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АНОТАЦІЯ 

Артикульний О.П. Комплексоутворення у рідинних системах водних 

розчинів аніонних поверхнево-активних речовин з поліетиленгіколем. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

природничих наук за спеціальністю 104 «фізика та астрономія» – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох оригінальних розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатку. 

У вступі висвітлено актуальність вибраної теми дослідження та 

сформульовано мету дисертаційної роботи – вивчення процесу утворення 

молекулярних комплексів у водних розчинах аніонних поверхнево-активних 

речовин (ПАР) з поліетиленгліколем (ПЕГ) в об’ємі розчину та у середовищі 

систем полімерної щітки з ПЕГ. Об’єкт дослідження є явище самоорганізації 

у рідинних системах водних розчинів аніонних ПАР та утворення 

молекулярних комплексів при взаємодії ПАР з нейтральним полімером ПЕГ. 

Предметом дослідження є рідинні системи водних розчинів аніонних ПАР 

олеату натрію і додецил-бензолсульфонової кислоти (ДБСК) з нейтральним 

біосумісним полімером ПЕГ, та системи полімерних щіток ПЕГ на кремнієвій 

підкладинці у міцелярних розчинах аніонної ПАР. 

Рідинні системи досліджуваних у роботі аніонних ПАР використовуються 

для синтезу стійких та біосумісних системи цільової доставки лікарських 

препаратів, зокрема слугують стабілізуючим компонентом магнітних 

рідинних систем, використовуються для синтезу асоціативних полімерних 

систем, гелей, емульсій тощо. Здатність молекул ПАР формувати комплекси з 



3 
 

нейтральними полімерами або з синтетичними чи біологічними 

поліелектролітами має визначальну характеристику для рідинних систем 

розчинів ПАР з полімерами, при цьому структура сформованих комплексів 

значним чином залежить від властивостей компонентів системи (ПАР та 

полімеру), а також від фізико-хімічних та термодинамічних параметрів 

розчину. 

Вивчення структури сформованих молекулярних комплексів міцел 

аніонної ПАР з нейтральним полімером в об’ємі розчинів проводилися за 

допомогою ядерно-фізичного методу малокутового розсіяння нейтронів, 

динамічного розсіяння світла та флуоресцентної спектроскопії. Дослідження 

взаємодію молекул ПАР з системою полімерної щітки поліетиленгліколю на 

гладкій поверхні кремнієвої підкладки проводилися за допомогою методу 

нейтронної та рентгенівської рефлектометрії. 

Вперше було проведено структурний аналіз молекулярних агрегатів міцел 

ДБСК з нейтральним полімером ПЕГ, та досліджені параметри міцелярної 

системи у широкому діапазоні концентрації ПАР (0.2  16 об. %) та 

концентрацій ПЕГ (1  11 об. %) за різних молекулярних мас полімеру (1  

100 кДа). Проведено порівняльний аналіз параметрів структури міцел ДБСК з 

міцелами олеату натрію, та вплив процесу комплексоутворення міцел з 

нейтральним полімером ПЕГ на параметри міцелярних систем. Вперше було 

досліджено вплив міцелярного розчину ДБСК на параметри полімерної щітки 

ПЕГ на гладкій поверхні кремнієвій підкладинки. 

Експериментально спостережене явище утворення комплексів аніонних 

ПАР олеату натрію і ДБСК з нейтральними полімерами важливо враховувати 

при синтезі колоїдних рідинних систем зі стабілізаційним шаром ПАР які 

додатково покриваються шаром ПЕГ для покращення біосумістності магнітної 
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рідини вцілому. Досліджене явище взаємодії систем полімерних щіток 

поліетиленгліколю з міцелами ДБСК може мати важливе значення для 

біомедичних нанорозмірних систем де використовується ПЕГ для пасивації 

поверхонь та надання їм протеїн резистивних і біосумістних властивостей. 

Перший розділ присвячений огляду літератури що висвітлює тему 

міцелярних рідинних систем на основі водних розчинів ПАР та взаємодії у 

таких системах міцел з нейтральними водорозчинними полімерами. Поряд з 

викладенням основних понять і положень сформованої науки про явище 

формування міцел, у розділі також приводяться приклади актуальних задач 

молекулярної фізики, для вирішення яких необхідне подальшого вивчення 

явища утворення комплексів міцел іонних ПАР з нейтральними полімерами. 

Особливу увагу надається опису термодинаміки процесів формування міцел 

згідно моделі діючих речовин та моделі утворення нової фази. 

У другому розділі описані теоретичні основи ядерно-фізичних методів 

дослідження рідинних систем таких як малокутове розсіяння нейтронів та 

нейтронної рефлектометрії, а також подані основні положення 

експериментальних методів динамічного розсіяння світла, флуоресцентної 

спектроскопії, та низки фізико-хімічних методів дослідження рідинних систем 

розчинів ПАР та полімерів. 

У третьому розділі проведено аналіз експериментальних даних 

малокутового розсіяння нейтронів на рідинних системах розчину міцел з 

аніонної ПАР олеату натрію та додецил-бензолсульфонової кислоти. 

Параметри структури та взаємодії міцелярних систем було отримано з 

нелінійної апроксимації методом найменших квадратів даних малокутового 

розсіяння нейтронів. Для апроксимації використовувалася теоретична модель 

сферичних та еліпсоїдних міцел що взаємодіють між собою шляхом 
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електростатичного відштовхування. Лінійні розміри міцели такі як 

ефективний радіус, велика та мала осі міцели, її число агрегацій, а також, 

електричний заряд на поверхні міцели було отримано для широкого діапазону 

концентрацій ПАР у розчині. Було досліджено перехід у системі від 

сферичних міцел до витягнутих еліпсоїдів та циліндрів при зростанні 

концентрації ПАР у системі. Виявлено формування структури ближнього 

порядку міцел, що виникає внаслідок електростатичної взаємодії. Окремо було 

досліджено структуру полімерних ланцюгів поліетиленгліколю у водних 

розчинах з молекулярними масами 1, 10, 20 та 35 кДа та за різної концентрації 

полімеру. Також у розділі наведені експериментальні дані дослідження 

поверхневого натягу розчинів аніонних ПАР та аналіз отриманих ізотерм 

поверхневого натягу, з яких були визначені параметри критичної концентрації 

міцелоутворення та підтверджено формування молекулярних агрегатів міцел 

з нейтральним полімером за критичної концентрації агрегації у системах 

розчинів аніонних ПАР при додаванні нейтрального водорозчинного полімеру 

поліетиленгліколю. 

У четвертому розділі описані результати структурного аналізу методом 

малокутового розсіяння нейтронів на міцелярних системах аніонної ПАР у 

присутності нейтрального полімеру поліетиленгліколю. Проаналізовано вплив 

полімеру на параметри структури та взаємодії міцелярної системи у діапазоні 

концентрацій ПАР (0.1  15 об. %) та за концентрацій полімеру у діапазоні (1 

 10 об. %). Досліджено структуру окремих комплексів ПАР-полімер за різної 

молекулярної маси полімеру та визначені розміри комплексів методом 

динамічного розсіяння світла. Окремо присвячено пункт дослідженням 

шаруватих систем методом нейтронної рефлектометрії, зокрема, дослідженню 

профілю розподілу густини полімеру у шаруватій системі полімерних щіток 
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на поверхні кремнієвої підкладинки у рідинній комірці з міцелярним розчино 

та дослідженню шарів наночастинок золота на кремнієвій підкладинці.  

Ключові слова: міцелярні рідинні системи, поверхнево-активні речовини, 

комплекси ПАР-полімер, малокутове розсіяння нейтронів, нейтронна 

рефлектометрія, полімерні щітки, поверхневий натяг.  
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SUMMARY 

Artykulnyi O.P. Complexation of anionic surfactants with polyethylene glycol in 

the liquid systems of water solutions. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 104 "Physics 

and Astronomy". – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2021. 

The dissertation consists of an introduction part, four chapters, conclusions, a 

list of references, and an appendix.  

The introduction highlights the relevance of the chosen research topic and 

formulates the purpose of the dissertation - to study the formation of molecular 

complexes in aqueous solutions of anionic surfactants with polyethylene glycol 

(PEG) in the bulk of solutions and at the surface of polymer brush systems of PEG. 

The object of research is the phenomenon of self-organization in liquid systems of 

aqueous surfactant solutions and the formation of molecular complexes in the 

interaction of surfactants with the neutral polymer PEG. The subject of the study is 

liquid systems of aqueous solutions of anionic surfactants of sodium oleate and 

dodecyl-benzenesulfonic acid (DBSA) with a neutral biocompatible polymer PEG, 

and systems of PEG polymer brush on a silicon substrate in micellar solutions of 

anionic surfactants. 

The anionic surfactants solutions studied in the present work are used for the 

synthesis of stable and biocompatible targeted drug delivery systems, in particular, 

serve as a stabilizing component of manganese liquid systems, used for the synthesis 

of associative polymer systems, gels, emulsions, etc. The ability of surfactant 

molecules to form complexes with neutral polymers or with synthetic or biological 

polyelectrolytes has a defining characteristic for liquid systems of surfactant 

solutions with polymers, and the structure of the formed complexes largely depends 
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on the properties of system components (surfactant and polymer). thermodynamic 

parameters of the solution. 

The structure of the anionic surfactant micelles formed with a neutral polymer 

in the volume of solutions was studied by the small-angle neutron scattering, 

dynamic light scattering, and fluorescence spectroscopy. The studies of surfactant 

molecules the interaction with the system of a polymer brush of PEG on a smooth 

surface of a silicon substrate were performed using the method of neutron and X-ray 

reflectometry. 

For the first time, a structural analysis of molecular aggregates of DBSA micelles 

with a neutral PEG polymer was performed, and the parameters of the micellar 

system in a wide range of surfactant concentrations (0.2  16 vol.%) and PEG 

concentrations (1  11 vol.%) at different molecular weights of the polymer  

(1  100 kDa) were studied. The parameters of the structure of DBSC micelles with 

sodium oleate micelles and the influence of the process of complexation of micelles 

with neutral PEG polymer on the parameters of micellar systems were analyzed. For 

the first time, the effect of micellar DBSA solution on the parameters of the PEG 

polymer brush on the smooth surface of the silicon substrate was investigated. 

The experimentally observed phenomenon of formation of sodium oleate and 

DBSA with neutral polymers is important for the synthesis of colloidal liquid 

systems with stabilizing surfactant layers which are additionally covered with PEG 

layer to improve the biocompatibility of magnetic fluid as a whole. The studied 

phenomenon of the interaction of polyethylene glycol polymer brush systems with 

DBSC micelles may be important for biomedical nanoscale systems where PEG is 

used to passivate surfaces and give them protein resistive and biocompatible 

properties. 
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The first section is devoted to a review of the literature covering the topic of 

micellar liquid systems based on aqueous surfactant solutions and the interaction of 

micelles in such systems with neutral water-soluble polymers. Along with outlining 

the basic concepts and provisions of the established science of the phenomenon of 

micelle formation, the section also provides examples of current problems of 

molecular physics, to solve which requires further study of the phenomenon of 

micelle surfactant complexes with neutral polymers. Particular attention is paid to 

the description of the thermodynamics of micelle formation processes according to 

the model of active substances and the model of new phase formation. 

The second section describes the theoretical foundations of nuclear-physical 

methods for studying liquid systems such as small-angle neutron scattering and 

neutron reflectometry, as well as methods for dynamic light scattering, fluorescence 

spectroscopy, and several physicochemical methods for studying liquid systems of 

surfactant–polymer solutions. 

In the third section, the analysis of small-angle neutron scattering experimental 

data on the liquid systems of anionic surfactant sodium oleate and DBSA micellar 

solution is performed. The parameters of the structure and interaction of micellar 

systems were obtained from the nonlinear least-squares data approximation. A 

theoretical model of spherical and ellipsoidal micelles interacting with each other 

due to electrostatic repulsion was used for approximation. The linear dimensions of 

the micelle such as effective radius, large and small semi-axis, the number of micelle 

aggregations, as well as the electric charge of the micelle surface were obtained for 

a wide range of surfactant concentrations in solution. The transition in the system 

from spherical micelles to elongated ellipsoids or cylindrical micelles within 

increasing surfactant concentration in the system was studied. The formation of the 

structure of the short-range micelles due to electrostatic interaction is revealed. 
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There were studied the structure of polyethylene glycol polymer chains in aqueous 

solutions with molecular weights of 1, 10, 20, and 35 kDa and at different polymer 

concentrations. 

Also, the section presents experimental data on the study of the surface tension 

of anionic surfactant solutions. From the analysis of surface tension isotherms, the 

value of the critical micelle concentration was obtained, and the formation of 

molecular aggregates of micelles with a neutral polymer at the critical aggregation 

concentration was confirmed in anionic surfactant solution systems with the addition 

of neutral water-soluble PEG polymer. 

The fourth section presents a structural analysis by the small-angle neutron 

scattering method on micellar systems of anionic surfactants in the presence of a 

neutral polymer of PEG. The influence of the polymer on the parameters of the 

structure and interaction of the micellar system in the range of surfactant 

concentrations (1  15 vol. %) and at polymer concentrations in the range of (1  10 

vol. %). The structure of individual surfactant-polymer complexes at different 

molecular weights of the polymer was studied and the dimensions of the complexes 

were found by the method of dynamic light scattering. 

The item is devoted to the study of layered systems by neutron reflectometry, in 

particular, the study of the polymer density profile distribution in the layered system 

of polymer brushes on the surface of the silicon substrate in the liquid cell and the 

study of layers of gold nanoparticles on the silicon substrate. 

Key words: micellar systems, surfactants, surfactant-polymer complexes, 

small-angle neutron scattering, neutron reflectometry, polymer brushes, surface 

tension measurement. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Рідинні системи міцелярних 

розчинів поверхнево-активних речовин (ПАР) та процес утворення комплексів 

міцел з полімерами при додаванні у систему нейтральних полімерів, 

синтетичних поліелектролітів або біополімерів, мають прикладне 

застосування у промисловості, наукомісткому виробництві та привертають 

увагу дослідників з різних галузей науки, зокрема, міждисциплінарних [1]. 

Молекулярний механізм утворення міцел та формування молекулярних 

агрегатів ПАР разом з полімерами у водних рідинних системах є предметом 

вивчення сучасної молекулярної фізики [2]. 

Вперше науковий інтерес до вивчення молекулярних агрегатів міцел ПАР 

з полімерами з’явився після відкриття ліпопротеїнових біологічних 

комплексів та подальшого вивчення впливу ПАР на біологічні поліелектроліти 

такі як білки та ДНК. Згодом, дослідження взаємодії ПАР з синтетичними 

полімерами розвивалися окремо у двох напрямках: дослідження систем з 

нейтральними полімерами [3] та дослідження систем з синтетичними 

поліелектролітами [4]. Останні два десятиліття відзначились пожвавленням 

інтересу до міцелярних рідинних систем на основі суміші ПАР-полімер у 

зв’язку з їх використанням для синтезу складних багатокомпонентних 

рідинних систем з наночастинками [5], чи створення функціонального 

покриття та складних шаруватих систем на поверхнях [6]. 

Значний розвиток ядерно-фізичних методів досліджень рідинних систем 

[7], зокрема, малокутової нейтронної дифракції та нейтронної рефлектометрії 

дозволив по-новому підійти до вивчення структури міцел та молекулярних 

агрегатів як в об’ємі  так і на границях поділу фаз та на гладких поверхнях [8]. 

Унікальна здатність нейтронів взаємодіяти безпосередньо з атомними ядрами 
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речовини робить можливим недеструкційне дослідження конденсованих 

середовищ у об’ємі зразку. 

Класичні для молекулярної фізики рідинні системи молекулярних 

агрегатів поверхнево-активних речовин з нейтральними полімерами є 

актуальними по сьогодення і набувають все більшого застосування у 

промисловості та наукоємному виробництві нових матеріалів [9]. Добре 

відома властивість молекул ПАР формувати структури самоорганізації, так 

звані міцели, набуває нових аспектів при додаванні у систему полімерів, що за 

рахунок молекулярної взаємодії змінюють структуру міцел, формують 

молекулярні агрегати ПАР-полімер та загалом впливають на фізико-хімічні 

властивості розчину [10]. 

Здатність молекул ПАР формувати агрегати з полімерами дозволяє суттєво 

змінювати фізико-хімічні властивості складної рідинної системи, 

модифікувати гладкі поверхні на молекулярному рівні, модифікувати поверхні 

нано-розмірних частинок [11,12] Таким чином, відкривається ряд 

технологічних рішень для синтезу та удосконалення складних рідинних 

систем, наприклад систем цільової доставки лікарських препаратів, магнітних 

рідин тощо. Проте, синергетичний характер взаємодії потребує подальшого 

детального вивчення поведінки системи у широкому діапазоні концентрацій 

ПАР, різних співвідношеннях концентрацій ПАР до полімеру та різних 

молекулярних масах полімеру. 

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

Дисертаційна робота є частиною досліджень кафедри 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 
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роботи за держбюджетними темами «Конденсований стан (рідинні системи, 

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

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

та «Комплексні дослідження зв'язку між параметрами міжчастинкової 

взаємодії та макроскопічними властивостями класичних і квантових систем» 

(№ ДР 0120U102051) 

Мета дисертаційної роботи – вивчення структури молекулярних агрегатів 

у водних розчинах аніонних ПАР з поліетиленгліколем в об’ємі розчину та у 

щільному середовищі систем полімерної щітки з поліетиленгліколю. 

Проведення структурного аналізу методами малокутового розсіяння 

нейтронів та динамічного розсіяння світла для визначення параметрів 

структури та взаємодії міцелярної системи у широкому діапазоні концентрацій 

ПАР та полімеру. 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:  

• Експериментально визначити критичну концентрацію міцелоутворення 

та критичну концентрацію агрегації розчину аніонної ПАР олеату 

нутрію та додецил-бензолсульфонової кислоти з поліетиленгліколем 

методами виміру поверхневого натягу та флуоресцентної спектроскопії. 

• Методом малокутового розсіяння нейтронів дослідити структуру міцел 

аніонних ПАР олеату натрію та додецил-бензолсульфонової кислоти для 

широкого діапазону концентрацій ПАР що застосовуються при синтезі 

магнітних рідинних систем. 

• Дослідити поведінку структурних параметрів міцелярної системи та 

параметрів взаємодії, відслідкувати зміну морфології міцел при 

додаванні нейтрального полімеру поліетиленгліколю у систему в 
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широкому діапазоні концентрацій ПАР та різних молекулярних масах 

полімеру. 

• Дослідити взаємодію міцелярної системи ПАР з ланцюгами 

поліетиленгліколю у щільному середовищі системи полімерної щітки з 

поліетиленгліколю на кремнієвій підкладинці. 

Об’єктом дослідження є явище самоорганізації у рідинних системах 

водних розчинів поверхнево-активної речовини та утворення молекулярних 

комплексів при взаємодії ПАР з нейтральним полімером поліетиленгліколем. 

Предметом дослідження є рідинні системи водних розчинів аніонних 

поверхнево-активних речовин олеату натрію і додецил-бензолсульфонової 

кислоти та нейтрального біосумісного полімеру поліетиленгліколю. Система 

полімерної щітки поліетиленгліколю на кремнієвій підкладинці, та її взаємодія 

з міцелами аніонної ПАР у водному розчині. 

Методи дослідження. Для дослідження структури молекулярних 

комплексів ПАР-полімер в об’ємі розчину було застосовано метод 

малокутового розсіяння нейтронів, динамічного розсіяння світла та 

флуоресцентної спектроскопії. Дослідження явищ утворення молекулярних 

комплексів у щільному середовищі системи полімерної щітки ПЕГ на 

кремнієвій підкладці у рідинній комірці проводилось методами нейтронної та 

рентгенівської рефлектометрії. Явище формування комплексів ПАР-полімер у 

водних розчинах олеату натрію та додецил-бензолсульфонової кислоти у 

присутності поліетиленгліколю вивчалося методами виміру поверхневого 

натягу розчинів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше було проведено 

структурний аналіз молекулярних агрегатів міцел додецил-бензолсульфонової 
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кислоти з нейтральним полімером поліетиленгліколем, а також досліджені 

параметри міцелярної системи у широкому діапазоні концентрації 

поверхнево-активної речовини (0.2  16 об. %), концентрацій 

поліетиленгліколю (1  11 об. %) за різних молекулярних мас полімеру  

(1  100 кДа). Проведено порівняльний аналіз параметрів структури міцел 

додецил-бензолсульфонової кислоти з міцелами олеату натрію, та вплив 

процесу комплексоутворення міцел з нейтральним полімером 

поліетиленгліколем  на параметри міцелярних систем. За допомогою методу 

дзеркальної нейтронної рефлектометрії вперше було досліджено вплив 

міцелярного розчину додецил-бензолсульонової кислоти на систему 

полімерної щітки поліетиленгліколю на гладкій поверхні кремнієвої 

підкладинки. 

Практичне значення одержаних результатів. Експериментально 

спостережене у роботі явище утворення комплексів аніонних ПАР олеату 

натрію та додецил-бензолсульфонової кислоти з нейтральним водорозчинним 

полімером поліетиленгліколем у водних розчинах важливо враховувати при 

синтезі колоїдних рідинних систем стабілізованих подвійним шаром ПАР та 

модифікованих шаром поліетиленгліколю. Таким чином, одержані результати 

можуть бути застосованими для подальших структурних досліджень 

біосумісних магнітних рідинних систем модифікованих поліетиленгліколем та 

оцінки стабільності таких систем. 

Результати дослідження явища взаємодії систем полімерних щіток 

поліетиленгліколю з міцелами додецил-бензолсульфонової кислоти може 

мати важливе значення для практичних задач синтезу біомедичних 

нанорозмірних систем в яких використовується структура щіток з 
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поліетиленгліколю для пасивації поверхонь та надання їм протеїн резистивних 

і біосумісних властивостей. 

Особистий внесок здобувача. Основний зміст дисертації висвітлено у 

наукових статтях [13–20] опублікованих у фахових зарубіжних та вітчизняних 

наукових виданнях. Матеріали та доповіді на міжнародних конференціях 

додатково відображають зміст дисертації [21–25]. Дисертація є самостійною 

науковою працею, в якій висвітлені власні ідеї автора. Використані в 

дисертації ідеї, гіпотези, данні чи інші матеріали других авторів мають 

посилання на першоджерело та використовуються у тексті для обґрунтування 

ідей дисертанта. 

Дисертант безпосередньо брав участь у постановці та реалізації задач 

дослідження, плануванні та проведенні експериментів, проводив аналіз 

експериментальних даних та формулював висновки на підставі отриманих 

результатів. Дисертантом було зроблено вагомий внесок у всіх вищезгаданих 

опублікованих роботах що лягли в основу дисертації. У роботі [15] 

дисертантом були експериментально отримані ізотерми поверхневого натягу 

розчинів поверхнево-активних речовин та проведений аналіз даних 

малокутового розсіяння нейтронів на розчинах міцел для обґрунтування 

гіпотези автора публікації Петренка В.І. про вплив типу поверхнево-активної 

речовини на стабільність магнітних рідинних систем. У роботах [14,16,17] 

використовуються експериментальні данні що були отримані дисертантом 

методом малокутового розсіяння нейтронів на розчинах міцел у широкому 

діапазоні концентрацій поверхнево-активної речовини та при додаванні у 

розчин поліетиленгліколю різної молекулярної маси, а також дисертантом 

були підібрані моделі міцелярних систем для опису кривих розсіяння на 

міцелах олеату натрію та додецил-бензолсульфонової кислоти котрі 
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взаємодіють з полімером поліетиленгліколем. Зокрема у роботі [14] для 

отриманих експериментальних кривих малокутового розсіяння нейтронів на 

комплексах міцел з полімером проводиться порівняння декількох моделей, які 

використовуються для опису структури комплексів міцел аніонної 

поверхнево-активної речовини з нейтральним полімером. У роботі [13] 

дисертантом було синтезовано системи полімерних щіток поліетиленгліколю 

на кремнієвих підкладинках та досліджені профілі густини розподілу полімеру 

у рідинній системі при взаємодії з міцелами аніонної поверхнево-активної 

речовини методами нейтронної та рентгенівської рефлектометрії. У роботах 

[19,20] використовуються отримані дисертантом експериментальні результати 

нейтронної рефлектометрії та їх аналіз для систем моношарів та подвійних 

шарів наночастинок золота на кремнієвій підкладинці. У оглядовій роботі [18] 

дисертантом був проведений аналіз літератури присвяченої дослідженням 

комплексів поверхнево-активної речовини та нейтральних полімерів. 

Апробація результатів дисертації. Результати, представлені в роботі, 

оприлюднювались на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 17th 

International Balkan Workshop on Applied Physics, (Constants, Romania 2017); 8th 

International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems”, 

(Kyiv, 2018); 11th Conference on Colloid Chemistry, (Eger, Hungary, 2018); 

Chemistry Physics and Biology of Surfaces and Interfaces, (Eger, Hungary, 2019); 

7th International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” NANO-2019, 

(Lviv, 2019). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 13 

наукових праць [13-25], з них 8 статей в тому числі 2 роботи у фахових 

періодичних виданнях України, 6 статей у періодичному науковому 

закордонному виданні. Опубліковано 2 статі у виданнях віднесених до 
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першого квартилю (Q1), 3 статі віднесених до другого квартилю (Q3), 1 стаття 

віднесена до третього квартилю (Q3) відповідно до класифікації SCImago 

Journal and Country Rank, що індексуються наукометричними базами Scopus та 

Web of Science; і 5 тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотацій українською та англійською мовами, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел, та додатку. Загальний обсяг дисертаційного 

дослідження становить 132 сторінок. Дисертація містить 45 рисунків (з яких 5 

займають усю площу сторінки) та 7 таблиць. Список використаних джерел 

нараховує 102 найменування, розміщених на 13 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ АГРЕГАТІВ У ВОДНИХ 

РОЗЧИНАХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА ПОЛІМЕРІВ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1  поверхнево-активні речовини: властивості та класифікація. 

Здатність деяких молекул одночасно проявляти по відношенню до води як 

гідрофільні так і гідрофобні властивості насамперед зумовлена їх будовою, та 

називається амфіфільністью. Зазвичай, молекули з амфіфільною структурою 

представлені двома частинами: гідрофобним вуглеводневим ланцюгом та 

гідрофільною полярною частиною. Речовини з амфіфльною структурою 

молекули здатні активно адсорбуватися на поверхнях та міжфазних границях 

і мають загальну назву - поверхнево-активні речовини (ПАР). 

За зарядом полярної групи усі ПАР поділяють на іонні та неіонні, де іонні 

ПАР, у свою чергу, поділяють за знаком заряду на катіонні, аніонні та 

цвітеріонні (Рис.1). Неполярна частина зазвичай представлена насиченими 

вуглеводнями, до складу яких входить від декількох одиниць до декілька 

десятків атомів вуглецю. Довжина неполярної частини впливає на розчинність 

ПАР у воді, у наслідок чого молекули з довшим вуглеводневими ланцюгами 

щільніше упаковуються на міжфазній поверхні розчину. Окремо слід виділити 

так звані геміні-ПАР (від англ. gemini - двійник), що мають у своєму складі два 

гідрофобних ланцюжка з’єднаних перемичкою біля полярної частини. 
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Рис. 1.1. Схема класифікації поверхнево-активних речовин за полярною та 

неполярною групами 

 

Характерною особливістью будь-якої ПАР є її здатність адсорбуватися на 

міжфазних границях, де молекули утримуються завдяки балансу дій 

молекулярних сил зі сторони обох фаз. У випадку границі поділу води з рідкою 

фазою вуглеводнів такий баланс називається гідрофльно-ліпофільним 

балансом (ГЛБ), та має пряме відношення до складу неполярних та полярних 

частин молекули ПАР. Числове значення ГЛБ для кожної ПАР визначається 

за емпіричною шкалою запропонованою Гріффіном та Девісом [26], де усі 

відомі ПАР розташовані у порядку зростання їх гідрофільних властивостей у 

проміжку від 0 до 40. Така шкала зручна у практичній сфері підбору 

оптимального ПАР чи суміші ПАР для синтезу стійких емульсій. 

Здатність молекулам ПАР розчинятися при фіксованій температурі та 

тиску визначається зміною вільної енергії Гіббса у процесі переходу однієї 

молекули з твердої фази у розчин: 
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 𝛥𝐺 = 𝛥𝐻 − 𝑇𝛥𝑆 (1.1) 

де 𝛥𝐻 – зміна ентальпії системи (теплота розчинення), 𝑇𝛥𝑆 – ентропійний 

фактор, спричинений зміною конформації молекули ПАР при переході у 

розчин та відповідним перебудовою структури молекул розчинника навколо 

розчиненої молекули. Оскільки дисперсійні сили зі сторони молекул 

розчинника однаково діють на усі групи молекули ПАР, можлива ситуація, 

коли гідрофобним групам енергетично вигідніше знаходиться у щільній фазі 

розчинника, ніж у менш щільній фазі повітря. Проте, енергетичний виграш 

(𝛥𝐻 < 0) компенсується явищем зменшення ентропії шляхом структурування 

молекул води навколо неполярних груп, що носить назву гідрофобного 

ефекту [27]. Тому, говорять про гідрофільно-гідрофобний баланс молекул 

ПАР, як такий, що характеризує стан збалансованого занурення неполярної 

частини молекули ПАР у полярне середовище на межі поділу фаз [28]. У 

результаті цього, молекули ПАР накопичуються на поверхні розчину з 

орієнтованими переважно на повітря гідрофобними групами, тим самим 

мінімізують контакт неполярних груп з молекулами води. 

Розчинність ПАР значною мірою залежить від температури та має 

характерну особливість суттєво зростати на декілька порядків у відносно 

вузькому діапазоні температур. Механізм такого різкого зростання 

розчинності пов'язаний з процесом самоорганізації молекул. При достатньо 

низьких температурах розчинність ПАР не достатня аби досягнути критичної 

концентрації мономерів ПАР за якої відбувається самоорганізація, проте за 

певної температури, яку називають температурою Крафта, завдяки процесу 

самоорганізації розчинність ПАР різко зростає. Таким чином, при 

температурах більших за температуру Крафта, кристалічна фаза ПАР починає 

активно розчинятися. У такий спосіб, процес самоорганізації виступає 
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своєрідним тригером суттєвого зростання розчинності ПАР. Положення 

температури Крафта та крива розчинності ПАР графічно зображена на 

Рис. 1.2. 

 

 
 

Рис. 1.2. Схематичне зображення фазової діаграми розчину ПАР 

(ліворуч); діаграма поблизу точки Крафта (праворуч) [29] 

 

Неіонні ПАР мають гідрофільну групу, що не дисоціюється молекулами 

води. Переважна більшість таких ПАР за гідрофільну частину мають 

поліетиленгліколевий ланцюг. Вони відомі як поліетоксильовані неіонні 

речовини. Як правило, неіонні ПАР гірше розчиняються у воді, ніж іонні, 

проте їх розчинність значно зростає при зростанні температури. Підвищення 

температури викликає розрив водневого зв'язку між ефірним киснем етилен 

оксидної групи та диполем води, у результаті чого відбувається значний ріст 

міцел неіоногенної ПАР до тих пір, поки не відбудеться розшарування фаз, а 

сам розчин візуально не помутніє. Температура, при якій великі агрегати 

неіоногенної ПАР виділяються в окрему фазу та відбувається розшарування, 

називається точкою помутніння. 
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1.2  Процес міцелоутворення у рідинних системах розчину 

поверхнево-активних речовин 

У рідинних системах концентрованих розчинів ПАР спостерігається явище 

самоорганізації окремих мономерів ПАР у стабільні з термодинамічної точки 

зору структури, так звані міцели. Структури самоорганізації здатні 

формуватися за концентрацій ПАР у розчині більших за критичну 

концентрацію міцелоутворення (ККМ). Розчини ПАР при концентраціях 

більших за ККМ, тобто такі, що містять міцели, надалі будемо називати 

міцелярною системою. Для міцелярних систем з концентрацією ПАР близької 

до ККМ, утворювані міцели мають сферичну морфологію. Середнє число 

молекул ПАР у складі однієї міцели називається середнім числом агрегації 

𝑁𝑎𝑔𝑔 та є структурним параметром міцелярної системи. Середнє число 

агрегації залежить від термодинамічних параметрів рідинної системи, а також 

будови індивідуальної молекули ПАР, міжмолекулярної взаємодії та 

взаємодією між міцелами. 

Зі збільшенням концентрацій ПАР у міцелярних системах спостерігається 

збільшення розмірів міцел одночасно зі зміною їх структури, формуванням 

міцел циліндричної форми. Число агрегації циліндричних міцел може суттєво 

перевищувати число агрегації сферичних міцел. Виникнення циліндричних 

міцел поряд зі сферичними називають поліморфним перетворенням у 

міцелярному розчині. Утворенню циліндричних міцел передує подолання 

другого потенційного бар'єра роботи утворення молекулярних агрегатів; цей 

процес стає помітним, коли загальна концентрація ПАР перевищує певне 

значення, що називається другою критичною концентрацією міцелоутворення 

(Рис. 1.3). При подальшому збільшенні загальної концентрації у розчині 
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накопичення ПАР відбувається саме в циліндричних міцелах в досить 

широкому діапазоні концентрацій [30]. 

 

 

Рис. 1.3. Схема поліморфізму міцел у координатах «робота агрегації – 

число агрегації», де 𝑊𝑐𝑦𝑙
∗  та 𝑊𝑆

∗ - оптимальна робота агрегації циліндричної 

та сферичної міцели відповідно. 

 

У тому випадку, коли вільна енергія системи при формуванні нової міцели 

з числом агрегації 𝑁 буде меншою ніж додавання 𝑁 молекул по одній у 

структуру кожної з 𝑁 уже сформованих міцел, збільшення концентрації ПАР 

розчину призводить лише до збільшення кількості міцел, та не призводить до 

їх зростання. Навпаки, у випадку міцел з продовгуватою циліндричною 

формою, вільна енергія додавання молекул ПАР до циліндричної частини 

міцели набагато нижча, ніж вільна енергія утворення напівсферичних 

торцевих півсфер. Таким чином, вільна енергія включення 𝑁 мономерів у 

склад міцели набагато нижча, ніж вільна енергія формування нової міцели. Як 
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результат, зростання концентрації ПАР призводить до того, що міцели 

циліндричної форми продовжують зростати, тоді як загальна кількість міцел 

залишається практично незмінною [31]. 

Збільшення концентрації розчину ПАР, додавання солі або зміна показника 

pH призводять до значного зростання міцел за розмірами, зміни їх форми та 

появи нових фаз (Рис. 2 а). При цьому, виникають еліпсоїдні, циліндричні 

міцели, а також, міцели з розгалуженнями, везикули, ламели тощо. Окремо 

слід зазначити випадок червоподібних міцел (англ. wormlike micelles), 

лінійний розмір яких може сягати мікронних розмірів. Вони можуть містити 

розгалуження у своїй структурі. За фізичними властивостями розчини 

червоподібних міцел подібні до полімерних розчинів або гелю [31]. 

Тенденція до зростання та набуття тієї чи іншої форми міцели описується 

критичним параметром упаковки (КПУ), що має геометричний зміст 

співвідношення об’єму мономеру v до добутку довжини молекули l на площу 

поперечного перерізу полярної частини a (Рис. 1.4), тобто КПУ= 𝑣𝑎/𝑙. Якщо 

розглядати сферичну міцелу з радіусом ядра R, складену з n молекул ПАР, то 

об’єм ядра 𝑉 =  𝑣𝑛 =  4π𝑅3/3, площа поверхні ядра 𝑆 = na = 4π𝑅2, а отже, з 

простих геометричних міркувань 𝑅 = 3𝑣/𝑎. Припускаючи, що ядро міцели 

щільно заповнена неполярними частинами ПАР, то радіус R не може 

перевищувати максимальну довжину вуглеводневого ланцюжка l. Уводячи це 

обмеження у вираз для 𝑅, отримуємо 0 < КПУ < 1/3 для сферичних міцел. 

Виходячи з подібних міркувань, для циліндричних міцел маємо  

1/3 < КПУ < 1/2, а для везикул чи подвійних шарів 1/2 < КПУ < 1 [32]. У 

неполярних розчинниках можливе формування так званих обернених міцел, в 

яких формується зовнішня неполярна оболонка, а полярні групи зосереджені 

в середині міцели. 
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Рис. 1.4. Схематичне зображення міцелярних структур: молекула ПАР (1), 

сферична міцела (2), обернена міцела (3), циліндрична міцела (4) та 

розгалужена міцела (5) [18] 

 

Процес міцелоутворення можна записати у вигляді зворотної хімічної 

реакції, де мономери ПАР виступають у якості реагентів, а міцела – продукту 

реакції. У аналогії з рівняннями хімічної реакції, для процесу утворення міцел 

ототожнюють середнє число агрегації 𝑁 зі стехіометиричним коефіцієнтом та 

записують відповідно закон діючих мас: 

 𝐶𝑁 = 𝐾0𝐶1
𝑁, (1.2) 

де 𝐶𝑁 – концентрація міцел з числом агрегації 𝑁, 𝐶1 – концентрація мономерів 

ПАР, 𝐾0 – константа рівноваги процесу з розмірністю (моль/л)1-N. Вважаючи 

міцелярний розчин ідеальним поблизу ККМ та приписуючи коефіцієнту 

активності (Г) розмірність обернену до розмірності 𝐾0, можемо ввести 

безрозмірну константу рівноваги �̂�0 = 𝐾0Г|Г=1. Також, враховуючи що 

характерне значення середнього числа агрегації для сферичних міцел лежить 
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у діапазоні від 60 – 100, можемо зробити наближення �̂�0 ≈ ККМ та записати 

вираз для вільної енергії Гіббса процесу формування міцел: 

 𝛥𝐺𝑚𝑖𝑐 = −𝑅𝑇 𝑙𝑛(ККМ) (1.3) 

Оскільки процес самоорганізації пов'язаний із упорядкування системи, 

ентропія системи зменшуються (Δ𝑆𝑎𝑔𝑔 < 0) в результаті спонтанного 

складання 𝑁 вільних молекул ПАР з утворенням єдиної міцели. Зміна ентропії 

при формуванні міцели у ідеальному розчині мономерів ПАР дається виразом: 

 Δ𝑆𝑎𝑔𝑔 = −𝑘𝑏(ln 𝐶𝑁 −𝑁 ln𝐶1) ≈ 𝑘𝑏𝑁𝑙𝑛𝐶1 < 0 (1.4) 

Тоді з умови термодинамічної рівноваги випливає що вільна енергія взаємодії 

𝛥𝐺𝑚𝑖𝑐 = 𝑁∆𝜇𝑁 має компенсувати ефекту впорядкування системи: 

 ∆𝐺𝑡𝑜𝑡 = 𝑁(∆𝜇𝑁 − 𝑘𝑇 ln𝐶1) + 𝑘𝑇 ln𝐶𝑁 = 0 (1.5) 

У загальному вигляді, вільна енергія міцелоутворення складається з п’яти 

доданків, кожен з яких відображає окремий фізико-хімічний фактор, що 

впливає на процес формування міцел: 

 ∆𝐺𝑚𝑖𝑐 =
𝛥𝜇𝑚𝑖𝑐

0

𝑘𝑇
=
𝛥𝜇ℎ𝑐/𝑤

0

𝑘𝑇
− 𝑙𝑛 (

𝛺𝑚𝑖𝑐

𝛺ℎ𝑐
) +

𝛥𝜇𝜎
0

𝑘𝑇
− ln (1 −

𝑎𝑝

𝑎
) +

𝛥𝜇𝑒𝑙𝑒𝑐
0

𝑘𝑇
 (1.6) 

де перший доданок відповідає за зміну вільної енергії, пов’язану зі зміною 

локального оточення гідрофобної частини молекули ПАР. Другий доданок 

описує зміну вільної енергії у зв’язку зі зменшенням конформаційного 

простору вуглеводневого ланцюжка в міцелі 𝛺𝑚𝑖𝑐 у порівнянні з 

еквівалентним вуглеводневим ланцюжком у рідкій вуглеводневій фазі 𝛺ℎ𝑐. 

Третій доданок зумовлений формуванням міжфазної границі поділу між ядром 

міцели та розчинником. Четвертий доданок віддзеркалює ступінь стеричного 

відштовхування гідрофільних частин молекул ПАР у оболонці міцели, де 𝑎𝑝/𝑎 
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є відношення площі поверхні міцели, зайнятої полярними частинами ПАР, до 

всієї площі міцели. Детальний вигляд перших чотирьох доданків та опис 

параметрів, які до них входять, наводяться в роботі [33]. Останній доданок 

відповідає за електростатичну взаємодію між зарядженими частинами 

молекули ПАР, що описується наближеним рішенням нелінійного рівняння 

Пуассона-Больцмана [34]. 

Найбільш імовірна рівноважна концентрація міцел зі степеню агрегації 𝑁 

визначається рівнянням:  

 𝐶𝑁 = 𝑁 {𝐶1exp (−
𝛥𝜇𝑚𝑖𝑐

∗

𝑘𝑇
)}
𝑁

, (1.7) 

де значення 𝛥𝜇𝑚𝑖𝑐
∗  - знаходиться з умов мінімізації вільної енергії описаної у 

рівнянні (1.6). 

 

1.3  Комплекси аніонних поверхнево-активних речовин у водних 

розчинах з нейтральним полімером 

Станом на сьогоднішній день, добре відомо та досліджено низку розчинів 

ПАР та полімерів у яких молекули ПАР здатні формувати молекулярні 

агрегати разом з полімерами (такі системи надалі будемо називати системами 

ПАР-полімер, а молекулярні агрегати що формуються при цьому – ПАР-

полімерними комплексами). Усі системи ПАР-полімер можна поділити на два 

типи: 1) зі слабкою взаємодією, які зазвичай містять нейтральний полімер та 

іонну ПАР, де рушійною силою агрегації являється гідрофобний ефект; 2) 

системи з сильною електростатичною взаємодією між іонною ПАР та 

поліелектролітом з протилежними зарядами. У залежності від концентрації 

ПАР у системі можуть реалізуватися три різних шляхи агрегування ПАР з 
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полімером: некооперативна агрегація, де молекули ПАР поодинці рівномірно 

зв’язуються з полімерним ланцюжком; механізм кооперативної агрегації 

передбачає зв’язування полімером окремих міцел ПАР; у випадку коли 

агрегована ПАР перешкоджає подальшій агрегації, говорять про 

антикооперативний механізм агрегації (Рис. 1.5). 

Добре вивченими системи ПАР-полімер з використанням аніонної ПАР є 

розчини додецилсульфат натрію (ДСН) та нейтрального полімеру 

полівінілпіролідону (ПВП) [35] або поліетиленоксиду (ПЕО) [36], що стали у 

літературі класичним прикладом для дослідження процесів утворення 

комплексів слабко взаємодіючих систем. У ранній роботі [37] 

експериментально було встановлено методами кондуктометрії та виміру 

поверхневого натягу, що процес агрегації комплексів ПАР-полімер 

відбувається лише при концентраціях більших за певну концентрації ПАР у 

розчині, що має назву критичної концентрації агрегації (ККА). Тобто, ККА – 

це мінімальна концентрація ПАР за якої можливе формування ПАР-

полімерних комплексів. Сам процес утворення комплексів можна розглядати 

як індуковане полімером формування міцел: у присутності полімеру міцели 

утворюються з меншою концентрацією ПАР у розчині (ККА<ККМ). Існування 

такої критичної концентрації означає, що молекули ПАР кооперативно 

зв'язуються з молекулою полімеру як кластери ПАР (міцели), а не як окремі 

молекули ПАР у випадку некооперативної агрегації. 

 



36 
 

 

Рис. 1.5. Ізотерми зв’язування для слабко взаємодіючих систем (суцільна 

лінія) та сильно взаємодіючих систем (пунктирна лінія) з характерними 

областями некооперативної, кооперативної та анти-кооперативної агрегації. 

 

Також, у наступних роботах було встановлено та узагальнено низку 

характерних особливостей для системи ПАР-полімер з нейтральним 

полімером [38]: 

• Для кожної системи ПАР-полімер існує мінімальне значення 

молекулярної маси полімеру, при якій полімер може формувати 

агрегати з міцелами даної ПАР; 

• Кожний полімер має концентрацію насичення, за якої усі полімерні 

ланцюжки перебувають у структурі ПАР-полімерних комплексів, 

тоді як подальше збільшення ПАР призводить до формування 

вільних міцел; 

• Вільні міцели ПАР починають формуватися за концентрацій ПАР, 

вищих за характерне значення ККМ для даної ПАР, а критичну 
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концентрацію міцелоутворення у системі ПАР-полімер називають 

зміщеною ККМ; 

• Значення зміщеної ККМ зростає пропорційно зі збільшенням 

концентрації полімеру. 

Усі вище перераховані властивості водних розчинів ПАР-полімер добре 

відображаються фазовою діаграмою (Рис. 1.6) для слабко взаємодіючих 

систем. 

 

Рис. 1.6. Фазова діаграма комплексоутворення у системі ПАР-полімер.  

Щодо можливостей інших нейтральних полімерів утворювати комплекси з 

аніонною ПАР емпіричним шляхом було встановлено узагальнюючий ряд для 

полімерів записаний у порядку зростання можливості полімеру до утворення 

комплексів: 

ПВС < ПЕО < ПВА < ПФО < ПВП 

де ПВС – полівініловий спирт, ПЕО – поліетилен оксид, ПВА – полівінілацетет, 

ПФО – поліфенилоксид. 
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Спостережувані розміри міцел зі сферичною або еліпсоїдною 

морфологією відповідують мінімальному значенню вільної енергії (1.6), що 

оптимізується за критичним параметром упаковки та відповідним числом 

агрегації 𝑁𝑎𝑔𝑔
∗ : 𝐺𝑚𝑖𝑐

∗ = 𝐺𝑚𝑖𝑐(𝑁𝑎𝑔𝑔
∗ ). У роботі [39], автори розглянули процес 

агрегації міцелярної системи в присутності нейтрального полімеру і знайшли 

аналітичний вираз для вільної енергії цього процесу. Вони поділили вільну 

енергію процесу утворення комплексу ПАР-полімер на три внески: від 

утворення вільної міцели 𝐺𝑚𝑖𝑐(𝑁𝑎𝑔𝑔
∗ ), адсорбції полімеру на поверхню міцели 

𝐺𝑎𝑑𝑠 та внесок від об’єднання агрегованих міцел в один комплекс 𝑔𝑐𝑜𝑛𝑛 

𝐺(𝑚𝑀, 𝑀𝑎𝑔𝑔
∗ ) = 𝐺𝑚𝑖𝑐(𝑀𝑎𝑔𝑔

∗ ) + 𝐺𝑎𝑑𝑠(𝑀𝑤) + 𝑔𝑐𝑜𝑛𝑛(𝑚𝑀, 𝑀𝑎𝑔𝑔
∗ , 𝑀𝑤), (1.8) 

де 𝑚𝑀 – кількість міцел з числом агрегації 𝑀𝑎𝑔𝑔
∗ .на одному полімерному 

ланцюжку молекулярної маси 𝑀𝑤. Приєднані до полімеру міцели зазвичай 

мають меншу степінь агрегації Magg
∗ <Nagg

∗ ,  та можуть приєднуються по 

декілька одиниць одиниць на один полімерний ланцюг. 

 

 

Рис. 1.7. Поетапна схема утворення комплексів ПАР-полімер (зліва); 

Отримана залежність концентрації мономерів ПАР від загальної кількості 

ПАР у системі згідно моделі [39]. 
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Поряд з вище описаним молекулярно-термодинамічним підходом також 

застосовують закон діючих мас для одночасного опису конкурентних 

механізмів утворення ПАР-полімерних комплексів та формування вільних 

міцел у системі. При цьому, закон діючих мас має наступний вираз:  

 {
𝐶𝑁 = 𝐾0𝐶

𝑁                                                           (1.5. а)

𝑝𝑡 = 𝐾1𝑝𝑓𝐶
𝑀                                                       (1.5. б)

 

де 𝑝𝑀 – концентрація полімеру у складі комплексів, 𝑝𝑓 – концентрація вільного 

полімеру, 𝑛𝑀 – добуток кількості міцел у складі одного комплексу на середнє 

число агрегації однієї зв’язаної міцели, 𝐾0 та 𝐾1 – константа рівноваги 

відповідного процесу. Враховуючи розподіл загальної концентрацій ПАР 𝐶𝑡 та 

полімеру 𝑝𝑡: 

 {
𝐶𝑡 = 𝐶𝑓 + 𝑁𝑎𝑔𝑔𝐶𝑁 + 𝑛𝑀𝑎𝑔𝑔𝑝𝑀                                 (1.6. 𝑎)

𝑝𝑡 = 𝑝𝑓 + 𝑝𝑀                                                                   (1.6. б)
  

та означивши точки ККМ та ККА через константи рівноваги згідно [40]: 

 {
𝐶𝐶𝑀𝐶 = (

1

𝑁𝐾0
)
1/(𝑁−1)

                                            (1.7. а)

𝐶𝐶𝐴𝐶 = (
1

𝐾1
)
1/𝑛𝑀

                                                    (1.7. б)

 

 

маємо остаточний вираз який пов’язує загальну концентрацію ПАР з 

концентрацією мономерів : 

 𝐶𝑡 = 𝐶𝑓 + 𝐶𝐶𝑀𝐶 (
𝐶𝑓

𝐶𝐶𝑀𝐶
)
𝑁
+ 𝑛𝑀𝑝𝑏 (

(𝐶𝑓/𝐶𝐶𝐴𝐶)
𝑛𝑀

1+(𝐶𝑓/𝐶𝐶𝐴𝐶)
𝑛𝑀). (1.8) 

Другий та третій доданки виразу (1.8) відповідають концентрації ПАР у складі 

вільних та агрегованих міцел відповідно.  
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1.4 Застосування рідинних систем ПАР-полімер 

Останні кілька десятиліть спостерігається зростання інтересу до питання 

про взаємодію міцелярних систем ПАР з полімерами завдяки широкому 

використанню таких систем для модифікації реологічних властей розчинів, 

стабілізація колоїдних рідинних систем тощо. Крім академічного інтересу, 

явище утворення комплексів ПАР-полімер в системах з ПАР та нейтральними 

полімерами чи поліелектролітами застосовується у фармакології [41], 

виробництві косметики [42], а також у харчовій промисловості [41] та 

нафтодобувній промисловості [43]. 

Суспензія – це дисперсія твердої фази у рідині. Такі системи як правило не 

стабільні або метастабільні та без додаткових стабілізаційних механізмів 

швидко руйнуються. Стабілізувати емульсію можна шляхом додавання іонних 

ПАР, що утворюють заряд на міжфазній поверхні та індукують подвійний 

дифузний шар. Додавання другого шару ПАР, просто неіонної ПАР або 

полімеру призводить до іншого механізму стабілізації – стеричного 

відштовхування. Комбінацію двох вищезгаданих шляхів стабілізації 

називають змішаною стабілізацією, такий метод може бути реалізованим 

додаванням одночасно ПАР та полімерів у рідинну систему [44]. 

Комплекси ПАР-полімер у складі колоїдних рідинних систем можуть 

змінити їх стабільність та реологічні властивості. У роботі [45] було 

продемонстровано спосіб регулювання взаємодією нейтрального полімеру 

ПВП з частинками діоксиду кремнію, шляхом зміни кількісті та пропорції 

аніонної ПАР та неіонної ПАР доданої у розчин. Після додавання СДС 

товщина адсорбованого шару ПВП на діоксиді кремнію збільшується шляхом 

кулонівського відштовхування між міцелами в полімерному шарі. Коли 

неіонна ПАР поступово додається до системи, утворюються змішані міцели з 
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комплексом СДС, зменшуючи загальний заряд на міцелу і, таким чином, 

зменшуючи відштовхування між міцелою та поверхнею діоксиду кремнію, що 

в іншому випадку призвело б до десорбції ПВП. 

Водні дисперсії наночастинок оксиду заліза (магнетит, Fe3O4 та маггеміт, -

Fe2O3) сьогодні досліджуються завдяки їхнім потенційним застосуванням у 

біомедицині (контрастні речовини для магнітно-резонансної томографії, 

магнітна гіпертермія, цільова доставка лікарських засобів). Водні дисперсії 

магнітних частинок що залишаються стабільними у сильних зовнішніх 

магнітних полях називають магнітними рідинними системами (МРС). Для 

біомедичного застосування МРС повинні бути нетоксичними, біосумісними, 

хімічно стабільними та достатньо монодисперсними. Наночастинки магнетиту 

стабілізовані шляхом стеричного та електростатичного (змішаного) 

двошарового покриття з використанням олеату натрію (ОН) та додецил-

бензолсульфонової кислоти (ДБСК) є достатньо стабільними для біомедичних 

застосувань [46]. Для покращення біосумісності системи використовують 

водорозчинний полімер поліетиленгліколь (ПЕГ) як додаткове (до 

стандартного покриття ПАР) покриття часток магнетиту, оскільки шар ПЕГ 

полімеру володіє протеїн-резистивними властивостями та збільшує середній 

час циркуляції покритих частинок у крові [47].  

Проте, полімер може суттєво впливати на агрегаційну стабільність 

наночастинок в МРС. Прикладом є МРС на водній основі, яка стабілізована 

подвійним шаром олеатом натрію, що призводить до значної реорганізації 

структури МРС при додаванні деякої критичної кількості ПЕГ у систему [48]. 

Полімер ПЕГ певною мірою замінює олеат натрію на поверхні частинок 

магнетиту, що призводить до утворення нової оболонки та ініціює появу нових 

агрегатів фрактального типу з розміром понад 120 нм. (Рис. 1.8). Авторами 
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роботи [49] було проведено структурний аналіз міцелярної системи олеату 

натрію при додаванні ПЕГ у діапазоні концентрацій речовин що 

використовуються для стабілізації МРС, та встановлено перебудову міцел під 

впливом взаємодії з полімером. Окремі неагреговані наночастинки переважно 

адсорбуються на поверхні оксиду кремнію з вихідної водної МРС, утворюючи 

єдиний адсорбційний шар. Проте, модифікація МРС полімером ПЕГ 

призводить до зникнення адсорбційного шару на гладких поверхнях, що 

корелює з тим фактом, що у порівнянні з початковим МФ всі наночастинки в 

модифікованому ПЕГ утворюють великі фрактальні агрегати [50]. 

 

  

Рис. 1.8. Схематичне зображення впливу ПЕГ на структуру ферофлюїду 

магнетит/олеат натрію на водній основі. Компактні агрегати стабілізованої 

олеатом натрію МРС (ліворуч) перебудовуються у фрактальні кластери під 

впливом ПЕГ (праворуч) [48]. 

 

Піна – це дисперсія газу в рідкій або твердій фазі. Для утворення піни 

необхідно не менше двох компонентів, один з яких обов’язково має бути 

поверхнево-активним, тому, природно, що ПАР слугує найбільш вживаним 



43 
 

компонентом для утворення піни. На стабільність піни впливають наступні 

явища:  

• Сила гравітації спричиняє дренаж рідини та зменшує стійкість; 

• Зіткнення бульбашок газу призводить до колапсу піни; 

• Перетікання газу з менших бульбашок до більших внаслідок різниці 

тисків Лапласа, що призводить до руйнування піни; 

• Стабілізаційний ефект кулонівського відштовхування бульбашок; 

Низьке значення ККМ системи також сприяє підвищенню еластичності 

ламел та стійкості усієї піни в цілому внаслідок виникнення градієнту 

поверхневого натягу у плівках. Для підвищення стійкості піни інколи додають 

до системи полімери що модифікують реологічні властивості рідини в ламелах 

шляхом утворення комплексів ПАР-полімер.  

Для видобутку нафти практикують застосування рідинних систем ПАР-

полімер, які суттєво понижують поверхневий натяг між водним розчином і 

сирою нафтою та одночасно збільшуючи в’язкість, що значно підвищує вихід 

нафти з родовища. Проте, застосування такого методу потребує низьку 

спорідненість між ПАР та полімером аби уникнути формування комплексів та 

досягнути максимально високого значення ККМ [51]. З проведеного аналізу 

літератури можна зазначити низку факторів, що перешкоджають утворенню 

комплексу ПАР-полімер, а саме: підвищення температури, зниження 

концентрації солей, введення ефірних груп у молекулу ПАР, підвищення 

гідрофільність полімеру, зниження гнучкості полімерного ланцюжка, 

додавання домішок.  
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РОЗДІЛ 2. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІДИННИХ 

СИСТЕМ РОЗЧИНУ МІЦЕЛ ТА ПОЛІМЕРІВ 

 

2.1 Фізико-хімічні методи дослідження рідинних систем розчину 

поверхнево-активної речовини та полімеру 

Оскільки процес формування міцел та комплексів ПАР-полімер одночасно 

впливають на різні фізико-хімічні властивості рідинної системи, тому ці 

процеси можуть спостерігатися за допомогою низки експериментальних 

методів [52], таких як вимірювання поверхневого натягу рідини, 

кондуктометрії, флуоресцентної спектроскопії, розсіяння світла тощо. Це дає 

змогу зіставляти та доповнювати експериментальні дані отримані різними 

методами, насамперед для точного визначення точок ККМ та ККА. Слід 

зауважити, що згідно означення IUPAC, критична концентрація 

міцелоутворення - це відносно невеликий діапазон концентрацій ПАР, нижня 

межа якого вказує на концентрацію ПАР у розчині за якої міцели відсутні, а 

верхня межа вказує на концентрацію за якої практично всі додані до розчину 

молекули ПАР утворюють міцели (Рис. 2.1). Таким чином, отримані значення 

точки ККМ при дослідженні різних властивостей неідентичні, тому слід 

вказувати метод, за допомогою якого визначається точка ККМ, та метод 

обробки результатів [53]. Подібне зауваження стосується також визначення 

точки ККА в системі ПАР-полімер. На рис. 2.1. наведені характерні поведінки 

в області ККМ досліджуваних в експериментах параметрів: осмотичного 

тиску(1), помутніння (2), поверхневого натягу (3), молярної провідності (4), 

вольтамперометрії (5). Розглядаючи формування комплексів як процес 
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міцелоутворення, що індукований полімером, припускають, що існує діапазон 

концентрацій, нижче якого міцели відсутні. Вище вказаного діапазону всі 

додані молекули ПАР утворюють агрегати з полімером до повного насичення 

полімеру міцелами. 

 

  

Рис. 2.1. Схематична візуалізація діапазону ККМ (ліворуч) та схематичне 

зображення графіків експериментальних залежностей у області ККМ 

(праворуч) [54]. 

 

Найпростіший підхід для отримання ККМ з експерименту полягає у 

знаходженні точки перетину екстраполяцій двох прямолінійних ділянок 

графіку залежності властивостей розчину від концентрації ПАР. Похибка 

результатів, отриманих у такий спосіб, буде залежати від ширини взятого для 

екстраполяції діапазону концентрацій ПАР поблизу ймовірної точки ККМ. 

Проте, якщо діапазон концентрацій занадто широкий, а точка перегину не 

виражена, то похибка даного методу визначення ККМ буде суттєвою. 

Уніфікований підхід для визначення параметру ККМ відносно різних 

спостережуваних в експерименті величин 𝜑 як функції загальної концентрації 
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С запропонував Філліпс [55]. Він означив ККМ як концентрацію, за якої зміна 

нахилу залежності 𝜑(С) відбувається найшвидше: 

 (
𝑑3𝜑

𝑑𝐶3
)
|𝐶=ККМ

= 0. (2.1) 

При цьому, другій похідній функції 𝜑(С) приписують функцію розподілу 

Гауса, яка центрована на значення ККМ [56]. 

Розглянемо визначення ККМ методом вимірювання поверхневого 

натягу розчину. Як відомо, коефіцієнт поверхневого натягу 𝜎 – це сила, яка 

діє на одиницю довжини лінії що обмежує поверхню поділу фаз, або робота, 

яку необхідно виконати при ізотермічному розширення площі поверхні поділу 

двох фаз: 

 𝜎 = (
𝑑𝐺

𝑑𝐴
) 𝑇,𝑝,𝑁 , (2.2) 

де G –термодинамічний потенціал Гіббса, 𝐴 – площа поверхні. Позначимо 

міжфазну границю як ідеальну тонку поверхню Ω, що розділяє дві фази α та β 

з відповідним об’ємом 𝑉𝛼, 𝑉𝛽. Тоді число молекул, які вміщаються на 

міжфазній поверхні 𝑁𝑖
𝛺, можна визначити з рівняння, що пов'язує число 

компонентів: 

 𝑁𝑖
𝛺 = 𝑁𝑖 − 𝑐𝑖

𝛼𝑉𝛼 − 𝑐𝑖
𝛽
𝑉𝛽 , (2.3) 

де 𝑐𝑖
𝛼, 𝑐𝑖

𝛽
 – концентрації речовини і у фазі 𝛼 та 𝛽 відповідно. Таким чином, 

величина поверхневого надлишку визначається як число молекул, що 

припадають на одиницю площі:  

 Г𝑖 = 
𝑁𝑖
𝛺

𝐴
 , (2.4) 

де А – площа міжфазної границі. Значення величини поверхневого надлишку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
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залежить від довільного вибору межі поділу фаз Ω, тому більш корисне є 

означення відносної величини поверхневого надлишку: 

 Г𝑖
(1)
= Г𝑖

𝛺 − Г1
𝛺 𝑐𝑖

𝛼−𝑐𝑖
𝛽

𝑐1
𝛼−𝑐1

𝛽 . (2.5) 

Для спрощення виразу покладають Г1
𝛺 = 0 , тобто визначають положення 

границі поділу фаз, прирівнюючи до нуля поверхневий надлишок розчинника. 

Таку міжфазну границю поділу називають границею Гіббса, тоді як Г𝑖
(1)
= Г𝑖

𝛺 

експериментально вимірювана величина [42]. 

Адсорбція домішок на поверхню поділу фаз впливає на значення 

поверхнево натягу. Цю залежність можна описати ізотермою адсорбції 

Гіббса, яка пов’язує поверхневий натяг з хімічним потенціалом μ:  

 𝑑𝜎 = −∑Г𝑖𝑑𝜇𝑖  . (2.6) 

Запишемо рівняння для хімічного потенціалу розчину:  

 𝜇2 = 𝜇2
0 + 𝑅𝑇 ln

𝑎

𝑎0
 , (2.7) 

де 𝑎 - активність компоненту розчину, 𝜇2
0, 𝑎0 - хімічний потенціал та 

активність при стандартних умовах відповідно. Зіставляючи рівняння (2.6) та 

(2.7), маємо:  

 Г2
(1)
= −

𝑎

𝑅𝑇

𝑑𝜎

𝑑𝑎
|
𝑇
 . (2.8) 

Рівняння (2.8) встановлює той факт, що при надлишковій адсорбції 

розчиненої речовини на міжфазній поверхні (Г2
(1)
> 0), поверхневий натяг 

зменшується [57]. Величина 𝐴 = − 
𝑑𝜎

𝑑𝑎
  - називається коефіцієнтом 

поверхневої активності, вимірюється у Нм2/моль та характеризує здатність 

ПАР адсорбуватися на міжфазних границях. 
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У однокомпонентному розчині ПАР, коефіцієнт поверхневого натягу 

визначається концентрацією мономерів ПАР. Для концентрацій розчину, 

більших за ККМ, додавання в розчин ПАР не призводить до змін поверхневого 

натягу, оскільки всі надлишкові молекули беруть участь в утворенні міцел. 

Вважаючи розчин ПАР ідеальним, а процес адсорбції таким, що описується 

ізотермою Ленгмюра, запишемо вираз для поверхневого натягу 𝜎 як функції 

концентрації мономерів 𝑐1 ПАР у розчині: 

 𝜎 = 𝜎0 − 𝑅𝑇Г∞ log (1 + 𝐾𝑠𝑐1), (2.9) 

де 𝜎0 – поверхневий натяг розчинника, 𝑅 – універсальна газова стала, 𝑇 – 

абсолютна температура, Г∞ - поверхневий надлишок насиченої поверхні. 

Для опису поверхневого натягу рідинних систем розчинів ПАР при 

додаванні полімеру рівняння (2.9) потребує врахування залежності від 

загальної концентрації ПАР у системі 𝐶𝑡: 𝑐1 = 𝑐1(𝐶𝑡 , 𝑃𝑡) та концентрації 

полімеру 𝑃𝑡. Теоретичні моделі опису взаємодії ПАР-полімер [58], які задають 

баланс мономерів ПАР (на зразок рівняння (1.8)), дозволяють отримати 

залежність 𝜎 = 𝜎 (𝐶𝑡 , 𝑃𝑡) вимірювану в експерименті. 
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Рис. 2.2 Результат моделювання залежності 𝑐1(𝐶𝑡 , 𝑃𝑡) для систем 

нейтрального полімеру (ПВП) та аніонної ПАР (СДС) за різних 

концентрацій полімеру (зліва); Модельна залежність поверхневого натягу 

від концентрації ПАР за різних концентрацій полімеру (з права). 

 

Молекули іонних ПАР добре дисоціюють у воді і їх розчини мають 

властивості класичних електролітів. Таким чином, для іонних ПАР можна 

визначити характерні параметри ККМ та ККА шляхом вимірювання лінійної 

залежності питомої провідності від концентрації ПАР 𝜅 =  𝜅(с), що має  

точками зміни нахилу при ККМ [59] та ККА [60]. Зазначимо, що метод 

кондуктометрії є одним із методів визначення параметру ступеню іонізації 

полярних груп на поверхні міцели у випадку іонних ПАР.  

Метод флуоресцентної спектроскопії [61], який використовується у 

дослідженнях міцелоутворення ПАР, базується на вимірюванні спектру 

випромінювання доданого до системи флуоресцентної молекули-зонду 

чутливі до полярності середовища мікрооточення. Як зонд використовують 

ароматичний барвник пірен, що добре розчиняється в гідрофобних доменах 

гетерогенної системи, та є слаборозчинним у воді. Пірен має смугу поглинання 

у ближньому УФ діапазоні  (338 нм) та п’ять смуг флуоресценції на границі 
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видимого діапазону. Інтенсивності першої 𝐼1(372 нм)  та третьої  

𝐼3 (384 нм) смуги чутливі до діелектричної проникності середовища 

мікрооточення молекули пірену, а їх співвідношення I1/I3 є параметром 

полярності . У водному середовищі параметр  ~ 2, тоді як присутність 

гідрофобних доменів у системі понижує параметр полярності <  1. 

Кількісно встановити концентрацію гідрофобних доменів можливо 

використовуючи явище самопогашення флуоресценції пірену внаслідок 

утворення ексимерів. При достатніх концентраціях розчину, молекули пірену 

утворюють димери, що мають відмінну від мономерного стану смугу 

флуоресценції, а саме, ~ 480 нм. Імовірність утворення ексимерів, залежить 

від середнього числа молекул пірену, що знаходяться в одному гідрофобному 

домені. Чим менше концентрація гідрофобних доменів і вище концентрація 

пірену, тим більше середня концентрація пірену в одному домені, а відтак, 

більша інтенсивність флуоресценції смуги ексимерів. 

 

2.2 Основні положення нейтронної оптики 

Нейтрон є нейтральною частинкою і взаємодіє з речовиною переважно 

шляхом сильної фундаментальної взаємодії, тобто, безпосередньо з ядрами 

атомів. Ця обставина дозволяє використовувати нейтрони для структурних 

досліджень в об’ємі речовини та застосовувати у більшості випадків перше 

наближення Борна у кінематичної теорії розсіяння. Взаємодія нейтронів з 

ядрами атомів речовини відбувається двома шляхами: через захват нейтрона 

ядром та подальшого його розпаду, або безпосередньо через розсіяння 

потенціалом ядра. 
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Наявність у нейтрона напівцілого спіну та пов’язаного з ним магнітного 

моменту 𝑀  − 1,9 𝜇𝑁 робить можливим взаємодію нейтрона з магнітним 

моментом електронних оболонок атомів та іншими ефектами 

електромагнітного походження, що проявляються у специфічних 

експериментах. Кваркова структура нейтрона під дією слабої 

фундаментальної взаємодії зазнає зміни, що призводить до бета-розпаду 

частинки на протон, електрон, електронне антинейтрино та гамма-квант. 

Таким чином, нейтрон має обмежений час життя що сягає  880 с [62].  

Нейтрони класифікують за шкалою кінетичної енергії 𝐸 =
ℏ2

2𝑚𝜆
:  

• Швидкі нейтрони Е = 100 кеВ  14 МеВ; 

• Проміжні нейтрони Е = 1 кеВ  100 кеВ; 

• Резонансні нейтрони Е = 0,5 еВ  1 кеВ, енергії яких співрозмірні з 

резонансними рівнями середніх та важких ядер; 

• Теплові нейтрони Е = 0,005 еВ  0,5 еВ, що перебувають у 

термодинамічній рівновазі з речовиною при кімнатній температурі 

(ЕkT); 

• Холодні нейтрони Е= 5 10-3  10-5, перебувають у термодинамічній 

рівновазі з кріогенною речовиною; 

• Ультрахолодні нейтрони Е= 10-5  10-7 не проникають у речовину , 

повне відбиття від стінок при будь яких кутах падіння; 

На практиці, потік нейтронів Ф має неперервний нехроматичний спектр що 

характеризується розподілом Максвела по енергіям: 

 
𝑑Ф

𝑑𝐸
=

2√𝐸

√𝜋𝑘3𝑇
exp [−

𝐸

𝑘𝑇
]. (2.10) 
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Існує декілька шляхів отримання потоків нейтронів Ф > 107 н/с. що можуть 

застосовуватися на практиці. Це капсульні джерела на основі ізотопних 

реакцій (𝛼, 𝑛) та (𝛾, 𝑛) з 7B або D2O як мішень; джерела на основі лінійних 

прискорювачів частинок з (𝑝, 𝑛), (𝑑, 𝑛), та (𝑡, 𝑛) реакціями на ядрах 7Li, 12C; 

ядерні реакції поділу на стаціонарних або імпульсних дослідницьких 

реакторах. 

Фізику повільних нейтронів як правило називають нейтронною оптикою, це 

зумовлено насамперед хвильовими властивостями нейтронів низької енергії 

при розповсюдженню їх у конденсованих середовищах. З іншої сторони, 

границі застосування хвильової механіки для опису розповсюдження 

нейтронів визначаються співвідношенням довжини хвилі де Бройля до 

міжатомних відстаней. 

Хвильова функція пружно розсіяного нейтрона на ізольованому ядрі без 

спіну має асимптотичний вид суперпозиції плоскої хвилі що падає з 

хвильовим вектором �⃗�  і розбіжної від ядра сферичної хвилі розсіяного 

нейтрона: 

 𝛹(�⃗� , 𝑟 ) = exp(𝑖�⃗� 𝑟 ) + 𝑓(𝑞 ) exp(𝑖𝑘|𝑟 − 𝑟 ′|) /|𝑟 − 𝑟 ′|, (2.11) 

де функція 𝑓(𝑞 ) – амплітуда розсіяння що визначається потенціалом взаємодії 

нейтрона з ядром, 𝑞 = �⃗� ′ − �⃗�  – вектор розсіяння, або вектор переданого 

імпульсу, модуль якого визначається для непружного та пружного розсіяння 

відповідно:  

 𝑞 = √𝑘2 − 𝑘′2 − 2𝑘𝑘′𝑐𝑜𝑠2𝜃  
𝑘=𝑘′
⇒    𝑞 =

4𝜋

𝜆
𝑠𝑖𝑛𝜃. (2.12) 

 Згідно теорії розсіяння [63], для повільних частинок достатньо враховувати 

ізотропне S – розсіяння, амплітуда якого має скінченну границю: 
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 lim
𝑘→0

𝑓(𝑘) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = −𝑎, (2.13) 

де параметр 𝑎 називається довжиною розсіяння. Таким чином, 

диференціальний переріз розсіяння в інтервал тілесного кута 𝑑𝛺 = 2𝜋 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑑𝜃 

має вид квадрата довжини розсіяння: 

 𝑑𝜎 = |𝑓(𝑞 )|2𝑑𝛺 = 𝑎2𝑑𝛺. (2.14) 

З іншого боку, Фермі запропонував феноменологічний потенціал для опису 

розсіяння на ядрі у вигляді дельта-функції, аргументуючи це тим, що радіус 

дії сильної взаємодії нейтронів з ядром значно менший за довжину хвилі де 

Бройля для теплового нейтрона (𝜆/𝑟0 > 10
3): 

 𝑉(𝑟 ) = 𝑎 (
2𝜋ħ2

𝑚
) 𝛿(𝑟 − 𝑟0⃗⃗  ⃗). (2.15) 

Параметр довжини розсіяння має величину порядку розміру атомного ядра 

 10−13 см. та складається з двох внесків: розсіянні на потенціалі, що 

визначається радіусом ядра, яке монотонно зростає з атомним номером ізотопу 

𝑅 𝐴1/3, та резонансного розсіяння, що описується формулою Вігнера – 

Брейта та залежить від резонансних смуг кожного ізотопу. Комплексна 

частина резонансного розсіяння відповідає за процес поглинання нейтрона 

ядром з утворенням збудженого компаунд-ядра. Для більшості ізотопів 

резонансні рівні знаходяться далеко від енергії теплових нейтронів. При 

цьому, переріз реакції поглинання пропорційний довжині хвилі 𝜎𝑎𝜆, за 

винятком деяких важливих для практики ізотопів: ( Не3 , Li6 , B10 ), що 

застосовуються для процесів детектування нейтронів та Cd113 , Gd157  які добре 

поглинають теплові нейтрони, що застосовуються при конструюванні 

колімаційних діафрагм та елементів формування нейтронного пучка.  
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Розсіяння повільних нейтронів, як правило, відбувається на колективі 

атомів, наприклад молекулах, атомній решітці кристалів тощо. По-перше, ця 

обставина зумовлює необхідність врахування кінематичного ефекту розсіяння 

на зв’язаних ядрах для довжин розсіяння: 

 𝑎 → 𝑏 =
𝑎(𝐴+1)

𝐴
, (2.16) 

де 𝐴 – атомний номер ядра. По-друге, переріз розсіяння має когерентну та 

некогерентну складову 𝜎 = 𝜎ког + 𝜎нк, що характеризуються відповідними 

когерентними та некогерентними амплітудами розсіяння: 

 𝑏ког = 〈𝑏𝑖〉;  𝑏нк = √〈𝑏𝑖
2〉 − 〈𝑏𝑖〉

2, (2.17) 

де дужки 〈… 〉 вказують на усереднення за спіновим станам системи «нейтрон 

+ ізотоп» та усереднення за усіма ізотопами даного хімічного елемента. 

Джерелом некогерентного розсіяння виступає спінова залежність довжини 

розсіяння, особливо для ядра гідрогену ( Н1 ), спін якого формує зі спіном 

нейтрону синглетний або триплетний стан з суттєво різними довжинами 

розсіяння. Середнє значення довжини розсіяння цих двох станів дають внесок 

у когерентне розсіяння, тоді як різниця значень довжин розсіяння визначає 

некогерентне розсіяння.  

Для конденсованого середовища зі значним числом центрів розсіювання 

~ 𝑁𝑎, що має неперервний розподіл масової густини 𝜌𝑚(𝑟 ) для опису 

розсіюючих властивостей речовини зручно застосовувати величину густини 

довжини розсіяння (ГДР): 

 𝜌(𝑟 ) =
1

𝑉�⃗⃗� 
(∑ 𝑏𝑖𝑖 ) = ∑ 𝑏𝑖𝜌𝑚(𝑟 )

𝑁𝑎

𝑀𝑖
𝑖 , (2.18) 
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де сумування іде по всім ізотопам у елементарному об’ємі 𝑉𝑟  значень 

когерентної довжини розсіяння. Амплітуда розсіяння у такому випадку є 

Фур’є перетворенням функції ГДР: 

 𝑓(𝑞 ) = ∫ 𝜌(𝑟 )𝑒𝑖�⃗� 𝑟 𝑑𝑟 
𝑉

. (2.19) 

Інтерференція когерентного розсіяння нейтронів призводить до ряду 

нейтронно-оптичних явищ таких як заломлення, повне відбиття нейтронного 

пучка та дифракції нейтронів. Таким чином, зручно використати поняття 

показника заломлення з формалізму класичної оптики, що в загальному 

випадку для нейтронів має вираз: 

 𝑛 =
𝑘1

𝑘0
= 1 − 𝜆2 [

𝑁𝜌(𝑟 )

2𝜋
±

𝑚

4𝜋2ħ2
𝜇𝐵], (2.20) 

де 𝑘1 та 𝑘0– модулі хвильового вектора у середовищі та вакуумі відповідно. 

Другий доданок в дужках виразу (2.20) описує внесок взаємодії поляризованих 

нейтронів у присутності зовнішнього магнітного поля �⃗� . Слід зауважити, що 

для більшості матеріалів показник заломлення нейтронів менший за одиницю 

(оскільки 𝑏ког > 0). З цим пов’язане характерне для нейтронної оптики явище 

повного зовнішнього відбиття при кутах падіння менших за критичний: 

 𝜃кр  √1 − 𝑛2  𝜆√
2𝜌(𝑟 )

𝜋
. (2.21) 

На цьому явищі базується принцип побудови нейтронних дзеркал та 

нейтроноводів – важливих вузлів нейтронних дифрактометрів. 

Межі застосування нейтронної дифракції насамперед пов’язані з 

просторовою та часовою когерентністю пучка, що визначають когерентний 

об’єм, тобто максимальну частку розсіювача, що дає внесок у інтерференційну 

картинку. Типові розміри когерентного об’єму сягають від декількох сотень 
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нанометрів до мікрометра, що значно менша розмірів досліджуваного зразка, 

тому внески від усіх когерентних об’ємів сумуються по всьому об’єму зразка, 

утворюючи загальну інтенсивність розсіяння. 

 

2.3 Дифрактометри малокутового розсіяння нейтронів 

Малокутове розсіяння нейтронів (МКРН) – це пружне розсіяння нейтронів 

на неоднорідностях, розміри яких перевищують довжину хвилі нейтрона і для 

теплових нейтронів знаходяться в діапазоні від декількох нанометрів до сотень 

нанометрів. Задачею малокутової дифракції є дослідження надатомної 

структури речовини. Для цього методу необхідно спостерігати дифракційну 

картину в області малих кутів розсіяння (10-3-10-1 рад. Загалом, метод 

малокутового розсіяння, як нейтронів так і рентгенівського випромінювання, 

використовується при дослідженнях колоїдних частинок у розчині чи матриці 

або безчастинкових систем зі статистичною флуктуацією густини у рідинах та 

аморфних тілах. 

Експеримент з розсіяння нейтронів головним чином базується на 

скануванні інтенсивності по q-діапазону. У випадку пружного розсіяння, зміна 

величини вектору розсіяння відбувається шляхом зміни кута розсіяння або 

довжини хвилі нейтрона що падає 𝑞 = 𝑞(𝜃, 𝜆). У такий спосіб розрізняють два 

підходи охоплення 𝑞 – діапазону: детектуванням монохроматичного пучка 

нейтронів змінюючи кут реєстрації, або детектування спектру нейтронів при 

фіксованому куті розсіяння методом часу прольоту. У останньому методі 

реєструється час 𝜏, за який нейтрон з моменту народження проходить від 

джерела до детектора, тоді як відповідна довжина хвилі вираховується: 
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𝜆 =
ℎ

𝑚𝑛

𝜏

𝐿
 

де 𝑚𝑛 – маса нейтрона, 𝐿 – відстань від джерела до детектора. Метод часу 

прольоту зручно реалізувати на імпульсних джерелах нейтронів, оскільки не 

потрібно додатково формувати спектр з потоку нейтронів, втрачаючи при 

цьому інтенсивність потоку. 

Диференційний переріз розсіяння 𝑑𝜎
𝑑𝛺⁄  досліджуваного зразка 

визначається як число розсіяних нейтронів за одиницю часу в одиницю 

тілесного кута відносно потоку що падає, тоді як потік що падає визначається 

кількістю нейтронів за одиницю часу на одиницю площі розсіювача. У 

експерименті отримується інтегральна інтенсивність розсіяння 𝛥𝐼, що 

залежить від параметрів інструменту та джерела нейтронів. У той час, як 

диференційний переріз розсіяння описує лише властивості зразку розсіювати 

нейтрони, незалежно від деталей експериментальної установки, і є функцією 

вектора розсіяння. Абсолютне калібрування інструменту дозволяє зіставити 

експериментальні результати різних вимірів за допомогою виразу:  

 
𝛥𝐼

𝛥𝛺
(𝑞 ) = 𝐼0𝐴𝑇𝑟𝑑

𝑑𝜎

𝑑𝛺
(𝑞 ), (2.22) 

де 𝛥𝐼 – інтенсивність, яка реєструється одним каналом детектора, що покриває 

тілесний кут 𝛥𝛺. Визначена в експерименті інтенсивність пропорційна до 

інтенсивності пучка що падає безпосередньо біля положення зразку 𝐼0; площі 

засвічення зразку 𝐴; коефіцієнту трансмісії зразку  𝑇𝑟; довжині шляху. який 

пройшов пучок нейтронів у зразку 𝑑 та диференційного перерізу розсіяння 

𝑑𝜎/ 𝑑𝛺. Макроскопічний переріз розсіяння отримується нормуванням 

диференційного перерізу на об’єм зразка що розсіює та має розмірність 

оберненої довжини см-1, що зазвичай називають інтенсивністю розсіяння 𝐼(𝑞). 
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Наступним кроком для зіставлення експериментальних результатів з 

теоретичним розрахунком інтенсивності розсіяння є процедура згортки з 

функцією роздільної здатності інструменту: 

 𝐼𝑒𝑥𝑝(𝑞) = ∫ 𝑅(𝑞 − 𝑞′)
∞

0
𝐼𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟(𝑞′)𝑑𝑞′, (2.23) 

де 𝑅(𝑞 − �̅�) – функція роздільної здатності, що у найпростішому випадку має 

вигляд функції Гауса. Для пружного розсіяння, роздільна здатність МКРН 

експерименту, виходячи зі співвідношення (2.12), визначається 

монохроматичністю 𝛥𝜆 та колімацією пучка 𝛥𝜃 нейтронного пучка: 

 (
𝛥𝑞

𝑞
)
2
= (

𝛥𝜆

𝜆
)
2
+ (

2𝛥𝜃

2𝜃
)
2
. (2.24) 

Важливо також вказати на взаємозв’язок між роздільною здатністю 

інструменту та когерентним об’ємом нейтронного пучка з врахуванням 

позиції зразку, який визначає максимально можливий розмір спостережуваних 

у експерименті об’єктів, тобто задає нижнє значення q - діапазону. 

У нашій роботі експерименти з малокутового розсіяння нейтронів 

проводились на дифрактометрі методу часу прольоту YuMO (ОІЯД, Дубна), 

дифрактометрах Yellow Submarine (Будапештський нейтронний центр, 

Будапешт), SANS-1 (Гельмголц-центр, Гестгахт) стаціонарних реакторів. На 

рисунку 2.3 схематично зображено будову спектрометра YuMO [64]. 
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Рис. 2.3. Схема спектрометра малокутового розсіяння нейтронів YuMO: 1) 

рухомий відбивач нейтронів; 2) водяний сповільнювач; 3) дисковий 

переривач пучка; 4) коліматор; 5) вакуумний нейтроновід; 6) статичний 

коліматор; 7) термостан; 8,9) позиція зразка з оточенням зразка; 10, 11) 

ванадієвий стандарт для калібрування; 12) кільцевий детектор; 13) 

позиційно чутливий детектор; 14) монітор прямого пучка [64]. 

 

Спектрометр YuMO розміщений на каналі імпульсного реактора ІБР-2М, 

що продукує потік нейтронів імпульсами тривалістю 50 мкс з частотою 5 с-1. 

У позиції зразку потік нейтронів сягає 6 107 н/см2с зі спектром довжин хвилі λ 

(0,05  0,8)нм та роздільною здатністю Δq (5  20) %. Два кільцевих газових 

детекторів заповнених Не2
3  дають змогу досягти широкого діапазону модуля 

переданого імпульсу q (0.06  6) нм-1. Виміряні експериментальні криві 

розсіювання коригуються на фонове розсіювання від буферних розчинів та 

проводиться абсолютне калібрування інтенсивності розсіяного за спеціальною 

процедурою із застосуванням ванадієвого стандарту [65]. Керування вузлами 
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спектрометра, а також збір та первинна обробка експериментальних даних 

здійснюється за допомогою пакету програмного забезпечення SONIX [66]. 

Дифрактометр Yellow Submarine працює у режимі постійної довжини хвилі 

0,488 нм, яка встановлюється механічним барабаном-селектором. Потік 

нейтронів у позиції зразку сягає 6 107 н/см2с при роздільній здатності 

інструменту по довжинах хвиль (10  30) %. Відстань від позиційно чутливого 

детектора до зразка становила 1,1 та 5,2 м, що дозволило охопити діапазон 

переданого імпульсу q (0,05  3) нм-1 (розмір детектора 0,64 м). Калібрування 

за допомогою некогерентного розсіяння на 1-міліметровій кюветі з водою 

проводилися після стандартних поправок на фонове випромінювання, 

розсіянні на буфері (D2O) та на порожню кювету [67]. Програмне 

забезпечення для керування установкою, збором даних та первинною 

обробкою спектрів розроблене лабораторією Леона Брілюена (Сакле, Франція)   

 

2.4 Метод малокутового розсіяння нейтронів для структурних 

досліджень міцелярних систем. 

У найпростішому випадку міцели, утворені молекулами ПАР, мають ядро 

яке сформоване ланцюжками насичених вуглеводнів CH3(CH2)n, оболонку з 

полярних груп (𝑃𝐺−
+) та дифузійний шар з відповідних протиіонів (𝐶І+

−) 

навколо сферично-симетричної міцели. Розмір ядра сферично-симетричної 

міцели обмежений довжиною вуглеводневого ланцюжка 𝑙𝑚𝑎𝑥 з максимально 

витягнутою конформацією 𝑛𝑐 атомів карбону, яка виражається 

напівемпіричною формулою Танфорда [68]: 

 𝑙𝑚𝑎𝑥 = 1.5 + 1.265 𝑛𝑐  . (2.25) 
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Для міцел іншої морфології, принаймні один лінійний розмір залишається 

обмежений умовою (3.1), та, як правило, має найменше значення серед інших 

двох лінійних розмірів. Об’єм оболонки 𝑉𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙, утвореної з полярних груп та 

протиіонів, характеризуються параметром об’єму Ван дер Ваальса відповідної 

групи 𝑉𝑣𝑑𝑤
𝑖 , числом гідратації 𝑁ℎ

𝑖  та степеню іонізації 𝛼 [69]: 

 𝑉𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝑉𝑣𝑑𝑤
𝑃𝐺 +𝑁ℎ

𝑃𝐺𝑉𝐻2𝑂 + (1 − 𝛼)(𝑉𝑣𝑑𝑤
𝐶𝐼 +𝑁ℎ

𝐶𝐼𝑉𝐻2𝑂). (2.26) 

Таким чином, характерний розмір сферичної міцели можна наближено 

оцінити: 

 𝑅𝑚𝑖𝑐 = (
4

3
𝜋𝑙𝑚𝑎𝑥

3 + 𝑉𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙)
1/3

. (2.27) 

Структурний фактор сферичної міцели з радіусом 𝑅𝑠𝑝ℎ = 𝑅𝑚𝑖𝑐 має 

наступний вираз [70]: 

 𝑃(𝑞, 𝑅𝑠𝑝ℎ) = |𝑓(𝑞, 𝑅𝑠𝑝ℎ)|
2
= [

4

3
𝜋𝑅𝑚𝑖𝑐

3 3𝑗1(𝑞𝑅𝑠𝑝ℎ)

𝑞𝑅𝑠𝑝ℎ
]
2

, (2.28) 

де 𝑗1(𝑞𝑅) – функція Бесселя першого роду. При цьому, контраст припускається 

рівним одиниці ∆𝜌 = 1. Розсіяння на оболонці міцели описується структурним 

фактором оболонки з внутрішнім радіусом 𝑅1та зовнішнім радіусом 𝑅2: 

 𝑃(𝑞, 𝑅1, 𝑅2) = [
𝑉(𝑅2)𝑓(𝑞,𝑅2)−𝑉(𝑅1)𝑓(𝑞,𝑅2)

𝑉(𝑅1)−𝑉(𝑅2)
]
2

. (2.29) 

Проте, сферичні та монодисперсні міцели – це радше виключення для 

міцелярних системи, особливо для систем поблизу другої точки ККМ (так 

званого переходу сфера – стрижень) [71]. Зазвичай, параметром відхилення від 

сферичної форми у моделі еліпсоїдних міцел виступає співвідношення великої 

осі еліпсоїда до меншої 𝛾, де розмір меншої осі має значення, близьке до 

параметра 𝑙𝑚𝑎𝑥. Розрізняють два типи еліпсоїдів, форму яких за тих чи інших 
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умов можуть прийняти міцели. Це витягнуті та сплюснуті еліпсоїди. Якщо 

розмір третьої пів-осі має також порядок розміру 𝑙𝑚𝑎𝑥, то мова йде про міцели 

з морфологією витягнутих еліпсоїдів, а в іншому випадку – сплюснутих 

(дископодібних). Форм фактор еліпса 𝑃(𝑞, 𝑅𝑒 , , 𝛼) описується виразом (3.4), в 

разі заміни аргументу радіуса 𝑅𝑠𝑝ℎ на параметр 𝑅𝑒: 

 𝑅𝑒 = 𝑅𝑠𝑝ℎ√
2𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 , (2.30) 

де 𝛼 – кут між віссю еліпсоїда та вектором розсіяння. При рівно можливій 

орієнтації еліпсоїдів, існує лише ізотропне розсіяння, тобто структурний 

фактор усереднюється за кутом 𝛼: 

 ⟨𝑓2(q)⟩ = ∫ 𝑓2(q, α)sin(α)dα
𝜋/2

0
 (2.31) 

Наступним наближенням моделі міцел до реальних систем є врахування 

полідисперсності системи певною функцією розподілу. Для врахування 

внеску полідисперсності у рамках наближення розщеплення знаходиться 

параметр анізотропії (2.30) з наступним усередненням за розмірами міцел: 

 〈|𝑓(𝑞)|〉 = ∫ |𝑓(𝑞, 𝑅)|2𝐹(𝑅)𝑑𝑅
∞

0
 , (2.32) 

де 𝐹(𝑅) – функція розподілу за розмірами міцел. Оскільки міцелярні системи, 

як правило, є помірно полідисперсними, то конкретний вид функції розподілу 

можна задати з міркувань зручності обчислення параметру анізотропії 𝛽(𝑞) та 

виразу (3.8). При цьому, аналітичний вираз можна отримати застосувавши 

функцію розподілу Шульца [72]: 

 𝐹(𝑅) = (
𝑍+1

�̅�
)
𝑍+1
exp [

𝑍+1

�̅�
𝑅]

𝑅𝑍

𝛤(𝑍+1)
 , (2.33) 

де �̅� – середнє значення розподілу, 𝑍 – ширина розподілу 𝛤(Х) – гамма 

функція.  
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Одним зі шляхів інтерпретації експериментальних кривих 𝐼𝑒𝑥𝑝(𝑞) є метод 

нелінійної апроксимації методом найменших квадратів. При цьому 

використовують деяку теоретичну модель 𝐼𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟(𝑞), що найточніше описує 

досліджувану систему [73]. Для монодисперсної системи сферично 

симетричних частинок модельна інтенсивність описується узагальненим 

законом розсіяння [70]:  

 𝐼(𝑞) = 𝑛𝛥𝜌2𝑉2𝑃(𝑞)𝑆(𝑞) + 𝐵𝑘𝑔, (2.34) 

де 𝑛 – концентрація частинок, 𝛥𝜌 – контраст ГДР між частинкою та 

розчинником, 𝑉 – об’єм частинки, 𝑃(𝑞) – формфактор окремої частинки, що 

має зміст квадрату модулю амплітуди розсіяння: 

 𝑃(𝑞) = 𝑓(𝑞 )𝑓∗(𝑞 ) = |𝑓(𝑞 )|2. (2.35) 

Структурний фактор 𝑆(𝑞) описує інтерференцію розсіяних нейтронів на 

різних частинках і містить інформації про їх структуру, зокрема, ближній 

порядок. Структурний фактор отримується Фур’є перетворенням радіальної 

функції розподілу густини частинок 𝑔(𝑟 ), яка характеризує кореляцію 

частинок внаслідок їх взаємодії: 

 𝑆(𝑞 ) = 1 + 𝑁 ∫(𝑔(𝑟 ) − 1)𝑒1�⃗� 𝑟 𝑑𝑟 . (2.36) 

За відсутності кореляцій між частинками 𝑆(𝑞 ) = 1, в той час, як формфактор 

задовольняє умову lim
𝑞→0

𝑃(𝑞) = 1. Тоді інтенсивність у виразі (2.25) має стале 

значення 𝐼(𝑞) = 𝐼0 та називається розсіянням у нульовий кут. Для 

малокутового розсіяння некогерентна складова практично не залежить від 

значень q та входить до закону розсіяння як компонент фону  теплових 

нейтронів 𝐵𝑘𝑔. 
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Вираз (2.25) може бути розвинений для опису розсіяння на анізотропних 

монодисперсних частинках наступним чином:  

 𝐼(𝑞) = 𝛥𝜌2𝑉2 [∑ 𝑓𝑖(𝑞, 𝑒𝑖⃗⃗  )
2 

𝑖
+∑ 𝑓𝑖(𝑞, 𝑒𝑖⃗⃗  )𝑓𝑗(𝑞, 𝑒𝑗⃗⃗  )𝑆𝑖𝑗(𝑞, 𝑒𝑖⃗⃗  , 𝑒𝑗⃗⃗  )

𝑖,𝑗
] (2.37) 

де сумування відбувається по всім частинкам зразку; 𝐹𝑖(𝑞, 𝑒𝑖) – амплітуда 

розсіяння i-ої частинки, що має орієнтацію, задану базисним вектором 𝑒𝑖⃗⃗  , 

функція 𝑆𝑖𝑗(𝑞, 𝑒𝑖⃗⃗  , 𝑒𝑗⃗⃗  ) – структурний фактор, що залежить від орієнтації. Для 

систем з частинками малої анізотропії застосовується так зване наближення 

розщеплення (англ. decoupling approximation), де припускається відсутність 

кореляції між взаємодією та орієнтацією частинки, що спрощує вираз [73]:  

 𝐼(𝑞) = 𝛥𝜌2𝑉2𝑃(𝑞)[1 + 𝛽(𝑞)(𝑆̅(𝑞) − 1)] (2.38) 

де 𝑆̅(𝑞) – структурний фактор знайдений для сферичної частинки з 

ефективним усередненим радіусом, 𝛽(𝑞) – параметр анізотропії, що приймає 

значення від нуля до одиниці та подавляє осциляційні піки від структурного 

фактору 𝑆̅(𝑞). Параметр анізотропії визначається виразом:  

 𝛽(𝑞) =
|〈𝑓(𝑞)〉|2

〈|𝑓(𝑞)|2〉
 (2.39) 

де дужки 〈… 〉 - означають усереднення за розміром частинки та її орієнтацією 

у просторі.  

Міцелярний розчин слід розглядати як двокомпонентну рідинну систему, 

що складається з макроіонів та протиіонів у розчиннику з певною 

діелектричною проникністю. При цьому, навколо кожної міцели утворюється 

подвійний електричний шар, який складається з дисоційованих протиіонів та 

іонів розчину. Як зображено на Рис. 2.4., подвійний електричний шар виглядає 

як нерухомий шар іонів, міцно зв'язаних з зарядженою поверхнею міцели та з 
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сусідньою областю рухливих іонів (дифузний шар). Формування електричного 

подвійний шар відбувається шляхом електростатичного екранування 

сукупного заряду поверхні міцели. У першому наближенні товщина 

дифузного електричного подвійного шару знаходиться за допомогою радіусу 

Дебая: 

 𝜅𝑑 = √
2∗103𝜋𝑒2𝑁𝑎𝐼

𝜀𝜀0𝑘𝑏𝑇
 , (2.40) 

де 𝐼 – іонна сила розчину,  – діелектрична проникність, 𝑒 – заряд електрона. 

 

 

 

Рис. 2.4. Схематичне зображення подвійного електричного шару міцели 

(ліворуч) та радіального розподілу густини частинок внаслідок 

міжміцелярної взаємодії (праворуч) [74]. 

 

Електростатична взаємодія між міцелами призводить до виникнення 

кореляцій між ними, яку можна описати за допомогою рівнянням Орнштейна 

-Церніке: 
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 ℎ(𝑥) = 𝑐(𝑥) + 𝑁 ∫ℎ(|𝑥 − 𝑦|)𝑐(𝑦)𝑑𝑦, (2.41) 

де 𝑥 = 𝑟/𝐷 – відношення відстані між центрами частинок та їх діаметром, 

ℎ(𝑥) = 𝑔(𝑥) − 1  – повна кореляційна функція, 𝑐(𝑥) – пряма кореляційна 

функція. Для розв’язку інтегрального рівняння (3.10) застосовують середньо 

сферичне наближення:  

 {
𝑐(𝑥) =

𝑈(𝑥)

𝑘𝑏𝑇
, 𝑥 > 1

ℎ(𝑥) = −1, 𝑥 < 1
  , (2.42) 

де 𝑈(𝑥) – потенціал парної взаємодії.  

З метою знаходження функції 𝑔(𝑟) зазвичай потрібно розв’язати рівняння 

Орнштейна-Церніке в середньо сферичному наближені з потенціалом 

міжчастинкової взаємодії, що описується кулонівським потенціалом 

екранованих сфер з ефективним діаметром 𝐷0: 

 {
𝑈(𝑟) = 𝜋 𝑜 𝐷0

2𝜓0
2 𝑒

−𝑘(𝑟−𝐷0)

𝑟
, 𝑟 > 𝐷0

∞ ,    𝑟 < 𝐷0
 (2.43) 

де  – діелектрична проникність середовища, 𝜓0 – поверхневий потенціал, що 

пов'язаний з зарядом міцели 𝑧𝑚 та радіусом Дебая 𝜅: 

 𝜓0 =
𝑧𝑚

𝜋𝜀0𝜀𝐷0(2+𝜅𝑑𝐷0)
 . (2.44) 

Аналітичний розв’язок рівняння (2.41) у середньо сферичному (2.42) 

наближенні для потенціалу екранованих сфер було отримано в роботі [75]. 

Автори запропонували для обчислення структурного фактора у випадку 

розведених рідинних систем підхід перенормування [76], так званий 

перенормоване середньо сферичне наближення (англ. rescaled mean sphere 

approximation RMSA). 
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Вигляд структурного фактора сфери, еліпсоїда та системи полідисперсних 

еліпсоїдів зображена на Рис. 3.2. (а), з якого можна отримати інформацію про 

радіус або пів осей міцели та приблизно оцінити їх ступінь полідисперсності. 

Врахування структурного фактора RMSA у наближені відокремлення від форм 

фактору представлено модельною кривою на Рис. 2.5. (б). 
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Рис. 2.5. Модельні форм фактори для сферичних (1), еліпсоїдних (2) та 

полідисперсних (3) частинок (а). Крива розсіяння від заряджених еліпсоїдів 

I(q) та внески від форм фактору P(q) та структурного фактору S(q) (б). 

 

Положення та ширина вказаного піку залежить головним чином від 

параметрів взаємодії між міцелами, тобто визначається зарядом міцели, 

довжиною Дебая та об’ємною концентрацією міцел. Це твердження 

продемонстровано модельними кривими інтенсивності розсіяння при варіації 

параметру об’ємної частки та заряду міцели відповідно на Рис. 2.6. 

Структурний фактор міцелярної системи має характерний для рідинних 

систем пік, що свідчить про наявність лише ближнього порядку у системі без 

чіткого впорядкування. При цьому, положення піку визначається об’ємною 
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часткою міцел що взаємодіють, а інтенсивність піку та його ширина – 

параметрами взаємодії, наприклад, зарядом міцели (Рис. 2.6). Однак, 

електростатична сила взаємодії між міцелами має порівняно значну дальність, 

тому положення піків змінюються в залежності від концентрації відповідно до 

закону впорядкованої кристалографічної решітки: 

 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 2𝜋 [
𝑁𝑎

𝑀𝑁𝑎𝑔𝑔
𝑐]
1/3

. (2.45) 
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Рис. 2.6. Модельні криві розсіяння на заряджених сферах (а) за різних 

об’ємних концентрацій частинок: 10 об.% (1), 20 об.% (2), 30 об.% (3),  

40 об.% (4) та (б) за різних значень заряду 10 е (1), 20 е (2), 30 е (3), 40 е (4). 

 

2.5 Метод нейтронної рефлектометрії для структурних дослідженях 

гладких поверхонь та міжфазних границь. 

У найпростішому випадку дзеркального відбиття неполяризованих 

нейтронів на границі напівнескінченних середовищ опис зводиться до 

одновимірної задачі відбиття та заломлення скалярної частинки на 

потенціальному бар’єрі. Тоді відповідне стаціонарне рівняння Шредінгера 

записується у вигляді:  
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 [𝛥 − 4𝜋𝑁0𝑏ког𝜃(𝑧 > 0) + 𝑘⊥
2]𝛹(𝑧, �⃗� ‖) = 0, (2.46) 

де 𝑘2 = 𝑘⊥
2 + 𝑘‖

2 – розклад хвильового вектора на перпендикулярну та 

повздовжню компоненту відносно (x, y) площини відбиття (надалі в тексті 

індекси компонент опускаються, маючи на увазі лише нормальну 𝑘 = 𝑘⊥) та 

враховується феноменологічний потенціал Фермі у континуальному 

наближенні для 𝑁0  10
23 см-3 числа розсіювачів у одиниці об’єму. Розв’язок 

рівняння (2.30) є: 

 {
𝛹(𝑧) = 𝑒𝑖𝑘𝑧 + 𝑟𝑒−𝑖𝑘𝑧  𝑧 ≤ 0

𝛹(𝑧) = 𝑡𝑒𝑖𝑘
′𝑧                    𝑧 > 0

, (2.47) 

де 𝑘′ = √𝑘2 − 4𝜋𝑁0𝑏ког – хвильовий вектор нейтрона у середовищі. 

Амплітуди відбиття 𝑟 та проходження 𝑡 знаходяться з умов неперервності 

хвильової функції та її першої похідної: 

 𝑟 =
𝑘−𝑘′

𝑘+𝑘𝑘′
;             𝑡 =

2𝑘

𝑘′+𝑘
. (2.48) 

Квадрат модуля амплітуди визначають коефіцієнти відбиття 𝑅 = |𝑟|2 та 

проходження 𝑇 = |𝑡|2, що в хвильовій оптиці описуються формулами 

Френеля.  

Для опису відбиття нейтронів на шорстких поверхнях необхідно 

розглядати потенціальні бар’єри зі згладженими границями експоненціальною 

функцією або з розмитим краєм ширини 𝜎. Для потенціалів довільної форми 

застосовують розбиття на скінченну кількість N прямокутних потенціалів з 

розмитими границями (так званих шарів) та розв’язують задачу для N+1 

границь, кожна з яких характеризується параметрами середнього потенціалу 

𝑢0𝑖, товщиною шару 𝑑 та параметром шорсткості 𝜎𝑖. Існує алгоритмізація 

задачі зшивання хвильових функцій та її похідних методом алгебраїчних 
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матриць для довільної кількості шарів з оптичною довжиною середовища 𝛽𝑛 =

𝑘𝑛𝑑 та коефіцієнтом Френеля:  

 𝑟𝑛,𝑛+1 =
𝑘𝑛−𝑘𝑛+1

𝑘𝑛−𝑘𝑛+1
𝑒−2𝑘𝑛𝑘𝑛+1𝜎. (2.49) 

Кожній границі приписують матрицю М1 ∈ (2 ∗ 2), тоді як оптичні 

властивості всієї системи описує матриця 𝑀𝑁 – добуток усіх N+1 матриць: 

 (1
𝑟
) = ∏ (

𝑒𝑖𝛽𝑛 𝑟𝑛,𝑛+1𝑒
𝑖𝛽𝑛

𝑟𝑛,𝑛+1𝑒
−𝑖𝛽𝑛 𝑒−𝑖𝛽𝑛

)𝑁+1
𝑛=1 (𝑡

0
). (2.50) 

При цьому, коефіцієнт відбиття системи розраховується як: 

 𝑅(𝑞) = |
𝑀21

𝑀11
|
2
, (2.51) 

де 𝑀21 та 𝑀11 коефіцієнти загальної матриці 𝑀𝑁. 

Задача рефлектометричного експерименту полягає у отриманні залежності 

коефіцієнта відбиття як функції модуля перпендикулярної складової вектора 

розсіяння 𝑅 = 𝑅(𝑞) та відновленню профілю густини довжин розсіяння 𝜌 =

𝜌(𝑧). При цьому використовують певні теоретичні моделі та чисельні методи. 

Експериментальні данні 𝑓𝑛,експ з набором статистичних похибок 𝑓𝑛,стат потім 

апроксимують за допомогою методу найменших квадратів модельною 

функцією 𝑓𝑛,теор: 

 𝜒2 = ∑
1

𝑁−𝑝
(
𝑓𝑛,експ−𝑓𝑛,теор

𝑓𝑛,стат
)
2

𝑁
𝑛=1 , (2.52) 

де 𝑝 – кількість параметрів, що варіюються. 

Для дзеркального відбиття в області значень переданого імпульсу значно 

більших за критичний 𝑞 ≫ 𝑞𝑐 зручно застосувати кінематичне наближення: 
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 𝑅(𝑞) =
16𝜋

𝑞2
|∫ 𝜌∑𝑏(𝑧)𝑒−𝑖𝑞𝑧𝑑𝑧
+∞

−∞
|𝑒−𝑞

2𝜎2. (2.53) 

Експерименти з нейтронної рефлектометрії проводились на рефлектометрі 

GRAINS розташованого на 10-ому каналі імпульсного реактору IBR-2M [77]. 

Канал має опцію теплового та холодного сповільнення нейтронів. Холодний 

сповільнювач заповнений сумішшю мезітилену та т-ксилолу яка знаходиться 

при температурі 30 K [78]. Пучок нейтронів формується за допомогою набору 

колімаційних щілин з якого відокремлюється тепловий спектр нейтронів за 

допомогою нейтронного дзеркала. Нейтронне дзеркало направляє пучок 

нейтронів на зразок під заданим кутом. Після розсіяння чи відбиття нейтронів 

від досліджуваної поверхні, нейтрони реєструються позиційно чутливим 

детекторм (рис. 2.7). Кут падіння нейтронного пучка змінюється у діапазоні 3 

 25 мрад., що для спектра довжин хвиль (0,05  1) нм покриває діапазон 

модуля переданого імпульсу q (0,01  5)нм-1. Потік нейтронів на зразку сягає 

2,5 106 см-2с-1 при роздільній здатності рефлектометра (3  10) %. 

 

 

Рис. 2.7. Схематичне зображення рефлектометра GRAINS 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ РІДИННИХ СИСТЕМ РОЗЧИНІВ МІЦЕЛ 

АНІОННОЇ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ ТА ПОЛІМЕРІВ 

 

3.1. Дослідження параметрів структури та взаємодії міцелярних 

систем з олеату натрію та додецил бензолсульфонової кислоти 

Для приготування зразків використовувалися речовини хімічного ступеня 

чистоти комерційної компанії Sigma Aldrich: олеат натрію (цис-9-октадецен 

натрію) CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COONa, 4-додецил бензолсульфонова кислота 

CH3(CH2)11C6H4SO3H, та поліетиленгліколь H(OCH2CH2)nOH. У дослідженнях 

з малокутового розсіяння нейтронів використовувалася хімічно чиста (99,9 %) 

дейтерована вода компанії «Астрахим», для всіх інших експериментів 

використовувалася вода, виготовлена за технологією millipore (Milli-Q). 

Компоненти розчинів зважувалися за допомогою аналітичних вагів, похибка 

яких не зазвичай перевищує 0.1 мг. У випадку приготування розчинів сумішей 

ПАР та полімерів, базові розчини змішувалися за допомогою магнітного 

змішувача при кімнатних температурах декілька діб, потім розбавлялися до 

потрібних концентрацій для формування серії зразків та подальших 

експериментів. 

Аналіз експериментальних результатів з МКРН проводився за допомогою 

вільного програмного забезпечення SASView [79], зокрема, підбір модельної 

кривої виду (2.34) та апроксимація даних МКРН методом найменших 

квадратів за алгоритмом Левенберга – Макрквардта. 

Схематичне зображення молекул 4-додецил-бензолсульфонової кислоти 

(ДБСК) та олеату натрію (ОН) представлено на рис. 3.1. Їх молярні маси 
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М=304.44 г/моль та М=226,49 г/моль для ОН та ДБСК відповідно. 

Максимальна довжина гідрофобних частин молекул за формулою (2.25) з 

урахуванням бензольного кільця та подвійних вуглеводневих зав’язків сягає 

~1.9 нм для ОН та ~1.7 для ДБСК. 

 

  

Рис. 3.1. Репрезентація молекул 4-додецил-бензолсульфонової кислоти (а), 

та олеату натрію (б) сферами Ван-дер-Ваальса. 

 

Отримані експериментальні криві розсіяння на міцелах з ДБСК та ОН у 

розчинах з об’ємною концентрацією ПАР у діапазоні 1 15 об.%, представлені 

на рис. 3.2. Піки на кривих при q <1 нм-1 відповідають структурному фактору 

розсіювання і відображають взаємодію між міцелами. Положення 

інтерференційного максимуму (q ∼ 2π/L, де L – відстань між сусідніми 

міцелами) зміщується до більших значень q із збільшенням концентрації ПАР, 

що свідчить про зменшення характерних відстаней між міцелами у розчині. 
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Рис. 3.2. Експериментальні криві розсіяння на системах міцел з аніонної 

ПАР за різних об’ємних частках: (а) ДБСК ■ – 1 %; ▼ – 3 %; ◆ – 5 %;  

★ – 6 %; ▲ – 7 %; ⬟ - 11 %;● – 14 %, (б) ОН ■ – 1 %; ▼ – 2 %; ◆ – 3 %;  

★ – 4 %; ▲ – 5 %; ⬟ - 6 %; ⬢- 8 %; ◄ - 9 %; ● – 10 %. Суцільною лінією 

позначено апроксимуючу криву [15]. 
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Положення піку інтенсивності розсіяння має монотонну зростаючу 

залежність від концентрації ПАР зображена на рис. 3.3. У випадку 

концентрованих розчинів (w > 11 об.% для ДБСА та w > 8 об.% для ОН) 

зміщення положення піку від концентрації ПАР має степеневу залежність 

𝑞𝑚𝑎𝑥~ 𝑤
0.35 та 𝑞𝑚𝑎𝑥~ 𝑤

0.45 для міцел з ДБСК та ОН відповідно. Показник 

степені 0.35 відповідає типовій залежності інтенсивності розсіяння нейтронів 

від значень концентрацій ПАР для міцел, що шляхом електростатичного 

відштовхування впорядковуються у кубічну решітку [80]. У той час, як для 

міцел з ОН показник 0.45 близький до значення характерного для 

гексагональної упаковки циліндрів 𝑞𝑚𝑎𝑥~ 𝑤
1/2 [81]. 
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Рис. 3.3. Положення максимуму піку інтенсивності розсіяння нейтронів від 

загальної концентрації ПАР у розчині: ДБСК (■), ОН (▲). 

 

Апроксимація експериментальних кривих розсіяння виконувалась 

методом найменших квадратів модельною кривою у наближені розчеплення 
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(2.38), використовуючи форм фактор еліпсоїдів (2.30) та структурний фактор 

RMSA що дало змогу отримати параметри структури та взаємодії міцел. 

Числові значення результатів апроксимації наведені у таблиці 3.1. для міцел з 

олеату натрію, та у таблиці 3.2 для міцел з ДБСК. Параметр середнього числа 

агрегації обчислювався як відношення об’ємної концентрації ПАР до об’єму 

однієї міцели. Параметри радіуса Дебая та поверхневого потенціалу 

обчислювалися за формулами (2.40) та (2.44) відповідно. 

 

Таблиця 3.1.  

Параметри структури та взаємодії міцел в системі з олеату натрію [15] 

w, об, % Nagg 𝛾 α Z, e kd, nm-1 Ψ0, mV 

1 81±1 2.7±1 0.150±1 9.9±1 0.192 189 

2 96±1 2.8±1 0.165±1 16.4±1 0.251 157 

3 117±1 3.1±1 0.155±1 18.7±1 0.298 136 

4 130±1 3.5±1 0.146±5 19.5±3 0.317 125 

5 151±1 4.6±1 0.124±5 18.1±4 0.329 100 

6 181±1 4.8±1 0.088±4 16.3±5 0.309 85 

8 230±1 5.2±2 0.070±6 16.1±8 0.322 69 

9 280±1 5.6±3 0.055±4 16.8±7 0.301 67 

10 259±1 5.7±2 0.060±3 15.6±5 0.333 60 

 

Графіки концентраційної залежності параметрів середнього числа 

агрегації та співвідношення осей для міцел з ДБСК та ОН зображені на 

рис. 3.4(а) та рис. 3.4(б) відповідно. Як бачимо, зі збільшенням концентрації 

ПАР спостерігається зростання параметру числа агрегації за законом 

𝑁𝑎𝑔𝑔 ~ 𝑤
𝑎 та залежність має характерну точку, при якій показник степеневої 
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залежності змінює своє значення від 0.35 до 0.8 для ОН при концентрації w = 

4 об.% та від 0.17 до 0.5 для ДБСК при концентрації w = 6 об.%. Така поведінка 

притаманна міцелярним системам поблизу другої ККМ, де відбувається 

трансформація сферичних міцел у циліндричні [71]. Таким чином, для 

аксіально симетричних міцел середнє число агрегації з концентрацією зростає 

за законом 𝑁𝑎𝑔𝑔 ~ 𝑤
1/2 [82], що спостерігається для досліджуваних систем. 

 

Таблиця 3.2 

Параметри структури та взаємодії міцел в системі з ДБСК  

w, об, % Nagg 𝛾 α Z, e kd, nm-1 Ψ0, mV 

1 90(1) 2.5(1) 0.173(1) 15.57(1) 0.28 175 

3 96(1) 2.5(1) 0.166(1) 15.94(1) 0.33 161 

5 102(1) 2.6(1) 0.155(1) 15.81(1) 0.36 156 

6 118(1) 2.7(1) 0.123(1) 14.52(4) 0.35 126 

7 130(1) 3.0(1) 0.102(3) 13.06(3) 0.37 105 

11 168(1) 3.7(1) 0.070(5) 13.76(5) 0.37 86 

14 190(1) 4.5(1) 0.043(8) 13.71(8) 0.32 58 

 

Гіпотезу про зміну морфології міцели підтверджує концентраційна 

залежність співвідношення осей еліпсоїда 𝛾 (рис. 3.4 б), яка монотонно зростає 

від 2.7 до 5.7 для міцел з ОН у діапазоні концентрацій 1  10 об. %, та від 2.5 

до 4.5 для міцел з ДБСК у діапазоні концентрацій 1  14 об%. Таким чином, 

відбувається зростання лінійного розміру міцели в одному напрямку. 

Припускаючи, що розмір меншої осі міцели не змінюється, як наслідок площа 

поперечного перерізу міцели також залишається постійною величиною, то 

зростання параметру 𝛾 має відбуватися лінійно з ростом концентрації ПАР 
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починаючи з деякої концентрації ПАР. Це пов’язано з тим, що мономеру 

ПАР енергетично вигідніше вбудовуватися у циліндричну ділянку міцели 

з більшим критичним параметром упаковки ніж формувати нову 

сферичну міцелу [32], а отже вся додана до системи поверхнево-активна 

речовина йде на збільшення лінійного розміру міцели. 
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Рис. 3.4. Концентраційні залежності параметрів (а) числа агрегації та (б) 

відношення пів осей моделі еліпсоїда для міцел з ДБСК (■) та ОН (▲). 

 

Разом зі зміною форми міцел зі сферичної на циліндричну, сумарний заряд 

на поверхні міцели зростає та набуває сталого значення ~ 16 e (табл. 3.1). Це 

може свідчити про те, що молекули ПАР у складі циліндричної міцели мають 

меншу здатність дисоціювати, оскільки мають щільнішу упаковку (КПУ ~ 1) 

та мають меншу ступінь гідратації полярних груп у оболонці міцели. Таким 

чином, слід очікувати зменшення ступені іонізації міцели та її поверхневого 

електричного потенціалу внаслідок перебудови міцели, що в дійсності і 

спостерігається для досліджуваних систем. Концентраційні залежності 

параметрів α та Ψ0 зображені на рис. 3.5 (а) та 3.5 (б) відповідно. 
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Рис. 3.5. Концентраційні залежності (а) ступені іонізації міцели, та (б) 

поверхневого електричного потенціалу для міцел з ДБСК (■) та ОН (▲). 

 

Підсумовуючи проведений структурний аналіз міцелярних рідинних 

систем з ОН та ДБСК у широкому діапазоні ПАР, можна провести порівняння 

поведінок цих двох систем зі збільшенням концентрації ПАР. Перш за все слід 

зазначити, що перехід від сферичної до циліндричної морфології міцел 

спостерігається в обох випадках, проте для міцел з ОН цей перехід 

відбувається за менших концентрацій, ніж для міцел з ДБСК. Загалом, міцели 

з ОН мають більше число агрегації ніж міцели з ДБСК при однакових 

концентраціях ПАР у розчині, та зростають швидше зі збільшенням 

концентрації. Така поведінка росту міцел корелює з концентраційними 

залежностями параметрів, що визначають взаємодію між міцелами. При 

рівних концентраціях ПАР, міцели з ОН мають дещо меншу ступінь іонізації 

та поверхневий електричний потенціал ніж відповідні системи міцел з ДБСК, 

тому мономери ОН мають менший потенціальний поріг електростатичного 

відштовхування та легше вбудовуються у міцелу. 
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3.2 Малокутове розсіяння нейтронів на водних розчинах 

поліетиленгліколю 

Експериментальні криві малокутового розсіяння нейтронів водних 

розчинів ПЕГ молекулярної маси 10 кДа та 20 кДа у діапазоні концентрацій 

(0.58) об. % зображені на рис. 3.6. Криві розсіяння для концентрації розчинів 

𝑤𝑝  < 3 об.% добре апроксимуються форм фактором розсіяння на 

статистичному клубку Гауса:  

 𝐼(𝑞) = 𝐼(0)𝑃(𝑞) + 𝐵 = 𝐼(0)
2[𝑒−𝑥−(1−𝑥)]

𝑥2
+  𝐵, (3.1) 

де x = (qRg)
2, Rg – радіус інерції полімерного клубка.  

При концентраціях полімеру 𝑤𝑝 = (4  8) об.%, необхідно враховувати 

ефект виключеного об’єму концентрованих полімерних розчинів. У 

наближенні випадкової фази (random phase approximation) інтенсивність 

розсіяння описується виразом [83]:  

 𝐼(𝑞) = 𝐼(0) [𝑃(𝑞) −
𝐴

𝐼(0)
𝑃(𝑞)2] + 𝐵 (3.2) 

де 𝑃(𝑞) – форм фактор статистичного клубка (3.1), 𝐴 – безрозмірний 

коефіцієнт, що пов'язаний з другим віріальним коефіцієнтом. 
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Рис. 3.6. Експериментальні криві МКРН водних розчинів ПЕГ за 

концентрацій ■ – 0,5 %; ▼ – 1 %; ◆ – 2 %; ▲ – 4 %;● – 8 % та з 

молекулярною масою полімеру (а) 10 кДа (б) 20 кДа 
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Важливий для розчинів полімеру параметр концентрації перекриття 

залежить від молекулярної маси та розраховується за формулою: 

 𝑤𝑝
∗ =

𝑀𝑤

𝑁𝑎

1

4/3𝜋𝑅𝑑𝑖𝑙𝑢𝑡𝑒
3  (3.3) 

де значення радіуса інерції 𝑅𝑑𝑖𝑙𝑢𝑡𝑒 відповідає нескінченно розведеним 

розчинам. Параметр концентрації перекриття для ПЕГ має значення  

𝑤𝑝
∗ = 8 об.%, 5 об.% та 3 об. % для 𝑀𝑤 = 6 кДа, 12 кДа та 20 кДа відповідно 

[84]. Таким чином, спостережені нами зміни у поведінці кривої розсіяння зі 

зростанням концентрації можуть відбуватися внаслідок переходу розчину 

полімеру з розведеного у напів-розведений режим.  

Параметри, які отримані внаслідок апроксимації кривих розсіяння 

нейтронів на водних розчинах ПЕГ подані у таблиці 3.3. Аналіз табл. 3.3 

показує, що зі зростанням концентрації полімеру спостерігається ефективне 

зменшення радіусу інерції полімерного ланцюга, в той час для 

низькомолекулярних молекул ПЕГ існує зворотна залежність [85]. Така 

поведінка радіуса інерції полімерного ланцюга може бути пояснена 

зменшенням кореляційної довжини полімерних клубків ξ, що описується 

виразом [86]: 

 𝜉(𝐶) = 𝑅𝑔
3 (

𝐶

𝐶∗
)
−0.75

. (3.4) 

Залежність радіусу інерції від молекулярної маси має степеневу залежність 

R𝑔 ~ M𝑤
𝑝
  (рис. 3.7). Показник 𝑃 зменшується зі збільшенням концентрації 

полімеру: P = 0,67±2 та 0,59±1 для концентрацій 0,5% та 1%, відповідно. Ці 

значення близькі до характерних значень для статистичного ланцюга в  

θ - розчиннику (Р = 0,5) або доброго розчинника (Р = 0,588). Відмінність 

значень отриманих для двох найнижчих концентрацій, показують, що 
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взаємодії полімер-розчинник не повністю відповідають умовам  

θ - розчинника, крім того, зі збільшенням концентрації вплив структурного 

фактора зменшує видимий розмір полімеру. 

 

Таблиця 3.3 

Структурні параметри полімерного клубка ПЕГ 

Мw, г/моль wp, об. % I(0), см-1 Rg, нм А 

10000 0.5 0.07(2) 3.04(4) -- 

1 0.171(1) 2.87(2) -- 

2 0.207(1) 2.49(2) -- 

4 0.33(1) 1.49(3) 0.11(1) 

8 0.271(1) 1.24(3) 0.13(1) 

20000 0.5 0.246(3) 4.94(5) -- 

1 0.302(3) 4.22(3) -- 

2 0.361(2) 2.99(2) -- 

4 0.39(1) 1.52(3) 0.15(1) 

8 0.260(5) 1.12(4) 0.13(1) 
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Рис. 3.7. Залежність радіусу інерції полімерного ланцюга від молекулярної 

маси за концентрації полімеру wp=0,5 об.% (●) та w=1 об.% (■). 

 

3.3 Визначення критичної точки агрегації та міцелоутворення 

для розчинів аніонних поверхнево-активних речовин та полімеру. 

Дослідження поверхневого натягу аніонних ПАР з полімером розчинів 

проводилися за допомогою тензіометрії методом кільця. Цей метод названий 

в честь біофізика дю-Нуі, та базується на прецензійному вимірюванні сили, 

яку потрібно прикласти до зануреного у рідину дротяного кільця, аби відірвати 

його від поверхні рідини. У модифікованому сучасному варіанті методу дю-

Нуі, кільце не відривається повністю від меніска, а поступово витягується з 

рідини до фіксації максимальної сили з якою меніск діє на кільце: 

 𝜎 =
𝐹𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑐𝑜𝑟

𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃
 (3.5) 
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де 𝜎 – поверхневий натяг рідини, 𝐿 – довжина змочування, 𝜃 – кут змочування, 

𝐹𝑐𝑜𝑟 – поправка на гідростатичну силу стовпа рідини під кільцем. Схематично 

метод зображено на рис. 3.8. 

 

 

Рис. 3.8. Схематичне зображення методу кільця дю-Нуі. 

 

У роботі використовувався пристрій силової тензіометрії компанії Kruss 

(моделі K20) з функцією виміру поверхневого натягу методом кільця дю-Нуі. 

Температура комірки зі зразком регулювалася термостатом Julabo F-12 з 

похибкою ±0.1 С°. При використанні кільця зі сплаву платини та іридію для 

більшості рідин кут змочування 𝜃 = 0. Значення 𝐹𝑐𝑜𝑟 використовуються з 

емпіричної таблиці поправок, яка надана Харкінсом та Джорданом для 

широкого класу рідин [87]. Виміри проводилися 10 разів для одного зразка з 

усередненням та врахуванням статистичної похибки, що не перевищувала 

0.1 мН/м. Після кожного виміру кільце очищалося від органічних сполук під 

струмом води та розжаренням над полум’ям спиртівки до червоного кольору. 
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Рис. 3.9. Ізотерми поверхневого натягу для розчинів ДБСК (■) та ОН (▲) 

 

Експериментальні залежності поверхневого натягу водних розчинів ОН та 

ДБСК від концентрації ПАР наведені на рис. 3.9. Ізотерми поверхневого 

натягу для розчинів ПАР мають характерний вигляд: дві лінійні області у 

напівлогарифмічному масштабі та точку переходу між ними. Данні були 

апроксимовані формулою (2.9), після чого було отримано параметри точки 

ККМ розчинів, поверхневої активності, параметр поверхневого натягу 

насиченого розчину. Крім того, розраховано середню площу поверхні 

міжфазної границі що припадає на одну молекулу [88]: 

 𝑆 = −
2𝑅𝑇

𝑁𝑎(
𝑑𝜎

𝑑𝑐
)
 (3.6) 

Отримані параметри апроксимації подані в таблиці 3.3. Аналіз таблиці 

показує, що значення ККМ для систем ОН майже в три рази більша ніж для 

систем ДБСК. Слід зазначити, що поверхнева активність молекул ДБСК майже 

вдвічі більша ніж для молекул ОН. Крім того, молекули ДБСК формують 

щільнішу упаковку ПАР на міжфазній границі. 
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Таблиця 3.3 

Параметри отримана з апроксимації ізотерми поверхневого натягу 

систем ДБСК та ОН  

 ККМ, 10-2об.% А, Нм2/моль σ0, мН/м S, нм 

ДБСК 1.21±0.01 210±1 33,3±0.2 0.9 

ОН 3.38±0.01 120±1 24,7±0.1 2 

 

Додавання до водних розчинів ПАР нейтральних водорозчинних полімерів 

у випадку наявності взаємодії молекул ПАР або міцел з молекулою полімеру 

призводить до характерних змін ізотерми поверхневого натягу. До водних 

розчинів поверхнево-активних речовин ДБСК та ОН було додано полімер ПЕГ 

молекулярної маси 20 кДа та різної концентрації: 1 об.%, 5 об.% та 10 об.%. 

Отримані експериментальні ізотерми поверхневого натягу представлені на 

рис. 3.10 для розчинів з ДБСК та на рис. 3.11 для розчинів з ОН. Як бачимо з 

рис. 3.10 та рис. 3.11. для обох ПАР спостерігаються характерне зміщення 

ККМ в бік більших концентрацій ПАР до значення ККМ*, та появи нової 

точки перегину ізотерм при критичній концентрації агрегації (ККА). 

Значення ККА та ККМ* нами були отримані методом диференціювання 

інтерполяційних поліномів згідно з формулою (2.1). Результати представлені 

у таблиці 3.4. Зі збільшенням концентрації полімеру у системі спостерігається 

тенденція поступового зростання значення ККМ*, у той час, як значення ККА 

(дещо менше за ККМ) залишається практично незмінним при збільшенні 

концентрації полімеру. Такий результат узгоджується з роботою [3] і є 

характерним для систем ПАР-полімер зі слабкою взаємодією. 
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Рис. 3.10. Ізотерми поверхневого натягу розчину ДБСК без додавання ПЕГ 

(■) та при додаванні ПЕГ у систему: 1 об.% (●), 5 об.% (◆) 
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Рис. 3.11. Ізотерми поверхневого натягу розчину ДБСК без додавання ПЕГ 

(▲) та при додаванні ПЕГ у систему: 1 об.% (◆), 5 об.% (●) та 10 об.% (■). 
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Подібно тому як значення ККМ може бути використаним для оцінки у 

першому наближенні вільної енергії міцелоутворення ∆𝐺 ≈ −𝑘𝑏𝑇ln (ККМ), 

значення ККА дозволяє оцінити вільну енергію утворення комплексів ПАР 

полімер. Іншими словами, різниця між параметрами ККМ та ККА слугує 

мірою інтенсивності взаємодії між ПАР та полімером [89], тому зручно 

використовувати відносне зміщення критичної концентрації міцелоутворення: 

(ККМ*-ККА)/ККМ для характеристики взаємодії між ПАР та полімером. 

Таблиця 3.4 

Параметри критичної концентрації агрегації та міцелоутворення для 

систем ДБСК та ОН при додаванні ПЕГ 

ПАР ПЕГ об.% ККА, ммоль/л ККМ*, ммоль/л (ККМ*-ККА)/ККМ 

ДБСК 1 0.19 0.66 0.79 

5 0.20 0.93 1.52 

 

ОН 

1 0.46 1.4 0.16 

5 0.34 1.9 0.92 

10 0.34 2.3 1.63 

 

Використовуючи пірен в якості флуоресцентного зонда, спектр 

випромінювання якого чутливий до мікрооточення молекули, можна 

визначити ККМ за допомогою методу флуоресцентної спектроскопії. Пірен 

поглинає випромінювання з довжиною хвилі 𝜆 = 338 нм та випромінює 

спектр що складається з п’яти широких смуг у ближньому ультрафіолетовому 

діапазоні. Відношення інтенсивності першої смуги 𝐼1(𝜆 = 376 нм) до третьої 

𝐼3(𝜆 = 387 нм) носить назву параметру полярності, та змінюється разом з 
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переходом молекули пірену з полярного середовища (𝐼1/𝐼3~ 2 ) у неполярне 

середовище (𝐼1/𝐼3 < 1).  

Серія характерних спектрів флуоресценції пірена при варіації концентрації 

ДБСК представлена на рис. 3.14.(а), та отримана залежність параметру 

полярності від концентрації ПАР у водних розчинах ДБСК та ОН  

представлена на рис. 3.14 (б). Значення параметру ККМ були отримані з 

апроксимації кривих 3.14 (б) S-подібною функцією типу: 

 𝑓(𝑥) =
𝐴1−𝐴2

1+𝑒𝑥−𝑥0
+ 𝐴1 (3.12) 

де 𝐴1 та 𝐴2 – початкове та кінцеве значення кривої відповідно, 𝑥0 – центр 

кривої, що у нашому випадку має значення ККМ. Отримані значення 

3,3 10−2 об.% для ОН та 1,4 10−2 об.% для ДБСК, добре збігаються зі 

значеннями що були отримані з ізотерм поверхневого натягу. 
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Рис. 3.14. Типові спектри флюоресценції пірену при варіації концентрації 

ДБСК в області ККМ (а). Залежність параметру полярності від концентрації 

ПАР (б). 
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РОЗДІЛ 4 

 ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСІВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА 

РЕЧОВИНА - ПОЛІМЕР У ОБ’ЄМІ ТА НА ПОВЕРХНІ МІЖФАЗНИХ 

ГРАНИЦЬ 

 

4.1 Малокутове розсіяння нейтронів на міцелярних системах з 

анніонної поверхнево-активної речовини при додаванні 

поліетиленгліколю 

Взаємодія між міцелами аніонної ПАР та нейтральними полімерами 

впливає на взаємодію між міцелами та спричиняє зміни у структурі окремої 

міцели. Як відомо [3], нейтральний полімер може також формувати комплекси 

з міцелами іонної ПАР. Структурний аналіз міцелярних систем та вплив 

нейтрального полімеру поліетиленгліколю на параметри структури та 

взаємодії міцелярної системи аніонної ПАР можна спостерігати за допомогою 

методу МКРН [90]. 

На рис. 4.1. зображені криві розсіяння МКРН на трьох рідинних системах: 

однокомпонентному водному розчині ОН з концентрацією 5 об.%; водному 

розчині ПЕГ молекулярної маси 20 кДа та концентрацією 3 об.%; водному 

розчині ОН при додаванні ПЕГ у систему. Як бачимо з рис. 4.1., інтенсивність 

розсіяння на системах ПАР-полімер якісно відрізняються як від розсіяння на 

однокомпонентних розчинах ОН, так і від розсіяння на розчинах ПЕГ. Добре 

видно [49], що інтенсивність розсіяння на міцелах у присутності полімеру не 

є просто сумою інтенсивності розсіяння окремо на полімері та на міцелах. Така 

поведінка кривої розсіяння при додаванні ПЕГ у водний розчин ПАР може 

бути пояснена зміною самої структури міцелярної системи. 
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Рис. 4.1. Інтенсивність розсіяння на міцелярному розчині ОН 5 об. % (●), 

розчині ПЕГ 3 об. % з молекулярною масою 20 кДа (■), та розчині ОН з 

додаванням ПЕГ (◆). 

 

Нами були отримані експериментальні криві МКРН на водних розчинах 

ОН з додаванням ПЕГ молекулярної маси 20 кДа (рис. 4.2.) [17]. При зміні 

концентрації ПАР у діапазоні 1  10 об.% за сталої концентрації ПЕГ 3 об.% 

(рис. 4.2. а) при збільшенні концентрації ПАР положення піку інтенсивності 

розсіяння зміщується в бік більших значень модуля вектору розсіяння, а також 

зростає інтенсивність піку. Така поведінка кривих розсіяння подібна до 

концентраційної залежності положення піку 𝑞𝑚𝑎𝑥~𝑤
𝑝 для міцелярних систем 

однокомпонентного розчину ПАР. При варіації концентрацій ПЕГ у діапазоні 

1  11 об.% за сталої концентрації ОН 3 об. %. (рис. 4.2. б) при збільшенні 

концентрації полімеру спостерігається зменшення інтенсивності піку, що 

свідчить про зменшення електростатичної взаємодії між міцелами. Така 

поведінка кривих МКРН може бути пояснена зміною параметрів подвійного 

електричного шару навколо міцели яка відбувається внаслідок взаємодії 

полімеру з оболонкою міцели. [49]. 
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Рис. 4.2. Криві розсіяння на міцелярних розчинах з ОН у присутності 

ПЕГ (а) за сталої концентрації ПЕГ 3 об.% та концентраціях ОН ■ – 1 %;  

▼ – 2 %; ★ – 3 %; ◆ – 5 %; ▲ – 8 %; ● – 10 %; (б) за сталої концентрації 

ОН 3 об.% та концентраціях ПЕГ ■ – 1 %; ▼ – 3 %; ◆ – 5 %; ▲ – 8 %; 

● – 11 % [17]. 



94 
 

Методом МКРН нами було проведено дослідження систем водних 

розчинів ДБСК з додаванням ПЕГ молекулярної маси 20 кДа методом МКРН 

[16]. Отримані експериментальні криві МКРН зображені на рис. 4.3. Поведінка 

кривих розсіяння нейтронів на системі ДБСК з додаванням ПЕГ подібна до 

поведінки кривих розсіяння на системі з ОН, а саме: при додаванні полімеру у 

систему зміщення піку кривої розсіяння та зменшення його інтенсивності. 

Для порівняльного аналізу двох досліджуваних міцелярних систем, на рис. 

4.4 представлені графіки залежності положення максимуму інтенсивності 

розсіяння від концентрацій ПАР (рис. 4.4 а) та концентрації полімеру (рис. 4.4 

б). Для рідинних систем розчину ОН та ДБСК з додаванням фіксованого 

значення частки ПЕГ, зміщення піку інтенсивності розсіяння при зростанні 

концентрації ПАР на всьому проміжку концентрацій ПАР 1  10 об. % (рис. 

4.4 а) відбувається за законом 𝑞~𝑤0.2. У той час, як при зміні концентрації 

полімеру у діапазоні 1  10 об. % за сталої концентрації ПАР, залежність 

𝑞𝑚𝑎𝑥(𝑤) має дещо інший характер: монотонне зростання інтенсивності 

розсіяння зі зростанням концентрації полімеру та вихід її на стале значення за 

концентрацій полімеру близьких до 10 об. % (рис. 4.4 б). Аналіз отриманих 

результатів дозволяє стверджувати, що за сталої концентрації ПАР у системі 

полімер ініціює зменшення середньої відстані між міцелами. 
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Рис. 4.3. Криві розсіяння на міцелярних розчинах з ДБСК у присутності 

ПЕГ (а) за сталої концентрації ПЕГ 3 об.%, та концентраціях ДБСК □ – 0 %; 

■ – 1 %; ▼ – 3 %; ▲ – 5 %; ● – 7 %; (б) за сталої концентрації ДБСК  

3 об.%. та концентраціях ПЕГ ■ – 0,5 %; ▼ – 1 %; ◆ – 3 %; ▲ – 5 %;  

● – 11 % [17]. 
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Рис. 4.4. Зміна положення максимуму кривої МКРН в залежності від: 

концентрації ДБСК (■), ОН (▲) у присутності ПЕГ 3 об.% (а); концентрації 

ПЕГ для розчинів з ДБСК (■), ОН (▲) сталої концентрації 5 об.% (б). 

 

Експериментальні данні було апроксимовано модельною кривою:  

 𝐼(𝑞) = 𝐼𝑚(𝑞) + 𝐼𝑝(𝑞), (4.1) 

де 𝐼𝑚(𝑞) – інтенсивність розсіяння від міцел, що описується формулою (2.29) 

з форм фактором еліпсоїду (3.4) та урахуванням структурного фактора RMSA. 

𝐼𝑝(𝑞) – інтенсивність розсіяння від полімерного ланцюга, що описується 

моделью Дебая (3.15). При апроксимації кривих розсіяння на системах ПАР з 

додаванням полімеру, параметри структури полімерного ланцюга добирались 

з табл. 3.3 та були фіксованими. Параметри структури міцел, які були отримані 

з апроксимації подані у таблиці 4.1. для систем розчинів ОН та ДБСК з 

додаванням ПЕГ 3 об. %. 
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Таблиця 4.1 

Параметри апроксимації для систем з ОН [17] та ДБСК [16] у 

присутності ПЕГ 3 об.% молекулярної маси 20 кДа. 

 w, об.% Nagg 𝛾 α kd, нм 

ДБСК 

+ 

ПЕГ 3 об.% 

2,3 54(3) 1,4(1) 0,20(2) 0,29 

3,9 63(3) 1,7(2) 0,22(2) 0,35 

5,8 64(3) 1,5(2) 0,19(2) 0,40 

8,3 70(3) 2,2(2) 0,18(2) 0,45 

10,3 72(3) 2,1(3) 0,15(2) 0,51 

ОН 

+ 

ПЕГ 3 об.% 

2 62(1) 1,7(1) 0,23(3) 0,29 

3 65(1) 1,7(1) 0,23(2) 0,35 

5 70(1) 1,6(1) 0,24(2) 0,45 

8 79(1) 1,8(1) 0,22(2) 0,54 

10 87(1) 1,9(1) 0,19(1) 0,57 

 

Графіки концентраційної залежності параметрів середнього числа 

агрегації та співвідношення осей для міцел з ДБСК та ОН зображені на рис. 

4.5 (а) та рис. 4.5 (б) відповідно. Аналіз таблиці 4.1. показує, що 

спостерігається зростання параметру числа агрегації зі збільшенням 

концентрації ПАР, що відбувається за законом 𝑁𝑎𝑔𝑔 ~ 𝑤
𝑎. Проте, на відміну 

від однокомпонентних розчинів ПАР для міцелярних систем у присутності 

ПЕГ не спостерігається перебудова сферичних міцел у циліндричні (рис. 4.5. 

б). При цьому, максимальне значення співвідношення осей міцели не 

перевищує значення 2.5. Загалом, за однакових концентрацій ПАР міцели у 
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системах з полімером мають меншу ступінь агрегації, а від так і менший розмір 

у порівнянні з розміром міцел у системах без полімеру. 
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Рис. 4.5. Концентраційна залежність для: (а) параметру числа агрегації 

міцели, (б) співвідношення осей еліпсоїду міцелярної системи з ОН (▲), 

ДБСК (■) у присутності ПЕГ 3 об.% [16]. 

 

Концентраційні залежності параметрів взаємодії між міцелами, а саме, 

ступені іонізації міцели α та оберненої довжини екранування 𝑘𝑑, зображені на 

рис 4.6 (а) та 4.6 (б) відповідно для міцелярних систем з ОН та ДБСК у 

присутності ПЕГ з концентрацією 3 об. %. Частка дисоційованих іонів на 

поверхні міцел досягає 25 %, та поступово зменшується при зростанні 

концентрації ПАР. Слід зауважити, що значення параметру α дещо більші для 

систем з ПЕГ ніж для систем без полімеру. Натомість за однакових 

концентрацій ПАР у розчині параметр 𝑘𝑑 навпаки, менший для систем з ПЕГ, 

ніж для систем без полімеру. 
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Рис. 4.6. Концентраційна залежність для: (а) параметру ступені іонізації, (б) 

обернена довжина екранування міцелярної системи з ОН (▲), ДБСК (■) у 

присутності ПЕГ 3 об.% [16]. 

 

4.2 Структура комплексів ПАР – полімер 

Структурні дослідження методом МКРН систем розчину аніонної ПАР 

додецилсульфату натрію при додаванні нейтрального полімеру 

полетиленоксиду високої молекулярної маси понад 106 г/моль були проведені 

у роботі [91]. Авторами роботи було встановлено існування трьох областей на 

діаграмі ПАР-полімер (рис. 4.7), в яких в залежності від співвідношення 

концентрації полімеру до концентрації ПАР 𝑥 = Р/С реалізуються різні 

режими взаємодії між ПАР та полімером. Фазову діаграму ПАР-полімер 

поділяють на три частини наступним чином:  

• Система, яка насичена полімером (область А), де відстань між міцелами 

слабко залежить від електростатичної взаємодії, та визначається 

структурою полімерного розчину, зокрема, кореляційною довжиною ξ. 

В цій області крива розсіяння нейтронів подібна до кривої розсіяння у 

випадку вільних міцел однокомпонентної системи без полімеру; 
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• Перехідна область (область В), в якій відбувається перебудова 

міцелярної системи. Крива розсіяння нейтронів в області В 

характеризується роздвоєнням кореляційного піку, пов’язаного з 

перебудовою міцелярної системи під впливом взаємодії з полімером. 

При цьому, усі міцели агрегують на полімерних ланцюгах у вигляді 

намиста, де відстань між послідовними міцелами у межах одного ПАР – 

полімерного комплексу значно менша, ніж між міцелами, 

прикріпленими до сусідніх комплексів; 

• Система з часткою полімеру нижче стехіометричного значення  

(область С), де структура міцелярної системи визначається 

електростатичною взаємодією між міцелами. Картина розсіювання 

нейтронів міцелами в області С повертається до випадку 

однокомпонентної системи міцел з одним кореляційним піком. 

 

Рис. 4.7. Діаграма напіврозведеного розчину ПЕО - СДС [91]. Пунктирною 

вертикальною лінією позначено ККМ та горизонтальною пунктирною 

лінією позначено концентрацію перекриття. 
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Рис. 4.8. Криві МКРН на водних розчинах ДБСК 3 об.% з додаванням ПЕГ 

3 об.% різної молекулярної маси ■ – без ПЕГ; ▼ – 1 кДа; ◆ – 10 кДа;▲ – 

20 кДа; ● – 35 кДа [14]. 

 

Далі ми зосередили увагу на дослідженні структури міцелярних 

комплексів ДБСА утворених з полімером ПЕГ в різних співвідношеннях 

полімеру до ПАР (𝑥 = 1; 0,2), за різних концентрацій ПАР (С = 3; 0,2 об.%) та 

різних молекулярних масах полімеру (Mw = 1, 10, 20, 35, 100 кДа). Нами були 

отримані експериментальні криві МКРН на системах ДБСК 3 об.% при 

додаванні полімеру ПЕГ 3 об. % різної молекулярної маси, що представлені на 

рис. 4.8. Суцільною лінією зображено апроксимацію згідно з процедурою 

(4.1), та результати апроксимації подані у табл. 4.2. Аналіз табл. 4.2. показав, 

що полімер молекулярної маси 1 кДа не впливає на структуру міцел. Цей факт 

можна пояснити тим, що короткі полімерні ланцюги не взаємодіють з 

міцелами [92]. Для інших молекулярних мас при збільшенні довжини 

полімерного ланцюжка спостерігається зростання лінійного розміру 
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комплексу від 3,3 нм. до 4,6 нм., а також ефективне зменшення заряду 

міцелярної системи. 

 

Таблиця 4.2 

Параметри, які отримані з апроксимації 4.1 малокутового розсіяння 

нейтронів на системі ДБСК з додаванням ПЕГ [14]. 

Mw, кДа a, нм b, нм z, e Ip(0) Rg, нм 

без ПЕГ 3,3 1,7 17 -- -- 

1 3,3 1,6 16 0,3 0,7 

10 4,0 1,5 13 0,5 2,5 

20 4,5 1,6 12 0,7 3,2 

35 4,6 1,6 11 0,9 4,2 

 

Для дослідження структури комплексів ПАР-полімер необхідно 

мінімізувати вплив розсіяння на вільних міцелах. З цією метою нами було 

проведено МКРН експеримент на системах ДБСК за низької концентрації ПАР 

С = 0.2 об.% при додаванні полімеру різної молекулярної маси у пропорції 

 x =  1 (рис. 4.9 а) та x =  0.2 (рис. 4.9 б). Криві МКРН розсіяння мають слабко 

виражений або зовсім відсутній кореляційний пік для систем з x =  1. 

Водночас, для систем з x =  0.2 спостерігається роздвоєння кореляційного 

піка на зразок того, що спостерігається для систем в області В діаграми ПАР-

полімер (рис. 4.7.). Поява другого кореляційного піка може бути пояснена 

розсіянням на міцелах, що знаходяться у складі одного комплексу ПАР-

полімер на відстані L одна від одної. 



103 
 

0.1 1

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

x 10
4

x 10
3

x 10
2

I(
q

),
 с

м
-1

q, нм
-1

x 10

(a)

 

 

0.1 1
10

-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

x 10
4

x 10
3

x 10
2

I(
q

),
 с

м
-1

q, нм
-1

x 10

(б)

 

Рис. 4.9. Криві МКРН на водних розчинах ДБСК 0.2 об.% з додаванням 

ПЕГ зі співвідношенням полімеру до ПАР x =1 (а) та x=0.2 (б) різної 

молекулярної маси полімеру ■ – 1 кДа; ▼ - 10 кДа; ◆ - 25 кДа;▲ - 35 кДа; 

● - 100 кДа [14].  
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Проведені дослідження показують, що експериментальні криві МКРН на 

системах з співвідношенням концентрації полімеру до ПАР х=1 добре 

апроксимуються моделлю заряджених еліпсоїдів з врахуванням розсіяння від 

полімеру (4.1), тоді як для систем з х=0.2 для апроксимації використовували 

модель з формфактором гантеле подібної структури (модель «barbell») [93] та 

модель з формфактором декількох сфер з радіусом R з’єднаних перемичками 

довжини L (модель «pearl-necklace») [94]. Параметри, які були отримані 

внаслідок проведення апроксимації подані у таблиці 4.3. 

 

  

Рис. 4.10. Схематичне зображення модельних структур, які було 

застосовані для опису МКРН розсіяння на комплексах ПАР-полімер: 

модель «barbell» (а), модель «pearl-necklace» (б) [93,94]. 

 

Аналіз таблиці 4.3 показує, що полімер з молекулярною масою 1 кДа 

суттєво не впливає на структуру міелярної системи. Водночас, додавання 

полімеру з молекулярною масою 𝑀𝑤 > 10 кДа при співвідношенні 

полімер/ПАР х =1 призводить до збільшення лінійного розміру більшої осі 

еліпсоїда. Такий результат може свідчити про виникнення у системі 

комплексів ПАР-полімер. Дійсно, як показує апроксимація для систем з 

меншим вмістом полімеру х=0.2 з молекулярною масою Mw > 10 кДа добре 
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підходить модель сферичних міцел з радіусом r з’єднаних полімером на 

відстані L. У випадку молекулярної маси полімеру 100 кДа, розсіяння 

нейтронів на комплексах ПАР-полімер описується моделлю з n>2 міцелами на 

одному полімерному ланцюжку. Параметр L можна трактувати як характерну 

відстань між міцелами, що знаходяться у складі одного комплексу, який 

варіюється у діапазоні 6  7.5 нм. 

 

Таблиця 4.3 

Параметри моделей отримані з апроксимації малокутового розсіяння 

нейтронів в системі розчинів ДБСК з ПЕГ [14]. 

 1 кДа 10 кДа 20 кДа 35 кДа 100 кДа 

1 

 

ellipsoid ellipsoid ellipsoid ellipsoid ellipsoid 

a=2,8 нм. a=4,5 нм. a=4,3 нм. a=4,8 нм. a=4,4 нм. 

b=1.6 нм. b=1,4 нм. b=1,5 нм. b=1,5 нм. b=1,5 нм. 

z=7 е. z=7 е. z=13 е. z=13 е. -- 

0,2 

 

ellipsoid ellipsoid barbell barbell pearl-necklace 

a=2,5 нм a=3,9 нм. r=1,98 нм. r=2,0 нм. r=2,0 нм. 

b=1.5 нм b=1,6 нм. L=7,5 нм. L=6,1 нм. L=6,1 нм. 

z=10 е. z=13 е. z=9 е. z=3 е. -- 

 

Для знаходження гідродинамічного радіуса 𝑅ℎ міцел та комплексів ПАР-

полімер, нами було додатково проведено дослідження динамічного розсіяння 

світла в системах розчинів ДБСК без полімеру та при додаванні ПЕГ з 

молекулярною масою 35 кДа. Нормовані автокореляційні функції флуктуації 
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інтенсивності світла 𝑔2(𝑞, 𝑡), розсіяного під прямим кутом, зображені на рис. 

4.10 (а).  
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Рис. 4.11. Аналіз автокореляційної функції флуктуації густини міцелярних 

систем (а); Залежність швидкості релаксації від квадрату модуля 

переданого імпульсу систем для міцелярних систем ДБСК (■) та систем з 

додаванням ПЕГ (●) [14]. 

 

Автокореляційна функція флуктуації густини частинок 𝑔1(𝑞, 𝑡) пов’язана 

з функцією розподілу швидкості релаксації 𝐺(𝛤) перетворенням Лапласа: 

 𝑔1(𝑞, 𝑡) = ∫ 𝐺(𝛤)𝑒−𝛤𝑡𝑑
∞

0
𝛤. (4.2) 

Для визначення коефіцієнт дифузії, було проведено виміри автокореляційної 

функції під різними кутами у діапазоні 30  150 та використано формулу: 

 𝐷 = (
𝛤

𝑞2
)|
𝑞→0

. (4.3) 

Гідродинамічний радіус твердих сферичних об’єктів визначається з формули 

Ейнштейна-Стокса: 
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 𝑅ℎ =
𝑘𝑇

6𝜋𝐷
, (4.4) 

де  - динамічна в’язкість розчину. Таким чином, були визначені 

гідродинамічні радіуси міцел з ДБСК 𝑅ℎ = 1.4 нм., комплексів ПАР-полімер 

𝑅ℎ = 10.4 нм., та полімерних клубків ПЕГ 𝑅ℎ = 4.5 нм. Гідродинамічний радіус 

комплексів добре збігається з лінійними розмірами комплексів, які були 

отримані в наслідок апроксимації даних МКРН моделі гантеле подібних 

комплексів (табл. 4.3), тоді як гідродинамічний радіус міцели з ДБСК 

відповідає отриманим параметрам еліпсоїдних міцел (табл. 4.2). 

Іншим можливим механізмом взаємодії між полімером ПЕГ та ДБСК є 

зв’язування індивідуальних молекул водневими зв’язками з утворенням 

надмолекулярних утворень. Структура таких утворень якісно відрізняються 

від комплексів утворених зв’язуванням міцел з ланцюгом полімеру. Проте, 

надмолекулярні утворення ПЕГ-ДБСК можуть формувати структури ламелл 

при достатньо високих відношеннях молекул ДБСК до кількості мономерів що 

припадає на один ланцю полімеру [95]. 
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4.3. Нейтронна рефлектометрія шарів утворених з наночастинок 

золота на кремнієвій підкладинці. 

З метою розробки методу нейтронної рефлектометрії для систем 

полімерних щіток, нами було проведені дослідження профілю густини 

довжини розсіяння шаруватих систем наночастинок золота утворених 

осадженням на кремнієву підкладинку з водної суспензії. Стійкі системи 

водних суспензій наночастинок золота зі стабілізаційною оболонкою з цитрату 

були синтезовані за методом Туркевича [96] у важкій воді (AuNP-D) та легкій 

воді (AuNP-H). Згідно з результататами тунельної електронної мікроскопії, 

середній розмір наночастинок золота становить 18.7 нм. для Au-NP-D та 17.5 

нм. для Au-NP-H. Подвійний шар наночастинок золота було сформовано на 

кремнієвій підкладинці згідно з протоколу описаного у роботах [19,20]. 

Спочатку, за допомогою молекули-лінкера 3-амінопропіл-тріетоксісілану 

осаджувався моношар AuNP-H з водного розчину, потім, до першого шару 

приєднували другий шар наночастинок Au-NP-D з суспензій у важкій воді за 

допомогою функціонільної молекули-лінкера 1,9 - нонандіолу. Методом 

атомно силової мікроскопії було досліджено щільність та середню товщину 

сформованого подвійного шару наночастинок золота [20]. Слід зазначити, що 

щільність упаковка першого шару AuNP-H зумовлена дією електростатичної 

сили відштовхування між частинками [8,39]. Як результат, між частинками 

AuNP-H виникають зазори різного розміру, які заповнюються AuNP-D під час 

формування другого шару. Таким чином, внаслідок нерегулярної структури 

другого шару AuNP-D, загальна середня товщина подвійного шару сягає ~ 30 

нм. замість максимально можливих 36 нм. у випадку щільної упаковки. 
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Рис. 4.12. Рефлектометричні криві рентгенівського випромінювання (а) та 

нейтронів (б) на подвійному шарі наночастинок золота. На вставках 

зображені модельні профілі густини розсіяння [20]. 
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Структуру шарів наночастинок золота на кремнієвій підкладинці було 

досліджено методом дзеркальної рентгенівської (рис. 4.12 а) та нейтронної 

(рис. 4.12 б) рефлектометрії. У випадку рефлектометрії рентгенівського 

випромінювання, колімований пучок відбивався від досліджуваної поверхні з 

повітря. Таким чином, рефлектометрична крива рентгенівського 

випромінювання має характерну для межі поділу двох напівнескінченних 

середовищ кремнію та повітря область повного відбиття за значень  

𝑞 < 0.05 нм−1. Монотонне спадання інтенсивності за законом 𝑅~1/𝑞4 

спостерігається при кутах падіння більших за кут повного відбиття. Також 

спостерігається модуляція кривої відбиття, що спричинена інтерференцією на 

тонкій плівці між двома напівнескінченними середовищами. Профіль густини 

довжини розсіяння тонкого шару утвореного наночастинками золота було 

отримано з апроксимації експериментальних даних модельною кривою та 

подано у вставці до рис. 4.12 а. Профіль ГДР містить два шари наночасток 

золота (ρ= 125 10-4 нм-2) з порівняно високою шорсткістю σ = 3 нм. та 

перехідний шар APTES (ρ= 35 10-4 нм-2) разом з шаром оксиду кремнію (ρ= 12 

10-4 нм-2). Перший шар у профілі ГДР має дещо менше значення ГДР у 

порівнянні з табличним значенням для золота, що може бути пов’язано з менш 

щільним покриттям частинками золота площини підкладинки. Другий шар 

наночастинок золота має ГДР має дифузійну структуру з невираженими 

границями та значною шорсткістю. 

Нейтронна рефлектометрія проводилась у режимі відбиття пучка 

нейтронів що падає з кремнію, тому рефлектометрична крива має ділянку 

повного відбиття на міжфазній границі двох напівнескінченних середовищах 

кремній-повітря. Рефлектометрична крива відбиття нейтронів на шаруватих 

систем наночастинок золота має виразну осциляцію з двома піками 
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спричинену інтерференцією у тонкому шарі. Результат моделювання профілю 

ГДР шаруватих систем подано у вставці до рис. 4.12 б. Згідно результату 

апроксимації, загальна товщина подвійного шару частинок золота сягає 25 нм., 

що менше максимально можливого розміру подвійного шару ~ 35 нм. Добре 

видно, що другий шар наночастинок золота має більшу густину довжини 

розсіяння, не зважаючи на те, що щільність частинок у другому шарі менша за 

щільність у першому при поверхневому шарі згідно результатів атомно 

силової мікроскопії [20]. Такий результат може бути пояснений додатковим 

розсіянням на молекулах дейтерованої води у цитратній оболонці другого 

шару наночастинок золота (рис. 4.13) [19,97]. 

 

 

Рис. 4.13. Схематичне зображення подвійного шару наночастинок золота з 

цитратною оболонкою на кремнієвій підкладинці [20]. 
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4.4 Нейтронна рефлектометрія систем полімерних щіток, 

формування міцел у щільному середовищі полімеру. 

Система полімерних щіток - це тонкий шар коваленто зв’язаних з 

поверхнею підкладинки полімерних ланцюгів для яких виконується умова:  

 𝐷 < √〈𝑟〉2 < ℎ, (4.5) 

де h - відстань від ковалентного зв’язку до іншого кінця полімеру (висота 

полімерної щітки); √〈𝑟2〉 - середня квадратична відстань між кінцями 

полімерного клубка у розчині; D - відстань між двома сусідніми місцями 

кріплення полімеру до підкладинки (рис. 4.14). Висота полімерної щітки 

залежить від рідинної системи у якій знаходиться полімер, тоді як параметр 𝐷 

залежить лише від методу синтезу полімерної щітки і залишається незмінним, 

якщо не враховувати десорбцію полімеру. Висота полімерної щітки у сухому 

стані (ℎ0) завжди менша за значення ℎ у розчині, оскільки розчинник добре 

проникає у шар полімеру, а полімерні ланцюги, у свою чергу, розтягуються. 

Визначають параметр щільності насадження полімерної щітки, як площу 

поверхні що припадає на один полімерний ланцюг:  

 𝜎 = ℎ𝜌𝑁𝑎/𝑀𝑛, (4.6) 

Параметр D визначається при підстановці у вираз (4.6) параметр висоти 

полімерної щітки у сухому стані ℎ0 [98]: 

 𝐷 = √1/𝜎(ℎ0)  (4.7) 

В залежності від властивостей розчинника та щільності насадження 

полімерної щітки можливі декілька режимів полімерної щітки, які 

визначаються зведеним параметром щільності насадження: 
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 𝛴 = 𝜎𝜋𝑅𝑔
2. (4.8) 

При значеннях параметру 𝛴 < 1, має місце система слабко взаємодіючого 

полімеру, при 1 < 𝛴 < 6, полімерні ланцюги починають перекриватися та 

видовжуватися, при 𝛴 > 6, маємо щільну структуру полімерної щітки (рис. 

4.12). 

 

 
 

Рис. 4.14. Схематичне зображення полімерної щітки (ліворуч) та режимів 

полімерної щітки (праворуч) [98]. 

 

Для рефлектометричних досліджень тонких шарів системи полімерної 

щітки ми використовували кремнієву підкладинку з нанесеним на неї шаром 

титану товщиною 5 нм., та шаром оксиду кремнію товщиною 30 нм. методом 

магнетронного напилення. Синтез щільного шару ПЕГ відбувався у декілька 

кроків. Спочатку, для формування на поверхні кремнію гідроксильних груп, 

підкладинка оброблялася концентрованою сірчаною кислотою з пероксидом 

водню у пропорції 1:5 при температурі 100 С протягом 20 хв. Далі, на 

поверхню підкладинки висаджувався однорідний щільний шар (3-

амінопропіл) триетоксисилану з розчину метилового спирту у інертній 

атмосфері аргону протягом доби. Остаточно шар полімеру ПЕГ на підкладинці 

було сформовано методом ковалентного зв’язування полімерного ланцюга 
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ПЕГ - cукцинімідил карбоксиметилового ефіру молекулярної маси 20 кДа до 

амінової групи (3-амінопропіл) триетоксисилану [99]. 

Кремнієва підкладинка з нанесеним на неї шаром полімеру ПЕГ 

поміщалася у рідинну комірку з дейтерованою водою для подальшого 

дослідження полімерного шару у водному середовищі методом нейтронної 

рефлектометрії [100]. Розчин ДБСК 0,2 об. % у дейтерованій воді додавався у 

рідинну комірку для дослідження явища формування комплексів ПАР-полімер 

у щільному середовищі ПЕГ. Експериментальні данні рефлектометрії 

нейтронів на підкладинці без полімеру у дейтерованій воді, підкладинці з 

нанесеним у дейтерованій воді та підкладинці з нанесеним полімером у 

розчині ДБСК зображені на рис. 4.15. (а). Рефлектометричні криві за значень 

𝑞 < 0,014 нм−1 мають повне зовнішнє відбиття нейтронів (R=1), оскільки 

пучок нейтронів потрапляє з середовища з меншим значенням ГДР (𝜌 ≈

2 10−4 нм−2) у середовище з більшим значенням ГДР (𝜌 = 6.3 10−4 нм−2). 

Далі, показник відбиття спадає за законом Френеля R~1/𝑞4 у діапазоні 

0,019 нм−1 > 𝑞 > 0,014 нм−1, та за значень 0,019 нм−1 < 𝑞 

рефлектометричні криві осцилюють з періодом осциляції, ∆ 𝑞 ~ 2𝜋/𝑑, яка 

залежить від товщини шару 𝑑. 
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Рис. 4.15. Рефлектометричні криві систем полімерної щітки на гладкій 

підкладинці (а), та профіль густини довжини розсіяння модельної 

системи (б). 

 

Профілі розподілу густини довжини розсіяння зображені на рис. 4.15. (б) 

було отримано методом моделювання шаруватої структури. Підбір 

теоретичної моделі (2.51) та апроксимація експериментальної 

рефлектометричної кривої методом найменших квадратів (2.52) проводилися 

за допомогою вільного програмного забезпечення MOTOFIT [101]. З 

апроксимації рефлектометричних кривих було отримано параметр товщини 

полімерної щітки d = 6,6 нм. та параметром шорсткості σ = 1,3 нм. З рисунку 

4.15 б добре видно зростання товщини полімерної щітки у розчині ДБСК  

0.2 об. %, що сягає значення d = 9,2 нм. з параметром шорсткості σ = 1,7 нм. 

Товщину сухого шару полімеру ℎ0 = 1,7 нм. було встановлено з 

рентгенівської рефлектометрії, та оцінено відповідну відстань між двома 

сусідніми основами полімерів D = 1,4 нм. Такий результат може свідчити про 

вплив міцел аніонної ПАР на структуру системи полімерної щітки. Зростання 

товщини шару полімеру пояснюється ефектом утворення комплексів ПАР-
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полімер молекул ДБСК з полімерним ланцюгом ПЕГ з молекулярною масою 

понад 10 кДа [102]. 

 

  

Рис. 4.16. Схематичне зображення шарів підкладинки та щільного шару 

полімеру у важкій воді (ліворуч), та явище комплексоутворення ПАР-

полімер у щільному шарі полімеру ПЕГ (праворуч). 
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ВИСНОВКИ 

У роботі методами малокутового розсіяння нейтронів, динамічного 

розсіяння світла, флуоресцентної спектроскопії, нейтронної та рентгенівської 

рефлектометрії було проведено структурний аналіз міцел аніонних 

поверхнево-активних речовин у водних розчинах олеату натрію та додецил 

бензолсульфонової кислоти, досліджено вплив додавання нейтрального 

водорозчинного полімеру поліетиленгліколю на лінійні розміри та 

морфологію міцел в об’ємі розчину, а також досліджено структуру систем 

полімерної щітки з поліетиленгліколю на гладкій поверхні кремнієвої 

підкладинки при додаванні додецил бензолсульфонової кислоти. 

Експериментально отримано ізотерми поверхневого натягу для розчинів 

поверхнево-активних речовин з поліетиленгліколем, з аналізу яких було 

виявлено формування молекулярних комплексів у досліджуваних системах, а 

також отримано критичні точки агрегації та міцелоутворення. 

Отримані у роботі результати дозволяють зробити наступні висновки: 

1. З апроксимації даних малокутового розсіяння нейтронів було отримано 

концентраційні залежності параметрів структури та взаємодії міцел у 

діапазоні концентрацій ПАР 1  16 об.%. Показано, що перехід міцел зі 

сферичної у циліндричну форму відбувається за концентрації ~ 4 об. % 

для олеату натрію та за концентрації ~ 6 об. % для додецил-

бензолсульфонової кислоти. 

2. Проведено дослідження впливу додавання в розчин нейтрального 

полімеру поліетиленгліколю з молекулярною масою 1, 10, 20 та 35 кДа 

у діапазоні концентрацій полімеру 1  11 об.% на параметри структури 

та взаємодії міцел аніонної ПАР. Показано, що у дослідженому 

діапазоні концентрацій ПАР при додаванні поліетиленгліколю 
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молекулярної маси 20 кДа за концентрації 3 об. %., міцелярні системи 

олеату натрію та додецил-бензолсульфонової кислоти не мають другої 

критичної концентрації міцелоутворення. 

3. Проведено дослідження поверхневого натягу водних розчинів олеату 

натрію та додецил-бензолсульфонової кислоти в околі критичної 

концентрації міцелоутворення при додаванні поліетиленгліколю 

молекулярної маси 10, 20 та 35 кДа у діапазоні концентрацій  

1  10 об.%. Отримано значення параметрів критичної концентрації 

міцелоутворення та критичної концентрації агрегації. Доведено, що 

поліетиленгліколь взаємодіє з олеатом натрію та додецил-

бензолсульфоновою кислотою шляхом формування комплексів ПАР-

полімер. 

4. Методом малокутового розсіяння нейтронів досліджено структуру 

комплексів додецил-бензолсульфонової кислоти з поліетиленгліколем 

різної молекулярної маси за низьких концентрацій вільних міцел у 

системі. За результатами малокутового розсіяння нейтронів на 

комплексах ПАР-полімер було визначено розміри вказаних комплексів  

5. Методом динамічного розсіяння світла досліджені комплекси міцел 

додецил-бензолсульфонової кислоти з поліетиленгліколем. Показано, 

що гідродинамічний радіус комплексу перевищує розміри міцел та 

радіус інерції полімеру у розчині. 

6. Показано, що внаслідок взаємодії міцел додецил-бензолсульфонової 

кислоти з поліетиленгліколем у середовищі системи полімерної щітки 

відбувається зміна параметрів полімерної щітки, а саме її висоти. 
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