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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Наночастинки анізотропної форми 

є ідеальними компонентами для створення унікальних функціональних матеріалів з 

особливими оптичними, електричними, магнітними і механічними властивостями. 

Нанорідинні системи являють особливий тип таких функціональних матеріалів на 

основі рідинних середовищ (вода, органічні розчинники, рідкі кристали, полімерні 

системи), що наповнені вуглецевими нанотрубками, неорганічними 

нанопластинками, і наночастинками іншої природи. Нанорідинні системи можуть 

проявляти екзотичну електро- і термальну  провідності, теплоємність і реологічні 

властивості в порівнянні з звичайними рідинними системами. Для таких систем 

характерним є прояв особливої орієнтаційної і просторової самоорганізації, яка 

залежить від ступеня анізотропії форми наночастинок, характеру взаємодії між 

частинками, природи рідинного середовища, наявності зовнішніх полів та багатьох 

інших факторів.  

Процеси самоорганізації при випаровуванні нанорідинних систем інтенсивно 

досліджуються останнім часом і можуть бути керовані зміною умов випаровування. 

Це надає особливі можливості для створення структур з властивостями, які можна 

регулювати, змінюючи умови випаровування, концентрацію частинок, 

компонентний склад рідинних систем і ступінь анізотропії форми частинок. 

Зокрема, самоорганізація наночастинок при вертикальному випаровуванні дозволяє 

отримувати фотонні матеріали, що можуть використовуватись в якості біологічних і 

хімічних сенсорів, перспективних фотоелектричних і оптичних матеріалів. Інший 

тип випаровування – випаровування крапель, що лежать на поверхні, широко 

використовується в сучасних технологіях мікролітографії, де нанорідинні системи 

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

випаровування крапель, мають структуру типу «кавових кілець».  

Зазначимо, що раніше механізми вертикального випаровування і 

випаровування крапель, що лежать на поверхні, в основному досліджувалися для 

нанорідин, наповнених сферичними наночастинками, або наночастинками з 

невисоким ступенем анізотропії форми. Однак, останнім часом великий інтерес 

викликають нанорідини на основі частинок анізотропної форми, таких як вуглецеві 

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

випаровуванні нанорідинних систем на основі нанотрубок можна отримувати 

електропровідні плівки (сухі осади), а використання нанопластинок лапоніту 

дозволяє покращувати механічні властивості плівок і їх міцність. Зважаючи на 

високий інтерес до перспективних наноматеріалів такого типу, виникає необхідність 

більш детального дослідження процесів самоорганізації в таких рідинних системах, 

що викликані дифузійним рухом наночастинок і процесами випаровування.  

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

виконана у відділі фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної 

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

держбюджетних науково-дослідних робіт Інституту: «Регулювання структурних 

властивостей гібридних композитів на основі мікро- та ультрадисперсних 

частинок» (№ держреєстрації 0109U001216) 2009-2011 р.р.; «Теоретичні та 
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експериментальні дослідження структури, фізико-хімічних властивостей та 

процесів отримання функціональних колоїдних систем на основі природних та 

модифікованих наночастинок» (№ держреєстрації 0111U009260) 2012-2016 р.р.; 

«Процеси самоорганізації в складних колоїдних і біоколоїдних системах, 

наповнених індивідуальними та гібридними наночастинками різної природи» (№ 

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

проектів комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України 

«Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій»: 

«Структуроутворення і перколяційна поведінка в колоїдних суспензіях 

наночастинок з високим ступенем анізотропії форми» (договір № 65, № 

держреєстрації 0110U005904) 2010-2014 р.р; «Колоїдна поведінка гібридних 

сумішей наночастинок, їх властивості і процеси самоорганізації в системах на їх 

основі» (договір № 43, № держреєстрації 0115U001454) 2015-2019 р.р, а також в 

рамках наукового проекту фонду фундаментальних досліджень «Перколяція і 

джамінг протяжних об‟єктів на квадратній ґратці з дефектами» (договір № 43, № 

держреєстрації 0114U004189) 2014-2015 р.р.  

Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи полягає у встановленні 

природи процесів самоорганізації в нанорідинних системах, наповнених 

наночастинками з високим ступенем анізотропії форми (вуглецевими нанотрубками 

і нанопластинками лапоніту). 

Відповідно до мети роботи були поставлені наступні завдання:  

- Дослідити процеси самоорганізації, що відбуваються у краплях нанорідинних 

систем на основі водних дисперсій лапоніту в процесі випаровування та 

одержати концентраційні залежності морфології сухих осадів, що утворюються 

після висихання крапель. 

- Дослідити концентраційні залежності морфології і оптичні характеристики 

структур, що утворюються після випаровування крапель нанорідинних систем 

на основі водних дисперсій НТ з добавками катіонної поверхнево-активної 

речовини (ПАР) цетилтриметиламоній броміду (ЦТАБ). 

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

оптичні властивості нанорідинних систем на основі органічних розчинників та 

НТ, дослідити вплив добавок поверхнево-активних речовин на структуру та 

оптичні характеристики сухих осадів, що утворюються після випаровування 

крапель таких нанорідинних систем. 

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

самоорганізації нанорідинних систем, наповнених стрижнями (лінійними 

частинками), дослідити вплив довжини стрижнів і розміру системи (скейлінгові 

властивості), на структуру та електричні властивості систем. 

- За допомогою методу МК дослідити процеси самоорганізації при 

вертикальному випаровуванні нанорідинних систем, що містять стрижні, а 

також залежності структурних та електричних характеристик плівок від 

довжини і початкової концентрації стрижнів. 

Об’єкт дослідження – властивості нанорідинних систем, наповнених 

частинками анізотропної форми, та плівок, що утворюються після випаровування 
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крапель таких нанорідинних систем. 

Предмет дослідження – оптичні властивості крапель нанорідинних систем на 

основі водних та неводних розчинників (дистильована вода, ізопропіловий спирт, п-

ксилол і толуол), що містять анізотропні наночастинки (вуглецеві нанотрубки і 

лапоніт), статистичні властивості і самоорганізація в системах наповнених 

стрижнями, що контролюються дифузійних рухом і процесами випаровування. 

Методи дослідження. Дослідження мікроструктури рідинних систем, 

наповнених наночастинками анізотропної форми, а також дослідження 

світлопропускання і структуроутворення у краплях таких систем в залежності від 

часу випаровування і концентрацій компонентів виконувались методом оптичної 

мікроскопії. Для дослідження топології поверхні осадів, що утворюються після 

випаровування крапель нанорідинних систем на основі НТ використовувався метод 

атомно-силової мікроскопії. Дослідження седиментаційної стійкості нанорідинних 

систем здійснювались методом фотоелектричної колориметрії. Комп‟ютерне 

моделювання процесів самоорганізації анізотропних частинок при броунівському 

русі і при наявності випаровування, дослідження перколяційних явищ і поведінки 

електропровідності в даних системах виконувались методом Монте-Карло.  

Наукова новизна отриманих результатів. Показано, що в процесі 

випаровування крапель нанорідинних систем на основі водних дисперсій лапоніту, 

ефект «кавового кільця» спостерігається при концентраціях менших за 1,5% мас. 

При більших вихідних концентраціях утворюються куполоподібні сухі осади. 

Встановлено, що при концентраціях лапоніту в інтервалі від 0,05% мас. до 1% мас., 

маса краплі, її висота зменшуються майже лінійно, випаровування відбувається 

переважно в режимі постійного радіусу контакту краплі з підкладкою, а 

розтріскування сухих осадів не відбувається на всьому дослідженому інтервалі 

концентрацій. Також було проаналізовано оптичні профілі сухих осадів і показано, 

що вони відповідають геометричним мікро-характеристикам сухих осадів. 

Для водних нанорідинних систем на основі НТ та ЦТАБ було досліджено 

концентраційні залежності морфології сухих осадів і знайдено три типи структур, 

що утворюються в результаті випаровування крапель. Було показано, що головним 

чинником, що визначає характер структури сухих осадів є ступінь покриття 

поверхні нанотрубок молекулами ЦТАБ. 

Седиментаційна стійкість нанорідинних систем на основі ізопропанолу і НТ 

пояснюється існуванням мережі водневих зв‟язків і високою афінністю розчинника і 

НТ. Седиментаційна стійкість при додаванні Тритон Х-165 залежить від типу 

розчинника: вона підсилюється для нанорідинних систем на основі п-ксилолу та 

толуолу і послаблюється для нанорідинних систем на основі ізопропанолу.  

При використанні методу МК вперше виконане дослідження дифузійної 

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

формувався випадковий орієнтаційний розподіл стрижнів на квадратній ґратці з 

максимальною концентрацією, що відповідала стану насичення (джамінгу). 

Характер самоорганізації залежав від довжини стрижнів. Для довгих стрижнів з 

довжиною k  6 спостерігалося розшарування і формування діагональних смугових 
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доменів з однаковою орієнтацією стрижнів у кожному домені, а для коротких 

стрижнів така поведінка не спостерігалася. 

За допомогою методу МК вперше досліджено процеси вертикального 

випаровування при різних початкових концентраціях стрижнів у залежності від їх 

довжини та швидкості випаровування. У висушених плівках спостерігається 

самоорганізація та орієнтаційне розшаровування (стратифікація) стрижнів, 

орієнтованих вздовж поверхні плівки та перпендикулярно до неї. Ступінь 

стратифікації зростає із збільшенням довжини стрижнів. Виявлено наявність 

анізотропії електропровідності плівок, яку можна тонко регулювати шляхом підбору 

значень початкової концентрації, довжини стрижнів та швидкості випаровування. 

Практичне значення отриманих результатів. В результаті проведених 

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

режимів, що дозволяють одержувати сухі осади різних типів. Було знайдено способи 

стабілізації нанорідинних систем на основі дисперсій НТ у толуолі і п-ксилолі. 

Завдяки цьому, регулюючи вміст компонентів і добавок, можна створювати чорнила 

для друку текстурованих електропровідних покриттів із заданими властивостями. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, в 

якій наукові результати, положення та висновки, що виносяться на захист, отримані 

дисертантом особисто. Вибір тематики, постановка мети та завдань дослідження 

здійснено дисертантом разом з науковим керівником д.ф.-м.н., проф. М.І. Лебовкою. 

Планування та проведення комп‟ютерного моделювання виконано спільно з 

науковим керівником та у співробітництві з к.ф.–м.н., с.н.с. М.В. Вигорницьким. 

Експериментальні дослідження впливу ПАР на стійкість нанорідинних систем на 

основі НТ виконані при використанні порад к.ф.-м.н., с.н.с. І.А. Ар‟єва в Інституті 

біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України.  

У працях, виконаних у співавторстві, особистий внесок здобувача полягав у 

аналізі літературних даних, плануванні та проведенні експериментальних 

досліджень, обробці отриманих даних, проведенні розрахунків, зокрема, дисертант 

брав безпосередню участь у постановці та реалізації задач досліджень, обговоренні 

й узагальненні результатів, та написанні всіх робіт, викладених в [1-12]. Здобувачем 

виконувались експериментальні дослідження седиментаційної і агрегаційної 

стійкості неводних нанорідинних систем, наповнених НТ, у присутності добавок 

Тритону Х-165 методами оптичної фотометрії і мікроскопії, завдяки яким було 

знайдено режими, за яких є можливою стабілізація нанорідинних систем на основі 

ізопропанолу, п-ксилолу і толуолу [1, 6-8]. Крім того, методами оптичної 

мікроскопії виконувались експериментальні дослідження структуроутворення 

протягом випаровування крапель неводних [12] і водних нанорідинних систем 

наповнених НТ [5, 9, 12] чи лапонітом [2]. Дослідження поверхні осадів, що 

утворилися після сушки крапель водних нанорідинних систем, наповнених НТ, 

проводилося за допомогою атомно-силового мікроскопу в Інституті фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України О. Г. Літвін. Дослідження 

дифузійної самоорганізації нанорідинних систем, наповнених стрижнями 

(лінійними частинками), проводилося методом МК на квадратній ґратці. Дисертант 

брав участь у розробці комп‟ютерної програми і у розрахунках залежностей 
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структури і електричних властивостей системи від довжини стрижнів і розміру 

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

випаровуванні [3]. 

Апробація результатів роботи. Основні результати дисертаційної роботи були 

оприлюднені та доповідались на конференціях та симпозіумах: «II International 

Conference «Nanostructured Materials 2010: Belarus Russia-Ukraine»» (Київ, Україна) – 

19–22 жовтня 2010; «Low temperature physics» (Харків, Україна) – 6-10 червня 2011; 

«Nanomaterials: applications & properties» (Алушта, Україна) – 27-30 вересня 2011; 

«Chemistry, physics and technology of surface» (Київ, Україна) – 24-25 травня 2017; 

«XXIX IUPAP Conference in Computational Physics» (Париж, Франція) – 9-13 липня 

2017; «International Conference on Statistical Physics» (Корфу, Греція) – 10-14 липня 

2017; «Membrane and sorption processes and technologies» (Київ, Україна) – 12-14 

грудня 2017. 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 5 статей [1–5] 

та 7 тез [6–12], представлених на конференціях та симпозіумах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

п‟яти розділів, висновків і списку використаних джерел (287 найменувань). 

Загальний обсяг дисертації складає 178 сторінок, у тому числі 129 сторінок 

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

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету 

та основні завдання дослідження, висвітлено наукову новизну і практичне значення 

отриманих результатів, представлено відомості про апробацію роботи. 

У першому розділі викладено огляд літературних джерел щодо умов стійкості 

нанорідинних систем, наповнених наночастинками анізотропної форми (НТ і 

лапоніту), випаровування нанорідинних систем і процесів самоорганізації в 

системах анізотропних частинок. Проаналізовано процеси випаровування крапель 

нанорідинних систем, що лежать на поверхні, наповнених наночастинками різної 

природи, вплив ПАР і наявності гелеутворення. Для вертикального випаровування 

нанорідинних систем дано аналіз взаємозв'язку між процесами випаровування і 

дифузії. Обговорюються літературні дані по моделюванню процесів самоорганізації 

для частинок анізотропної форми. Дано детальний огляд стану проблеми 

самоорганізації в системах анізотропних частинок. Аналізуються статистичні теорії 

самоорганізації, експериментальні моделі самоорганізації з використанням 

вертикальної вібрації і дані комп‟ютерного моделювання. 

У другому розділі наведені основні характеристики матеріалів, що 

використовувалися в експериментах, а також описані методи досліджень. У якості 

дисперсного наповнювача для нанорідинних систем використовувалися 

багатошарові вуглецеві НТ, отримані методом хімічного осадження вуглецю з 

газової фазі, а також нанопластинки шаруватого силікату – лапоніту. НТ 

диспергувались за допомогою ультразвуку у водних (дистильована вода) і неводних 

середовищах (ізопропіловий спирт, толуол, п-ксилол), нанопластинки – у воді. У 

якості стабілізуючих добавок використовували поверхнево-активні речовини: 

неіонний Тритон X-165 та катіонний ЦТАБ. 
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Мікроструктура зразків досліджувалася за допомогою оптичного мікроскопа 

Biolar ZM-50 (PZO, Польща) із збільшенням 50х-400х у плоских комірках з 

шириною спейсеру 100 мкм. Цифрові фотографії було одержано за допомогою 

автоматичної цифрової камери Canon A480. Відео- та фотофіксація динаміки 

випаровування крапель здійснювалась за допомогою цифрового мікроскопа CAM-03 

(Sigeta, Китай). Дані про структуру отримувались шляхом аналізу бінарних (чорно-

білих) 2D зображень за допомогою програми ImageJ v1.41. Мікрофотографії 

аналізувалися із застосуванням алгоритму кластерного аналізу Хошена-Копельмана. 

При виконанні кластерного аналізу додатково обчислювався середній радіус гірації 

для двовимірної проекції кластерів. Рельєф поверхні сухих осадів після 

випаровування лежачих крапель нанорідинних систем було досліджено за 

допомогою атомно-силового мікроскопа (АСМ) NanoScope IIIa Dimension 3000 

(Digital Instruments, Bruker, США), що використовувався у режимі тапінгу і був 

обладнаний кантилевером із насадкою Mikromasch DP15/GP/ALBS. 

У третьому розділі наведені результати експериментальних досліджень 

структуроутворення під час випаровування крапель водних і неводних 

нанорідинних систем, що містять нанотрубки, а також водних нанорідинних систем, 

які містять лапоніт. З метою кращої візуалізації процесів випаровування в суспензії 

додавали невелику кількість барвника метиленового синього (МС). В усіх 

експериментах відношення масових концентрацій метиленового синього до 

лапоніту складало 0,02.  

На рис.1 наведені приклади знімків сухих осадів, що утворюються після 

випаровування крапель водних нанорідинних систем на основі лапоніту [2]. При 

початкових концентраціях лапоніту Cлап менших за 1,5% мас. (надалі %) спостерігався 

ефект утворення «кавового кільця». Ширина сухого осаду кільцевого типу δ 

збільшувалась із зростанням Cлап (рис. 2). При Cлап >1,5% після повного випаровування 

крапель утворювався куполоподібний сухий осад. Порівняння даних оптичного 

пропускання і результатів профілометрії, що були виконані за допомогою атомно-

силової мікроскопії, підтверджують адекватність оцінок профілів різними методами.  

При низьких концентраціях лапоніту (Cлап < 1,5%) випаровування крапель 

відбувалося в три етапи (рис. 2). На етапі I кільцевий сухий осад біля краю краплі не 

спостерігався. Виникнення кільця (і гелеподібної фази) відбувалося на початку 

другого етапу випаровування (II). На етапі III відбувалося гелеутворення у всьому 

об‟ємі краплі. Маса краплі і її висота зменшувалися з часом майже лінійно. 

При зміні концентрації лапоніту спостерігались варіації швидкості випаровування 

крапель, що може відображати формування бар‟єрного шару з частинок лапоніту на 

міжфазній поверхні вода-повітря. Такий бар‟єрний шар може виникати внаслідок 

анізотропного упорядкування лапоніту поблизу міжфазної поверхні. 
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 На рис. 3 наведено приклад мікрофотографій крапель водних нанорідинних 

систем НТ при відсутності ПАР (a) і у присутності 0,036 % ЦТАБ (б) в процесі їх 

випаровування [5]. Наведені дані свідчать про те, що добавки ЦТАБ призводять до 

суттєвої зміни динаміки утворення і розвитку агрегаційних структур НТ у 

нанорідинних системах. У загальному випадку ступінь покриття поверхні НТ 

молекулами ЦТАБ можна розрахувати за допомогою формули FЦТАБ = 5,36
.
ХЦТАБ, де 

ХЦТАБ = СЦТАБ/СНТ [5]. В залежності від значень концентрацій СНТ і СЦТАБ, наприкінці 

процесу випаровування крапель спостерігалося утворення осадів різних 

морфологічних типів. Зокрема, при СНТ = 0,06% в частково стабілізованих системах 

(FЦТАБ ≈ 0,8) протягом випаровування формувалися пористі агрегати НТ і виникало 

помітне «кавове кільце». Натомість у добре стабілізованих системах при FЦТАБ > 1 

утворювалися структури з широким «кавовим кільцем» та напівпрозорою досить 

однорідною плівкою всередині кільця. Однак, при концентраціях ЦТАБ вище 

критичної концентрації міцелоутворення спостерігалося формування неоднорідних 

структур типу «кавового кільця» і збільшення непрозорості у центрах крапель. Це 

відображало  наявність дестабілізації НТ в результаті флокулюючого ефекту ПАР.  

На рис. 4. і рис. 5 представлені залежності загальної оптичної непрозорості At 

сухих осадів і відносної ширини «кавового кільця» /R (тут R- це початковий радіус 

краплі) від значення ХЦТАБ для трьох концентрацій НТ [5]. З отриманих даних можна 

зробити висновок, що при невеликому ступені покриття поверхні НТ молекулами 

ЦТАБ FЦТАБ ≈ 0,5 (ХЦТАБ ≈ 0,1) спостерігалися кореляції в поведінці загальної 

непрозорості структур випаровування і товщини «кавового кільця». За цих умов, 

існує велика кількість не агрегованих НТ та їх дрібних агрегатів, що призводить до 

підсилення процесів утворення «кавових кілець». Частинки НТ, що залишаються у 

 
 

Рис. 1. Приклад сухих осадів, що утворилися 

після повного випаровування крапель 

водних нанорідинних систем при різних 

початкових концентраціях лапоніту Cлап  

(вигляд згори) [2] 

 

Рис. 2. Залежність відносної ширини 

«кавового кільця» δ/R крапель водних 

нанорідинних систем від нормованого часу 

t/td для різних початкових концентрацій 

лапоніту Cлап (тут t – час з початку 

випаровування, td – час повного висихання 

краплі, а R - радіус краплі) [2]. I,II і III 

відповідають етапам випаровування краплі 

[2] 
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центральних зонах крапель, утворюють нещільні агрегати. Дані, отримані для цих 

систем за допомогою атомно-силової мікроскопії, свідчать про можливість 

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

НТ, впорядковані паралельно одна до одної.  

 

 

 

 

 
Рис. 3. Мікрофотографії крапель водних нанорідинних систем НТ без добавок ПАР (a) і у 

присутності 0,036 % ЦТАБ (б) у процесі випаровування. t – момент часу з початку 

випаровування, td – час повного висихання краплі [5] 

  
Рис. 4. Залежність загальної оптичної 

непрозорості At сухих осадів водних 

нанорідинних систем НТ від ХЦТАБ для трьох 

концентрацій НТ [5]. ХЦТАБ = СЦТАБ/СНТ 

Рис. 5. Залежність відносної ширини 

«кавового кільця» /R в сухих осадах 

водних нанорідинних систем НТ від ХЦТАБ 

для трьох концентрацій НТ [5]. 

ХЦТАБ = СЦТАБ/СНТ 
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Структуроутворення в ході випаровування рідинних систем може суттєво 

залежати від агрегаційної і седиментаційної стійкості даних систем. На рис. 6 

наведено приклади мікрофотографій рідинних систем, що містять НТ у неводних 

середовищах (ізопропіловий спирт, толуол і п-ксилол) [1]. На фотографіях 

зафіксовано досить великі (радіус  50 мкм) і пухкі (об'ємне заповнення Ф  0,1%) 

агрегати, що утворилися після припинення дії ультразвуку. Додавання неіонної ПАР 

Тритон X-165 до вихідних систем призводило до збільшення розмірів агрегатів НТ у 

ізопропанолі, тоді як у п-ксилолі і толуолі навпаки – до їх зменшення. На рис. 7 

представлені залежності зміни оптичного пропускання ΔТm неводних нанорідинних 

систем, що містять НТ, від концентрації Тритон X-165 CX165 у органічних 

розчинниках різного типу. Найменші зміни ΔТm спостерігалися у ізопропіловому 

спирті. Це пояснюється утворенням сольватних шарів, обумовлених наявністю 

електростатичних взаємодій між полярним розчинником і поверхнею. Додавання 

Тритону Х-165 до вихідних систем (CX165  10
-2 

%) робило їх агрегаційно і 

седиментаційно нестійкими. 

 

З іншого боку, додавання певних обсягів Тритону Х-165 до вихідних рідинних 

систем на основі п-ксилолу (CX165  1%) та толуолу (CX165  0,3%) призводило до 

стабілізації цих систем. Цей ефект можна пояснити тим, що молекули неіонного 

ПАР Тритону Х-165 укривають поверхні нанотрубок, створюючи шар, що запобігає 

зближенню і заплутуванню окремих НТ.  

Випаровування крапель нанорідинних систем НТ на основі ізопропанолу та 

толуолу призводить до утворення сухих осадів, що не мають виражених структур 

типу «кавового кільця». Протягом випаровування переважна частина дисперсної 

фази агрегує і осідає навколо центру краплі. Додавання поверхнево-активної 

речовини Тритон X-165 до вихідних систем призводить до утворення в центральних 

зонах крапель областей з підвищеною концентрацією НТ. Непрозорість сухих 

осадів, що утворилися в результаті випаровування систем, що містили Тритон Х-

165, також суттєво залежить від типу розчинника: вона збільшується для 

нанорідинних систем на основі толуолу, а для систем на основі ізопропанолу вона  

 
Рис. 6. Мікрофотографії неводних нанорідинних систем, що містять НТ з концентрацією 

СНТ=0,02% у ізопропанолі (1), толуолі (2), п-ксилолі (3): без (a) і з додаванням (б) Тритон X-

165 (0,5%) [1] 
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збільшується при CX165/CНТ < 0,5, і 

зменшується при CX165/CНТ > 0,5. 

У четвертому розділі викладено 

результати вивчення дифузійної 

самоорганізації стрижнів (лінійних 

частинок, k-мерів) за допомогою 

методу МК. Частинки 

розташовувалися уздовж взаємно 

перпендикулярних осей на квадратній 

ґратці і система була ізотропною з 

рівновірогідною орієнтацією стрижнів 

вздовж осей ґратки. Були розглянуті 

лише дуже щільні системи, тобто 

системи, що відповідали концентрації 

насичення (джамінгу). Початковий 

стан насичення було отримано за 

допомогою алгоритму випадкової 

послідовної адсорбції. Після цього 

стрижні брали участь у дифузійному 

(броунівському русі). При високих 

концентраціях насичення можливою є тільки поступальна дифузія частинок, в той 

час як обертальна дифузія повністю відсутня. Довжина стрижнів k змінювалася від 2 

до 12 сталих ґратки і вона відповідала аспектному відношенню (відношенню 

довжини до товщини частинки). Розмір ґраток L змінювався від 128 до 2048. Уздовж 

взаємно перпендикулярних напрямків були застосовані періодичні граничні умови.  

Детально досліджено вплив початкових умов на еволюцію та самоорганізацію 

системи. На початку моделювання на ґратці створювалися три типи початкових 

конфігурацій стрижнів. Для початкового стану r, kх- і ky- стрижні (орієнтовані 

горизонтально та вертикально, відповідно) були розміщені на ґратці випадковим 

чином. Для початкових станів v і d, kх- і ky-стрижні були розміщені всередині двох 

вертикально або діагонально орієнтованих смуг, відповідно. Одна смуга складалася 

з горизонтально орієнтованих стрижнів, інша – із стрижнів, що були орієнтовані 

вертикально. 

Еволюція конфігурацій типу r приводить до формування діагональних 

смугових доменів для стрижнів з довжиною, більшою за певне критичне значення, 

k ≥ 6. Приклад такого процесу наведено на рис. 8а. Для більш коротких стрижнів 

(k ≤ 5), для різних типів початкових розподілів стрижнів, що використовувалися, 

діагональні домени не утворювались (рис. 8б).  

Було досліджено вплив розміру системи на поведінку самоорганізації (явище 

скейлінгу). Так, для початкового стану r (випадкова початкова конфігурація) із 

збільшенням розміру системи L утворювались менш ідеальні діагональні смугові 

домени з більшою кількістю дефектів навіть при k ≥ 6 (рис. 9а).  

 

 
Рис. 7. Залежності зміни оптичного 

пропускання ΔТm нанорідинних систем, що 

містять нанотрубки від концентрації Тритон 

X-165 CX165 у ізопропанолі (1), п-ксилолі (2) і 

толуолі (3). СНТ = 0,02% [1]  
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Рис. 8. Структуроутворення у системах лінійних стрижнів для початкової конфігурації типу 

r (випадкова конфігурація): (а) для різних моментів часу tМК (у кроках МК) і фіксованої 

довжини стрижнів k = 6; (б) для фіксованого часу tМК=10
7
 і різних значень довжини стрижнів 

k. Розмір ґратки складав L=256. [4]. Горизонтально орієнтовані стрижні забарвлено сірим, 

вертикально орієнтовані – чорним 
 

Дослідження впливу початкового впорядкування стрижнів на 

структуроутворення у системах показало, що початкові конфігурації з вертикально 

орієнтованими смугами (v - конфігурація) розпадаються і утворюють діагональні 

смугові домени, а стани з початковими діагональними смугами (d - конфігурація)  

зберігають діагональне впорядкування при k ≥ 6 (рис. 9б). У системах, наповнених 

більш короткими стрижнями (k ≤ 5) смугові домени були нестабільними, системи 

стрижнів переходили до невпорядкованого стану r для всіх початкових 

конфігурацій. Подібні ефекти якісно спостерігалися при різних значеннях L (L = 128 

– 2048), але у великомасштабних системах кількість дефектів у діагональних 

смугових доменах збільшувалась. 

 

Ефекти самоорганізації систем лінійних стрижнів, представлені на рис. 8-9, 

безумовно, відображають конкуренцію між різними факторами, пов'язаними з 

  
Рис. 9. Еволюція структури систем стрижнів з довжиною k = 12: (а) для початкової 

конфігурації типу r (випадкова орієнтація) і для різних розмірів ґратки L = 128 – 2048 

(тривалість розрахунків tМК  = 10
7
); (б) для різних моментів часу МК, фіксованого значення 

L = 256 і початкових конфігурацій v (верхній ряд) і d (нижній ряд) [4]. Горизонтально 

орієнтовані стрижні забарвлено сірим, вертикально орієнтовані – чорним 
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дискретним характером стрижнів, обмеженою кількістю їх можливих орієнтацій і 

кінцевим розміром ґратки. 

У п’ятому розділі викладено результати вивчення самоорганізація стрижнів в 

процесі вертикального випаровування за допомогою методу МК. Була використана 

двовимірна ґраткова модель, а початковий розподіл стрижнів з ізотропною 

орієнтацією створювався з використанням алгоритму моделі випадкової послідовної 

адсорбції (рис. 10а).  

Розрахунки проводилися за різних початкових концентрацій стрижнів pi і 

різних значень швидкості випаровування розчинника u. Вибрані умови 

випаровування приблизно відповідали низьким числам Пекле: Pe ≈ 0,154 при   

u = 10
-4

 і Pe ≈ 1,54 при u = 10
-3

. У процесі випаровування верхня границя зміщується 

вниз, відбуваються дифузійні зміщення стрижнів і густина стрижнів збільшується 

(рис. 10б). У висушених плівках було проаналізовано просторові розподіли густини 

стрижнів, параметру порядку і електропровідності у вертикальному і 

горизонтальному напрямках. 

В процесі випаровування спостерігалося значне розшарування (сегрегація) 

стеків стрижнів, орієнтованих уздовж горизонтального і вертикального напрямків. 

Розшарування зростало при збільшенні довжини стрижнів k і початкової 

концентрації рі. Самоорганізація стрижнів, яка спричинена випаровуванням, може 

включати також самоорганізацію внаслідок дифузійного руху. Навіть за відсутності 

випаровування (при нульовій швидкості випаровування, u = 0), спостерігалися 

процеси сегрегації стрижнів з утворенням стеків однаково-орієнтованих стрижнів.  

 

 
 

Рис. 10. Зміна розподілу стрижнів всередині плівки під час випаровування: (а) початковий 

момент часу; (б) протягом випаровування при різних значеннях відносної товщини плівки h. 

Довжина стрижнів k = 8,  швидкість випаровування u = 10
-3

. В початковий момент h = 1 

концентрація стрижнів складала рі = 0,05. [3]. Горизонтально орієнтовані стрижні 

забарвлено сірим, вертикально орієнтовані – чорним 
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На рис. 11 показані типові профілі параметру порядку у вертикальному 

напрямку s(y) після 10
6
 кроків МК при відсутності випаровування і концентрації  

стрижнів, що відповідає стану насичення. Від‟ємні значення параметру порядку s 

(стрижні, орієнтовані горизонтально) спостерігалися біля верхньої та нижньої 

поверхонь, і вони змінювалися на позитивні значення s (стрижні орієнтовані 

вертикально до поверхні) при русі вглиб плівки.  Таким чином, орієнтаційна 

сегрегація може відбуватися навіть при відсутності випаровування. При наявності 

випаровування сегрегаційна самоорганізація стрижнів може відбуватися за рахунок 

дифузійної самоорганізації, а також наявності структурної неоднорідності у 

вертикальному напрямку внаслідок існування градієнтів концентрацій.  

При певному режимі випаровування можуть бути отримані плівки з істотною 

анізотропією електропровідності в горизонтальному і вертикальному напрямках. 

Анізотропія електропровідності може регулюватися при зміні значень pi, k і u. Така 

анізотропія електропровідності відображає відмінності у зв'язності, розшаруванні та 

густині стрижнів, орієнтованих в горизонтальному і вертикальному напрямках. 
 

  
Рис. 11. Типові профілі: (а) параметру порядку у вертикальному напрямку s(y) після 10

6
 

кроків МК при відсутності випаровування (u = 0), концентрація  стрижнів відповідає стану 

насичення; (б) густини стрижнів p і параметру порядку s в висушеній плівці для стрижнів 

різної довжини, pi = 0,05, u = 10
-4

 [3] 
 

На рис. 11б представлені вертикальні профілі густини стрижнів p і параметру 

порядку s в висушеній плівці для стрижнів різної довжини, pi = 0.05, u = 10
-4

 [3]. 

Самоорганізація, що спостерігається при випаровуванні, може дуже відрізнятись в 

залежності від значень k, рі і Ре. Наприклад, при k = 2 і Pe ≈ 1,54 на поверхні 

утворюється ущільнена плівка з підвищеною густиною і від‟ємним параметром 

порядку (стрижні орієнтовані горизонтально, вдовж поверхні випаровування). Для 

більш довгих стрижнів (k = 12), всередині плівки утворюється більш щільний шар з 

вертикально орієнтованих стрижнів. Регулюючи швидкість випаровування u і 

початкові концентрації стрижнів рі можна регулювати анізотропію електричних 



14 

 

 

властивостей плівки, що утворилася, про що свідчать графіки на рис. 12.  

 

 

 

 
Рис. 12. Електропровідність 

висушених плівок σ в залежності 

від початкової концентрації рі для 

стрижнів різної довжини і для 

різних швидкостей випаровування 

u=10
-4

 (а) і u=10
-3

 (б) Порожні і 

зафарбовані символи відповідають 

горизонтальному (х) і 

вертикальному (у) напрямкам 

провідності  

 

ВИСНОВКИ 

1. В результаті експериментального дослідження випаровування крапель водних 

нанорідинних систем на основі нанопластинок лапоніту встановлено, що при 

концентраціях менших за 1,5% мас. випаровування відбувалося в три етапи: 

випаровування з суцільної рідкої фази (етап I), випаровування з гелеподібної 

фази лапоніту, «кавового кільця», що виникає вздовж периметру краплі (етап 

II) і утворення щільної гелеподібної фази у повному об‟ємі краплі (етап III). 

При концентрації нанопластинок вище 1,5% утворювались куполоподібні 

осади, а структур типу «кавового кільця» не спостерігалося.  

2. Досліджено процеси самоорганізації і утворення структур типу «кавове кільце» 

при випаровуванні крапель водних рідинних систем на основі вуглецевих 

нанотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ. В 

залежності від ступеню покриття вуглецевих нанотрубок молекулами ЦТАБ 

FЦТАБ у системах спостерігалося утворення сухих осадів різних морфологічних 

типів. Для частково стабілізованих систем (FЦТАБ ≈ 0,8) формувалися пористі 

агрегати вуглецевих нанотрубок і виникало помітне «кавове кільце». Для добре 

стабілізованих систем при FЦТАБ > 1 утворювалися структури з широким 

«кавовим кільцем» та напівпрозорою досить однорідною плівкою всередині 

кільця. Однак, при концентраціях ЦТАБ вище критичної концентрації 

міцелоутворення спостерігалося формування неоднорідних структур типу 

«кавового кільця» з досить великою непрозорістю у центрі краплі. Дані, 

отримані за допомогою атомно-силової мікроскопії свідчать про можливість 

формування в зоні «кавового кільця» джгутів, які об‟єднують окремі 

нанотрубки. 

3. Показано, що випаровування крапель неводних рідинних систем на основі 

ізопропанолу та толуолу, що містять вуглецеві нанотрубки, призводить до 
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утворення сухих осадів, що не мають виражених структур типу «кавового 

кільця». Непрозорість сухих осадів при додаванні неіоногенної поверхнево-

активної речовини Тритон Х-165 суттєво залежить від типу дисперсного 

середовища, вона збільшується для рідинних систем на основі толуолу, а для 

систем на основі ізопропанолу вона збільшується при CX165/CНТ < 0,5 і 

зменшується при CX165/CНТ > 0,5. Агрегаційна стійкість рідинних систем при 

додаванні Тритон Х-165 підсилюється для систем на основі п-ксилолу 

(CX165  1%) та толуолу (CX165  0,3%) і послаблюється для систем на основі 

ізопропанолу (CX165  10
-2 

%).  

4. За допомогою методу Монте-Карло вивчено процеси дифузійної 

самоорганізації стрижнів (лінійних частинок, k-мерів). Для стрижнів з 

довжиною вище певного критичного значення k ≥ 6 дифузійна самоорганізація 

призводила до утворення діагональних смугових доменів, що об‟єднують 

стрижні різних орієнтацій. Скейлінгові дослідження виявили більшу 

дефектність діагональних смугових доменів для великомасштабних систем. 

5. При вертикальному випаровуванні спостерігалися процеси самоорганізації і 

орієнтаційної сегрегації стрижнів, що контролювалася дифузійним рухом і 

процесами випаровування. Випаровування призводило до значного 

розшарування і утворення доменів з різною орієнтацією стрижнів. Ступінь 

розшарування збільшувалась із збільшенням довжини стрижнів і їх початкової 

концентрації. Горизонтально орієнтовані стрижні концентрувалися переважно 

біля верхньої та нижньої границь плівок, а вертикально орієнтовані стрижні 

концентрувалися всередині плівок. Плівки утворені внаслідок вертикального 

випаровування проявляють істотну анізотропію електропровідності, що 

залежить від швидкості випаровування, довжини стрижнів і їх початкової 

концентрації.  
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АНОТАЦІЯ 

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

наночастинками анізотропної форми. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню процесів самоорганізації в водних і 

органічних системах наповнених наночастинками анізотропної форми (вуглецеві 

нанотрубки) і нанопластинки Laponite RD .  

Дослідження випаровування крапель водних рідинних систем з добавками 

лапоніту показало, що в результаті випаровування відбувається утворення осадів 

типу «кавове кільце» при концентраціях лапоніту нижчих за 1,5%. В результаті 

випаровування крапель водних рідинних систем на основі багатошарових 

вуглецевих нанотрубок і поверхнево-активної речовини ЦТАБ, в залежності від 
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ступеню покриття нанотрубок молекулами ЦТАБ FЦТАБ, відбувалося утворення 

осадів трьох морфологічних типів. При FЦТАБ > 1 утворювалися структури з 

широким «кавовим кільцем» та напівпрозорою плівкою всередині кільця. Утворення 

«кавових кілець» в результаті випаровування крапель рідинних систем на основі 

ізопропанолу та толуолу що містять нанотрубки, не спостерігалося. Добавки Тритон 

X-165 призводять до стабілізації початково седиментаційно нестійких рідинних 

систем на основі толуолу та п-ксилолу. 

За допомогою методу Монте Карло було вивчено процеси самоорганізації 

лінійних стрижнів для двох ґраткових двовимірних моделей: статичної моделі 

дифузійної руху і моделі вертикального випаровування. Для моделі дифузійного 

руху для стрижнів з довжиною вище критичного значення k ≥ 6 дифузійна 

самоорганізація призводила до утворення діагональних смугових доменів. Для 

моделі вертикального випаровування спостерігалася орієнтаційна сегрегація 

стрижнів і утворення плівки з істотною анізотропію електропровідності, що 

залежить від швидкості випаровування, довжини стрижнів і їх початкової 

концентрації.  

Ключові слова: нанорідини, багатошарові вуглецеві нанотрубки, 

нанопластинки лапоніту, поверхнево активні речовини, самоорганізація, 

випаровування, анізотропія електропровідності. 

АННОТАЦИЯ 

Гигиберия В. А. Процессы самоорганизации в жидкостных системах, 

наполненных наночастицами анизотропной формы. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учѐной степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.14 – теплофизика и молекулярная физика. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2018. 

 

Диссертация посвящена исследованию процессов самоорганизации в водных и 

органических наножидкостях наполненных наночастицами анизотропной формы 

(углеродные нанотрубки) и нанопластинками Laponite RD. 

Исследование испарения капель водных наножидкостей с добавками Лапонита 

показало, что в результате испарения происходит образование осадков типа 

«кофейное кольцо» при концентрациях Лапонита ниже 1,5%. В результате 

испарения капель водных наножидкостей на основе многослойных углеродных 

нанотрубок и поверхностно-активного вещества ЦТАБ, в зависимости от покрытия 

нанотрубок молекулами ЦТАБ FЦТАБ, происходило образование осадков трех 

морфологических типов. При FЦТАБ > 1 образовывались структуры с широким 

«кофейным кольцом» и полупрозрачной пленкой внутри кольца. Образования 

«кофейных колец» в результате испарения капель наножидкостей на основе 

изопропанола и толуола содержащих нанотрубки не наблюдалось. Добавки Тритон 

X-165 приводят к стабилизации изначально седиментационно неустойчивых 

наножидкостей на основе толуола и п-ксилола. 

С помощью метода Монте-Карло были изучены процессы самоорганизации 

линейных стержней для двух решѐточных двумерных моделей: статической модели 

диффузионной движения и модели вертикального испарения. Для модели 
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диффузионного движения для стержней с длиной выше критического значения k ≥ 6 

самоорганизация приводила к образованию диагональных полосных доменов. Для 

модели вертикального испарения наблюдалась ориентационная сегрегация стержней 

и образование пленки с существенной анизотропией электропроводности, 

зависящей от скорости испарения, длины стержней и их начальной концентрации. 

Ключевые слова: наножидкости, многослойные углеродные нанотрубки, 

нанопластинки лапонита, поверхностно-активные вещества, самоорганизация, 

испарение, анизотропия электропроводности. 

SUMMARY 

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

with anisotropic shape. – Мanuscript. 
Thesis for a Candidate of Science in Physics and Mathematics by specialty 01.04.14 

– thermophysics and molecular physics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

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

 

The thesis is devoted to the experimental and theoretical studies the processes of self-

assembly in liquids filled by nanoparticles with anisotropic shape. 

In the experimental part the influence of surfactants additives 

(cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), Triton X-165) on the drying of the sessile 

droplets and the formation of the "coffee ring" structures were investigated. Formation of 

the ring-like patterns by nano-particles of the desiccated droplet of a laponite (Laponite 

RD)-based aqueous nanofluid (the well known „coffee-ring effect‟) was studied. For 

concentrations below 1.5 wt% the drying included in three stages: the drying of the liquid 

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

gel-like phase with the "coffee ring" formation at the perimeter of the droplet (stage II) and 

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

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

were not observed. Comparison of absorbance spectra and results of profilometry, 

performed using the AFM, confirmed that absorbance spectra give qualitatively correct 

profiles of the drying droplets even at rather high concentrations of laponite. The width of 

the ring-like deposit was increasing with initial laponite concentration. A dome-like 

deposit was observed if the initial laponite concentration was exceeding 1 wt%.  

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

the drying of droplets of aqueous nanofluids on the base of carbon nanotubes (NTs) in the 

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

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

an optical microscope. The final drying patterns were tested using analysis of radial 

distribution of optical transparency, and the topographies of patterns were investigated 

using an atomic force microscope. In bulk aqueous nanofluids addition of CTAB 

improved dispersion of NTs and the size of NT aggregates progressively decreased. The 

formation of drying patterns with four different morphological types was observed as 

dependent on the concentrations of NTs and CTAB and in dependence on the degree of 

coverage of NTs by CTAB, FCTAB. The increase of CTAB concentration resulted in 

increase of the thickness of a “coffee ring”. At small concentration of CTAB the dried 
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patterns included large compact aggregates. For partially stabilized nanofluids (at FCTAB ≈ 

0.8) porous aggregates of NTs and significant "coffee ring" structures were formed. For 

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

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

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

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

using the AFM technique indicated the possibility of formation of thick bundles of NTs 

located inside the "coffee ring" layer. 

The processes of NT self-assembly during the drying of the droplets of organic 

nanofluids (iso-propanol, p-xylene, toluene) on the base of NTs in the presence of 

nonionic surfactant Triton X-165 were investigated. For iso-propanol and toluene the dried 

patterns did not displayed significant "coffee ring" structures. The aggregation stability of 

nanofluids and transparency of dried patterns residues was significantly dependent on the 

type of organic solvent. The stability of nanofluids in isopropanol, toluene, and p-xylene 

has been also studied. The high aggregation stability of nanofluids on the base of 

isopropanol was explained by the formation of repulsive solvation layers as a result of 

interactions between the polar solvent and NT surface. The addition of a nonionic 

surfactant, Triton X-165, noticeably increased aggregate sizes and accelerated 

sedimentation processes in isopropanol, while, in toluene and p-xylene, the aggregate sizes 

decrease and the NT nanofluids were stabilized. 

In the theoretical part the Monte Carlo studies of the processes of self-assembling of 

rods (linear particles, k-mers) for two lattice two-dimensional models (diffusion motion 

and vertical drying) were performed. For the diffusion motion model for relatively long 

rods (with a length of k ≥ 6) self-assembly was manifested as formation of diagonal stripe 

domains that combine rods of different orientations. For the vertical evaporation model a 

significant orientation segregation of the rods controlled by diffusion motions of rods and 

evaporation processes was observed. Drying resulted in significant stratification and the 

formation of domains with different orientation of the rods. The dried films exhibited a 

significant anisotropy of electrical conductivity, which depends on the velocity of 

evaporation, the length of the rods and their initial concentration. 

Key words: nanofluids, multiwalled carbon nanotubes, nanoplatelets of Laponite 

RD, surfactants, self-assembly, drying, electric anisotropy of electrical conductivity. 

 


