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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 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 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 мангітних 

рідинних систем, використовуються для синтезу асоціативних полімерних 

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



з нейтральними полімерами або з синтетичними чи біологічними 

поліелектролітами має визначальну характеристику для рідинних систем 

розчинів ПАР з полімерами, при цьому структура утворюваних 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 здійснювалося за 

допомогою ядерно-фізичного методу малокутового розсіяння нейтронів, 

динамічного розсіяння світла та флуорисцентної спектроскопії. Дослідження 

взаємодію молекул ПАР з системою полімерної щітки поліетиленгліколю на 

гладкій поверхні кремнієвої підкладки проводилися за допомогою методу 

нейтронної та рентгенівської рефлектометрії. 

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 

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 

на поверхні кремнієвої підкладинки у рідинній комірці з міцелярним розчино 

та дослідженню шарів наночастинок золота на кремнієвій підкладинці.  

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

ПАР-полімер, малокутове розсіяння нейтронів, нейтронна рефлектометрія, 

полімерні щітки, поверхневий натяг.  



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 with a neutral biocompatible polymer PEG, and 

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

surfactants. 

The liquid systems studied in the work of anionic surfactants are used for the 

synthesis of stable and biocompatible systems of targeted drug delivery, 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 on the properties of system components (surfactant and polymer). 

thermodynamic parameters of the solution. 

The study of the structure of the formed molecular complexes of anionic 

surfactant micelles with a neutral polymer in the volume of solutions was carried out 

by the small-angle neutron scattering, dynamic light scattering, and fluorescence 

spectroscopy. Studies of the interaction of surfactant molecules with the system of a 

polymer brush of polyethylene glycol on a smooth surface of a silicon substrate were 

performed using the method of neutron and X-ray reflectometry. 

The first section of the dissertation is devoted to the literature review on water-

based micellar systems of surfactants and polymers. Along with the presentation of 

the basic concepts of the established science of micelles, the section also provides 

examples of several current problems of molecular physics, the solution of which 

requires study of the ionic surfactant–polymer interaction phenomena. Particular 

attention is paid to the description of the thermodynamics of micelle formation 

processes for the model of active substances and the phase model - two equal 

alternative models that have their field of application. 

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 dodecylbenzene 

sulfonic acid 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. 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 polyethylene glycol 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 polyethylene glycol. 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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