і форми 

кристала [153], і варіюється в інтервалі (0.82÷1.3), R – вибірка радіусів 

частинок. Перевагою нейтронної дифракції є принципова можливість 

визначення магнітного розміру частинок [154]. 

Малокутове розсіяння світла, рентгенівських променів та теплових 

нейтронів. 

Малокутове розсіяння рентгенівських променів та нейтронів є пружним 

розсіянням вказаних випромінювань і дозволяє покрити інтервал розмірів 

досліджуваних неоднорідностей (1÷200) нм. Ультрамалокутове розсіяння 

дозволяє розширити цей діапазон до 1000 нм, а застосування статичного 

розсіяння світла – до десятків мікрометрів. Таким чином вдається покрити 

чотири порядки розмірів неоднорідностей. 

Відмінністю рентгенівського і особливо нейтронного випромінювання є 

їх висока проникна здатність, що розширює можливості вивчення 

внутрішньої структури наночастинок. Це дозволяє проводити експерименти 

зі зразками без жодної попередньої підготовки. Різні типи випромінювання 

розсіюються на різних об’єктах: для нейтронів це густина довжини розсіяння 

ядер, для рентгену – електронна густина оболонок, а для видимого діапазону 

світла – флуктуації діелектричної сталої. Звідси обмеження для використання 

як статичного так і динамічного розсіяння світла: необхідність приготування 

сильно розбавлених і прозорих розчинів, що не завжди можливо здійснити 

без втрат важливих властивостей актуальних наносистем. Як відомо, 

довжина розсіяння рентгенівських променів пропорційна числу електронів в 

оболонках, а їх інтенсивність пропорційна квадрату довжини розсіяння. Тож 

в цьому випадку виникає проблема реєстрації легких атомів на фоні більш 

важких, що заважає при дослідженнях органічних, біосумісних (а отже і 

водневовмісних) матеріалів. Нейтрони у цьому відношенні мають 

беззаперечну перевагу, так як довжини розсіяння на ядрах розподілені 

практично випадково. При цьому вони можуть мати від’ємні значення та 

мають один порядок величини по модулю: b = (2·10
13

÷10
12

) см. Крім того у 



63 

випадку розсіяння нейтронів існує можливість аналізу ізотопічного та 

спінового стану, варіації нейтронного контрасту, в тому числі і для створення 

«нульових матриць», коли розсіяння від дисперсійного середовища 

нівелюється, а спостерігається лише розсіяння від диспергованих частинок 

[4,140]. Принциповою проблемою в обробці даних розсіяння є врахування 

колоїдної агрегації, тобто такої, що не описується термодинамічними 

величинами, а є випадковим злипанням частинок при виготовленні 

наносистем чи при їх старінні. Рідинна наносистема за означенням є 

нерівноважною. В рамках методу ефекти агрегації, магнетизму, 

полідисперсності та анізотропії форми частинок мають один порядок 

величини, що дещо ускладнює інтерпретацію даних, однак припускає 

вирішення задачі відновлення структури для досить широкого діапазону 

переданих хвильових векторів та за достатнього контрасту. 

 

Як бачимо, малокутове розсіяння нейтронів має суттєві переваги у 

порівнянні з іншими методами структурного аналізу, до яких слід віднести 

широкий діапазон розмірів, можливість проведення аналізу складу 

неоднорідностей методом варіації нейтронного контрасту, вивчення 

магнітної структури, відсутність попередньої підготовки зразка, тобто 

можливість аналізу реальних об’ємних наносистем, чутливість до легких 

хімічних елементів, реєстрування міжчастинкової взаємодії і знаходження 

структурного фактору. Все ж остаточні висновки про внутрішню будову 

рідинних систем краще за все робити на основі результатів застосування 

кількох методів, кожен з яких дає унікальну інформацію про деталі 

структури. Таким чином застосування принципу комплементарності сприяє 

достовірному визначенню внутрішньої будови наносистем. 
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РОЗДІЛ 3 

БУДОВА АЛМАЗНИХ НАНОКРИСТАЛІТІВ 

 

В даному розділі представлені результати проведених нами 

досліджень з варіації контрасту в малокутовому розсіянні нейтронів на 

рідинних системах з детонаційними наноалмазами для дослідження 

структури дисперсної фази. Для опису експериментальних даних нами було 

запропоновано модель неперервного радіального профілю частинок з 

дифузною поверхнею, що розширило можливості визначення характеристик 

будови наноалмазних суспензій методом малокутового розсіяння нейтронів. 

Знайдені структурні параметри систем вода-детонаційний наноалмаз та 

диметилсульфоксид-детонаційний наноалмаз та проведено їх порівняльний 

аналіз. Така інформація про водні рідинні системи необхідна для їх 

подальшого використання насамперед в медицині, оскільки вони є основою 

біосумісних систем як для діагностики, так і для терапії. 

 

3.1. Малокутове розсіяння нейтронів кластерними суспензіями 

детонаційних наноалмазів 

 

Для початку нами було розглянуто особливості постановки 

експерименту з малокутового розсіяння нейтронів на рідинних системах з 

наноалмазами та вплив вибору моделі формфактору на обробку отриманих 

експериментальних даних. 

 

3.1.1. Умови проведення малокутового нейтронного експерименту 

Частина експериментів з малокутового розсіяння нейтронів на 

суспензіях детонаційних наноалмазів була виконана на малокутовому 

дифрактометрі часу прольоту ЮМО, що розташований на імпульсному 

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

інституту ядерних досліджень (Дубна, РФ) [144,155]. Інтенсивність 
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розсіяння або диференційний переріз розсіяння на одиницю об’єму зразка, 

що є ізотропними за радіальним кутом φ реєструвались за допомогою двох 

кільцевих детекторів, діаметр яких становив 90 см. Була отримана 

залежність інтенсивності розсіяння від модуля переданого хвильового 

вектора 4 sin( /2)/q    , де θ – кут розсіяння, λ – довжина хвилі нейтрона. 

Для отримання спектрів малокутового розсіяння в q-діапазоні (0.08÷2.5) нм
-1

 

використовувались теплові нейтрони з довжинами хвиль в інтервалі 

(0.05÷0.5) нм та відстані зразок-детектор 4 і 16 м. Процедура калібрування 

була зроблена з використанням ванадієвого стандарту [144]. 

Також експерименти з малокутового розсіяння нейтронів були 

виконані на малокутовому нейтронному спектрометрі SANS-1 Гельмгольц-

центру Геєстхахт (Геєстхахт, ФРН) [156]. Вимірювалася та аналізувалася 

інтенсивність розсіяння як функція модуля вектора розсіяння q. 

Використовувався квазіхроматичний пучок з довжиною хвилі нейтронів 

λ = 0.81 нм та немонохроматичністю Δλ/λ = 10%. Позиційно чутливий 

детектор 55×55 см
2
 розміщувався після зразка на відстанях в інтервалі 

(0.7÷9.7) м. Покритий в експерименті q-діапазон склав (0.04÷2.3) нм
-1

. Для 

калібрування і приведення кривих розсіяння до абсолютних величин 

використовувалося розсіяння на легкій воді. Для відстаней зразок-детектор 

> 1.8 м калібрувальні криві були отримані при використанні даних для 1.8 м 

з відповідним масштабуванням. 

Для проведення експериментів з малокутового розсіяння нейтронів 

рідинні системи вміщували в міліметрові плоскі кварцові кювети Hellma. Всі 

вимірювання проводилися за температури 20ºC. Як фон у разі рідинних 

зразків вимірювалося розсіювання на відповідних чистих розчинниках у тих 

же експериментальних умовах. У разі порошків фоном вважалося розсіяння 

на пустій експериментальній кюветі. 
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3.1.2. Застосування універсального експоненційно-степеневого 

наближення 

Нами було розглянуто вплив вибору моделі формфактору на обробку 

даних малокутового розсіяння нейтронів суспензіями наноалмазів. Приклад 

експериментального спектру для 1 м.% водної суспензії детонаційних 

наноалмазів показаний на рис. 3.1. Як бачимо, на даному графіку 

спостерігається дві ділянки степеневої залежності, (0.2÷0.9) нм
-1

 та 

(1÷1.9) нм
-1

, що в подвійному логарифмічному масштабі є лінійними, а 

також режим Гіньє в області малих q. Степеневий характер згаданих 

ділянок, відмінний від закону Порода (2.52) (P = 4), вказує на те, що 

досліджувана система проявляє фрактальні властивості [109], тобто згідно 

до таблиці 2.1 кластери не є щільно упакованими (P1 ≈ 2.40 < 3), а поверхня 

частинок детонаційних наноалмазів характеризується неоднорідним 

розподілом густини довжини розсіяння. Так, для всіх досліджених систем 

P2 > 4, що означає наявність певних модуляцій густини довжини розсіяння 

на поверхні наноалмазів, які відповідають так званій дифузній поверхні (див. 

таблицю 2.1) [137]. Отож, розсіяння відображає дворівневу організацію 

частинок в суспензіях: рівень кластерів та рівень складових наноалмазних 

частинок. 

Таким чином, кожна ділянка спектру може бути апроксимована 

окремо (рис. 3.1). При цьому, область найменших векторів розсіяння 

описується законом Гіньє (2.21) і містить інформацію про характерний 

розмір кластерів Rg1. Згадані вище степеневі ділянки можуть бути 

апроксимовані двопараметричним степеневим законом; точка перетину цих 

степеневих залежностей при q ≈ 0.9 нм
-1

 дає оцінку характерного розміру 

алмазних нанокристалітів Rg2 ≈ π/q ≈ 3.5 нм. Разом з тим виникає 

невизначеність, а саме в яких межах мають бути проведені вказані 

апроксимації двопараметричними функціями. 
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Рис. 3.1. Cпектр малокутового розсіяння нейтронів наноалмазною 

суспензією. Точки – експериментальні дані. Суцільна лінія відповідає 

апроксимації в рамках універсального експоненційно-степеневого 

наближення. Пунктирними лініями показано степеневі режими розсіяння 

фрактальною структурою кластера за малих q та дифузною поверхнею 

частинок детонаційних наноалмазів за великих q. Штрихові лінії 

відповідають наближенню Гіньє на рівні кластерів та на рівні частинок, 

відповідно. C – залишковий некогерентний фон 

 

В роботі [51] рідинна система вода-детонаційний наноалмаз 

досліджувалась за допомогою методу малокутового розсіяння нейтронів. 

Для аналізу фрактальної структури кластерів використовувалась неповна 

дворівнева модель універсального експоненційно-степеневого наближення 

[138,139]: 
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яка була отримана з (2.55) для двох рівнів розсіяння без урахування 

скінченності розміру наноалмазних кластерів. Тут параметри з індексом «1» 

відносяться до рівня розсіяння кластерами, а з індексом «2» – 

наноалмазними частинками в їх складі; Rg – радіуси інерції; P – показники 

степеневого спадання, що характеризують внутрішньочастинкові кореляції; 
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G, B – параметри, які пов’язані з чисельною густиною розсіюючих центрів та 

нейтронним контрастом. Такий підхід дозволяє точніше визначити 

характерний радіус нанокристалітів Rg2. Початкові ділянки кривих 

малокутового розсіяння нейтронів, які не описуються виразом (3.1), в [51] 

аналізувалися лише якісно. З якісного порівняння кривих розсіяння за різних 

концентрацій суспензій був зроблений висновок про часткове взаємне 

проникнення кластерів одне в одного при збільшенні концентрації. Також із 

якісного порівняння аналізувались зміни кривих розсіяння за різного 

співвідношення протонованої та дейтерованої компонент буфера (варіації 

контрасту), що в рамках однорідного наближення дозволило оцінити склад 

кластерів. 

Ми проводили одночасне вивчення структури як наноалмазних 

кластерів, так і складових нанокристалітів, а для деяких систем і ефекту 

взаємодії кластерів, на основі повної дворівневої моделі універсального 

експоненційно-степеневого наближення [138,139]. Така модель згідно до 

(2.55) має вигляд: 
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де інтенсивність розсіяння в нульовий кут G1 та радіус інерції Rg1 описують 

наближення Гіньє для структурного рівня агрегатів. Також враховується 

залишковий некогерентний фон C, який завжди присутній в експериментах, 

особливо у випадку водневовмісних систем. 

По суті (3.2) об’єднує в собі на кожному рівні розсіяння наближення 

Гіньє, яке містить інформацію про розміри та загальну кількість речовини, 

що розсіює, та степеневий режим, який характеризує внутрішню структуру. 

При цьому (3.2) описує одразу всю криву малокутового розсіяння нейтронів 

(рис. 3.1), чим дозволяє уникнути неоднозначностей при виборі інтервалів 

для апроксимації простими двопараметричними функціями. 
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3.2. Нова модель опису структури частинок з дифузною поверхнею 

 

Високодисперсні системи як правило містять багатокомпонентні і 

полідисперсні наночастинки та їх агрегати. При дослідженні таких систем в 

термінах малокутового розсіяння рентгенівських променів та теплових 

нейтронів постає питання щодо впливу полідисперсності на визначення 

структурних параметрів таких систем [96]. Стандартним способом вивчення 

неоднорідних наночастинок за допомогою малокутового розсіяння є техніка 

варіації нейтронного контрасту. 

В даному розділі ми розглядаємо особливий тип полідисперсних 

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

спростити узагальнене наближення базисних функцій, та, з іншого боку, 

дозволяє проаналізувати полідисперсність без складних апроксимацій 

інтегральними функціями. Неоднорідність цих частинок визначається їх 

дифузною поверхнею, що призводить до відхилення від закону Порода 

(2.52) в бік більших показників степеневого спадання в малокутовому 

розсіянні нейтронів (див. розділ 2). Наноалмази у вигляді порошків та 

суспензій дають саме такий сигнал, тому що їм притаманна неоднорідна 

структура через наявність графітових станів вуглецю на поверхні частинок 

[157]. 

В малокутовому розсіянні нейтронів з варіацією контрасту на 

рідинних системах з детонаційними наноалмазами інтерфейс алмаз-графіт 

спочатку розглядався в рамках моделі «ядро-оболонка» [51], яка дозволяє 

пояснити зменшення середньої густини довжини розсіяння частинок 

ультрадисперсних алмазів у порівнянні з макроалмазами і дає оцінку 

товщини графітової оболонки 0.5 нм при сукупному розмірі частинок 

близько 7 нм в монодисперсному наближенні. Проте зрозуміло, що 

наближення «ядро-оболонка» не дозволяє пояснити вищезгадане відхилення 

від закону Порода, і необхідне введення широкого інтерфейсу задля 

реалізації поставленої мети. Припустимо сферичну симетрію таких 
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частинок, тоді відповідний профіль густини довжини розсіяння по аналогії з 

роботою [137] матиме вигляд 
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де r – відстань від центру частинки, R – радіус частинки, d – параметр, що 

визначає товщину дифузного шару на поверхні частинки та ρ0 – густина 

довжини розсіяння однорідного ядра частинки, яка може бути віднесена до 

густини алмазу. Показник β належить інтервалу (0÷1), звідки випливає, що 

при r = R похідна dρ/dr → ∞. Це принципова відмінність від інших типів 

поверхневих неоднорідностей, для яких зазначена похідна прямує до нуля 

(див. розділ 2). Наслідком є те, що поведінка малокутового розсіяння на 

частинках з профілем густини довжини розсіяння, який задається виразом 

(3.3), описується формулами 
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де S – площа поверхні частинки, Г(x) – гама-функція Ейлера. 

Відмітимо, що спектри розсіяння на детонаційних наноалмазах 

згладжені з огляду на полідисперсність частинок, тому для аналізу даних 

може бути застосоване універсальне експоненційно-степеневе наближення. 

В той же час згідно рівняння (3.3), наноалмазні частинки неоднорідні, що 

спричиняє додаткові ефекти в розсіянні, особливо в експериментах з варіації 

нейтронного контрасту. Тож за мету було поставлено розгляд двох 

зазначених аспектів аналізу малокутового розсіяння, а саме 

полідисперсності та варіації контрасту, у відношенні частинок з радіальним 

профілем густини довжини розсіяння (3.3). 

Профілі густини розсіяння типу (3.3) з різними параметрами показано 

на рис. 3.2. У випадку полідисперсної системи, радіус частинок R 

розподілений в деякому інтервалі з функцією розподілу DN(R). Моменти 

nR   залежать від параметрів профілю d та β. Це призводить до того, що 
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аналітичні вирази цих моментів занадто громіздкі з урахуванням залежності 

ρ(r) від розміру, а тому структурний аналіз значно ускладнюється. Тим не 

менш, деякі принципові спрощення можуть бути розглянуті, беручи до уваги 

певні особливості проведення експерименту. 

Насамперед, для детонаційних наноалмазів параметр β повинен бути 

достатньо малим, щоб описати перехід від алмазу в центрі 

(ρалм = 11.8(3)·10
10

 см
-2

) до графіту на периферії (ρгр = 7.0(3)·10
10

 см
-2

). Даний 

випадок проілюстровано на рис. 3.2, де для порівняння наведено модель 

«ядро-оболонка» відповідно до вказаних густин довжини розсіяння. 

Неважко бачити, що при β << 1 профілі, що відповідають рівнянню (3.3) 

співпадають з моделлю «ядро-оболонка» як при r → 0, так і при r ≈ R, тому 

добре описують перехід до ρгр. Отримані нами в експерименті з 

наноалмазами значення β (див. п. 3.4) лежать в околі 0.1, що задовольняє 

умову малості. 

 

 

Рис. 3.2. Профілі густини довжини розсіяння сферичних частинок з 

дифузним поверхневим шаром різної товщини d; зовнішній радіус R 

обмежує об’єм, недоступний розчиннику; β = 0.07 << 1. Для порівняння 

наведені моделі однорідної частинки та «ядро-оболонка». ρ0 відноситься до 

густини розсіяння алмазу, а оболонка в моделі «ядро-оболонка» – до густини 

розсіяння графену 
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Друге спрощення відноситься до факту, що профіль (3.3) пояснює 

непóродівську поведінку розсіяння за великих q, однак при обробці 

експериментальних даних це призводить до великих значень товщини 

інтерфейсу d. Так, наприклад, для частинок наноалмазів з розміром 7 нм 

відповідна оцінка товщини перехідного шару в монодисперсному 

наближенні дає d = 2.5 нм. Це означає, що в полідисперсній системі значна 

частка наночастинок задовольнятиме умові d ≈ R. Тому можна припустити, 

що це є характерною особливістю всіх частинок системи. Таким чином, 

заміна d = R в рівнянні (3.3) дає такий профіль густини розсіяння: 

 0( ) 1
r

r
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,     0 < r < R . (3.5) 

Очевидно, що чим менший β, тим менша відмінність рівняння (3.3) від 

(3.5). Отож, малість показника дифузності дозволяє розглядати (3.5) як 

хорошу апроксимацію до (3.3) у випадку, коли параметр d не тотожно 

дорівнює R, а дещо менший. Зроблена заміна з практичної точки зору має 

два важливі наслідки. По-перше, число параметрів, що задають профіль 

густини довжини розсіяння і, як наслідок, моменти nR  , зменшується. По-

друге, середня по об’єму частинки густина довжини розсіяння стає 

незалежною від радіусу частинки і визначається лише густиною ядра ρ0 та 

показником β, а саме: 
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Також незалежною від розміру буде будь-яка середня n-та степінь ρ(r): 
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3.2.1. Методика аналізу полідисперсності наночастинок 

Нещодавно Бікожем та колегами [158] був запропонований метод 

аналізу полідисперсності однорідних частинок на основі малокутових даних. 
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Ідея полягала у тому, щоб для опису і порівняння полідисперсності різних 

систем використовувати індекс полідисперсності PDI – певну комбінацію 

параметрів експоненційно-степеневого наближення (2.54) [138], так як 

кожен з них пропорційний певному моменту nR  . 

Ситуація більш складна, коли частинки неоднорідні. По аналогії з 

роботою [158] ми розглянули наночастинки з дифузною поверхнею (3.5) у 

носії, що слабо розсіює, тобто ρS ≈ 0. Це можуть бути рідини, що слабо 

розсіюють, або ж порошки. В рамках універсального експоненційно-

степеневого наближення інтенсивність розсіяння для таких частинок має 

форму [138]: 

    2 2 1/2 3( ) exp / 3 [ ( / 6 )]
P

g gI q G q R B erf qR q    , (3.8) 

де режим Гіньє за малих q комбінується зі степеневим режимом за великих q 

(див. пункт 2.2), а P = 4+2β. 

Використовуючи означення параметрів Гіньє (2.22)-(2.24), амплітуди 

степеневого спадання (3.4б), а також радіального профілю структури (3.5), 

та проводячи відповідне усереднення з функцією розподілу за радіусами 

частинок для випадку ρS = 0 отримуємо: 

  
22 64 / 3G n R   , (3.9а) 

 

8

2

6

12

( 4)( 5)
g

R
R

R 


 
 , (3.9б) 

  2 2 2 2 2

08 1B n R        . (3.9в) 

Знову ж таки по аналогії з [158] індекс полідисперсності PDI для 

частинок з дифузною поверхнею матиме вигляд наступної безрозмірної 

комбінації: 

 

4 2

PDI
( )

gBR

t G







  , (3.10а) 

  2( ) 1.62 1.78 0.88t       . (3.10б) 
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Наведений індекс полідисперсності може бути використаний для 

порівняння ступеню полідисперсності для систем з малим β без зазначення 

функції розподілу за розмірами. Індекс PDI монодисперсної системи 

становить одиницю та збільшується з ростом полідисперсності. 

Для деяких важливих випадків розподілу за розмірами індекс (3.10) 

дозволяє отримувати параметри функції розподілу за розмірами у явному 

вигляді. Наприклад, для логнормальної функції розподілу 

    2 2 1/2

0( ) exp ln ( / ) / 2 / (2 )ND R R R s sR    (3.11) 

найймовірніший радіус R0 та дисперсія розподілу логарифму радіуса s 

напряму визначаються індексом PDI: 

    2ln PDI 12 10 2s      , (3.12а) 

  2

0 ( 4)( 5) 12exp(14 )gR R s     . (3.12б) 

Таким чином для профілю (3.5) концепція аналізу малокутових даних 

за допомогою індексу полідисперсності може бути застосована до 

сферичних частинок з дифузною поверхнею. Це дозволяє провести аналіз 

полідисперсності неоднорідних алмазних наночастинок (див. п. 3.4). 

Перевіркою запропонованого підходу може слугувати граничний 

випадок β → 0, коли вирази (3.9), (3.10), (3.12) переходять у відповідні 

аналоги для однорідної моделі, представленої в [158]. 

 

3.2.2. Варіація контрасту на системах частинок з дифузною 

поверхнею 

Головна особливість моделі, представленої в п. 3.2, випливає з 

рівняння (3.6), і вона є визначальною для варіації контрасту. Не дивлячись 

на те, що частинки неоднорідні, середня густина довжини розсіяння не 

залежить від розміру. Використовуючи даний факт можна означити 

ефективну густину довжини розсіяння (2.19) в термінах модифікованого 

нейтронного контрасту [96] як: 
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 2 2/e V V         . (3.13) 

Об’єм, недоступний розчиннику, для профілю (3.5) дорівнює об’єму 

кулі з радіусом R. Як наслідок контраст в системі визначається як: 

 s      . (3.14) 

Тоді інтенсивність розсіяння в нульовий кут (2.22) має форму: 

 
2

2 616
( )

9
G n R


     , (3.15) 

тобто в ефективній точці компенсації, де спостерігається мінімум залежності 

інтенсивності від величини нейтронного контрасту, G набуває нульового 

значення. Це означає, що на противагу загальному випадку полідисперсних 

неоднорідних частинок, для розглянутих частинок з дифузною поверхнею 

(3.5) спостерігається повна компенсація, як і для монодисперсних частинок. 

Інший параметр Гіньє, а саме радіус інерції Rg (2.26), набуває вигляду: 

 
8 8

2

6 6

3 20 3
1 1

5 ( 4)( 5) 5
g

R R A
R

R R



   

     
      

         
 , (3.16) 

тобто квадрат радіусу інерції лінійно залежить від оберненого контрасту в 

такий же спосіб, як в монодисперсному випадку центральносиметричних 

неоднорідних частинок [4]. 

Знову ж таки, розроблений підхід при граничному переході β → 0, 

зводиться до виразів, що описують розсіяння однорідними полідисперсними 

наночастинками [4,96]. 

 

3.3. Моделювання малокутового розсіяння нейтронів 

полідисперсними системами частинок з неоднорідностями поверхні 

 

Спочатку ми розглянемо наближення аналізу нейтронних даних, 

запропоновані в п. 3.2, для модельних кривих розсіяння на полідисперсних 

частинках з дифузною поверхнею (3.5). Тобто за відомою структурою 

розраховуються спектри малокутового розсіяння нейтронів, які потім 
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аналізуються на основі запропонованого нами підходу, аби зважити його 

можливості. 

 

3.3.1. Аналіз полідисперсності за даними малокутового розсіяння 

Спочатку вивчалось знаходження інформації про полідисперсність за 

допомогою індексу PDI. Аби задовольняти умові малості, показник β 

варіювався в діапазоні (0÷0.2). Функція розподілу за розмірами мала 

логнормальний вигляд з параметрами, що є характерними для наночастинок: 

R0 = 5 нм та s = 0.3. Очевидно, що при ρS = 0 параметр ρ0 визначає лише 

мультиплікативну сталу для диференційного перерізу розсіяння, тому при 

розрахунках він задавався одиничним. Спектри малокутового розсіяння, які 

були розраховані на основі рівнянь (2.11), (3.5) та (3.11) в типовому 

інтервалі (0.01÷5) нм
-1

, представлені на рис. 3.3. Як бачимо, у відповідності 

до рівняння (3.4) спостерігається степеневе спадання інтенсивності 

розсіяння за великих q з показниками P = (4.0 ÷ 4.4). 

 

Рис. 3.3. Модельні криві малокутового розсіяння нейтронів (точки) на 

полідисперсних частинках з дифузною поверхнею (3.5) при ρS = 0 та за 

різних β. Суцільними лініями позначено апроксимацію за допомогою (3.8). 

Для зручності сприйняття показано дві криві для різних значень β. На 

вставці показано степеневе розсіяння за великих q для кількох значень β. 

Штрихові лінії відносяться до максимального та мінімального показника 

степеневого спадання P для розглянутого інтервалу β 
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Модельні криві були апроксимовані функцією (3.8). На основі 

отриманих параметрів було обраховано PDI та характеристики функції 

розподілу за розмірами. В результаті, зі збільшенням β індекс 

полідисперсності PDI зростає з 3.0 (β = 0) до 3.5 (β = 0.2), тож за його 

допомогою краще порівнювати ступінь полідисперсності для систем з 

близькими значеннями β. Параметри функції розподілу за радіусами згідно 

до (3.10), (3.12) для всіх кривих незалежно від β склали R0 = 4.980 нм та 

s = 0.30 у повній відповідності до заданих модельних параметрів. 

 

3.3.2. Варіація нейтронного контрасту 

З метою відслідкувати зміни кривих розсіяння при варіюванні густини 

довжини розсіяння розчинника в типовому для рідин інтервалі 

(-0.5 ÷ 6.5)·10
10

 см
-2

, ми розглянули дві принципово різні ситуації, що 

зустрічаються в експериментах з варіації контрасту. В одному випадку 

(модель І) густина розсіяння ядра ρ0 = 3·10
10

 см
-2

 і точка компенсації   

знаходиться в межах вказаного діапазону густин розчинника. В іншому 

випадку (модель II) густина розсіяння ρ0 = 10·10
10

 см
-2

 знаходиться поза 

інтервалом, що може бути покритий густиною довжини розсіяння 

розчинника. Знову ж таки, полідисперсність частинок в системах з β = 0.1, 

n = 2.5·10
16

 см
-3

 моделюється логнормальним розподілом з параметрами 

R0 = 5 нм, s = 0.35. Спектри розсіяння розраховувалися на основі рівнянь 

(2.11), (3.5) та (3.11) в інтервалі (0.03÷5) нм
-1

. 

Криві розсіяння в рамках обох моделей для кількох типових значень ρS 

показані на рис. 3.4-3.5. Параметри G та Rg були отримані з наближення 

Гіньє (2.21) в області q ≤ 1/Rg і проаналізовані на рис. 3.6-3.7. Мінімуми 

квадратичних залежностей G(ρS) (рис. 3.6) відповідають ефективним точкам 

компенсації, які добре співпадають зі значеннями середніх густин довжини 

розсіяння, розрахованими за допомогою рівняння (3.6) (таблиця 3.1). У 
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повній відповідності до рівняння (3.15) не спостерігається розсіяння в точках 

компенсації при q → 0(див. рис. 3.6). 

Отримані   використовуються для означення нейтронного контрасту 

Δρ (3.14). Залежності квадрату радіусу інерції від оберненого контрасту для 

обох випадків наведено на рис. 3.7. У відповідності до рівняння (3.16), для 

обох моделей спостерігається лінійна залежність. Результати апроксимації 

представлені в таблиці 3.1, де вони порівнюються зі значеннями, які 

розраховані теоретично. Вони співпадають в межах 1%. Апроксимуючі 

прямі перетинаються в одній точці, яка відповідає параметру 
8 6(3/5) R R    , 

що є характерним розміром частинок. Різниця в нахилах спричинена різними 

значеннями середньої густини довжини розсіяння частинок відповідно до 

(3.16). 

 

 

Рис. 3.4. Залежність спектрів малокутового розсіяння нейтронів для моделі I 

від величини нейтронного контрасту. Значення густини довжини розсіяння 

розчинника вказані в одиницях 10
10

 см
-2

. Суцільні лінії показують степеневу 

залежність відповідно до рівняння (3.4а) 
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Рис. 3.5. Залежність спектрів малокутового розсіяння нейтронів для моделі II 

від величини нейтронного контрасту. Значення густини довжини розсіяння 

розчинника вказані в одиницях 10
10

 см
-2

. Суцільні лінії показують степеневу 

залежність відповідно до рівняння (3.4а) 

 

 

Рис. 3.6. Інтенсивність розсіяння в нульовий кут як функція густини 

розсіяння розчинником (точки). Лінії відповідають апроксимації за 

допомогою рівняння (3.15) для обох моделей. Точки компенсації показані 

стрілками 

 



80 

 

Рис. 3.7. Квадрат радіусу інерції як функція оберненого контрасту (точки), 

апроксимована за допомогою рівняння (3.16) (суцільні лінії). Вертикальні 

штрихові лінії обмежують діапазон по q в проведених експериментах з 

малокутового розсіяння нейтронів (див. далі п. 3.4) 

 

Таблиця 3.1 

Параметри функцій G (ρS) та Rg
2
 (Δρ

-1
), що отримані зі структурної 

моделі (3.5) (calc) та після апроксимації рівнянням (3.16) (scat) 

 
 , 10

10
 см

-2
 

8 63 5 R R , нм
2
 A, ×10

-4
 

calc scat calc scat сalc scat 

Модель I 2.5136 2.5138 83.35 83,013 -9.118 -9.062 

Модель II 8.3787 8.3789 83.35 83.290 -30.39 -30.18 

 

Важливим спостереженням є зміни в показнику степеневого розсіяння 

P (див. рис. 3.4-3.5) при варіації контрасту. Відповідні залежності для обох 

моделей подані на рис. 3.8а. Як бачимо, задане значення β задовольняє 

рівняння (3.4а) лише при ρS = 0, що відповідає ситуації, яка була розглянута 

Шмідтом та ін. [137]. У випадку ρS ≠ 0 спостерігаються значні відхилення від 

(3.4а), які мають характерну модуляцію зі зміною контрасту. Коли ρS → ±∞ 
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(нескінченний контраст) показники для обох моделей прямують до 4 (закон 

Порода), що відповідає поведінці базисної функції форми – розсіянню на 

системі полідисперсних куль. В точках компенсації відхилення від 

показника Порода змінює знак. Так, при ρS → -∞ показник P наближається 

до 4 згори, тоді як при ρS → +∞ показник P прямує до 4 знизу. Остання 

ситуація дуже важлива з експериментальної точки зору, тому що 

спостережуваний показник (3÷4) може бути проінтерпретований як 

розсіяння на фрактальній поверхні (див. п. 2.2). У зв’язку з цим слід 

ретельно проводити аналіз режиму степеневого розсіяння нейтронів 

неоднорідними частинками в системі з ненульовим ρS. 

 

      

Рис. 3.8. (a) Показник P модельних кривих, представлених на рис. 3.4-3.5, як 

функція густини розсіяння розчинника для обох моделей. P = 4+2β лише при 

ρS = 0 (асимптота Шмідта). Стрілками вказані точки компенсації. P → 4 при 

ρS → ±∞ (асимптота Порода). Овал позначує область, в якій проведено 

дослідження методом малокутового розсіяння нейтронів. 

(б) Експериментальні залежності P2 від густини розсіяння розчинника 

 

3.4. Дослідження суспензій детонаційних наноалмазів за 

допомогою малокутового розсіяння нейтронів 

 

Системами, для структурних досліджень яких можуть бути застосовані 

розроблені підходи аналізу малокутових даних, є суспензії детонаційних 
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наноалмазів. Частинки наноалмазів характеризуються природним 

просторовим переходом від sp
3
-гібридизації вуглецю в тривимірній алмазній 

структурі до поверхневих графітових станів з sp
2
-гібридизацією. Беручи до 

уваги суттєву різницю густин довжини розсіяння алмазу (11.8(3)·10
10

 см
-2

) та 

графіту (7.0(3)·10
10

 см
-2

) констатуємо, що з точки зору малокутового 

розсіяння нейтронів наноалмазні частинки є суттєво неоднорідними. Це 

може бути використано для вивчення вказаного просторового переходу. 

Кристалічна природа (а отже, багатогранна форма) частинок 

наноалмазів [157,159] все ж дає можливість розглядати їх як кулі в 

малокутовому експерименті, так як сферичне наближення в малокутовому 

розсіянні нейтронів для багатогранників застосовне для qRg < 8 [4], що 

цілком справедливо для нижченаведених експериментів. 

 

3.4.1. Приготування зразків 

Як було зазначено в розділі 1, значна питома поверхня наноалмазних 

частинок в рідинних системах призводить до агрегації, особливо в 

концентрованих зразках з вмістом понад 2 м.%, які необхідні для проведення 

експериментів з малокутового розсіяння нейтронів. Ми проводили саме такі 

експерименти з розсіяння на кластерних суспензіях детонаційних 

наноалмазів у воді (вода-наноалмаз I) та в диметилсульфоксиді (ДМСО-

наноалмаз), які синтезовані в Дослідному інституті нановуглецю (Нагано, 

Японія) шляхом процедури перемелення в рідкому середовищі з 

застосуванням потужного ультразвуку та оксидації [1]. 

Також були проведені експерименти з малокутового розсіяння 

нейтронів на водних суспензіях детонаційних наноалмазів (вода-

наноалмаз II), що були синтезовані в Фізико-технічному інституті ім. Йоффе 

РАН (Санкт-Петербург, РФ) шляхом центрифугування та оксидації, описаної 

Алєксєнским та Ейдельманом [160] 

Для експерименту з варіації контрасту початкові зразки на основі 

протонованих розчинників були розбавлені вдвічі з різними сумішами H/D 
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розчинників для забезпечення інтервалу (0÷50) об.% D2O. Таким чином були 

отримані три серії зразків з різними нейтронними контрастами: вода-

наноалмаз I (5 м.%), вода-наноалмаз II (1.8 м.%), ДМСО-наноалмаз (5 м.%). 

 

3.4.2. Дослідження полярних суспензій наноалмазів 

Експериментальні дані малокутового розсіяння нейтронів представлені 

на рис. 3.9-3.11. Відсутність піків кривих розсіяння свідчить про 

полідисперсну природу частинок детонаційних наноалмазів. На спектрах 

спостерігається два рівня розсіяння, що відносяться до структурного рівня 

частинок (великі q) та їх кластерів (малі q). Обидва вони характеризуються 

степеневими залежностями. Знайдені показники -2.3 (рис. 3.9 та 3.11) і -2.5 

(рис. 3.10) для кластерного рівня вказують на те, що кластери є масовими 

фракталами [109]. Вплив структурного фактору, що присутній за таких 

концентрацій внаслідок взаємодії кластер-кластер, виливається в режим 

розсіяння типу Гіньє за малих q, що робить можливим оцінити видимий 

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

частинок дає показники P2 = 4.14 (рис. 3.9 та 3.10) та P2 = 4.12 (рис. 3.11), які 

відповідають частинкам з дифузною поверхнею згідно до рівняння (3.4а). 

Той факт, що спостерігається згладжений характер розсіяння на обох 

структурних рівнях, дозволяє застосувати дворівневу модель універсального 

експоненційно-степеневого наближення (3.2). 

Як випливає з п. 3.2.1, аналіз полідисперсності може бути проведений 

лише для систем з ρS ≈ 0. З експерименту слідує, що цій умові найкраще 

відповідають суспензії з 10% D2O (ρS = 0.13·10
10

 см
-2

) та 0% DMSO (ρS = -

0.046·10
10

 см
-2

). Отримані параметри рівня розсіяння частинками дозволили 

у відповідності до рівняння (3.10) обрахувати індекси полідисперсності PDI, 

які наведені в таблиці 3.2. Використовуючи дані величини відповідно до 

рівнянь (3.12) було отримано параметри розподілу за розмірами R0 та s у 

логнормальному наближенні (3.11), а також відповідні середні радіуси і 

стандартні відхилення ( R  , σ) (таблиця 3.2). Результати свідчать про високу 
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полідисперсність частинок наноалмазів. Ступінь полідисперсності дещо 

відрізняється для різних систем, що випливає з порівняння PDI, а також 

параметрів логнормального розподілу за розмірами. 

 

Таблиця 3.2  

Характеристики полідисперсності частинок детонаційних наноалмазів 

за даними малокутового розсіяння нейтронів для систем з ρS ≈ 0. 

Система PDI R0, нм s R  , нм σ, нм 

вода-наноалмаз I 7.6(5) 1.36(5) 0.40(1) 1.48(6) 0.62(3) 

вода-наноалмаз II 9(1) 1.2(1) 0.43(2) 1.3(1) 0.58(6) 

ДМСО-наноалмаз 6.9(3) 1.41(3) 0.40(1) 1.52(4) 0.61(2) 

 

 

 

Рис. 3.9. Експериментальні криві малокутового розсіяння нейтронів 

рідинною системою вода-наноалмаз I за різної об’ємної частки дейтерованої 

компоненти буфера. На вставці показана початкова частина спектру. 

Апроксимація (суцільна лінія) проведена згідно до рівняння (3.2). Рівень 

розсіяння частинками позначений штриховою лінією. Прямі лінії 

демонструють інтервали степеневого спадання 
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Рис. 3.10. Експериментальні криві малокутового розсіяння нейтронів 

рідинною системою вода-наноалмаз II за різної об’ємної частки 

дейтерованої компоненти буфера. На вставці показана початкова частина 

спектру. Апроксимація (суцільна лінія) проведена згідно до рівняння (3.2). 

Рівень розсіяння частинками позначений штриховою лінією. Прямі лінії 

демонструють інтервали степеневого спадання 

 

 

Рис. 3.11. Експериментальні криві малокутового розсіяння нейтронів 

рідинною системою ДМСО-наноалмаз за різної об’ємної частки 

дейтерованої компоненти буфера. На вставці показана початкова частина 

спектру. Апроксимація (суцільна лінія) проведена згідно до рівняння (3.2). 

Рівень розсіяння частинками позначений штриховою лінією. Прямі лінії 

демонструють інтервали степеневого спадання 
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Діаметр наночастинок для всіх систем склав ≈ 3 нм, що менше 

характерного розміру, визначеного за допомогою рентгенівської дифракції 

(≈ 4.5 нм) [51]. Справа у тому, що в останньому методі область когерентного 

розсіяння L визначається за допомогою формули Шеррера (2.59), а для 

полідисперсних систем L визначається відношенням четвертого та третього 

моменту функції розподілу за розмірами згідно до (2.60). Таким чином, 

маємо наступне співвідношення між розмірами, які визначені за допомогою 

різних методів розсіяння: 

 8 62 2( ) ~ 2 /gR L R R R         . (3.19) 

Відповідно до п. 3.2.2 аналіз варіації контрасту має бути зроблений для 

параметрів G2 та Rg2. Однак з огляду на ефект кластеризації та наявність 

залишкового некогерентного фону похибка визначення цих параметрів не 

дозволяє зробити висновки щодо структури наноалмазів. Тим не менш, 

середня густина довжини розсіяння може бути визначена на рівні кластерів, 

якщо врахувати, що вони розгалужені, тобто розчинник добре проникає в 

структуру кластерів і немає закритих пор. В цьому випадку як структурний 

фактор кореляцій частинок у кластері (фрактальна степенева залежність), 

так і структурний фактор кластер-кластерної взаємодії за малих q, 

модулюються формфактором частинок, який залежить від нейтронного 

контрасту. Отож, за однієї концентрації частинок (тобто, для однакових 

структурних факторів всіх суспензій з різним контрастом) залежність 

розсіяння від ρS на рівні кластерів така ж, як і на рівні частинок. Видимий 

радіус інерції Rg1 в межах експериментальної похибки з контрастом не 

змінюється. Його значення становлять: Rg1 = 18.3(1) нм в системі вода-

наноалмаз I; Rg1 = 17.9(2) нм в системі вода-наноалмаз II; Rg1 = 16.1(3) нм в 

системі ДМСО-наноалмаз. Це означає, що структурний фактор не залежить 

від контрасту, а параметр G1 залежить від ρS в такий же спосіб, як і G2. Отож, 

структурний фактор також можна використовувати для визначення точки 

компенсації рідинних систем наноалмазів, і, оскільки G1/G2 ≈ 100, то, щоб 
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уникнути будь-яких можливих невизначеностей, пов'язаних з відношенням 

сигнал/фон, в експерименті ми надали перевагу дослідженню G1 як функції 

ρS. 

Залежності 1 ~ SG   представлені на рис. 3.12 і дають значення 

середньої густини довжини розсіяння:   = 10.5(5)·10
10

 см
-2

 в системі вода-

наноалмаз I,   = 10.8(6)·10
10

 см
-2

 в системі вода-наноалмаз II та 

  = 10.2(5)·10
10

 см
-2

 в системі ДМСО-наноалмаз, які добре узгоджуються зі 

значеннями 10.2(3)·10
10

 см
-2

 і 10.6(5)·10
10

 см
-2

 для води і ДМСО, відповідно, 

які отримані за допомогою рівняння (3.6), використовуючи відому густину 

розсіяння алмазу, що розрахована з його кристалічної структури, і 

експериментально знайдені β. 

 

 

Рис. 3.12. Визначення точки компенсації для досліджуваних суспензій 

 

Таким чином, маємо узгодження неперервного профілю (3.5), що 

відображає дифузний характер поверхні частинок з середньою густиною 

довжини розсіяння частинок, чого неможливо досягнути, якщо 

використовувати наближення «ядро-оболонка». Той факт, що 

експериментальні криві отримані при ρS знаходяться по один бік від точки 

компенсації, пояснює низьку чутливість параметра Rg2 до зміни нейтронного 
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контрасту. Дійсно, він знаходиться в межах (3.0÷3.4) нм і має 

експериментальну похибку близько 0.5 нм для всіх суспензій. Щоб 

проілюструвати цей момент, на рис. 3.7 разом з модельною залежністю 

R
2

g2 ~ 1/Δρ позначено інтервал оберненого контрасту, який вимірювався в 

наших експериментах. Як бачимо, відносна зміна Rg2 в межах цього 

інтервалу не перевищує кількох відсотків, що, в свою чергу, знаходиться в 

межах похибки експерименту. Розширення цього інтервалу в бік зменшення 

Δρ призведе до зростання ефекту некогерентного фону і, як наслідок, 

великих похибок при визначенні Rg2. Аналогічна ситуація має місце для 

експериментальної залежності P2(ρS), показаній на рис. 3.8б. Даний параметр 

достовірно визначається лише в околі ρS = 0 і якісно повторює результати 

аналізу модельних кривих P(ρS) на рис. 3.8а. Слід також зазначити, що 

рівень кластерів в суспензіях наноалмазів різного походження є досить 

відтворюваним щодо структурних характеристиках. Особливо це стосується 

фрактальної розмірності агрегатів, звідки слідує спільний механізм росту 

кластерів в таких системах (див. розділ 4). 

 

Підсумовуючи зазначимо, що малість показника β для частинок з 

дифузною поверхнею дозволяє ввести неперервний радіальний профіль 

густини довжини розсіяння всередині частинок (3.5) і значно спростити 

інтерпретацію даних про розсіяння на полідисперсних системах. Особливо 

це стосується експериментів з варіації контрасту в малокутовому розсіянні 

нейтронів з ізотопним заміщенням H/D, де поведінка розсіяння нейтронів 

такими частинками аналогічна до розсіяння монодисперсними 

неоднорідними частинками. Як наслідок, інваріанти розсіяння мають 

порівняно прості аналітичні залежності від нейтронного контрасту. Тим не 

менш, ефект додаткового когерентного розсіяння від розчинника має велике 

значення для спостережуваного показника степеневого розсіяння дифузною 

поверхнею. Отже область, де цей тип розсіяння може бути надійно 

проаналізований, обмежується околом ρS = 0. В цьому діапазоні може бути 
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проведений аналіз полідисперсності в рамках концепції модифікованого 

індексу полідисперсності. Розроблений підхід був успішно застосований в 

структурних дослідженнях детонаційних наноалмазів, які в методі 

малокутового розсіяння нейтронів свідчать про відхилення від закону 

Порода до степеневого розсіяння від дифузної поверхні. Знову ж таки, 

експериментально спостережуваний параметр β для наноалмазів добре 

описує просторовий перехід від об'ємного алмазу до поверхневих 

графенових станів вуглецю. В результаті були отримані функції розподілу за 

розмірами наночастинок. Агрегація в концентрованих розчинах дозволяє 

виконувати високо прецизійні експерименти з варіації контрасту в 

малокутовому розсіянні нейтронів. Проведений аналіз свідчить на користь 

концепції неперервного профілю густини довжини розсіяння в наноалмазах і 

поєднує в собі дифузні властивості поверхні частинок і зменшення середньої 

густини розсіяння, виявлене за допомогою малокутового розсіяння 

нейтронів, що не може бути зроблено в рамках моделі наночастинок «ядро-

оболонка». Це узгоджується в певній мірі з даними ab initio комп'ютерного 

моделювання [159] для нанокристалів алмазу з розміром до 3.3 нм, які 

показують, що найбільш стабільні структури вимагають наявності 

перехідних sp
2+x

 зв’язків, які зосереджені переважно в околі ребер 

кристалітів. 
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РОЗДІЛ 4 

КЛАСТЕРНА СТРУКТУРА ПОЛЯРНИХ СУСПЕНЗІЙ 

НАНОАЛМАЗІВ 

 

В даному розділі представлено результати вивчення будови агрегатів 

детонаційних наноалмазів у водних суспензіях. Досліджувалися різні класи 

рідинних систем в залежності від концентрації наноалмазів та процедури 

приготування. Було детально вивчено структуру даних утворень та їх 

взаємодію між собою. Фрактальна природа досліджуваних кластерів 

обговорюється в термінах унікального механізму росту в суспензіях 

наноалмазів протягом їхнього синтезу. Інформація про структурні параметри 

кластерних наноалмазних суспензій є важливою у зв’язку з їх практичним 

застосуванням, а також з огляду на те, що синтез даних рідинних систем є 

першим кроком до синтезу неагрегованих рідинних систем для їх 

подальшого використання в медицині. 

 

4.1. Будова розбавлених водних суспензій детонаційних 

наноалмазів 

 

Для початку нами був проведений порівняльний аналізу структури 

кластерів в різноманітних модифікованих водних суспензіях детонаційних 

наноалмазів. Під модифікаціями маються на увазі різні способи вторинної 

обробки наноалмазних суспензій. Проблема вивчення таких систем 

пов'язана з відносно невеликими концентраціями наночастинок в кінцевому 

продукті, що визначаються процедурою виготовлення для ряду модифікацій. 

Завданням проведених експериментів з малокутового розсіяння нейтронів 

було вияснення можливостей методу відносно розбавлених суспензій 

(≈ 0.1 м.%) з точки зору визначення структурних параметрів наночастинок та 

їх кластерів з аналізу кривих малокутового розсіяння нейтронів, включаючи 

дані варіації контрасту. З одного боку низький вміст дисперсної фази в 
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системі послаблює сигнал малокутового розсіяння, оскільки спектр прямо 

пропорційний концентрації. Проте хороші контрастні характеристики 

досліджуваної системи – густина довжини розсіяння алмазу 11.8·10
10

 см
-2

 

проти -0.56·10
10

 см
-2

 для легкої води – дозволяють реєструвати спектр з 

хорошою статистикою на фоні залишкового некогерентного розсіяння, 

оскільки диференційний переріз розсіяння пропорційний квадрату 

контрасту. 

 

4.1.1. Модифіковані наноалмазні суспензії 

Інформація про досліджувані суспензії зведена у таблиці 4.1. 

Початкові концентровані суспензії наноалмазів у воді, виготовлені за 

методом Осави [1], були надані Дослідницьким інститутом нановуглецю 

(Нагано, Японія), надалі серія DUNCD (система 1), а також придбані у 

PlasmaChem GmbH (Берлін, ФРН), надалі – серії UDD1, UDD2, UDD3 

(системи 2-4). Також проводилося порівняння з наноалмазною суспензією 

типу DUNCD [52], яка досліджувалась раніше – DUNCD1 (система 6) 

Модифіковані системи із серії DUNCD отримували шляхом 

ультразвукової обробки з подальшим центрифугуванням. Розбавлену 

суспензію обробляли на ультрацентрифузі за швидкостей > 10
4
 об/хв. В 

результаті було отримано дві фракції – надосадова прозора рідина і сіро-

коричневий осад. Надосадова рідина була концентрована, в результаті чого 

були отримані суспензії DUNCDP1 і DUNCDP2 (системи 7-8), властивості 

яких порівнювались з властивостями розбавленої в десять разів початкової 

суспензії DUNCD0 (система 5). 

Серії UDD піддавалися додатковій очистці і хімічній обробці згідно до 

[161], так що залишковий функціональний покрив детонаційних наноалмазів 

містив переважно карбоксильні групи. Синтезувались дві суспензії – 

CANDiT1 та CANDiT2 з pH = 7 (системи 9-10), які є основою 

антикорозійних покриттів, описаних в [161]. 
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Таблиця 4.1 

Досліджувані модифікації наноалмазних суспензій 

 суспензія масова 

частка, % 
 суспензія масова 

частка, % 

система 1 DUNCD 1 система 6 DUNCD1 1 

система 2 UDD1 ≈ 0.1 система 7 DUNCDP1 0.045 

система 3 UDD2 ≈ 0.1 система 8 DUNCDP2 0.1 

система 4 UDD3 ≈ 0.1 система 9 CANDiT1 ≈ 0.1 

система 5 DUNCD0 0.1 система 10 CANDiT2 ≈ 0.1 

 

Для проведення варіації контрасту суспензія UDD1 розбавлялася 

вдвічі різними розчинами легкої і важкої води, так що об’ємна частка D2O в 

кінцевих суспензіях складала (0÷50)%. 

 

4.1.2. Порівняльна структурна характеризація водних суспензій 

детонаційних наноалмазів 

Експериментальні криві малокутового розсіяння нейтронів для 

початкової суспензії детонаційних наноалмазів у воді (система 1) та 

розбавленої системи (система 5) представлені на рис. 4.1. Для 

концентрованої системи на цьому ж рисунку порівнюються дві серії 

суспензій: що досліджується в даній роботі та що досліджувалась раніше в 

[51] (система 6). Як бачимо з якісної поведінки розсіяння, виготовлення 

даних систем характеризується достатньо високою відтворюваністю. Криві 

малокутового розсіяння нейтронів мають яскраво виражену бімодальну 

структуру, що відповідає розсіянню на наноалмазах (q > 1 нм
-1

) та їх 

кластерах (q < 1 нм
-1

). Як і раніше (див. п. 3.4), спостерігається перехід від 

степеневого закону з показником P2 > 4 (дифузна поверхня наночастинок) до 

степеневої залежності з показником P1 < 3 (масовий фрактал). Відповідні 

модельні залежності показані на рис. 4.1. Невелике відхилення від 

степеневого закону для (q < 0.15 нм
-1

) у випадку системи 1 пов’язане зі 



93 

скінченним розміром кластерів. Через обмеженість експериментального 

інтервалу переданих хвильових векторів дане відхилення не може бути 

апроксимоване законом Гіньє з задовільною похибкою. Тим не менш, 

відповідно до правила q = 2π/L, де L – характерний розмір, отримуємо оцінку 

для розміру кластерів L > 40 нм. Це значно менше аналогічної оцінки для 

кластерів попередньої серії досліджених концентрованих суспензій, що 

може бути пов’язане з меншою концентрацією наноалмазів в новій серії. 

При розбавленні рідинної системи з наноалмазами до 0.1 м. % крива 

малокутового розсіяння нейтронів якісно не змінюється (див. рис. 4.1), однак 

розсіяння за великих q, що відповідають розсіянню на структурних 

одиницях кластерів, не реєструється в таких експериментах: мала 

концентрація частинок не дозволяє отримати достатній сигнал у порівнянні з 

некогерентним фоном, основним джерелом якого є ядра водню. Таким 

чином, низька концентрація системи на рівні 0.1 м. % дещо обмежує 

можливості вивчення наноалмазних суспензій нейтронним методом і 

дозволяє отримувати структурну інформацію лише для кластерів, розміри 

яких становлять понад 10 нм.  

 

 

Рис. 4.1. Зміна малокутового розсіяння нейтронів водною суспензією 

детонаційних наноалмазів при розбавленні її від 1 м.% (система 1) до 

0.1 м.% (система 5). Спектри порівнюються з попередніми даними для 1 м.% 

суспензії (система 6) 
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Експериментальні криві нейтронного розсіяння для систем серій UDD 

і CANDiT на основі H2O з концентрацією 0.1 м.% подані на рис. 4.2. Так же 

як і в початковій суспензії, близька до лінійної поведінка кривих в 

подвійному логарифмічному масштабі вказує на фрактальну організацію 

структури кластерів детонаційних наноалмазів у воді. Не дивлячись на різні 

умови отримання систем, їх спектри малокутового розсіяння мають схожу 

поведінку. На цьому ж рисунку наведено порівняння експериментальних 

даних з модельною степеневою залежністю для розсіяння на фракталі з 

масштабною розмірністю D = 2.34, визначеною в попередніх експериментах 

з іншими серіями більш концентрованих суспензій. Як бачимо, якісне 

повторення попередніх результатів відносно фрактальної розмірності 

кластерів свідчить про подібний механізм кластероутворення в рідинних 

системах з наноалмазами. Зокрема, отримане значення D вказує на механізм 

обмеженої дифузією агрегації при формуванні досліджуваних агрегатів [116] 

(деталі в п. 4.5). Слабкий злам в спектрах на рис. 4.2, як і в попередньому 

випадку, дозволяє отримати подібну оцінку для характерного розміру 

кластерів в цих системах. Таким чином модифікування поверхні частинок 

наноалмазів не впливає на структурну організацію кластерів в рідинних 

системах. 

Якісні зміни кривих розсіяння спостерігаються для рідинних 

систем 7-8 (див. рис. 4.3). Аналіз рис. 4.3 показує, що злам в степеневій 

поведінці кривих розсіяння за малих q зникає, що свідчить про зростання 

кластерів в даному випадку. Беручи до уваги роздільну здатність в 

конфігурації, що використовувалась, отримуємо нижню оцінку розміру 

кластерів ≈ 120 нм. Таким чином, визначене з експерименту збільшення 

розмірів кластерів після застосування відповідної модифікації і є причиною 

порушення стабільності досліджуваної суспензії. 
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Рис. 4.2. Малокутове розсіяння нейтронів водними суспензіями наноалмазів 

з концентрацією ≈ 0.1 м.%, зазначеними в таблиці 4.1. Стрілкою вказано 

злам в кривих розсіяння, що відображає відхилення від степеневої 

залежності за малих значень модуля переданого хвильового вектора 

 

 

Рис. 4.3. Криві малокутового розсіяння водними суспензіями детонаційних 

наноалмазів (системи 7-8) та їх порівняння з даними для розбавленої 

початкової системи (система 5) 

 

Зміни розсіяння з варіацією нейтронного контрасту для системи з 

концентрацією ≈ 0.05 м.% показано на рис. 4.4. Рівномірне зменшення 

розсіяння зі збільшенням частки дейтерованої компоненти в розчині у 

всьому виміряному діапазоні q свідчить про однорідність кластерів з 
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розмірами понад 10 нм. Для визначення точки компенсації кластерів було 

проаналізовано інтенсивність розсіяння I0, що була усереднена в діапазоні 

(0.07÷0.1) нм
-1

. Вибір даного діапазону зумовлений найменшою чутливістю 

в ньому інтенсивності розсіяння до залишкового некогерентного фону. 

Залежність квадратного кореня середньої інтенсивності від густини довжини 

розсіяння розчинника наведена на вставці на рис. 4.4. Точка компенсації, що 

відповідає середній густині розсіяння кластерів, склала 10.5(5)·10
10

 см
-2

 і 

співпала з отриманими значеннями для інших суспензій (див. п. 3.4). Такий 

результат підтверджує попередні результати: спостерігається однакова 

частка неалмазної компоненти (по аналогії з п. 3.4 це переважно графен) в 

структурі частинок детонаційних наноалмазів в суспензіях як з низькими, 

так і з високими концентраціями. Таким чином, і для цих систем варіація 

контрасту вказує на присутність графену в складі основних структурних 

одиниць кластерів, який, ймовірно, бере участь в стабілізації системи. 

 

 

Рис. 4.4. Варіація контрасту для системи 2, розбавленої вдвічі; концентрація 

наноалмазів ≈ 0.05 м.%. На вставці наведено спосіб, в який знаходилась 

точка компенсації для водної наноалмазної суспензії 
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Отож, виготовлення водних суспензій детонаційних наноалмазів 

шляхом подрібнення в рідинах є достатньо відтворюваним. Відмінності 

стосуються переважно характерного розміру кластерів, який чутливий до 

початкової концентрації наноалмазів, диспергованих у водне середовище. 

Досліджені модифікації водних суспензій детонаційних наноалмазів 

принципово не впливають на структурну організацію кінцевих систем. 

Отриманий діапазон значень фрактальної розмірності кластерів (2.3÷2.5) в 

даних системах, незалежно від серії і модифікації системи, вказує на 

спільний механізм агрегації при формуванні кластерів. Відповідно до 

таблиці 2.1., таким механізмом є обмежена дифузія. Варіація контрасту в 

малокутовому розсіянні нейтронів підтверджує присутність неалмазної 

компоненти в складі частинок наноалмазів, що вказує на присутність 

графенової оболонки на поверхні наночастинок, та її дифузний характер 

[51]. Часткове видалення оболонки призводить до росту розмірів кластерів у 

воді та до втрати стабільності суспензії. 

 

4.2. Ступінь агрегації наноалмазних частинок в суспензіях 

 

В попередньому пункті ми проводили структурну діагностику 

розбавлених (≈ 0.1 м.%) рідинних систем з наноалмазами методом 

малокутового розсіяння нейтронів. Тут же ми зосередили увагу на водних 

суспензіях детонаційних наноалмазів з дещо більшими масовими 

концентраціями – до 2%. Такі концентрації дозволяють, по-перше, все ще 

уникати впливу на розсіяння структурного фактору, тобто ефектів взаємодії 

між наночастинками, по-друге, реєструвати обидва рівні розсіяння 

нейтронів, тоді як ще більш розбавлені рідинні системи дають можливість 

детектувати лише рівень розсіяння кластерами (п. 4.1). 
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4.2.1. Виготовлення зразків 

Досліджувались різноманітні модифікації водних суспензій 

детонаційних наноалмазів, які представлені в таблиці 4.2. Перша суспензія 

DUNCD (система 1) була виготовлена в Дослідницькому інституті 

нановуглецю (Нагано, Японія) шляхом перемелення в рідині з застосування 

потужного ультразвуку [1,41] з комерційних порошків Gansu Lingyun Nano-

Material Co. Ltd. (Ланчжоу, КНР). Серії суспензій DND1 та DND2 

(системи 2-3) були синтезовані в Фізико-технічному інституті ім. Йоффе 

(Санкт-Петербург, РФ) згідно процедури, описаної Алєксєнським та 

Ейдельманом [160] з порошків підприємства «Технолог» (Санкт-Петербург, 

РФ). Також для отримання зразків були використані комерційні порошки 

детонаційних наноалмазів RUDDM (ТОВ Реал-Дзержинськ, Дзержинськ, 

РФ) і SDND (PlasmaChem GmbH, Берлін, ФРН). Початкові водні суспензії 

були отримані шляхом диспергування порошків у воду. Потім вони 

піддавалися інтенсивному перемішуванню протягом 30 хв і ультразвуковій 

обробці протягом 1 год. Надалі суспензії центрифугували при 25000 об/хв 

протягом 45 або 90 хв. У кожному випадку формувалися легкі (верхні) і 

важкі (нижні) фракції. Рідинні системи SDND90, RUDDM45, RUDDM90 

(системи 5-7) є відповідними легкими фракціями. Суспензія SDNDL 

(система 4) отримувалась шляхом висушування SDND90 та повторного 

диспергування у воду. 

 

4.2.2. Аналіз числа агрегації наноалмазних кластерів 

Спектри малокутового розсіяння нейтронів для різних водних 

суспензій детонаційних наноалмазів показані на рис. 4.5. На даних графіках 

спостерігається дві ділянки степеневої залежності в діапазонах (0.2÷0.9) нм
-1

 

та (1÷2) нм
-1

, що в подвійному логарифмічному масштабі є лінійними. Отож, 

розсіяння відображає дворівневу організацію частинок в суспензіях: рівень 

кластерів та рівень складових наноалмазних частинок. Малокутові криві 
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досліджуваних систем можуть бути описані в рамках дворівневої моделі 

універсального експоненційно-степеневого наближення (3.2). 

Степеневий характер згаданих ділянок, відмінний від закону Порода 

(2.52). Так, для всіх досліджених систем P2 перевищує 4, що означає 

наявність певних модуляцій густини довжини розсіяння на поверхні 

наноалмазів, які відповідають дифузній поверхні (див. розділ 3). Організація 

наноалмазних кластерів фрактальна, що випливає зі значення показника 

P1 ≈ 2.40 < 3. Близькі значення фрактальної розмірності для всіх суспензій 

незалежно від умов їх синтезу вкотре свідчить про подібний механізм 

агрегації в таких системах. 
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Рис. 4.5. Криві малокутового розсіяння нейтронів системами вода-

детонаційний наноалмаз 

 

Характерний радіус частинок наноалмазів для всіх систем Rg2 

знаходиться у відносно вузькому діапазоні (1.7÷2.8) нм. Радіус інерції 

кластерів Rg1, представлений в таблиці 4.2, в залежності від синтезованої 

системи змінюється від 6 нм до 27.2 нм. 
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Таблиця 4.2 

Структурні параметри наноалмазних суспензій. 

 Суспензія масова частка, % Rg1 , нм Nкл 

система 1 DUNDC 1 27.2 ± 5 256 ± 8 

система 2 DND1 1.8 16.2 ± 0.31 143 ± 10 

система 3 DND2 0.31 15.6 ± 1.1 160 ± 70 

система 4 SDND L 0.5 7.63 ± 0.23 75 ± 10 

система 5 SDND90 1.5 7.1 ± 0.17 79 ± 13 

система 6 RUDDM45 0.8 8.31 ± 0.05 84 ± 4 

система 7 RUDDM90 0.4 6.0 ± 0.4 3 ± 2 

 

Інтенсивності розсіяння в нульовий кут для обох рівнів організації 

системи, G1 та G2, є відповідними асимптотами першого та третього 

доданків апроксимації (3.2) за малих значень модуля переданого хвильового 

вектора для кожної кривої малокутового розсіяння. У монодисперсному 

наближенні відносно складових частинок кластерів справедливо: 

 
2

1 ~G N   , (4.1а) 

 2 ~G N   , (4.1б) 

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

ансамблем всіх кластерів системи. Коефіцієнти пропорційності в цьому 

випадку однакові в обох виразах (4.1) і пов’язані з концентрацією, 

нейтронним контрастом та об’ємом частинок, що розсіюють. Отож оцінка 

числа агрегації, тобто середньої кількості частинок в кластері, може бути 

отримана як [158]: 

 
2

1 2клN G G N N       . (4.2) 

Результати подані в таблиці 4.2. Аналіз таблиці 4.2. показує, що як 

розмір кластерів, так і кількість частинок в них, залежать від умов синтезу 

суспензії та початкової концентрації наноалмазів в ній. Метод малокутового 

розсіяння нейтронів дозволяє визначати число агрегації Nкл. Зрозуміло, що 
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для низько концентрованих систем малих кластерів похибка експерименту 

зростає. В першу чергу це пов’язано з впливом залишкового некогерентного 

фонового розсіяння на отримувані експериментальні спектри. Джерелом 

вказаного фону є в основному протони, що входять до складу води. Повне 

усунення фону шляхом заміни протонованого розчинника на дейтерований 

принципово не покращить результатів, оскільки в цьому разі буде значно 

зменшиться нейтронний контраст, тому що густина довжини розсіяння 

важкої води складає 6.34·10
10

 см
-2

 проти -0.56·10
10

 см
-2

 для протонованої. 

Тобто різниця між густинами довжини розсіяння частинок (≈ 10.5·10
10

 см
-2

) і 

рідинної основи зменшиться в ≈ 2.65 разів, а сигнал малокутового розсіяння 

нейтронів зменшується приблизно в 7 разів. Зауважимо, що добре 

прослідковується кореляція між знайденими радіусом інерції та кількістю 

частинок – вони зростають синхронно, що свідчить про правильність 

проведеного аналізу. 

Отож, експерименти з малокутового розсіяння нейтронів дозволяють 

визначити структуру кластерних суспензій детонаційних наноалмазів на 

основі води. Одержані з експерименту структурні параметри наноалмазних 

частинок, які описують розмір і характер поверхні, узгоджуються між собою 

для всіх вивчених систем. Досліджені кластери характеризуються 

фрактальною структурою. Показано, що метод малокутового розсіяння 

нейтронів може бути використаний для прямого визначення числа агрегації 

наноалмазних частинок в суспензіях. Доведено, що деякі методи синтезу 

наноалмазних суспензій дозволяють отримувати рідинні системи, кластери 

яких містять усього близько десятка наноалмазних частинок, при цьому 

розмір кластера становить приблизно 10 нм. 

 

4.3. Структурні особливості фракцій агрегатів різних розмірів в 

рідинних системах з детонаційними наноалмазами 

 

Малокутове розсіяння нейтронів було застосоване до структурної 

характеризації концентрованих наноалмазних суспензій. Зовнішня варіація 
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контрасту, яка основана на розчинах важкої і легкої води, була використана 

для вивчення внутрішньої структури частинок наноалмазів та порівняння з 

попередніми аналогічними експериментами. Структурні особливості 

«легкої» та «важкої» фракцій кластерів, розділених за допомогою 

центрифугування, вказують на однакову будову кластерів за різних 

масштабів їх розмірів. Щоб охарактеризувати кластер-кластерну взаємодію в 

системі, розглядається вплив структурного фактору на розсіяння 

концентрованими суспензіями. 

Нещодавно агреговані наноалмази фракціонували за допомогою 

центрифугування [147], що призвело до виділення різних фракцій із 

середнім розміром кластерів до 5 нм і менше. Це показав проведений 

комплексний аналіз, який включав рентгенівську дифракцію, електронну 

мікроскопію, і диференційну скануючу калориметрію. Питання, яке виникає 

при вивченні наноалмазних суспензій: наскільки сукупні структурні 

характеристики, включаючи розмір і форму, а також характер кластер-

кластерної взаємодії варіюється в різних зразках та їхніх фракціях, тобто за 

різних масштабів розмірів. Щоб прояснити цей момент, в даному підрозділі 

застосовано малокутове розсіяння нейтронів до дослідження двох типів 

наноалмазних суспензій та їхніх двох фракцій (умовно, «легкі» і «важкі»), 

виділених за допомогою процедури центрифугування/фракціонування [162]. 

 

4.3.1. Виготовлення концентрованих наноалмазних суспензій та їх 

фракцій 

Два види комерційних порошків детонаційних наноалмазів, а саме, 

RUDDM (ТОВ Реал-Дзержинськ, Дзержинськ, РФ) і SDND (PlasmaChem 

GmbH, Берлін, ФРН) були використані для отримання рідинних систем для 

експериментів з малокутового розсіяння нейтронів. Обидва порошки за 

даними виробників мають близькі характеристики, включаючи розмір 

кристалітів ≈ 5 нм (аналіз рентгенограми за допомогою рівняння Шеррера 

(2.59)) і питому поверхню ≈ 350 м
2
/г (згідно до методу Брунауера-Эммета-
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Теллера); не містять добавок і фрезерних домішок; ζ-потенціал суспензій 

негативний. Водні суспензії були отримані шляхом диспергування порошків 

в дистильовану воду (деіонізована вода, 18.2 МОм×см від Milli-Q Academic 

system, Millipore, Франція). Потім суміші піддавалися інтенсивному 

перемішуванню протягом 30 хв і ультразвуковій обробці протягом 1 год 

(ультразвукова ванна ГРАД 28-35, Град-технології, РФ). Кінцева 

концентрація варіювалася в діапазоні (0.5÷10) м.%. Суспензії з 

концентрацією 10 м.% поміщали в 10 мл полікарбонатні комірки Nalgene і 

центрифугували при 25000 об/хв (відносна сила центрифуги 49000g при 

rmax = 7.01 см) протягом 45 хв або 90 хв. У кожному випадку формувалися 

легкі (верхні) і важкі (нижні) фракції. 

Були виготовлені два види фракціонованих зразків для експериментів з 

малокутового розсіяння нейтронів. По-перше, дві фракції суспензій були 

взяті піпеткою з верхнього і нижнього шарів комірки. Концентрація 

наноалмазів в фракціях була визначена шляхом сушки невеликих проб при 

150°С і зважування осаду. По-друге, фракції обережно відокремлювали і 

сушили при 150°С. Сухі порошки, які були отримані з верхнього і нижнього 

шарів, потім були використані для отримання нових водних суспензій в 

такий же спосіб, як і для вихідних суспензій. 

Вплив концентрації на розсіяння вивчався в діапазоні (0.5÷10) м.%. 

Для процедури варіації контрасту готували кілька 2 м.% суспензій шляхом 

розчинення первинної суспензії RUDDM з різними розчинами H2O/D2O, так 

що відносний об’ємний вміст важкої води змінювався в інтервалі 

(0÷80) об.%. 

 

4.3.2. Аналіз структури синтезованих рідинних систем з 

наноалмазами 

Спектри малокутового розсіяння нейтронів на наноалмазах в 

порошковому стані і в суспензіях показано на рис. 4.6. Поведінка кривих 

розсіяння повністю повторює результати попередніх експериментів з 
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порошками і суспензіями інших виробників [5,6,8,44,51]. Всі криві на 

рис. 4.6 свідчать про дворівневу організацію. В малокутовому розсіянні 

нейтронів термін «частинки» відноситься до неоднорідностей або 

флуктуацій розподілу густини довжини розсіяння відносно середньої по 

об'єму величини. У такому представленні, в порошках розсіювачами є пори 

всередині упакованої структури наноалмазів [44], а в рідинних системах, 

розсіювачами є самі частинки детонаційних наноалмазів [51]. В обох 

випадках розсіювачі можна розглядати як основні структурні одиниці, які 

утворюють наступний структурний рівень, а саме агрегати. Режим розсіяння 

масовим фракталом значно відрізняється у наноалмазних порошків та 

суспензій. Ця різниця пояснюється різною будовою розгалуженої системи 

пор в порошках та нанокристалітів в кластерах у випадку суспензій. 

Важливою особливістю всіх експериментальних кривих на рис. 4.6 є їх 

гладкість на q-інтервалі, який відповідає рівню частинок, тобто відсутні 

смуги в спектрі розсіяння, характерні для монодисперсних частинок (див. 

аналіз полідисперсності в розділі 3). Це є переконливим доказом широкого 

розподілу частинок за розмірами. 

Криві розсіяння на рис. 4.6 були проаналізовані в рамках дворівневої 

моделі універсального експоненційно-степеневого наближення (3.2). Як 

бачимо з рис. 4.6, розсіяння від порошку RUDDM і суспензії SDND добре 

описується рівнянням (3.2). У випадку суспензій RUDDM розмір кластерів 

знаходиться поза межами роздільної здатності приладу у відношенні до 

мінімального значення переданого хвильового вектору qmin, що покривається 

в експерименті. Використовуючи співвідношення між прямим та оберненим 

простором можна оцінити характерний розмір кластера як 

L > 2π/qmin ≈ 75 нм. Таким чином, оскільки режим Гіньє не спостерігається 

на рівні агрегації, може бути використане рівняння (3.1). 
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Рис. 4.6. Експериментальні криві малокутового розсіяння нейтронів від 

зразків RUDDM, включаючи початковий сухий порошок і водні суспензії, та 

водної суспензії SDND. Суцільні лінії відповідають їх апроксимації в рамках 

універсального експоненційно-степеневого наближення (3.1)-(3.2) 

 

Апроксимації за допомогою рівнянь (3.1) і (3.2) показані на рис. 4.6, а 

найбільш інформативні параметри апроксимації зібрані в таблиці 4.3. Як 

частинки детонаційного наноалмазу, так і пори мають однаковий інтерфейс, 

який добре спостерігається на рівні частинок для всіх зразків на рис. 4.6, що 

характеризується значеннями показника степеневого спадання P2 ≈ 4.1, який 

відповідає дифузній поверхні (див. розділ 3). З експериментально отриманих 

значень P2 ми знаходимо β = 0.05(1) (RUDDM) і β = 0.06(3) (SDND), що 

узгоджується з попередніми даними малокутового розсіяння нейтронів для 

інших суспензій детонаційних наноалмазів [5,8,44,51]. Використовуючи 

наближення неперервної функції до радіально усередненого профілю 

густини довжини розсіяння у межах наноалмазів (3.5) і припускаючи, що 

функції розподілу частинок за розмірами є логнормальними, з 

експериментальних кривих можна безпосередньо отримати характеристики 

функції полідисперсності, а саме середній радіус і середньоквадратичне 

відхилення [7,8]. Знайдені параметри зібрані в таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3 

Параметри апроксимації експериментальних кривих 

розсіяння рівняннями (3.1)-(3.2) та порівняння їх з 

попередніми даними малокутового розсіяння нейтронів 

Система Rg, нм RgS, нм P1 P2 ⟨R⟩, нм σ, нм 

RUDDM порошок 14.2(5) 2.13(4) 1.93(9) 4.11(2) - - 

RUDDM суспензія 10 м.% > 40 2.48(4) 2.40(1) 4.10(2) 1.50(4) 0.56(2) 

RUDDM суспензія 2 м.% > 40 2.45(4) 2.39(1) 4.10(2) 1.51(5) 0.57(2) 

SDND суспензія 1 м.% 20(1) 2.64(4) 2.31(2) 4.12(6) 1.5(8) 0.6(3) 

порошок [51] > 20 3.2 1.26 4.19 - - 

суспензія [51] 18.3(1) 2.9 2.34 4.13 1.48(6) 0.62(3) 

суспензія [8] 17.9(2) 3.30(8) 2.45 4.12(4) 1.3(1) 0.58(6) 

 

Був також проведений експеримент з варіації контрасту в 

малокутовому розсіянні нейтронів на суспензії RUDDM. Зміни в розсіянні зі 

зміною вмісту D2O в розчиннику для 2 м.% суспензії представлені на 

рис. 4.7. Характер цих змін, а саме монотонне зменшення інтенсивності 

розсіяння на рівні агрегатів зі сталим параметром P1 і невеликим 

збільшенням показника P2, повністю повторює поведінку, що спостерігалася 

раніше (п. 3.4). 

Аби уникнути впливу залишкового некогерентного розсіяння 

розчинником та знайти точку компенсації для агрегатів і, як наслідок, для 

частинок, що їх складають, ми використовуємо залежність інтенсивності від 

вмісту D2O в розчиннику за мінімальних значень модуля переданого 

хвильового вектора I0. Відповідний графік квадратного кореня I0 як функції 

густини довжини когерентного розсіяння розчинником подано на вставці на 

рис. 4.7. Дані добре апроксимуються лінійною залежністю, перетин якої з 

віссю абсцис і є точкою компенсації, що дає середню густину довжини 

розсіяння наноалмазних частинок 11.0(4)·10
10

см
-2

. У порівнянні з 
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попередніми результатами, [51] це ближче до густини розсіяння алмазу, 

11.8(3)·10
10

см
-2

, розрахованої з його кристалічної структури, але все ж 

відмінність значна. Експериментальне значення добре узгоджується зі 

значенням 10.8(4)·10
10

см
-2

, отриманим з неперервного наближення до 

радіального профілю густини довжини розсіяння [7], використовуючи 

густину довжини розсіяння алмазу і експериментально виявлений показник 

дифузності β поверхні наночастинок по аналогії з розділом 3. 

 

 

Рис. 4.7. Варіація контрасту в малокутовому розсіянні нейтронів для 

суспензії 2 м.% RUDDM. Об'ємні частки D2O в зразках наведені в підписах 

до експериментальних кривих розсіяння. Специфічні режими степеневого 

розсіяння показані суцільними лініями. На вставці показана 

експериментально знайдені значення I0
1/2

 в залежності від густини довжини 

розсіяння розчинника з лінійною екстраполяцією до точки компенсації 

 

4.3.3. Фракціоновані суспензії наноалмазів 

Поділ фаз внаслідок центрифугування прослідковується на рис. 4.8, де 

наведено криві малокутового розсіяння нейтронів від легких і важких 

фракцій 10 м.% суспензії RUDDM після двох різних часів центрифугування. 

Дві фракції мають різницю в розсіянні нейтронів на рівні агрегатів. Легка 

фракція характеризується значно меншими агрегатами; відповідне розсіяння 
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добре описується наближенням Гіньє в області малих значень q, що дозволяє 

застосовувати обернене перетворення Фур'є і представити кореляції в 

системах з точки зору функції розподілу парних відстаней р(r). Мова йде про 

такі характеристики розміру агрегатів, як середньозважений радіус інерції і 

максимальний розмір. Це добре видно на рис. 4.9, де відповідні функції р(r), 

що поєднують інформацію про розподіл часток і розмір кластера, які 

розраховані згідно до (2.39) [104,105]) порівнюються з функцією розподілу 

парних відстаней для суспензії SDND. Як відомо, переріз розсіяння 

пропорційний квадрату об'єму розсіювачів. Тому невеликі кластери легких 

фракцій мають незначний внесок в розсіяння в експериментах з 

синтезованими суспензіями (рис. 4.6). Як випливає з рис. 4.9, більш тривале 

центрифугування призводить до меншого розміру агрегатів в легкій фракції. 

Незважаючи на різницю стану агрегатів в синтезованих суспензіях RUDDM і 

SDND, розмірні характеристики легких фракцій через 90 хв 

центрифугування стають близькими для обох типів суспензій. Порівняння 

відповідних кривих розсіяння, приведеними до однієї концентрації, можна 

прослідкувати на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.8. Експериментальні криві малокутового розсіяння нейтронів від 

важких і легких фракцій 10 м.% суспензій RUDDM після центрифугування. 

Суцільні лінії – модельні криві, отримані за допомогою оберненого 

перетворення Фур'є (2.39) для легких фракцій 
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Рис. 4.9. Функції розподілу парних відстаней, нормовані на одиницю, 

отримані в результаті обробки кривих малокутового розсіяння нейтронів 

легкими фракціями центрифугованих суспензій за допомогою оберненого 

перетворення Фур'є. Отримані значення радіусів інерції вказані у підписі 

 

 

Рис. 4.10. Порівняння експериментальних кривих малокутового розсіяння 

нейтронів від різних зразків, приведені до однієї концентрації наноалмазів 

 

Середнє число агрегації кластерів в цих фракцій оцінено зі 

співвідношення (4.2) і складає близько 10. Зрозуміло, що фрактальні 

властивості не так помітні для малих чисел агрегації, тому є суттєві 

відхилення від степеневого розсіяння. Окрім того, зменшення середнього 
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об'єму у порівнянні з важкими фракціями призводить до зниження 

інтенсивності когерентного розсіяння нейтронів. При цьому залишковий 

некогерентний фон розчинника збільшує похибку визначення параметрів в 

експоненційно-степеневому наближенні. У той же час дуже схожа поведінка 

інтенсивності розсіяння на рівні частинок спостерігається для всіх 

досліджуваних дисперсій і та їх фракцій. Аналіз рис. 4.10 показує, що 

відмінності спостерігаються лише на рівні агрегатів внаслідок різниці в 

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

кластерів є однаковим для малих і великих кластерів в різних дисперсіях. Це 

також показує, що агрегати є стабільними відносно процедури повторного 

диспергування і центрифугування. Звідси можна зробити висновок, що 

кластери утворюються в процесі синтезу суспензій з наноалмазних 

порошків. Процес синтезу включає в себе окислення частинок детонаційних 

наноалмазів в рідких середовищах, що призводить до електростатичного 

стабілізації суспензій. Цей процес конкурує з агрегацією. В результаті 

стабілізується деякий розподіл кластерів в широкому діапазоні розмірів. 

Наше дослідження свідчить на користь гіпотези про унікальний механізм 

утворення агрегатів у процесі синтезу і, отже, однакової структури кластерів 

в наноалмазних суспензіях як класі колоїдних систем. Процедури синтезу у 

різних виробників характеризуються різними ступенями стабілізації, що 

призводить до відмінних розподілів кластерів за розмірами в рідинних 

системах. У цьому відношенні вивчена нами водна суспензія SDND 

демонструє кращу стабілізацію у порівнянні з RUDDM по відношенню до 

ширини розподілу розмірів кластерів. На підставі аналізу динамічного 

розсіяння світла та диференційної скануючої калориметрії [147] було 

показано, що в SDND присутня частина неагрегованих частинок 

детонаційних наноалмазів, які можуть бути відокремлені після 360 хв 

центрифугування. Тим не менш, концентрація таких частинок замала, щоб 

бути виявленою в малокутовому розсіянні нейтронів з огляду на порівняно 

високе некогерентне розсіяння на воді. Справді, співвідношення сигнал/фон 
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в малокутовому розсіянні нейтронів обмежує час центрифугування для 

відділення легкої фракції з точки зору розміру та концентрації кластерів, що 

залишаються у фракції. Тож ми вибирали максимальний час 

центрифугування так, щоб інтенсивність малокутового нейтронного 

розсіяння за великих q могла бути зареєстрована із задовільною 

статистикою. 

 

4.4. Дослідження кластер-кластерної взаємодії 

 

Взаємодія між агрегатами може призвести до специфічним кореляцій в 

висококонцентрованих розчинах. На рис. 4.6 відповідний ефект 

структурного фактору слабо спостерігається для системи RUDDM з 10 м.% 

як відхилення від степеневого розсіяння за найменших значень q. Той факт, 

що це не наслідок скінченності розміру агрегатів, доведено шляхом 

розбавлення системи до 2 м.%, де цей ефект зникає. В той же час, такий тип 

відхилень зберігається для розбавлених суспензій SDND (приклад наведено 

на рис. 4.6), що означає, що в цьому випадку вони відносяться до реального 

розміру кластерів, які наведені в таблиці 4.3. Отримані нами характерні 

розміри кластерів узгоджуються з даними динамічного розсіяння світла і 

диференційної скануючої калориметрії для подібних наноалмазних 

суспензій [147], які також виявили кращі властивості диспергування SDND 

по відношенню до утворення кластерів. 

Щодо важких фракцій, то відповідні їм криві на рис. 4.8 повторюють 

спектри початкових суспензій на більшій частині інтервалу переданих 

хвильових векторів, що означає, що ці фракції складаються в основному з 

великих розгалужених кластерів, які спостерігалися у синтезованих 

системах (рис. 4.6). Значні відмінності спостерігаються лише на початкових 

ділянках кривих. Можна бачити, що вплив структурного фактору, тобто 

відхилення від степеневого розсіяння за малих значень q, у важких фракцій є 

більш суттєвим у порівнянні з синтезованими суспензіями (рис. 4.6). Він 
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характеризується наявністю піку при q < 0.2 нм
-1

, що відповідає 

кореляційній довжині 2π/q ≈ 45 нм. Це наслідок більш високої концентрації 

наночастинок після центрифугування, і даний факт може бути 

інтерпретований як результат взаємопроникнення фрактальних агрегатів в 

повному узгодженні з попередніми висновками для концентрованих 

розчинів з розгалуженими кластерами детонаційних наноалмазів [51]. 

Хороші диспергувальні властивості SDND були використані для 

вивчення характеру взаємодії дрібних агрегатів у легкій фракції. Заради цієї 

мети після 90 хв центрифугування отриману легку фракцію сушили. 

Отриманий порошок цієї фракції повторно диспергувався у воду в широкому 

діапазоні концентрацій. Спектри малокутового розсіяння нейтронів від 

відповідних систем подано на рис. 4.11. Як бачимо, характер кривих 

малокутового розсіяння нейтронів крім початкових частин з концентрацією 

не змінюється. Це доводить, що кластери легкої фракції після повного їх 

випаровування зберігають свою структуру, яка залишалась після 

передиспергування в рідкому носії, що свідчить про показуючи відносно 

сильні зв’язки між наноалмазами в агрегатах. Область малих значень 

переданого хвильового вектора в кривих розсіяння модулюється 

структурним фактором, що призводить до значних відхилень від розсіяння 

типу Гіньє внаслідок взаємодії між агрегатами (рис. 4.11). Тип взаємодії був 

визначений за допомогою рівняння (2.42), яке в даному випадку набуває 

вигляду: 

 0 2/ I K B L    , (4.3) 

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

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

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

тип взаємодії. Зображений на вставці до рис. 4.11 Графік Цимма має 

додатній нахил, що свідчить про відштовхувальний тип взаємодії. 

Структурний фактор оцінюється як 
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    1 1( ) ( , ) / ( , 0) /S q I q I q      , (4.4) 

де φ1 – мінімальна масова частка наноалмазів в рідинній системі. 

 

Рис. 4.11. Криві малокутового розсіяння нейтронів на передиспергованій 

легкій фракції суспензії SDND у воді за різних концентрацій. Вставка 

показує графік Цимма з відповідною лінійною апроксимацією (4.3) 

 

 

Рис. 4.12. Ефективні структурні фактори відповідно до рівняння (4.4). Для 

зручності сприйняття першого структурного піку, залежності S(q) 

апроксимуються поліноміальними кривими; кореляційна довжина ξ, що 

відповідає піку взаємодії в S(q) подається в підписі 

100 мг/мл 

50 мг/мл 

20 мг/мл 
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Знайдені функції S(q) (рис. 4.12) характеризуються наявністю піку, 

положення якого qпік зі збільшенням концентрації наноалмазів зміщується в 

бік більш високих значень переданого хвильового вектору, тим самим 

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

ближній кластер-кластерній взаємодії. Моделювання структурного фактору 

наштовхується на складнощі, викликані наявністю високої полідисперсності 

агрегатів. Здійснена спроба описати S(q) за допомогою моделі 

полідисперсних твердих сфер [106] не вдалася. Це може бути пояснено тим, 

що розгалужені агрегати в суспензії далекі від щільних сферичних об'єктів 

(наприклад, див. асиметрію у функціях p(r) на рис. 4.9), а також наявністю 

додаткового внеску у потенціал взаємодії від зарядового відштовхування, 

частково екранованого в полярному розчиннику. За найвищої концентрації, 

кореляційна довжина складає приблизно 20 нм, як це випливає з рис. 4.12 

наближається до характерного розміру, який з огляду на фрактальність 

структури, перевищує 17 нм, що відповідає розміру щільно упакованого 

сферичному кластеру. Тобто агрегати можуть знаходитися порівняно 

близько один до одного. Тим не менш, заряд на поверхні детонаційних 

наноалмазів запобігає подальшій агломерації наноалмазних агрегатів. 

Розглянутий ефект структурного фактору аналогічний раніше 

спостережуваному [51] для нефракційованих суспензій детонаційних 

наноалмазів (розмір агрегатів > 40 нм), які вказують на ще більш близьке 

розташування і можливе взаємопроникнення розгалужених агрегатів при 

концентраціях в околі 10 м.%. 

 

4.5. Аналіз процесу фрактальної агрегації наноалмазів 

 

Із отриманого значення показника степеневого розсіяння на рівні 

кластерів P1 ≈ 2.4 < 3 для всіх досліджуваних рідинних систем, незалежно 

від їх походження, випливає, що організація наноалмазних частинок в 

агрегатах відповідає масовим фракталам (розгалужені кластери) з 
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розмірністю D = P1, що не залежить від концентрації детонаційних 

наноалмазів (див. рис. 4.13). Останнє означає, що амплітуда степеневого 

спадання на рівні кластерів B1 повинна залежати лише від вмісту 

наноалмазних частинок в суспензії [109]. Дійсно, як бачимо на рис. 4.14 

спостерігається лінійна залежність B1 від концентрації наноалмазів. 

Отож, близька фрактальна організація свідчить про специфічний 

механізм росту агрегатів в таких системах, а саме процес обмеженої 

дифузією агрегації (табл. 2.1). У цьому випадку, згладжений рівень 

інтенсивності розсіяння кластерами, що задовольняє степеневому режиму, 

передбачає широкий розподіл за розмірами кластерів. В іншому випадку, 

для монодисперсних фрактальних кластерів, що утворюються в процесі 

обмеженої дифузією агрегації можна очікувати специфічний мінімум в 

кривій розсіяння. [116, 117], що показано на рис. 4.15. 

В певній мірі наявність унікального механізму росту агрегатів в 

суспензіях детонаційних наноалмазів підтверджується нещодавно 

запропонованою схемою взаємодії наноалмазів в рідинних системах в 

результаті поверхневих модуляцій електростатичного потенціалу [163]. 

 

 

Рис. 4.13. Криві малокутового розсіяння нейтронів для рідинних систем 

вода-наноалмаз з різними концентраціями детонаційних наноалмазів 
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Рис. 4.14. Концентраційна залежність амплітуди степеневого розсіяння 

наноалмазними кластерами 

 

Рис. 4.15 додатково показує вплив полідисперсності частинок 

детонаційних наноалмазів на розсіяння. Модельні тривимірні кластери 

сферичних монодисперсних частинок були отримані відповідно до 

послідовного алгоритму Філіппова та ін. [164]. Покрокова генерація в цьому 

випадку заснована на прикріпленні N-ї частинки до кластеру, що вже 

складається з N – 1 частинок, таким чином, щоб на кожному етапі побудови 

задовольнялося співвідношення маса-радіус для фракталів (2.43) у вигляді: 

 ( / )D

clN k R R  , (4.5) 

де D – фрактальна розмірність кластера; R – радіус частинки; Rcl – радіус 

інерції відносно центру мас кластера; k – фрактальний префактор 

(лакунарність). На практиці рівняння (4.1) трансформується [164] в умову 

обмеження для координати N-ї частинки Nr  при приєднанні до кластера, що 

складається з N – 1 частинок по відношенню до центра мас кластера 
0

1Nr  : 
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Рис. 4.15. Модельні криві розсіяння від модельних кластерів в різних 

режимах по відношенню до монодисперсності/полідисперсності 

структурних одиниць і самих кластерів. Вставка показує приклад кластера з 

полідисперсних структурних одиниць. Криві порівнюються з типовим 

спектром суспензій детонаційних наноалмазів. Параметри, які 

використовуються в моделі: для монодисперсних одиниць, R = 3.2 нм; для 

монодисперсних кластерів, Rcl = 45 нм, k = 1.1; для полідисперсних частинок 

з логнормальним розподілом за розмірами, ⟨R⟩ = 1.5 нм, σ = 0.5 нм; для 

полідисперсних кластерів з логнормальним розподілом за розмірами, 

⟨Rcl⟩ = 100 нм, σcl = 25 нм, k = 1 

 

Алгоритм моделювання був модифікований і розвинений нами для 

полідисперсних структурних одиниць, що складають кластери. При цьому 

рівняння (4.6) набуває вигляду: 
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В формулі (4.7) окрім радіусу N-ї частинки RN вводиться її маса mN, яка для 

однорідних частинок пропорційна об’єму частинок. Тоді загальні маси 

кластерів MN і MN-1 на етапах N і N – 1співвідносяться як MN = MN-1 + mN. 

Коефіцієнти aN та aN-1 – середні радіуси частинок. 
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Синтезовані суспензії RUDDM показують найбільш чітку степеневу 

поведінку розсіяння на рівні розсіяння кластерами в широкому інтервалі по 

q. При моделюванні малокутового розсіяння цими рідинними системами 

ступінь агрегації модельного кластера складав 180, середній розмір частинок 

складав 3 нм. В результаті відповідний розмір модельного кластера 

знаходився в околі 100 нм. Приклад структури кластера, що складається з 

полідисперсних структурних одиниць, наведено на вставці до рис. 4.15. 

Криві розсіяння від модельних кластерів були розраховані за формулою 

Дебая (2.11). Отримані модельні спектри наведені на рис. 4.15. Використані 

параметри алгоритму вказані в підписі до рис. 4.15. При порівнянні 

модельних кривих з типовою кривою розсіяння від суспензії детонаційних 

наноалмазів можна бачити, що монодисперсні випадки характеризуються 

значними відхиленнями від степеневого розсіяння як на структурному рівні 

частинок, так і на рівні кластерів. Полідисперсність наноалмазних частинок 

була змодельована на рис. 4.15, використовуючи параметри функції 

розподілу за розмірами, отримані в рамках підходу, описаного в п. 3.2.1. 

Зазначимо, що моделювання розподілу кластерів за розмірами показує 

принципову можливість отримання згладженою кривої розсіювання в 

розглянутому динамічному діапазоні переданих хвильових векторів, на 

відміну від монодисперсної випадку. 

Отож, експериментальні дані можуть бути описані в рамках моделі 

обмеженої дифузією агрегації. Відповідний аналіз підтверджує широкий 

розподіл за розмірами не лише наноалмазних частинок, а й їх кластерів у 

полярних суспензіях. 

 

Підводячи підсумок, дані малокутового розсіяння нейтронів свідчать 

про наявність фрактальних кластерів детонаційних наноалмазів у водних 

рідинних системах. Поряд з широким розподілом за розмірами частинок 

(середній розмір ≈ 3 нм, полідисперсність ≈ 40%), була виявлена висока 

полідисперсність кластерів. Кластери є стабільними в часі і зберігають свою 
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структуру після того, як суспензії сушать і отриманий порошок повторно 

диспергують у воду. Все це свідчить про те, що кластери формуються в 

процесі синтезу початкових суспензій наноалмазів детонаційного синтезу, 

який описаний в розділі 1. Для досліджених суспензій єдина принципова 

структурна відмінність стосується розмірів кластерів, що залежать від 

процедури приготування та концентрації. Отримане значення фрактальної 

розмірності спостережуваних кластерів свідчить про механізм росту, який 

може бути описаний за допомогою моделі обмеженої дифузією агрегації. 

Ефективний радіус взаємодії наноалмазних кластерів залежить від 

концентрації та розміру кластерів. За високих концентрацій довжина 

кореляції порівнянна з розміром кластера, тобто має місце 

взаємопроникнення кластерів. 
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 ВИСНОВКИ 

1. Методом малокутового розсіяння нейтронів проведені структурні 

дослідження полярних рідинних систем з детонаційними наноалмазами, на 

основі яких виявлено кластерну організацію наночастинок в наноалмазних 

суспензіях. Показано, що досліджуваним системам притаманна висока 

стабільність і відтворюваність структури. 

2. Аналіз малокутового розсіяння нейтронів показав, що фрактальна 

розмірність наноалмазних кластерів складає 2.4 ± 0.1 для всіх досліджуваних 

рідинних систем незалежно від типу поверхневої функціоналізації 

наночастинок та процедури виготовлення суспензій. Така фрактальна 

розмірність наноалмазних кластерів засвідчує, що процес кластероутворення 

відбувається за механізмом обмеженої дифузією агрегації. 

3. Запропонована модель неперервного радіального профілю густини 

довжини розсіяння для полідисперсних частинок з дифузною поверхнею, що 

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

та степеневого режиму розсіяння поверхнею, із характеристиками 

внутрішньої будови наночастинок та їх функцією розподілу за розмірами. 

Одержані залежності інтегральних параметрів малокутового розсіяння 

нейтронів від нейтронного контрасту описані в рамках концепції базисних 

функцій. 

4. Виявлено неперервний перехід від алмазного стану вуглецю всередині 

наночастинок до його графенового стану на поверхні наночастинок. 

5. Показано, що частинки детонаційних наноалмазів та їх кластери 

характеризуються високою полідисперсністю (до 40%). Визначено середній 

розмір наноалмазних частинок, який складає (3.0 ± 0.1) нм. 
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6. Показано, що розміри кластерів суттєво залежать від концентрації 

алмазних наночастинок в рідинній системі та процедури її виготовлення. 

Доведено, що взаємодія між кластерами наноалмазів у воді носить 

відштовхувальний характер. 

7. Показано, що за умови високих концентрацій наноалмазів існує 

можливість взаємного проникнення розгалуженої фрактальної структури 

кластерів з подальшим утворенням гелевої фази. 
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