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РС - розсіяння світла, 

ФЕП - фотоелектронний помножувач, 

КФ - кореляційна функція, 

ЛКС - лазерна кореляційна спектроскопія, 

)(W  - розподіл часових інтервалів між імпульсами фотоструму 

ФЕП, 

ТБС – трет-бутиловий спирт, 

βT - ізотермічна стискальність, 

ρ – масова густина розчину, 

ε - діелектрична проникність розчину, 

Т – температура розчину, 

NA - число Авогадро, 

x - мольна частка речовини, що розчинена, компонентів розчину, 

x1, x2 - мольні частки компонентів розчину, 

)( px  - мольна частка, що відповідає особливій точці розчину 

G - термодинамічний потенціал Ґіббса, 

Vμ - молярний об'єм розчину, 

f – рівень флуктуацій концентрації, 

Z – параметр кутової асиметрія розсіяння світла, 
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  - коефіцієнт деполяризації, 

H

V

V

V IIII ,,,0 - інтенсивності розсіяного світла, 

D - коефіцієнт дифузії, 

Θ - кут розсіяння, 

τ, τС – характерний час процесу, час кореляції інтенсивності 

розсіяного світла, 

r – характерний розмір розсіювачів світла, 
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I90,R90 – інтенсивність та коефіцієнт розсіяння світла (коефіцієнт 

Релея), 

H

VI ,
V

VI  – інтенсивності деполяризованого та поляризованого 

розсіянь світла, 

2
sin

4

0





n
q

- хвильовий вектор розсіяння,  

0  - довжина хвилі падаючого випромінювання, 

Bk  - постійна Больцмана 

  - контракція розчину, 

Δ - коефіцієнта деполяризації, 
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Hz  - середнє значення числа водневих зв'язків, утворених 

молекулою ета нолу з молекулами води, 

 – питомий об'єм молекул, 

)(

0

w , 
)(

0

et
, - питомі об'єми молекул чистих компонентів, 

Z – координаційне число, 

.,,, HDR UUUU  - потенціали міжмолекулярної взаємодії між 

частками, потенціал твердосферного відштовхування, 

дисперсійні та усереднені електростатичні взаємодії, 

усереднений по кутах потенціал водневих зв'язків між 

молекулами, 

H
  – усереднене значення енергії водневого зв'язку 

H
  – довжина області перекриття електронних оболонок двох 

сусідніх молекул,  

ijB
 – віріальні коефіцієнти, 

g
(2)

(τ), G
(2)

(τ) – ненормована та нормована кореляційна функція 

другого порядку, 

m3(τ), M3(τ) – ненормована та нормована моменти кореляційної 

функції третього порядку. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Робота присвячена дослідженню фізичної 

природи аномального піку молекулярного розсіяння світла, який 

спостерігається в околі особливої точки розбавлених водних розчинів 

спиртів, які згідно запропонованій Л.А.Булавіним класифікації речовин 

у рідкому стані [1,2] відносяться до молекулярних розчинів.Різке 

загострення інтересу до властивостей водно-спиртових розчинів 

відноситься до середини 60-х років 20-го сторіччя, коли Вукс [3,4], а 

також Ескін і Нестеров [5] відкрили різке зростання інтегральної 

інтенсивності молекулярного розсіяння світла у розведених водно-

спиртових розчинах. В цих роботах було встановлено, що при 

наближенні до концентрації 03.0)( px  (мольні частки) водного розчину 

трет-бутанолу інтегральна інтенсивність молекулярного розсіяного 

світла зростає більш, ніж на порядок. Додамо, що ця точка має всі 

ознаки характерної, або особливої точки фазової діаграми водно-

спиртових розчинів. Цей факт явно відноситься до категорії 

дивовижних, оскільки властивості розчинів при таких низьких 

концентраціях вважалися наближеними до властивостей ідеального 

розчину. Згодом подібні піки інтенсивності молекулярного розсіяння 

світла були знайдені в інших водних розчинах спиртів, а також в інших 

бінарних системах типу вода-β,γ-піколін. 

Практично в той же час було встановлено, що результати 

дослідження аномального (низькоконцентраційного) розсіяння світла 

погано відтворюються. Першими це збагнули Ескін і Нестеров, які 

спостерігали відтворюваність результатів експериментів лише після 

багатьох циклів нагріву та охолодження розчинів. На жаль, 

необхідність подібної процедури не була ні їми, ні подальшими 
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дослідниками пов’язаною із нерівноважними властивостями водно-

спиртових розчинів. 

В той же час були виконані також роботи Рощиної [6], в яких 

було показано, що встановлення стабільності інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла у спиртових розчинах електролітів 

відбувається протягом одного-двох тижнів. Хоча в [3] вже, фактично, 

вказувалась причина незадовільної відтворюваності результатів 

експериментів з молекулярного розсіяння світла, роль довготривалої 

релаксації нерівноважних станів розведених водно-спиртових розчинів 

повністю залишалась неусвідомленою [7]. 

Початком нового етапу у дослідженні властивостей водно-

спиртових розчинів, в яких вже цілком свідомо обговорюється 

важливість відокремлення етапу встановлення рівноважних 

властивостей розчинів, слід вважати роботу [8].  

Слід додати, що у практиці проведення експерименту існує 

емпіричне правило що до витримування виготовленних водно-

спиртових розчинів протягом кількох днів. Доречі, таке ж правило 

використовують і виробники горілчаної продукції.  

З огляду на це, детальне дослідження рівноважних і 

нерівноважних властивостей властивостей водно-спиртових розчинів 

слід вважати вкрай необхідним і актуальним. 

 

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

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на 

кафедрі молекулярної фізики фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у рамках 

Комплексної наукової програми «Конденсований стан – фізичні основи 

новітніх технологій». Зміст роботи був узгоджений з планами роботи 

за держбюджетною темою «Конденсований стан (рідинні системи, 

наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні 
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дослідження молекулярного рівня організації речовини» (№ ДР 

0114U003475). Частина результатів дисертаційної роботи пов'язана 

дослідженнями, які проводились в Одеському національному 

університеті імені І.І. Мечникова в рамках Комплексного проекту 

«Структурні, термодинамічні та кінетичні властивості нанофлюїдів – 

нової генерації інтелектуальних робочих середовищ» за планами 

держбюджетної теми «Рівняння стану, термодинамічні та кінетичні 

властивості нанофлюїдів в околі критичної точки дослідження 

структурування нанофлюїдів на основі кореляційної спектроскопії та 

спектроскопії діелектричної проникності» (№ДР 0113U001377), а 

також держбюджетної теми «Розробка голограмних оптичних 

елементів та пристроїв до мікроскопів для фазового аналізу лазерних 

пучків, відбитих та пропущених мікрооб’єктами»(№ДР 0111U001375). 

 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є встановлення 

фізичної природи довготривалих релаксаційних процесів у розведених 

водно-спиртових розчинах, причин виникнення в них особливих точок 

та зростання флуктуацій в їх околі а також розв’язання проблеми 

утворення аномального (низькоконцентраційного) піку молекулярного 

розсіяння світла у вказаних розчинах.  

Сформульована мета визначає наступні задачі дослідження: 

 виявити та систематизувати закономірності встановлення 

рівноважного стану в розведених водно-спиртових розчинах; 

 дослідити релаксаційні процеси в системі, які зумовлені 

механічними та калоричними збудженнями її  рівноважного 

стану; 

 сформулювати нові уявлення про причини довготривалої та 

короткотермінової релаксації у розчинах, які базуються на 

утворенні зародків двох близьких фаз; 
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 встановити походження особливих точок у водно-спиртових 

розчинах, а також дослідити залежність їх термодинамічних 

координат (концентрації та температури) від характеру 

міжмолекулярної взаємодії та молекулярних параметрів спиртів; 

 дослідити рефракційні властивості водно-спиртових розчинів в 

околі особливих точок, а також їх залежність від ступеня 

нерівно важності; 

 встановити роль незвідних багаточастинкових поляризовностей 

системи у формуванні концентраційних залежностей показників 

заломлення розчинів; 

 виявити фізичну природу нестабільності водно-спиртових 

розчинів в околі особливої точки, дослідити властивості 

флуктуацій в її околі; 

 описати нетривіальні особливості поведінки аномальних піків 

молекулярного розсіяння світла, зокрема, встановити фізичну 

природу їх асиметрії; 

Об’єкт дослідження – рівноважні та нерівноважні процеси у 

розбавлених водних розчинах спиртів та їх мікронеоднорідна 

структура в околі особливих точок. 

Предмет дослідження – фізична природа властивостей флуктуацій в 

околі особливих точок бінарних розчинів, в першу чергу, розбавлених 

водних розчинів спиртів. 

 

Методи дослідження. 

В дисертації використовуються як експериментальні, так і теоретичні 

методи дослідження рівноважних та нерівноважних властивостей 

водно-спиртових розчинів: 1) інтегральна інтенсивність молекулярного 

розсіяння світла; 2) динамічне розсіяння світла, зокрема, лазерна 

кореляційна спектроскопія; 3) рефрактометрія розчинів; 4) фазо-

модульована спекл-інтерферометрія; 4) фотометрія розчинів; 5) 
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кондуктометрія; 6) контракція розчинів;7) незвідні багаточастинкові 

поляризовності. 

Інтегральне розсіяння світла дозволяє виявити і дослідити 

закономірності часової еволюції інтенсивності поляризованого та 

деполяризованого молекулярного розсіяння світла у околі його 

аномального піку. Визначення часових, температурних та 

концентраційних залежностей часу кореляції інтенсивності розсіяного 

світла водними розчинами спиртів у околі особливої точки виконано за 

допомогою динамічного розсіяння світла. Знаходження особливих 

точок водно-спиртових розчинів та визначення їх параметрів 

проведено методами контракції та рефрактометрії розчинів. Незвідні 

багаточастинкові поляризовності використано для інтерпретації 

експериментальних даних з рефрактометрії. Метод фазо-модульованої 

спекл-інтерферометрії використано для безконтактного визначення 

розподілу концентрації у об’ємі розчину. 

 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Доведено, що рівноважний стан водно-спиртових розчинів 

встановлюється протягом одного-двох тижнів, що дозволяє 

зрозуміти причини невідтворюваності різнобічних 

експериментальних результатів, перш за все - з методу 

молекулярного розсіяння світла. 

2. Встановлено існування особливих точок на фазовій діаграмі 

водних розчинів спиртів. Особлива точка розчину визначається 

як точка перетину кривих концентраційних залежностей 

контракції за різних температур. Ця точка перетину співпадає з 

положенням аномального максимуму інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла.  
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3. Показано, що поведінка контракції узгоджуються з 

теоретичною моделлю усереднених потенціалів взаємодії між 

молекулами води та спирту. 

4. Встановлено, що виникнення особливих точок зумовлено 

відхиленнями структури води від гомогенної, яка відповідає 

усередненому радіально-симетричному потенціалу і 

спостережено за температур, вищих від характеристичної для 

води - 42˚С.  

5. Доведено існування неоднорідної структури водно-спиртових 

розчинів у їх рівноважних станах; нано- та мезонеоднорідності 

в них формуються лише за концентрацій, близьких до 

концентрації, яка відповідає особливій точці розчинів. 

6. Показано, що асиметрія піку аномального розсіяння світла  у 

водних розчинах спиртів зумовлена існуванням двох близьких 

фаз, одна з яких існує у вигляді нано- та мезоскопічних 

зародків у розчині, що слід тлумачити як другу фазу. Перехід 

між фазами відбувається за флуктуаційним механізмом.  

7. Встановлено емпіричні закономірності залежності висоти 

максимумів аномального розсіяння світла, їх ширини, а також 

ступеня їх асиметрії від молекулярної маси спиртів 

метанолового ряду.  

8. Оцінено розміри просторових неоднорідностетей, які 

породжують аномальне розсіяння світла в околі особливої 

точки.  

9. Показано, що розклад N-частинкової поляризовності розчину 

за незвідними багаточастинковими внесками дозволяє 

повністю інтерпретувати експериментальні значення показника 

заломлення 
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10. Встановлено закономірності релаксації нерівноважних станів 

водно-спиртових розчинів, які отримано механічними або 

калоричними збудженнями їх рівноважного стану.  

 

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження, описані в 

дисертаційній роботі показують, що водні розчини спиртів, а також 

багатьох інших низькомолекулярних речовин, типу  , піколінів, 

характеризується довготривалим періодом встановлення в них 

рівноваги. Ця обставина є надзвичайно важливою для оптимізації 

багатьох технологічних процесів та підвищення їх продуктивності. Не 

менш важливим є також розробка теоретичних засад, які б пояснювали 

причини такої довготривалої релаксації, а також дозволяли б 

обчислювати параметри релаксаційних процесів. Характер протікання 

релаксаційних процесів визначає також частотну та просторову 

дисперсію швидкості поширення звуку, зсувної в’язкості, 

теплопровідності та діелектричної проникливості. В роботі доведено 

існування особливих точок на фазовій діаграмі розчинів та суттєво 

уточнена поведінка коефіцієнту рефракції розчинів в околі їх 

особливих точок. Отримані результати уточнюють табличні дані, що є 

важливим у практичному використанні цих розчинів та сприяють 

побудові адекватної теорії флуктуаційних процесів у молекулярних 

розчинах. 

 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, 

положення і висновки, що виносяться на захист, отримані здобувачем 

особисто. У роботах, опублікованих у співавторстві, [9,11,12,15-18,20-

26] особистий внесок дисертанта є визначальним і полягає в тому, що 

ним здійснювалася постановка задачі, більшість результатів була 

отримана та оброблена особисто здобувачем. В роботі [19], що 

виконана у співавторстві з В.П.Желєзним та його групою дисертантом 
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отримано експериментальні дані методом лазерної кореляційної 

спектроскопії та проведено їх аналіз. Роботи [10,13-14,27-30] виконано 

з співавторами на паритетних засадах. Здобувачем особисто зроблено 

більшість доповідей на конференціях. 

 

Апробація результатів дисертації. Основні результати 

досліджень, що ввійшли до складу дисертаційної роботи, пройшли 

апробацію на таких міжнародних наукових конференціях: International 

Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problem (14-19 September, 

2001, Kyiv, Ukraine), The 8th International Conference on Correlation 

Optics (September 11, 2007 Chernivtsi), XXI Galyna Puchkovska 

International School-Seminar "Spectroscopy of Molecules and Crystals" 

(Beregove, Crimea, Ukraine, September 22-29, 2013), XXII Galyna 

Puchkovska International School-Seminar "Spectroscopy of Molecules and 

Crystals" (Chinadiyovo, Zakarpattia, Ukraine, September 27-29, 2013), XIII 

Ukrainean Conference on Macromolecules (Kyiv, October 7-10, 2013), 

Сьома  науково-технічна  конференція ―ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан 

і перспективи‖ (22 - 23 квітня 2008 р. м. Київ, Україна), IV 

международная конференция, посвященной памяти акад. 

А.К.Атахаоджаева (Самарканд 30 мая-6 июня, 2013, Узбекистан), 

EMLG/JMLG Annual Meeting 2011, New outlook on molecular liquids 

from short scale to long scale dynamics (11-15 September 2011, Warsaw, 

Poland), 5th Int. Scientific and Technical Conf. ―Sensors Electronics and 

Microsystems Technology‖ – SEMST-5 (June 4-8, 2012, Odessa, Ukraine), 

9
th

 International Conference  on Cryocrystals and Quantum Crystals 

(Odessa, 2012), The International Workshop Transport Phenomena in 

Fluids», TPF-1. (24-26 June, 2013, Kyiv, Ukraine), 6th International 

Conference Physics of Liquid Matter: Modern Problems (May 23–27, 2014, 

Kyiv, Ukraine), ХХХХII Международной научно-практической 
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конференции «Применение лазеров в медицине и биологии (28-31 мая, 

Харьков-2014). 

 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, семи розділів, висновків та списку використаних 

джерел із 310 найменувань. Дисертація містить 82 рисуноки і 8 

таблиць. Кожний розділ завершується короткими висновками. Повний 

обсяг дисертації становить 292 сторінки, обсяг основного тексту – 253 

сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

АНОМАЛЬНЕ РОЗСІЯННЯ СВІТЛА ВОДНИМИ 

РОЗЧИНАМИ СПИРТІВ 

 

У цьому розділі розглядаються найбільш важливі факти, які 

спричинили виконання дисертаційної роботи. Мова іде, перш за все, 

про дослідження аномального зростання інтегральної інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла у водних розчинах спиртів за малих 

концентрацій. Особлива увага звертається на існування особливих 

точок на фазовій діаграмі водно-спиртових розчинів. Останні 

визначаються як точки, в околі яких: 1) інтенсивність молекулярного 

розсіяння світла зростає на порядок, або більше; 2) спостерігається 

перетин концентраційних залежностей адіабатичної стисливості за 

різних температур; 3) має місце перетин кривих зсуву компонент 

Мандельштам-Бріллюена за різних температур; 4) теплоємність 

системи набуває максимального значення й 5) коефіцієнт самодифузії 

молекул води приймає мінімальне значення. Важливою обставиною є 

те, що концентраційний інтервал, у якому спостерігається аномальне 

зростання світла є надзвичайно вузьким, що відрізняє його від 

класичного розсіяння на флуктуаціях концентрації. 

 

 

1.1. Дослідження розчинів за допомогою розсіяння світла 

 

Методи розсіяння світла займають особливе положення у 

молекулярній оптиці та молекулярній фізіці взагалі [3, 31, 32]. 

Практична бесконтактність та висока інформативність зробили 
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невідємним застосування методів розсіяння світла при комплексному 

дослідженні фізико-хімічних процесів у розчинах. 

У методах интегрального розсіяння світла (статичного розсіяння) 

[3] інтенсивність розсіяння світла розчинами може бути представлена у 

вигляді суми інтенсивностей розсіяння на флуктуаціях густини Iпл, 

флуктуаціях концентрації Iк і флуктуаціях анізотропії Iан: 

анкпл IIII 
.  

Розсіяння на флуктуаціях анізотропії важко розрахувати [3] і 

тому його враховують через коефіцієнт деполяризації 
V

V

H

V II . Тут, 

при вертикальній поляризації падаючого випромінювання, 
H

VI - 

інтенсивність розсіяного світла з горизонтальною поляризацією 

(інтенсивність анізотропного світлорозсіяння) і 
V

VI - інтенсивність 

розсіяного світла з вертикальною поляризацією (інтенсивність 

ізотропного світлорозсіяння). Для кута розсіяння 90
0
 внесок розсіяння 

на флуктуаціях анізотропії враховується множником Кабанна 

 





76

66
кпл III

.  

Частіше в літературі використовуться коефіцієнт розсіяння світла 

під кутом 90˚ (коефіцієнт Релея), який вводится як 

V

r

I

I
R

2

0

90  ,      (1.1) 

тут I й I0 – інтенсивності розсіяного і зондуючого випромінювання 

відповідно r – відстань від об'єму V , що розсіює, до детектора 

випромінювання. Коефіцієнти розсіяння на флуктуаціях густини  ГR та 

концентрації  КR в розчинах виражаються: 
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де k - постійна Больцмана, T - температура, βT - ізотермічна 

стискальність, ρ - масова густина розчину, ε - діелектрична проникність 

розчину, NA - число Авогадро, x1, x2 - мольні частки компонентів 

розчину, G - термодинамічний потенціал Гиббса, Vμ - молярний об'єм 

розчину.  

На ізотермах ізотропного розсіяння світла спостерігається 

наявність максимуму. Коефіцієнт розсіяння на флуктуаціях 

концентрації представляють у вигляді 
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 (1.4) 

 

тут f – рівень флуктуацій концентрації [3]. Наявність максимуму 

обумовлена появою в розчині флуктуацій концентрації. Знання 

термодинамічних властивостей розчинів дозволяє розрахувати 

концентраційну залежність інтенсивності розсіяного світла [33].  

 Методи динамічного розсіяння світла, у тому числі лазерна 

кореляційна спектроскопія [34], дозволяють знайти характерні часи 

оптичних неоднорідностей, які пов'язані з їх рухами. Таким чином, 

наприклад визначається гідродинамічний розмір оптичних 

неоднорідностей за коефіцієнтом Ейнштейна, виходячи з дифузійного 

наближення. 

 Методи кутової анізотропії інтенсивності розсіяного світла 

дозволяють незалежно від динамічного розсіяння оцінювати розмір 
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розсіювачив, якщо він не значно менший за довжину хвилі світла [35-

37]. 

 Комбінаційне розсіяння світла [39], разом з класичними 

аустичними методами дослідження розчинів [40], дає широку 

можливість досліджувати міжмолекулярну взаємодію та процеси їх 

структурування. 
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1.2. Аномальний максимум розсіяння світла в розведених 

водних розчинах спиртів. Визначення особливої точки 

 

Молекулярне розсіяння світла стало одним з основних засобів 

вивчення властивостей розчинів ще в 50-ті роки минулого сторіччя й 

залишалося таким протягом усіх наступних 60-ти років. Це пов'язане з 

тим, що розсіяння світла пов'язане з мікроскопічними оптичними 

неоднорідностями різного масштабу, які можуть вимірюватися шляхом 

зміни кутів розсіяння, а характер їх часової залежності – шляхом 

вимірювання частоти розсіяного світла[3, 31, 41-43]. 

М.Ф. Вуксом у Ленінградському університеті було виявлено й 

докладно описано існування особливої точки в сталих (рівноважних) 

станах розведених водно-спиртових розчинах[3, 44-46]. Було показано, 

що у водно-спиртових розчинах залежність повної інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла (МРС) від концентрації має два 

максимуми: один з них – основний - за концентрації спирту х ~ 0.2÷0.5 

та інший, більш різкий максимум, за концентрації спирту х ~ 0.01÷0.05 

(див. рис.1.1). Основний максимум обумовлений розсіянням світла на 

флуктуаціях концентрації. Його положення й амплітуда чітко 

корелюють з розрахунками, проведеними в рамках термодинамічної 

теорії флуктуації. Зміна температури дозволяє локалізувати критичну 

точку розшаровування, в околі якої спостерігається критична 

опалесценція світла. Зауважимо, що розсіяння теплових нейтронів при 

наближенні розчину до критичної температури розшаровування має 

аналог – нейтронну критичну опалесценцію [2, 47]. 
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Рис.1.1. Концентраційна залежність інтегральної інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла у водних розчинах спиртів: 1 - 

низькоконцентраційний максимум, 2 - основний максимум 

 

Природа низькоконцентраційного максимуму дотепер детально 

не вивчена. Разом з тим, експерименти по дослідженню 

концентраційної залежності теплоємності водно-спиртових розчинів 

показали наявність максимуму там же, де знаходиться додатковий 

максимум молекулярного розсіяння світла. Передбачається, що це 

свідчить про наявність структурних змін у розглянутих системах [3, 7].
 

Необхідно підкреслити, що відтворене аномальне зростання 

інтенсивності розсіяння світла за концентрацій спиртів х ~ 0.01-0.05 

мольної частки спостерігається тільки в сталих станах розчинів. 

Прийнято говорити, що максимум інтенсивності молекулярного 

розсіяння світла формується при наближенні до ос обливої точки 
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розчину. Положення особливої точки й величина максимуму 

інтенсивності природно залежать не тільки від концентрації, але й від 

температури та тиску розчинів. 

Аномальне зростання інтенсивності молекулярного розсіяння 

світла в околі особливих точок бінарних розчинів явно вказує на те, що 

рівноважний (однорідний) стан розчину є нестійким. У його 

безпосередній околі знаходиться метастабільний стан з близькими 

значеннями хімічних потенціалів компонентів, але помітно іншим 

характером локальної структури. Зростання інтенсивності МРС є 

наслідком флуктуаційних переходів між рівноважними й 

метастабільними станами (див. Розділ 7). 

 

 

1.3. Калоричні, акустичні й спектральні особливості розчинів 

в області аномального розсіяння світла 

 

Вукс М.Ф, Анісімов М.А. і ряд інших авторів [3, 6, 7, 45, 48, 49, 

50-53] описували аномальне розсіяння світла як процес споріднений 

фазовому переходу 2-го роду, то мовою термодинаміки фазових 

переходів можна використовувати в якості характерного параметра 

теплоємність розчину. 

Теплоємність є універсальною фізичною властивістю, що має 

аномальний характер поблизу фазового переходу 2-го роду будь-якої 

природи. Теплоємність звичайно проходить через гострий максимум з 

розривом. Досить розповсюдженими видами фазових переходів є 

розмиті фазові переходи [7]. У роботі [53, 54] проведені вимірювання 

концентраційних залежностей теплоємності розчину трет-бутанол - 

вода за різних температур від кристалізації до Т≈330 К, а також 

вивчена діаграма плавкості. Спостережуваний пік аномального 

розсіяння світла [3, 7, 45, 55] перебуває в тій же області концентрацій 
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трет-бутанола у водному розчині, що й аномалія теплоємності. 

Результати дозволили (для опису аномального розсіяння світла) 

запропонувати модель фазового переходу типу порядок - безлад на 

масштабах ближнього кристалічного порядку в рідкій фазі. 

На рис. 1.2 показана гостра λ-подібна залежність теплоємності 

від концентрації. Така поведінка теплоємності є найбільш характерною 

рисою фазових переходів 2-го роду. АнісімовМ. А. [7,61] припускає, 

що спостережувана аномалія теплоємності пов'язана з флуктуаціями 

деякого параметра порядку, радіус кореляцій флуктуації якого, росте за 

законом 


 TrrC 0 . І при досягненні rc характерного масштабу 

ближнього кристалічного порядку, λ - аномалія почне розмиватися. 

Приймаючи .3,02,00 нмr  й 3/2 , виходить, що при |ΔT| ≈10
-2

 

радіус кореляції нмrC 5 . У «кристалику» такого розміру міститься 

10
3 

- 10
4
 молекул третинного бутанолу. Така кількість молекул 

дозволяє говорити про прояв колективних ефектів. 

Згідно Самойлову [56], при плавленні льодовий каркас частково 

руйнується, розбиваючись на окремі кластери. При цьому частина 

молекул води переходить у порожнечі пухкої гексагональної 

структури. Однак більша частина порожнеч залишається 

незаповненою. Розчинення неелектролітів у воді при досить малих 

концентраціях відбувається шляхом вбудови молекул розчинної 

речовини у порожнечі. При цьому частина молекул води витісняється з 

порожнеч у вузли решітки [57-59]. Процес вбудови супроводжується 

зростанням масштабу ближнього кристалічного порядку. Серед інших 

неелектролітів спирти виділяються здатністю при розчиненні у воді 

вбудовувати кисень гідроксильних груп безпосередньо в каркас води, 

підсилюючи ефект стабілізації її структури [57]. Структурний перехід 

[45] відбувається після деякої "критичної" концентрації, коли 
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подальше додавання неелектроліту призводить до дестабілізації й 

наступного руйнування каркаса. 

 

Рис.1.2. Ізотерми концентраційної залежності теплоємності 

розчину вода - трет-бутанол [7, 61] T˚K: 1 –  273, 2 – 283, 3 - 293, 4 - 

303, 5 - 313, 6 - 323 

 

Однак, подібний опис  не може пояснити всієї сукупності 

експериментальних даних [7] й, насамперед, максимуми на 

температурних залежностях теплоємності за концентрацій, менших 0,1 

мольних часток спирту. Залежність же температури, що відповідає 

максимальній надлишкової теплоємності, від концентрації (рис. 1.3) 

може свідчити про існування цілої лінії переходів [7]. 

Для пояснення даних по системі вода - третинний бутанол у 

роботі [7] запропонована (разом з уявленнями про стабілізацію 
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каркаса) модель розчину. Для даної моделі конкретний механізм 

вбудови молекул третинного бутанола в льдоподобний каркас не дуже 

важливий, основним є наявність ближнього кристалічного порядку.  

/  

 

Рис. 1.3. Залежність максимальної надлишкової теплоємності 

(1) та відповідної їй температури  2xTC  (2) від концентрації 

розчину вода – третинний бутанол [7] 

 

Відповідно до континуальної моделі [56, 62], вода являє собою 

безперервну сітку водневих зв'язків. Якщо прийняти, що ОН група 

спирту заміщає вузол решітки, і три СН3 групи займають три 

порожнечі та число порожніх комірок у чотири рази менше числа 

молекул води [7, 62, 63], то відношення числа молекул спирту до числа 
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молекул води при максимально можливому заповненні каркаса буде 

1:12, тобто 0,077 мольних часток спирту. 

Потрапивши в порожнечі каркаса, молекула спирту деформує 

його, що приводить до ефективного відштовхування (пружного 

походження) між найближчими молекулами спирту. У цьому випадку, 

існує лінія фазових переходів  2xTC  з максимумом, що відповідає 

"стехіометричному" складу. 

В даному випадку роль молекул іншого сорту грають вакансії 

(незаповнені комірки). Ці вакансії існують за концентрацій спирту 

менших, ніж 0,08 мольних часток. 

"Стехіометричному" складу відповідає концентрація порядку 

0,04 мольних часток спирту. Вище лінії ТС, зображеної на рис. 1.3, ці 

вакансії розташовані хаотично, а нижче - чергуються з молекулами 

спирту. 

Гамільтоніан такої системи може бути представлений у вигляді 

[7] 
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ttEttEttEH 22121121 ,  (1.5) 

 

тут 11E , 12E  - енергії взаємодії молекул води між собою (з тими, що 

перебувають у вузлах решітки) і з молекулами спирту, ( 22E  ) – енергія 

ефективного відштовхування між молекулами спирту, що перебувають 

у порожнечах. Величина it  приймає значення 1, якщо вузол i решітки 

зайнятий молекулою води, і значення 0, якщо вузол i решітки вільний. 

У цьому випадку, коли основний інтерес пов'язаний з упорядкуванням 

молекул спирту, змінна ti замінюється її середнім значення 1 tti . 
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У рамках даної моделі, автором [7] отримане рівняння для лінії 

переходів  2xTC  

 

 mmETC  14 22 ,     (1.6) 

 

тут m визначає заповнювання спиртом підгратки вакансій. Ця величина 

пов'язана з концентрацією спирту x2 співвідношенням 

   2221 1 xtxNNm  , де N1 й N2 - число вузлів каркаса води й підгратки 

вакансій. 

Формула (1.5) добре описує залежність температури максимумів 

теплоємності від концентрації спирту (рис. 1.3). Вершина кривої 

відповідає "стехіометричному" складу m = 0,5, що відповідає змісту 

спирту порядку 0,04 [7]. 

Анісімов М. А. звертає увагу на ідеалізування даної моделі: 

1. Квазікристалічний порядок у воді є ближнім і фазовий 

перехід (а, отже, і аномалія теплоємності) розмивається, коли радіус 

кореляції флуктуацій параметра порядку Cr  порівнюється з розмірами 

мікрокристаликів (у термінах [4]). Стабілізація каркаса в міру 

додавання спирту у воду призводить до збільшення масштабу 

ближнього порядку й зменшенню ступеня розмитості переходу. 

Дійсно, значення максимуму теплоємності монотонно зростає аж до 

концентрацій спирту порядку 0,07 мольних часток. 

2. Наявність молекул води в порожнечах каркаса приводить 

до майже постійного зрушення температури переходу на величину 

порядку різниці енергій зв'язку молекул води, що знаходяться у каркасі 

й порожнечах. За концентрацій 0,07 мольних часток спирту, описувана 

моделлю картина, додатково спотворюється тим, що ще до досягнення 

максимального заповнення порожнеч частина спирту залишається поза 

льодоподібним каркасом. Це приводить до того, що в інтервалі 



30 

 

концентрацій спирту 0,07 - 0,09 мольних часток величина m слабо 

змінюється й відповідно мало змінюється  2xTC . У цьому ж інтервалі 

починається дестабілізація, а потім і швидке руйнування 

льодоподібного каркаса, і впорядкування молекул спирту стає 

неможливим.  

Варто зауважити, що впорядкування третинного бутанолу у воді 

не є чимось унікальним. Так, у слабких водних розчинах електролітів 

спостерігалися явища [35], які, очевидно, можна також розглядати як 

структурні фазові переходи. 

Дослідження теплоємності водних розчинів речовин, що 

відносяться до різних класів хімічних сполук [7], показали, що 

аномалія теплоємності також не є універсальним ефектом для водних 

розчинів. У роботі [64] досліджувалася теплоємність водних розчинів 

тетрагідрофурана, що, як і ТБС, стабілізує структуру у водному 

розчині й, крім того, утворює з водою кластери у твердій фазі. 

Авторами [64] у вивченому діапазоні концентрацій і температур не 

виявлено ніякої аномалії. На підставі цього в [7] робиться висновок про 

те, що універсальний ефект стабілізації й подальшого руйнування (при 

більших концентраціях неелектроліту) структури водного розчину сам 

по собі не призводить до аномалії теплоємності, якщо він не 

супроводжується фазовим переходом типу порядок - безлад. 

Важливий внесок у дослідження фізичної природи аномального 

розсіяння світла водними розчинами спиртів, а також неелектролітів 

типу пиридінів, піколінів, ацетону та ін. належить работам групи 

Ланшиної [65-86]. У цих роботах вперше було виявлено існування 

аномального розсіяння світла у водних розчинах з неспиртовими 

компонентами, таким чином, стає зрозумілим, що водневий з`вязок не 

є принципово важливим для наявності аномалій. Крім того, було 

доведено [65-68], що специфічна поведінка системи в околі особливих 

точок проявляється також в акустичних явищах. На рис. 1.4 
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представлені ізотерми адіабатичної стисливості 
S  в залежності від 

мольної долі ацетону з домішками третього компоненту. До речі, точка 

перетину температурних залежностей адіабатичної стисливості в 

работах Ланшиної називається «інверсною точкою». Видно, що 

домішки не впливають на концентраційне положення інверсної точки, 

тобто ефект залежить від взаємодії води та неелектроліту. 

 

Рис.1.4. Адіабатична стисливість, для водних розчинів 

ацетону в залежності від концентрації за різних температур 

T˚C: 1- 10, 2- 25, 3- 40 та концентрації хлориду натрію 

моль

мг
m, (I-0, II-0,4, III-1,0, IY-2,0). [87] 

 

Особливе значення має робота [81], в якій досліджуються 

властивості водних розчинів н-пропанолу за допомогою нових 
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перспективних методів позитроної спектроскопії та поглинання світла 

сольватованими електронами. На жаль, через відносно малу 

поширенність цих методів, а також відсутність їх детальної розробки, 

тлумачення отриманих результатів не є беззаперечним. 

Окрему зацікавленість у дослідженні аномального розсіяння 

світла у розведених розчинах спиртів та неелектролілів викликають 

роботи групи Сабірова [89-102] з Самаркандського університету. 

Основна увага в цих роботах приділяється дослідженню зсуву 

компонентів Мандельштама-Бріллюена в залежності від температури 

та концентрації розчиненого компененту. Показано, що концентраційні 

залежності зсуву частоти КМБ за різних температур перетинаються в 

одній точці (див.рис.1.5).  

 

 

Рис.1.5. Ізотерми концентраційних залежностей для компонент 

Мандельштама-Бріллюена [94] ( ccMB ),2/(   - швидкість 

світла у вакуумі) у водних розчинах гамма-піколін за температур Т˚С: 

1 -10, 2- 20, 3- 30, 4- 40, 5- 50, 6-60, 7- 70, 8- 80 
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Значення концентрації цієї точки в точності співпадає з 

положенням особливої точки у цьому розчині. Цей результат має 

неаби-яку цінність, оскількі показує, що існування особливої точки 

розчинів проявляється також на гіперзвукових частотах, тобто не має 

чисто термодинамічного походження. Показано також, що характер 

зсуву суттєво змінюється за температур, вищих від 45˚С. Цей висновок 

добре узгоджуєтся з висновком, зроблених у роботах Л.А.Булавіна зі 

співавторами [103-106], стосовно зникнення квазікристалічного стану 

води за температур CT 042 . 

Таким чином, різноманіття експериментальних даних по 

аномальному розсіянню світла, досліджені особливості інших фізичних 

величин у цій же концентраційній області свідчать про складну й не 

завжди адекватно описану фізику процесів.  

 

 

1.4. Мезомасштабні просторові неоднорідності в околі 

особливої точки  

 

Дуже цікавим доповненням до викладених результатів є факти, 

встановлені для водних розчинів 3-метилпіридину з домішками 

антагоністичної солі у роботі [107]. Було показано, що характер часової 

залежності нормованих кореляційних функцій інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла істотно залежить від температури (див. 

рис.1.6).  

З рис.1.6 випливає, що часові залежності кореляційних функцій 

інтенсивностей молекулярного розсіяння світла при CT 025  вказують 

на існування тільки одного релаксаційного процесу з характерним 

часом c5

1 10~  , що відповідає дифузійному механізму розсмоктування 
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флуктуацій концентрації. При більш низьких температурах, Сt 025.  , 

спостерігається прояв двох релаксаційних механізмів, один із яких 

характеризується тим же часом релаксації c5

1 10~  , а інший – 

характерним часом c2

2 10~  , який відповідає часу розсмоктування 

крапель радіуса 510~ 

rr
 
[107-110]. 

 

 

 

Рис. 1.6. Нормовані автокореляційні функції інтенсивності 

розсіяного світла [107], отримані для потрійного розчину 3MP–D2O–

NaBPh4 при куті розсіяння 90º. Концентрація 3-метилпіридину 

становить 0.0755 мольної частки, а солі NaBPh4 – 7.07 ммоль·л 
-1

. 

 

У роботах [107, 109] показано, що релаксаційні механізми з 

характерним часом c2

2 10~  спостерігаються як у водних розчинах 3-

метилпіридину з домішкою антагоністичної солі, так і без неї. 

Відзначимо, що 3-метилпіридин не відноситься до спиртів. Крім того, 
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існування повільної релаксаційної моди не залежало від типу води - 

легкої або важкої. 

Згідно [107] ці повільні моди теплових рухів спостерігалися 

тільки для забруднених зразків і зникали при низькотемпературній 

фільтрації розчинів. При цьому мова йде про гідрофобні домішки.
30

 

Після фільтрації повільні моди відновлювалися шляхом додавання 

мікрокількості гідрофобної домішки (~ 10
-5

 мольної частки). На жаль, 

залишається неясним, який час витримувався «очищений» розчин після 

фільтрації. Важливість цього моменту явно ілюструє рис. 1.7 взятий із 

цієї ж роботи. Відповідно до нього, встановлення рівноваги у водному 

розчині 3-метилпіридина з додаванням антагоністичної солі 

відбувається протягом 40-50 днів після виготовлення розчину. 

Настільки помітну реакцію розчину на додавання мікродомішок 

природно пояснити тим, що водний розчин 3-метилпіридина, фактично 

перебуває в неглибокому метастабільному стані [111-113]. З такою же 

реакцією системи ми стикаємося, коли в переохолоджену воду додаємо 

іони[114]. 
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Рис. 1.7. Часова залежність величини гідродинамічного радіуса 

мезомасштабних крапель [107], утворюваних в потрійному розчині 

3MP–D2O–NaBPh4  за температури 25 °С. Концентрація 3-

метилпіридина становить 0.0759 мольної частки, а солі NaBPh4 – 6.88 

ммоль·л
-1

 [107] 

 

До висновку про існування мезомасштабних неоднорідностей 

призводить і малокутове розсіяння нейтронів [107]. У доповнення до 

цього, у потрійній системі 3MP–D2O–NaBPh4 були виявлені періодичні 

структури із просторовим масштабом 10 нм. Їх зв'язок з повільними 

рухами в системі не вбачається. З нашої точки зору існування подібних 

локальних структур є цілком природним, оскільки воно безпосередньо 

пов'язане з ефектами кластеризації. 

В рамках нашого підходу, причину виникнення мезо-структури в 

розглянутому розчині варто шукати в кластеризації розчину. Більш 

точно, спочатку утворюються елементарні кластери, що складаються з 
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wz  молекул води й 
az  молекул 3-метилпіридину. Різні елементарні 

кластери, взаємодіючи між собою за допомогою дисперсійних й 

електростатичних сил, прагнуть утворити краплю мезо-масштабних 

розмірів. При досягненні певних розмірів краплі, стають нестійкими 

через малість поверхневого натягу. Внаслідок теплових флуктуацій 

краплі, розмір яких перевищує 510~ 

rr см, розпадаються на більш 

дрібні й процес подібної структуризації розчину триває необмежено 

довго. Наявність мікродомішок може стимулювати процеси 

кластеризації або пригнічувати їх. Детально роль процесів 

кластеризації в розведених водних розчинах спиртів в околі їх 

особливих точок описана в роботах [111-113].
 

 

г) Індуковані мікро-неоднорідності у водних розчинах трет-

бутилового спирту. 

Результати, отримані у роботах [108,109] для водних розчинів 

трет-бутилового спирту методами динамічного розсіяння світла, є 

принцповими для подальшого розгляду механізму утворення 

аномального розсіяння світла у розчинах вода-спирт. Концентрація 

спирту становила 0.07÷0.08 мольних часток, що помітно відрізняється 

від концентрації в особливій крапці ( 03.0x ). Аналізуючи часову 

залежність кореляційної функції інтенсивності розсіяного світла, було 

встановлено, що вона визначається двома характерними часами, які 

відрізняються друг від друга приблизно на 3 порядки. Їм відповідають 

просторові неоднорідності, що мають масштаб нанодиапазону ~10 Å і  

мезомасштабні (~1000 Å). 

При зниженні температури з 22ºС до 8ºС інтенсивність розсіяння 

світла істотно зростала, при цьому основний внесок у неї вносили 

мезомасштабні неоднорідності. Для з'ясування природи цього 

зростання, досліджуваний розчин при 8ºС пропускався через фільтр із 
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порами розміром 20 нм. Після фільтрації інтенсивність розсіяного 

світла зменшувалася до значень, які відповідають звичайному 

розсіянню світла на флуктуаціях концентрації. Часова кореляційна 

функція інтенсивності розсіяного світла також визначалася тільки 

одним часом релаксації, порядку 10
-5

с, що відповідає  процесу  

концентраційної  дифузії (
c

Dq
D

5

2
10~

1
~ 

 при 
1510|~| смq


). 

Виходячи із цього факту, в [109] було висловлене припущення, 

що мезомаштабні неоднорідності утворюються завдяки присутності 

домішок пропиленоксида, який є природним супутником при синтезі 

трет-бутанолу. 

Для перевірки цього припущення у відфільтрований при низькій 

температурі розчин трет-бутанолу авторами [109] уводився 

пропиленоксид, концентрація якого становила 7·10
-5

 мольной доли. 

Інтенсивність розіяння світла різко зростала, а її часова кореляційна 

функція знову визначалась двома характерними часами, що 

відповідають різним просторовим масштабам оптичних 

неоднорідностей. 

Необхідно відзначити, що збільшення концентрації 

пропиленоксида в розчині вода-трет-бутанол від 7·10
-5

 до 3·10
-3

 

мольної частки супроводжувалось «відповідним» зростанням 

інтенсивності молекулярного розсіяння світла, в звязку с чим зроблено 

висновок про пропорційне збільшення числа неоднорідностей. 

Поява додаткових внесків у молекулярне розсіяння світла при 

додаванні третього компонента раніше відзначалося також Вуксом [3]. 

Додавання інших домішок, близьких до пропиленоксиду по 

молекулярній масі й хімічній будові, не приводить до аномального 

зростання світлорозсіяння. Тому з роботи [47] може випливати, що 

пропиленоксид є специфічною домішкою, що индуцирує 

мікронеоднорідну структуру водного розчину трет-бутанолу. 
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Стимулювання процесу кластеризации у водному розчині трет-

бутанолу за допомогою мікро-домішок пропиленоксиду здається нам 

цілком можливим. Це вказує на те, що мікро-однорідний стан водного 

розчину трет-бутанола є метастабільним. Внесення невеликих 

кількостей пропиленоксиду може стимулювати утворення крапельок 

мікро-неоднорідної фази так само, як внесення іонів у переохолоджену 

воду стимулює появу зародків льоду. Тому наявність мікро-кількостей 

пропиленоксиду у вихідному розчині або їхнє штучне введення у 

відфільтрований розчин вода-трет-бутанол супроводжується 

утворенням мезомасштабних крапельок мезо-неоднородної фази, які й 

приводять до аномального зростання інтенсивності молекулярного 

розсіяння світла. 

Тут, однак, нез'ясованим залишається таке питання. Як довго 

витримувався відфільтрований розчин? Після фільтрування водний 

розчин трет-бутанолу, по суті, варто розглядати як свіжовиготовлений. 

Як буде показано у третьму розділі, рівноважний стан встановлюється 

тільки по закінченні доби, або, навіть, тиждня. На жаль, залишається 

неясним, чи враховується ця обставина в [109],
 

хоча оцінка 

досгострокових змін параметрів просторових неоднорідностей для 

інших розчинів авторами проводилась [107] (див. рис.1.7). 
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1.5. Проблема незадовільної відтворюваності параметрів 

молекулярного розсіяння світла у водно-спиртових розчинах 

 

Скепсис деяких авторів щодо ефекту аномального розсіяння 

світла грунтується, насамперед, на поганій повторюваності явища 

аномального розсіяння світла [3, 7, 55]. У слідуючих одна за одною 

публікаціях групи Вукса й Біра з Джоллі при відтворенні методик 

виготовлення розчинів інтенсивність аномального розсіяння світла 

відрізнялася на два порядки! Незважаючи на достатньо велику 

кількість публікацій по аномальному розсіянню світла, починаючи з 

70-х років [115-119], автори [5, 6, 65, 50, 74, 80] за традицією 

обмежувалися визначенням положення й висоти 

низькоконцентраційного максимуму світлорозсіяння. У більшості робіт 

основна увага була приділена точному визначенню концентраційних та 

температурних характеристик аномального піку розсіяного світла [3, 6, 

45, 120] без урахування рівноважності розчину. Тільки в декількох з 

них, надалі практично не цитованих, були проведені якісні 

дослідження динамічних характеристик РС розчинами в 

термодинамічно нерівноважному стані [5, 6]. Ця проблема може бути 

виришена тількі при цільовому дослідженні процесів встановлення 

рівноваги у розчинах після їх виготовлення. Аналіз цих результатів 

вирішує проблему відтворення експериментальних даних різними 

авторами. 
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Висновки до першого розділу 

На основі наведених результатів можна зробити наступні 

твердження: 

 водно-спиртові розчини, навіть за малих концентрациіях 

спирту, є далекими від ідеальних. З фізичної точки зору, це є наслідком 

утворення кластерів у розчинах; 

 кластеризація сприяє утворенню мікронеоднорідних станів 

у розчинах - з одному боку це призводить до виникнення 

мікронеоднорідностей, а з іншого боку це супроводжується суттєвим 

зменшенням рухливості молекул.; 

 особливо виразно обидві ці обставини проявляються в 

динамічному розсіянні світла, яку, таким чином, стає одним з основних 

методів дослідження зміни структури та властивості розчинів поблизу 

особливих точок; 

 однією з проблем дослідження властивостей системи 

поблизу особливих точок є те, що різні методи не застосовуються для 

одних і тих саме розчинів, тому важко зробити однозначні висновки 

про природу явища; 

 фокусується увага на незадовільному відтворенні 

результатів робіт різних авторів, з чого випливає, що в розчинах існує 

довгостроковий нерівноважний процес, який суттєво може впливати на 

експериментальні результати. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ВОДНО-СПИРТОВИХ РОЗЧИНІВ 

 

Описуються методики дослідження та найважливіші 

характеристики експериментального устаткування: 

-динамічного розсіяння світла за допомогою оригінального 

корелометру імпульсних сигналі; 

-вимірювання інтегральної інтенсивності розсіяння світла в 

розчинах за різних температур і концентрацій; 

-молекулярного розсіяння світла в дифузійному розчині з 

концентрацією, яка неперервно й контрольовано змінюється в 

просторі; 

-довготривалого автоматичного моніторингу кутової асиметрії 

інтенсивності молекулярного розсіяння світла. 

 

 

2.1. Виготовлення розчинів 

 

Для виготовлення препаратів використовувалися спирти класу 

ОЧ, ЧДА та бідистилят води. До змішування обидва компоненти 

розчину проходили очищення від механічних включень шляхом 

фільтрації через фільтри Шотта. Далі в спеціальному вільному від пилу 

боксі компоненти змішувалися й кювети герметизувались. Попередньо 

(перед дослідженням кожного конкретного препарату) концентрація 

задавалася по співвідношенню об'ємів компонент. Це дозволяло не 

виносити негерметизовані кювети з боксу для визначення 

концентрацій розчинів. Далі розчини піддавалися ультразвуковому 
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впливу за допомогою апарату УП-1. Концентрації розчинів 

визначалися після здійснення їх дослідження. За допомогою 

рефрактометра ІРФ-22 вимірялися коефіцієнти заломлення розчинів. 

Далі за попередньо виміряними  даними концентраційної залежності 

показника заломлення водних розчинів спиртів визначалася 

концентрація кожного препарату. 

Прилад УП-1 призначений для ультразвукового очищення 

деталей від сторонніх включень й у зв'язку з цим має достатню 

потужність для змішування розчинів у герметичних скляних кюветах. 

Потужність УП-1 становить 150 Вт і частота коливань 40 кГц. У 

робочому об'ємі приладу знаходилась рідина, у якій встановлювалася 

стояча хвиля. У зонах пучностей коливань розташовувалися для 

диспергування герметичні кювети з розчинами. Час експозиції зразків 

в ультразвуковій камері становив від 1 до 3 хвилин.  

Ретельність перемішування компонентів розчинів спиртів 

перевірялася виготовленням в аналогічних умовах водомасляної 

емульсії. Після акустичного перемішування водомасляної суміші 

методом лазерної кореляційної спектроскопії (див. 2.3) визначався 

характерний розмір неоднорідностей в отриманій суспензії. По 

кореляційній функції розсіяного світла (2.21) з виразу (2.23) визначався 

середній розмір неоднорідностей, який у всіх випадках не перевищував 

2 мкм. 

Розмір мікронеоднорідностей при ультразвуковому 

гомогенізуванні водогліцеринових розчинів не повинен перевищувати 

відповідних розмірів для водомасляних суспензій. В обох випадках 

перемішування викликане кавітаційними ефектами в рідині, а такі 

характерні параметри як коефіцієнт поверхневого натягу й тиск 

насичених парів на межі розділу середовищ значно менше для системи 

гліцерин-вода в порівнянні із системою олія-вода. 
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Для контролю чистоти приготованих розчинів і порівняння 

методів їх виготовлення використовувалося інтегральне розсіяння 

світла, при якому додатково визначався коефіцієнт деполяризації РС. 

Присутність механічних забруднювачів у цьому випадку дає великий, 

швидко змінюваний з часом, внесок у РС, що викликано 

седиментацією домішок.  

 

 

2.2. Установки для дослідження інтегральних характеристик 

розсіяного світла. Методика вимірювань 

 

Вимірювання інтенсивності розсіяного світла проводилися за 

класичними методиками [121, 122]. Для цих цілей була створена 

оригінальна установка, схема якої наведена на рис. 2.1. Лінійно 

поляризоване світло від гелій-неонового лазера ЛГН-215 (ЛГ) з 

довжиною хвилі =633 нм і вертикальним напрямком вектора 

поляризації розділялося світлоділителем пластинкою (СД) на два 

промені. Розподіл проводився так, щоб інтенсивність зондувального 

променя (1) була значно більше інтенсивності опорного променя (2). 

Опорний промінь використовувся для виключення впливу 

нестабільності інтенсивності випромінювання лазера на результати 

вимірів, а також для юстування кювети К. Шторки Ш1 і Ш2 служили 

для перекриття основного й опорного променів. Лінза Л1 фокусувала 

зондувальний промінь (1) у кюветі з досліджуваним зразком. 

Діафрагма Д1 обмежувала розсіюючий об’єм. За допомогою 

поворотних призм П1 і П2 забезпечувалося перехрещування променів 

(1) і (2) під кутом 90
0
. Препарат розміщувався в термостаті (Т). 

Термостат розташовувався на предметному столику гоніометра Г-1,5 

(ГО). Це дозволяло контролювати кут розсіяння з точністю не гірше 

20″. 
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Рис.2.1.Схема установки для вимірювань інтенсивності 

розсіяного світла. 

ЛГ - гелій-неоновий лазер ЛГН-215; 1, 2, 3 - зондувальний, 

опорний і розсіяний промені; СД - світлоділитель для розділення 

зондувального й опорного променів; П1, П2 - поворотні призми; Д1, 

Д2, Д3 - діафрагми; Л1, Л2 - лінзи коліматорів; ПП - поляризаційна 

призма; ФЭУ - фотоелектронний помножувач; У - імпульсний 

підсилювач; Диск - амплітудний дискримінатор імпульсів; Ч3-54 - 

електронно-розрахунковий частотомір; Ш1, Ш2 - шторки для 

перекриття основного й опорного променів; ГО - гоніометр Г-1,5 з 

термостатом Т; ПФ - змінний фільтр; К - кювету з досліджуваним 

розчином. 
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Установка розташовувалася на оптичному столі, що гасить механічні 

вібрації 

На поворотній частині гоніометра закріплювався реєструючий 

оптичний блок. Діафрагма Д2 обмежувала апертуру розсіяного 

променя (3). Об’єм, що розсіює знаходився у фокусі лінзи Л2. Це 

забезпечувало необхідний кут падіння променя на поляризаційну 

призму ПП. За допомогою аналізатора ПП виконувалося виділення 

різних напрямків поляризації розсіяного світла. Діафрагма Д3 

виключала попадання сторонніх засвічень на фотоприймач. В якості 

фотоприймача використовувався фотоелектронний помножувач ФЕУ-

79. ФЕУ працював у режимі рахунку фотонів. Такий режим роботи 

ФЕУ забезпечував високу чутливість установки. Імпульси фотовідліків 

амплітудою 2 мВ і тривалістю 40 нс. підсилювалися до амплітуди 1 В. 

Така амплітуда сигналу на виході підсилювача (П) забезпечувала 

надійне функціонування вимірювальної апаратури. Дискримінатор 

(Диск) відтинав більш низькі по амплітуді, у порівнянні з 

інформаційними, теплові імпульси ФЕУ. Частотомір Ч3-54 реєстрував 

інтенсивність світла у вигляді частоти фотовідліків.  

Термостат Т являв собою невеликий теплоізольований об'єм, до 

дна якого були прикріплені кілька груп елементів Пельтье. Зворотна 

сторона елементів Пельтье охолоджувалася проточною водою. 

Причиною вибору такої схеми була умова дослідження препаратів при 

знижених температурах (від -50
 О

С до 10 
О
С). Сталість струму, що 

протікає через елементи Пельтье, забезпечував потужний 

низьковольтний стабілізований блок живлення. 

Юстировка системи виконувалася наступним чином. Рухлива 

частина гоніометра розташовувалася уздовж оптичної осі променя (1). 

По автоколлімації всі деталі установки встановлювалися так, щоб їхні 

оптичні осі збігалися з оптичною віссю лазера. Потім поворотна 

частина гоніометра поверталася на 90
0
. Призмами П1 і П2 юстирувався 
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опорний промінь (2) так, що він збігався з оптичною віссю Д2, Д3, 

лінзи Л2 і призми П. Потім по коллімації променів (1) і (2) 

виставлялася кювета К. 

Робота установки і якість кювет перевірялися за результатами 

вимірювання коефіцієнта деполяризації розсіяного світла в речовині з 

відомим значенням коефіцієнта деполяризації. В якості таких речовин 

ми використовували C6H6 й CCl4. Система ретельно юстирувалася, 

усувалися засвічення доти поки не виходило табличне значення 

коефіцієнта деполяризації. 

Для чисельного визначення коефіцієнта світлорозсіяння 

розчинами використовувався відносний метод. Для цього була взята 

найбільш часто використовувана речовина з відомим коефіцієнтом 

розсіяння - бензол з 
6102,8 R см

-1
. При відкритій шторці Ш1 і 

закритій шторці Ш2 вимірювалася інтенсивність розсіяного світла. 

Закриваючи шторку Ш1 і відкриваючи шторку Ш2, вимірялася 

інтенсивність опорного променя. За допомогою змінних фільтрів ПФ 

домагалися рівності інтенсивностей розсіяного й опорного променів. 

Після заміни кювети з бензолом на кювету з досліджуваним зразком 

коефіцієнт розсіяння препарату визначався як 
O

Б
I

I
RR  , де RБ – 

коефіцієнт розсіяння світла в бензолі, I й I0 - інтенсивність розсіяння, 

відповідно, в зондувальному й опорному промені. При цьому 

вважається, що опорний промінь, який пройшов через препарат, свою 

інтенсивність не змінює.  

Таке оригінальне використання опорного сигналу дозволило, у 

порівнянні із двоканальними установками, виключити похибки, які 

викликані відмінностями динамічних характеристик і тепловим 

дрейфом пари приймачів випромінювання. Крім того, в установці нами 

був використаний електродинамічний привод обтюраторів променів 

(шторки Ш1 і Ш2) і повороти аналізатора ПП. Це дозволило 
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автоматизувати установку й проводити безперервний тривалий 

моніторинг об'єкта дослідження.  

 

 

2.3. Динамічне розсіяння світла  

 

Лазерна кореляційна спектроскопія (ЛКС) як один з методів 

динамічного розсіяння світла, [34, 43, 123], з успіхом застосовується 

протягом останніх десятиліть для визначення характерних часів 

випадкових процесів . Особливо ефективна ЛКС стає при 

дослідженнях повільних колективних рухів. Відповідно з теоремою 

Вінера - Хинчина [34], спектр потужності S(ω) і кореляційна функція 

G
(1)

(τ)=<E(t)E(t+τ)> пов'язані Фур'є перетворенням і принципово 

несуть одну й ту ж інформацію. Тут E(t) - напруженість 

електромагнітного поля розсіяного середовищем у точці 

спостереження в довільний момент часу t, E(t+τ) - напруженість через 

час τ. Однак, розширення спектральної лінії Γ=Δω зондувального 

випромінювання з частотою ω, що викликано розсіянням світла на 

рухомих об'єктах, порівняно невелике в багатьох задачах. 

Так, для  винятково вузької лінії релеєвського типу R , 

наприклад, для толуолу [121] маємо 
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де L – коефіцієнт теплопровідності; ρ – густина; сР - теплоємність при 

постійному тиску; 
2

sin
4

0






q  - хвильовий вектор розсіяного світла; 
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TD  - коефіцієнт теплової дифузії. Тим часом, поблизу критичної точки 

напівширина R  звужується до декількох герц або навіть до часток 

герца. У цей же час роздільна сила сучасних дифракційних приладів 

досягає 
6102 , а інтерферометрів – 

8104 . При цьому для 

вимірювання ширини рэлеєвскої лінії за допомогою гелій-неонового 

лазера з довжиною хвилі λ0=6328 Å потрібен дозвіл порядку 
910




. 

Метод, що дозволяє досягти такого високого дозволу, уперше 

запропонував Горелік Г.С. [124, 125] і незалежно від нього Форрестер, 

Паркінс і Герджой [126]. 

При малих розширеннях лінії Δω стає технічно простіше 

вимірювати великі характерні часи τЗ, оскільки  

 

2

11

Dq
C 





 ,     (2.1) 

 

тут D - кінетичний коефіцієнт системи, у якості якого найчастіше 

застосовується ейнштейнівський коефіцієнт дифузії 

 

r

Tk
D Б

6
 ,      (2.2) 

 

тут Бk  – постійна Больцмана, T - температура,  - коефіцієнт в'язкості, 

r - радіус броунівської частинки. 

Для стаціонарного процесу теорема Вінера - Хинчина 

записується у вигляді 

 

 diEES )exp()0()()( *  




 ,  (2.3) 
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тобто спектр інтенсивності світла є Фур'є-образ від кореляційної 

функції електричного поля світлової хвилі G
(1)

(τ): 

 

)()0()( *)1(  EEG      (2.4) 

 

У звичайному спектральному аналізі за спектральним вузлом 

поміщений вимірювач потужності - фотоприймач, тобто виміряється 

спектр потужності. У кореляційній спектроскопії випромінювання 

безпосередньо перетворюється фотоприймачем і лише, потім 

піддається спектральному аналізу. У цьому випадку проводиться 

дослідження часового спектра потужності. Часові характеристики 

аналізуються методом биття. При цьому будується ненормована 

кореляційна функція 

 

)()()()2(   tItIG .    (2.5) 

 

Тут I(t) і I(t+) - інтенсивності світла в момент часу t й t+. 

Розробка цього методу сприяла бурхливому розвитку досліджень 

статистичних властивостей світла розсіяного «стохастичними» 

середовищами, у яких відбуваються броунівський рух або різні 

флуктуаційні процеси [34, 127]. 

Зібрана нами установка для вивчення розсіяння світла в рідинах 

кореляційними методами [128-131] має вигляд, представлений на 

рис.2.2. Установка повністю автоматизована і її ядром є цифровий 

корелометр на базі ПЕОМ. У ній може автоматично встановлюватися 

інтенсивність зондувального випромінювання, вимір і завдання 

температурних полів, вимірюється й зберігається в базі даних весь 

комплекс параметрів зовнішніх і внутрішніх.  
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До складу установки входить: ОКГ – лазерне джерело 

випромінювання (може використовуватися як газовий лазер, так і 

джерело на основі лазерного діода), колімуюча система (П – поляроїд, 

Л – фокусуюча лінза), РО розсіюючий об'єм встановлений на 

контактному теплообміннику – КТО, термостата – Т. Замість КТО 

можливе використання термостата на елементах Пельтьє. Щ, Д1, Д2 – 

діафрагми для забезпечення умови когерентності Ldd  21 . 

Фотоприймач у режимі рахунку фотонів ФЕУ-79 з високовольтним 

блоком живлення, УД - підсилювач-дискримінатор, К - 

USBкорелометр, персональна ЕОМ - ПЕОМ. 

 

 

Рис. 2.2. Схема установки для вивчення розсіяння в рідинах. ОКГ 

- лазерне джерело випромінювання, П - поляроїд, Л - фокусуюча лінза, 

РО – розсіюючий об'єм, ТС - термостат, КТО - контактний 

теплообмінник, ФЕУ-79,  УД - підсилювач-дискримінатор, К - 

корелометр,  Щ, Д1,Д2 - діафрагми. 
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2.3.1. USB цифровий корелометр імпульсних сигналів 

 

У цьому параграфі описаний реалізований нами на основі робіт 

[128-131] цифровий зовнішній корелометр на базі ПЕОМ із USB 

портом, який відрізняється тим, що безперервний час сигналу 

практично не обмежений, визначення часу кореляції інтенсивності 

розсіяного світла відбувається автоматично в будь-який момент часу 

по заданому протоколу. Це дозволяє одержувати залежності часу 

кореляції від часу й досліджувати нестаціонарні процеси. 

 

Апаратна частина пристрою 

 

Робота цифрового корелометра для імпульсних сигналів 

заснована на вимірюванні часового інтервалу між вхідними 

імпульсами з подальшим накопиченням розподілу кількості імпульсів 

у пам'яті. Була реалізована схема, представлена на рис.2.3. 

Пристрій складається з сьоми базових складових частин: вхідних 

ланцюгів, програмованої логічної інтегральної схеми Cyclone EP1C3 

[132], у якій відбувається підрахунок часових інтервалів, пам'яті для 

зберігання результатів вимірювання, мікроконтролера STM32F103 

[133], що забезпечує обмін даними з ПЕВМ, тактових генераторів, 

блоку живлення й індикаторної панелі.  

Імпульсний сигнал із входу пристрою через схеми захисту та 

узгодження рівнів на швидкодіючій логіці 74ALS надходить на входи 

селектора входів. Вибір входу здійснюється у відповідності зі 

значенням контрольних регістрів. 
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Рис. 2.3. Загальна структурна схема пристрою. ПЛІС – 

програмована логічна інтегральна схема, STM32 - Програмований 

мікроконтролер, ВП – входи пристрою, SDRAM – модуль зовнішньої 

пам’яті SDRAM, БЖ – блок живлення, ЗП – зовнішня пам’ять для 

збереження конфігурації ПЛІС, USB - інтерфейс з шиною USB 

персональної електронної обчислюваної машини, ДТЧ – джерело 

тактової частоти 25 МГц та 8 МГц. 

 

 

Далі сигнал надходить в 32х розрядний лічильник інтервалів 

часу, який реалізовано за схемою безперервного рахунку з 

вирахуванням попереднього значення (див. рис.2.4). Тактування 

лічильника здійснюється від модуля PLL через керований 

розподільник частоти (1:1 - 1:65535). Робота модулів ПЛІС описана в 

[133]. 
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Рис. 2.4. Пристрій лічильника інтервалів часу. CLK- сигнал 

тактового генератора, L, CNT-32розрядні лічильники, EDGE- вхідні 

інформаційні імпульси, RES-32розрядні результати виміру. 

 

Отримане значення інтервалу часу записується у кільцевий 

буфер FIFO, звідки по готовності контролер пам'яті переміщає дані в 

зовнішню пам'ять SDRAM, ємністю 8МБ. Цього досить для зберігання 

2 097 152 значень інтервалів часу. Контролер пам'яті разом з буфером 

FIFO реалізує одночасний доступ до даних у пам'яті SDRAM для 

лічильника інтервалів і для мікроконтролера ARM. Мікроконтролер 

передає дані з пам'яті в ПЕВМ через USB для подальшої обробки.  

З боку ПЕОМ реалізований WDM драйвер пристрою згідно [134-

137] для коректної інтеграції пристрою в ОС Windows, а також пакет 

програм для захоплення сигналу й побудови автокореляційних 

функцій, для проміжної обробки сигналу й для підгонки модельних 

функцій під отримані криві. Всі програми написані мовою C# у 

середовищі Microsoft Visual Studio 2010.  
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Програма CorrelControl 

 

Програма CorrelControl служить для безпосереднього керування 

пристроєм й отримання експериментальних даних. Ця програма має 

два основних вікна: вікно «Поточні дані» (рис2.5) і вікно «Вимір» 

(рис.2.6).  

 

 

Рис. 2.5. Інтерфейс програми керування установкою в режимі  

«поточні дані» 

 

Вікно «Поточні дані» використовується для швидкого 

налаштування установки. У цьому вікні в графічному вигляді 

представлені останні 1024 інтервали між вхідними імпульсами.  

Вікно «Вимір» використовується для налаштування параметрів 

виміру й одержання даних. Так само, в цьому вікні в реальному часі 

відображається вид автокореляційної функції другого порядку для 

вхідного сигналу. Збереження даних можна здійснити у двох 

форматах: збереження всіх неопрацьованих даних з пристрою й 



56 

 

збереження обробленної та промасштабованої автокореляційної 

функції. 

Крім того, програма CorrelControl реалізує управління 

додатковим обладнанням, таким, як термостат або лазерний 

освітлювач. 

 

 

Рис. 2.6. Інтерфейс програми керування установкою в режимі 

«вимір» 

 

Програма CorrelViewer  

Програма CorrelViewer служить для перегляду отриманих 

автокореляційних функцій і для їх обробки оптимізаційними методами 

(наприклад, методом найменших квадратів). Підбір параметрів може 

здійснюватися як у ручному, так й в автоматичному режимі 

регуляризацією вихідних даних.  

На рис. 2.7 представлене робоче вікно програми з обробкою 

типової кореляційної функції в гаусовому наближенні. 
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Рис. 2.7. Інтерфейс програми для обробки отриманих даних 

 

Тестування пристрою. 

Тестування пристрою проводилося на модельних системах 

різного типу як самосвітних із заданим законом зміни світлового 

потоку в часі, так і розсіюючих лазерне випромінювання.  Це: 

- різні імпульсні сигнали; 

- контрольоване джерело світла; 

- випадковий фазовий екран (обертовий матовий диск); 

- завис сферичних латексних часток у рідині. 

У всіх випадках виявлено збіг одержуваного результату з 

передбаченим теоретично й результатами, отриманими на більш ранніх 

версіях корелометра. Похибка при визначенні параметрів сигналів не 

перевищувала 1%. 

На рис.2.8 представлена автокореляційна функція для П-

подібного сигналу, поданого безпосередньо на вхід корелометра. 

Отримана кореляційна функція є рядом Діріхле, що збігається з 
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теорією сигналів [139, 140]. На рис. 2.9 представлена отримана 

автокореляційна функція для випромінювання лазера ГЛ - 78.  

 

 

Рис. 2.8. Автокореляційна функція для імпульсного сигналу із 

частотою імпульсів 50 кГц. Отримано ряд Діріхле згідно [138,139].  

 

Наявність піків з характерним часом порядку 50 мікросекунд 

обумовлено неякісною стабілізацією живлення лазера (частота роботи 

імпульсного перетворювача в блоці живлення становить приблизно 20 

кГц). 
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Рис.2.9. Автокореляційна функція  2G  випромінювання лазера 

ГЛ–78. 

 

Можливості приладу 

Створений корелометр має наступні можливості та особливості: 

• TTL-вхід імпульсних сигналів (фотовідліків ФЕП) 

• Максимальна часова здатність перетворення час-код 

(мінімальний час на канал) - 5 нс 

• Інтерфейс USB2.0 

• Можливість безперервного запису неопрацьованого 

сигналу. Час вимірювання обмежений тільки об'ємом жорсткого диску 

ПЕОМ і може становити кілька діб й більше 

• Автоматична обробка отриманих автокореляційних 

функцій зі збереженням результатів у базі даних 

• Блок автоматичного термостатування й керування 

обладнанням 
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2.3.2. Тестування на випадковому фазовому екрані 

 

В якості моделі поля випромінювання з керованим часом 

кореляції використовувалося лазерне випромінювання, розсіяне на 

випадковому фазовому екрані, який обертався з постійною частотою. 

Гаусова природа такого розсіяння була встановлена теоретично й 

перевірена в експериментах по рахунку фотонів [138-153]. У випадку, 

коли хвильовий вектор розсіяного світла перпендикулярний швидкості 

обертання екрана, час кореляції розраховується як 

 

V
C




2
 ,      (2.6) 

 

де V – лінійна швидкість екрану у осветленій області. Параметр   

визначається радіусом світлового пучка на екрані та r -розмірами 

оптичних неоднорідностей. Цей параметр визначається 

експериментально у кожному конкретному випадку. 

Змінюючи співвідношення між величиною освітленої площі та 

розміром оптичних неоднорідностей, нами була отримана добра 

відповідність експериментальних даних з літературними джерелами 

[138]. За певних значень  поле розсіяного випромінювання 

відповідало гаусовому наближенню, для якого виконується 

співвідношення |g
(2)

(τ)| = 1 + exp(-2 τ/ τC). На рис.2.10 та 2.11 наведено 

результати тестування приладу на некорельваному та гаусовому 

сигналах.  
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Рис.2.10. Сигнал ―біле‖ світло.  Ненормована кореляційна 

функція другого порядку G
(2)

() (розрахована [138-141] -1, 

експериментальна -3)  і момент кореляційної функції третього порядку 

M3() .(розрахована [138-141] -2, експериментальна - 4). Період 

тактового генератору 0=1 мкс 

 

Сигнал ―біле‖ світло було отримано за допомогою лампи 

розжарювання, яка живилась від стабілізованого блока живлення. 

Аналогічні результати було отримано від розсіяння лазерного 

випромінювання на статичному товстому випадковому екрані та 

регістацією сонячного випромінювання.. 
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Рис. 2.11. Розсіяння на сферичних частинках полістиролового 

латексу у воді  з паспортним розміром частинок 0,175 мкм.  

Ненормована кореляційна функція другого порядку G
(2)

() 

(розрахована [138-141] -1, експериментальна -3)  і момент кореляційної 

функції третього порядку M3() .(розрахована по [138-141] - 2, 

експериментальна - 4). Період тактового генератору 0=1 мкс. 

 

На вісі абцис графіків з рис.2.10 та рис.2.11 вказано час відносно 

періоду тактового генератора 0 . В залежності від характерного часу 

інтенсивності розсіяного світла період тактового генератору 

встановлюється програмно і при необхідності автоматично 
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2.3.3. Кореляційний аналіз довгострокових процесів 

 

Моделювання ЛКС нестаціонарних процесів 

Накопичення розподілу інтервалів часу між сусідніми 1,2,…,n 

імпульсами фотовідліків )R(n,  дозволяє визначити кореляційну 

функцію другого порядку [128-131] 

 




)()0(),()(
0

)2(  IInRG
n

. (2.7) 

Цей метод грунтується на вимірюванні часового інтервалу між 

фотовідліками з подальшим накопиченням розподілу кількості 

імпульсів у пам'яті аналізатора. Формула (7) дуже зручна для обробки 

окремих ділянок великих масивів даних, які дозволяє одержувати 

новий прилад. Вся вибірка  expT   розбивається на ділянки SnS tt ..1  

довжиною  measT . Для кожного з отриманих масивів будується розподіл  

)(n,RSi   і визначається вид функції )(
)2(
SiG . Набір автокореляційних 

функцій )(
)2(
SiG  дозволяє одержати залежність характерного часу від 

часу )(tc  згідно (2.7). 

 

 

Рис. 2.12. До пояснення методики ЛКС нестаціонарних процесів 
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Для тестування запропонованого методу був застосований 

випадковий фазовий екран, у ролі якого виступає обертовий матовий 

диск із програмним керуванням швидкістю обертання. Схема 

установки представлена на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Схема установки для вивчення розсіяння на 

обертовому диску. ЛГ - лазерний генератор, Л – фокусуюча лінза, ФЕ - 

фазовий екран, УД - підсилювач-дискримінатор, К - корелометр, Д1,Д2 

- діафрагми. 

 

На рис. 2.14 наведені залежності характерного часу флуктуацій 

інтенсивності розсіяного світла для двох випадків: швидкість 

обертання диска не змінюється з часом (Рис.2.14а) та швидкість диска 

змінюється за законом синуса з періодом 2 хвилини (Рис.2.14б). 

Характерний час c  пропорційний періоду обертання диска. На 

графіку Рис.2.14а можна помітити невеликі відхилення від прямої – це 

пояснюється биттями диска. Таким чином, описуваний метод ЛКС 
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нестаціонарних процесів дозволяє одержувати залежності часу 

кореляції 
С  досліджуваних процесів протягом практично 

необмежених часових інтервалів. При цьому вибірка й побудова 

одиничної кореляційної функції відбувається протягом 10-100 с. 

 

Рис. 2.14. Залежність c  від часу для випадкового фазового екрану: a) 

Частота обертання постійна, б) Частота обертання змінюється за 

законом синуса з періодом 2 хвилини. 
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2.4. Дифузійний метод дослідження концентраційних 

залежностей 

 

Для чіткого виявлення ефекту аномального розсіяння світла у 

розчинах нами були використані розчини з просторовим розподілом 

концентрації розчиненого компоненту. Базова частина установки являє 

собою високу кювету з оптичного скла (рис. 2.15). Кювета 

заповнюється дегідролізваним гліцерином, отриманим вакуумним 

осушенням. Стовп гліцерину становив у висоту 2/3 кювети, щоб 

виключити швидке проникнення води. Вода вводилася в кювету зверху 

(її густина нижче й при акуратному введенні границя розділу фаз була 

різкою). Нами застосовувалася бідистильована вода з попереднім 

двухкаскадним очищенням. Спочатку дистильована вода під високим 

тиском фільтрувалася від великих включень і домішок мембранним 

фільтром, потім здійснювалося очищення осмотичним фільтром. 

 

 

Рис. 2.15. Схематичне зображення комірки з дифузійним 

розчином вода-гліцерин у початковому стані. 

 

Для визначення просторового розподілу концентрацій у кюветі із 

часом після виготовлення двофазної системи вода-гліцерин раніше 
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використовувалися інтерферометричні та рефрактометричні методи 

[154, 155]). Їх застосування пов'язане з певними труднощами, оскільки 

застосування рефрактометрів вимагає відбору деякого об'єму розчину.  

Нами були застосовані методики муару, а потім змішаний метод 

муару й рефрактометрії. На рис. 2.16. представлена циліндрична 

кювета (див. рис. 2.15). За нею розміщений транспарант із періодично 

розташованими лініями (період 0,5 мм), що раніше використовувався 

для утворення муарових картин. У результаті комірка являє собою 

циліндричну лінзу з фокусною відстанню, що змінюється по 

вертикальній осі. Оскільки радіус кривизни лінзи постійний, то зміна 

густоти спостережуваних через неї смуг однозначно пов'язана з 

показником заломлення середовища, тобто концентрацією розчину. 

 

 

Рис. 2.16. Зображення циліндричної комірки з дифузійним 

розчином вода-гліцерин  
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В результаті проведеного експерименту отримано, що при 

утворенні розчину з просторовим розподілом концентрації за рахунок 

дифузії для розчинів вода-гліцерин залишається розподіл його об`єму 

на дві області з різним градієнтом показника заломлення протягом 

місяця після виготовлення розчину (рис.2.17). 

 

 

Рис. 2.17. Залежність показника заломлення розчину від 

вертикальної координати. 1-початковий (двофазний) стан системи 

вода-гліцерин, 2-стан через 400 годин. Точками показані дані, отримані 

забором малих обїемів розчину з виміром показника заломлення на 

рефрактомері РФ-5. 

 

Аналогічні роботи були проведені в Саратовському університеті 

[154]. В цій роботі інтерферометричним методом досліджувалась 

дифузії в системі вода-гліцерин. Eксперимент проводився класичною 

інтерферометрією, але в дуже тонкому шарі й малому об'ємі. 
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Було показано «розповзання» границі протягом декількох хвилин 

на 1 мм, а коефіцієнт дифузії, визначений з експерименту залежав від 

концентрації (результати цих експериментів див. на рис.2.18). 

 

 

Рис.2.18. Профілі показника заломлення  n(x)  у  системі гліцерин 

- вода   в  різні  моменти  часу  процесу  взаємодифузії:  1 - t = 40 с,  2 - 

t = 2 хв,  3 - t = 4 хв [154] 

 

У зв'язку з цим нами були проведені додаткові  дослідження 

дифузії в макроскопічному зразку рефрактометричним методом. 

 

Рефрактометрія дифузії в системі вода-гліцерин методом 

пустотілої призми 

 

На рис.2.19 показана схема експерименту. У суміжних однакових 

клинах розміщалась чиста вода й двофазна система. При однакових 

показниках заломлення середовища в суміжних порожнинах при 

нормальному падінні променя на осередок зміщення променя відсутнє. 

При зміні концентрації розчину при дифузії по зміщенню променя 
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однозначно визначається залежність показника заломлення від 

концентрації.  

На рис.2.20 чітко видно границю розділу фаз у початковому стані 

двофазної системи. На рис.2.21 показане положення границі через 2 

доби. Видно, що основне газовиділення при утворенні розчину 

збігається з початковим положенням границі. 

 

Рис.2.19. Схема комірки з пустотілими клинами. В одному - вода, 

в іншому - двофазна система вода-гліцерин.  

 



71 

 

 

Рис.2.20. Первісне положення границі двофазного розчину вода-

гліцерин в комірці.  

 

 

Рис.2.21. Зсув границі двофазного розчину вода-гліцерин через 

48 годин після виготовлення 

 

Ця комірка висвітлювалася «оптичним ножем» - лазером з 

дифракційною насадкою, що дає одновимірну розгортку променя. При 
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відстані до екрану близько 6 м зміщення променя, що пройшов кювету 

дозволяє з точністю близько 1,5% вимірювати показник заломлення. 

На рис. 2.22 показаний зсув променя при проходженні 

«світлового ножа» через комірку у початковий момент часу. Між 

рідкими фазами є меніск, через який промінь, що пройшов воду 

додатково заломлюється. На рис. 2.23 помітне заломлення на меніску 

при похилому проходженні променя через комірку. 

 

 

Рис.2.22. Зсув променя при проходженні «світлового ножа» через 

комірку у початковий момент часу. Протяжність правої частини 

променя пов'язана з заломленням на меніску границі. 
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Рис.2.23.  Похиле проходження променя «світлового ножа» через 

двофазну систему в початковий момент часу з заломленням на меніску 

 

На рис.2.24 показаний зсув променя через місяць після 

виготовлення розчину. Видно, що границя між фазами залишається 

чіткої, меніск набагато менший, через зменшення різниці 

концентрацій, а основні зміни концентрацій як і раніше припадають на 

«область води». 

Розподіл показника заломлення в просторі для різних моментів 

часу представлені на рис.2.25, а на рис.2.26 - положення границі 

розділу з плином часу. 
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Рис.2.24. Зсув зондувального променя через 360  годин. Границю 

розділа фаз ще можливо спостерігати 

 

Рис. 2.25. Залежність показника заломлення розчину в комірці від 

вертикальної координати. Крайні криві відповідають початковому 

стану двофазної системи вода-гліцерин  і стану через 700 годин 
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Рис.2.26. Залежність положення границі дифузійного водно-

гліцеринового розчину від часу, що пройшов з моменту виготовлення 

розчину 

 

 

2.5. Фазо-модульована спекл-інтерферометрія (ESPI) для 

визначення поля концентрацій у розчині 

 

Виходячи з особливостей спостереження аномального піку 

розсіяння світла (див. розділ 1), ми дійшли висновку, що ідеальним 

дискретним пристроєм для вивчення часових та температурних 

залежностей аномального піку розсіяння світла був би пристрій, де 

світлорозсіяння реєструвалося б одночасно у наборі кювет з розчинами 

з прецизійно визначеними концентраціями. Оскільки концентрації 

повинні відрізнятись на досить малу величину, кількість розчинів 

повинна бути достатньо великою – десятки чи навіть сотні. Зрозуміло, 

що такий пристрій вкрай складно реалізувати з технічної точки зору. 

Був запропонований та реалізований новий метод для визначення 

залежності інтенсивності розсіяння світла від концентрації– у 
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градієнтному розчині, який виготовлено при взаємній дифузії чистих 

компонентів у гравітаційному полі [20]. 

Зміна концентрації розчину спирту за нескінченній розчинності у 

воді в вертикальному напрямку вимірювальної комірки може 

змінюватись від 0 до 1 мольної долі. Таким чином, замість дискретного 

набору розчинів різних концентрацій дослідник може зареєструвати 

просторовий розподіл концентрацій в об’ємі розчину та визначити 

концентраційні залежності властивостей як функцію координати. 

Перевагою такого методу є те, що аномальний максимум розсіяння 

світла (якщо він є) завжди спостерігається. Недоліком методу є 

складність у визначенні точної концентрації максимума. 

Необхідність експериментального визначення просторового 

розподілу концентрації зумовлена тим, що процеси дифузії у водних 

розчинах спиртів залежать від температури та концентрації [3,7,8,10]. 

Тому, щоб забезпечити знаходження концентрації у кожній точці 

розчину ми не можемо обмежитись теоретичним розрахунком взаємної 

дифузії. Просторовий розподіл концентрації повинен визначатися 

експериментально, безконтактно та багаторазово протягом тривалого 

часу. Оптичні методи задовольняють цим умовам, оскільки 

концентрація розчину однозначно (але нелінійно!) пов’язана з 

показником заломлення. 

Найбільш точними оптичними методами вимірювання показника 

заломлення є лазерні інтерферометричні та голографічні методи [157, 

158]. Найближчими до розглянутого нами випадку є публікація [154] 

про застосування багатопромінної інтерферометрії для дослідження 

процесів дифузії у системі гліцерин-вода. 

Проте, при інтерферометричних дослідженнях розмір 

вимірюваної кювети повинен бути малим, наприклад, у [154] він 

складає 300 мкм, тому для кювет більшого розміру вони не підходять. 

У нашому випадку розмір кювети складає 30 см – 1м і в цих умовах 



77 

 

було б доцільним застосування голографічних методів [32, 157], проте 

вони достатньо складні у реалізації. 

Для розв’язання проблеми визначення просторового розподілу 

концентрацій був використаний досить простий та технологічний у 

застосуванні метод фазо-модульованої спекл-інтерферометрії або ESPI 

(electronic speckle pattern interferometry), також відомий як TV-

голографія [158]. Сутністю ESPI-методу є те, що в ньому 

використовуються оптичні пучки, що мають спекл-структуру, яка 

завжди формується при когерентному освітленні випадково розсіючих 

або заломлюючих об'єктів. У цьому випадку в розсіяному світловому 

полі утворюються спеклова структура, особливість якої полягає в тому, 

що в межах одного спекла фаза залишається постійною (рис. 2.27). 

 

 

Рис. 2.27. Набір з трьох спеклограм з зсувом фази опорного поля 




,
2

,0  відповідно 

 

Кореляційний аналіз набору спеклограмм з різним фазовим 

зсувом опорного пучка дозволяє відновити фазову структуру об'єктної 

хвилі (створити фазовий портрет), тобто вирішити завдання цифрової 

голографії, але з істотним спрощенням. Можна сказати, що спекл 

усереднює оптичну інформацію по площі, яку покриває. Отже, при 

інтерферометричному дослідженні спекл-полів у якості реєструючого 

пристрою можна застосовувати не голограму, а телекамеру, просторове 

вирішення якої повинно відповідати розмірам спеклів. Необхідне для 
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ESPI просторове розділення істотно (на 2-3 порядки) нижче 

необхідного для цифрової голографії, а одержувані результати 

порівнянні.  

ESPI-метод дозволяє реалізувати всі можливості голографічної 

інтерферометрії, у тому числі двухекспозиційної. В останньому 

випадку проводиться додаткова спільна кореляційна обробка двох 

фазових портретів одного об'єкту, отриманих до і після його зміни, 

наприклад деформації. Отримані таким чином картини кореляції фаз 

відповідають класичним інтерференційної картини, з тою істотною 

перевагою, що, на відміну від інтерферограми, напрямок збільшення 

або зменшення фази в них визначається однозначно. 

 

Експериментальна установка  

Схема запропонованої установки представлена на рис.2.28 

Блок В1 – для спостереження розсіяння світла у вимірювальній 

комірці з вертикальним градієнтом концентрації. Це дозволяє 

спостерігати розсіяння світла з усіх точок уздовж шляху лазерного 

променя L1 у розчинах з різними концентраціями.  

Блок B2 – дозволяє визначити концентрацію розчину у будь-якій 

точці комірки.  

Впродовж вимірювання обидва пристрої можуть працювати 

одночасно (якщо довжина хвилі лазерного випромінювання L2 суттєво 

відрізняється від L1) або по черзі. 

Блок B3 – загальний, використовується у роботі блоків B1 і B2. 

До його складу входять низько-шумова камера, комп’ютер, контролер 

та набір оригінальних програм контролю та обліку зі спільним 

інтерфейсом. Вимірювання проводяться автоматично, можливий 

довготривалий моніторинг.  

Запропонований пристрій комбінує два пристрої для виконання 

різних завдань.  
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Опис роботи блоків. 

Блок 1. 

Розчини виготовлялись дифузним методом у гравітаційному 

полі. Спочатку до протяжної комірки, що знаходиться у вертикальному 

положенні, додають два хімічно чистих компоненти. У нижній частині 

розміщується компонент з більшою густиною. Через деякий час в 

результаті дифузії формується вертикальний просторовий розподіл 

концентрацій. Це дозволяє при проходженні зондуючого променя 

уздовж осі симетрії системи (зверху вниз, рис.2.28) дослідити 

залежність інтенсивність розсіяння світла від концентрації розчину. 

Паразитне, відбите на межах розділу фаз світло виключається 

розміщеним на вході променя імерсійного скла та оптичною ловинкою, 

що знаходиться на дні комірки. 

Блок 2. 

Істотні труднощі цього методу полягають у точному визначенні 

концентрації незбуреного розчину у кожній точці комірки, що 

можливо лише при застосуванні оптичних методів. У якості такого 

методу було вибрано ESPI [158]. Раніше він застосовувався у Науково-

дослідному інституті фізики Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова для вивчення малих зміщень, деформацій та 

аналізу фазової структури біологічних мікрооб’єктів [13,27-30]. Так 

можна визначити зміну показника заломлення в усьому об’ємі 

вимірювальної комірки без сканування. Оскільки показник заломлення 

і густина пов’язані однозначно, то можна визначати просторовий 

розподіл концентрації розчину по його фазовому портрету. 
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Рис. 2.28. Експериментальна установка для реєстрації  розсіяння 

та одночасного визначення показника заломлення (і, відповідно, 

концентрації розчину) у об’ємі лунки з дослідним розчином. 

B1 – блок вимірювання розсіяння: L1 – лазер, 1 – комірка з 

градієнтим розчином.  

B2 – ESPI блок вимірювання розподілу концентрацій: L2 – лазер, 

2, 3 – лінзи, 4 – дифузний фазовий екран, 5 – напівпрозоре дзеркало, 6, 

7 – дзеркала, 8 – дзеркало, що керується п’єзоелектричною керамікою 

за допомогою комп’ютера.  

B3 – блок запису та контролю: 9 – відеокамера, 10 – комп’ютер, 

11 – контролер. 

 

Широкий плаский монохроматичний фронт хвилі формується за 

допомогою когерентного джерела світла L2 (використовувався гелій-

неоновий лазер потужністю 50 мВт) та системи лінз 2 та 3. Він 

потрапляє на дифузний фазовий екран 4. Після його проходження 

хвильовий фронт набуває спекл-структури. Результуюча спекл-хвиля 

ділиться напівпрозорим дзеркалом 5 на два промені, опорний та 
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об’єктний. Об’єктний промінь, проходячи крізь вимірювальну комірку 

1, набуває зсув фаз, який корелює з розподілом концентрації розчину у 

об’ємі. Дзеркало 7, кероване п’єзокерамікою 8, модулює фазу 

спеклового поля опорного променя відповідно до сигналів з 

контролера-синхронізатора 11. 

Опорний та об’єктний промені складаються напівпрозорим 

дзеркалом 5; результуюча спеклова картина (спеклограма) записується 

відеокамерою 9 та обробляється комп’ютером 10. Кадри автоматично 

записуються 4 рази, відповідно до зсуву 0, π/2, π та 3π/2. Кореляційна 

обробка отриманих наборів спеклограм дозволяє побудувати фазовий 

портрет об’єкта. Якщо необхідно, то кількість фазових зсувів може 

бути збільшена, відповідно, похибка визначення фази зменшиться.  

Об’єднана кореляційна обробка двох фазових портретів, 

отриманих для одного об’єкту у різний час, дозволяє побудувати 

фазовий кореляційний портрет, чи фазограму, подібний до 

інтерферограми у класичній та голографічній інтерферометрії, але з 

вагомою перевагою – напрямок зміни фази (збільшення або 

зменшення) однозначно визначений. 

Якщо змінити об’єкт, то його фазовий портрет також зміниться. 

У нашому випадку його зміна зумовлена змінами показника 

заломлення. Зміна концентрації розчину може бути зареєстрована у 

будь-який момент часу у будь-якій області зразка. 

Методика застосованих у даному дослідженні ESPI досліджень 

наступна – початковій фазовий портрет розраховується по набору 

спеклограм, зафіксованих у термостабілізованій комірці, наповненій 

водою до введення туди гліцерину, другий – по набору спеклограм, 

зафіксованих у вибрані моменти часу після введення. На отриманих у 

результаті їх порівняння фазограмах частота еквівалентних фазових 

ліній на фазовому кореляційному портреті пропорційна до градієнту 

зміни концентрації розчину. Графічне представлення фазограм 
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зазвичай буває двох видів – чотирьох-колірне, зручне для візуального 

сприйняття, та монохромне градієнтне, зручне для подальшої числової 

обробки. 

Рис. 2.29 одночасно показує надчутливість методу ESPI до зміни 

концентрації розчину та важливість правильної методики виготовлення 

розчину. У випадку, показаному на Рис. 2.29A, гліцерин вводиться 

зверху краплями, сліди крапель добре помітні протягом тривалого 

часу, а розподіл концентрації у комірці досить хаотичний. Тому у 

подальшому гліцерин вводився через канал у нижній частині 

вимірювальної комірки, рис. 2.29B. 

 

 

Рис.2.29. Сліди крапель гліцерину на ESPI фазограмі, отриманій через 

½ години після введення гліцерину крапельно зверху (А) та знизу (В). 

Фазові зміни позначені кольорами: синій - 0-π /2, зелений - π/2-π, 

жовтий - π-3π /2, червоний - 3π/2-2π. 

 

Експериментальні результати. 

Вимірювання інтенсивності розсіяння світла (Блок 1). 

У якості тестового зразку був обраний водний розчин гліцерину. 

На Рис. 2.30 показано результат реєстрації інтенсивності розсіяного 

світла. 

На Рис. 2.30А – знімок розсіяного світла у водному розчині 

гліцерину с просторовою концентрацією гліцерину, що зростає знизу 
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вгору. Зондуюче лазерне випромінювання проходить уздовж 

вертикальної осі симетрії системи. Інтенсивність розсіяного світла 

визначається спеціальним програмним забезпеченням після 

відеореєстрації. Шум усувається завдяки накопиченню відеозображень 

по ходу експерименту. 

 

 

Рис.2.30. А – Знімок розсіяного світла; В – графік відносної 

інтенсивності розсіяного світла ; C – ESPI фазограма, просторова 

зміна фази зондуючого світла. Фаза закодована по інтенсивності 

червоного кольору наступним чином: яскраво-червоний – 2π, чорний – 

0. 
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На Рис. 2.30В наведено відповідний графік залежності відносної 

інтенсивності розсіяного світла rI  (
i

s

r
I

I
I  , де 

sI – інтенсивність 

розсіяного світла, 
irI – інтенсивність зондуючого променя)  від висоти  

h  у вимірювальній комірці. Як видно, одночасно можуть 

спостерігатись три піки розсіяння: нормальний (класичний) 

концентраційний пік, аномальний низько-концентраційний пік та 

раніше не описаний аномальний високо-концентраційний пік. На 

даному графіку ширина піків аномального розсіяння виглядає досить 

великою, але це ілюзія, викликана малим вертикальним градієнтом 

концентрації гліцерину у даних областях. Відповідно збільшується і 

висота піків розсіяння. 

На 2.30С представлено ESPI фазогараму з просторовим 

розподілом змін фази світла, які пропорційні до зміни концентрації 

гліцерину у розчині відносно його початкового стану. Методика її 

обробки описана нижче. 

Визначення розподілу концентрації гліцерину у 

вимірювальній комірці. 

Можливість визначення концентрації гліцерину у кожній точці 

комірки зумовлюється тим, що вона однозначно пов’язана з 

показником заломлення за певної температури. Проте, залежність 

показника заломлення від концентрації, в силу неідеальності розчину, є 

нелінійною і повинна визначатися незалежними рефрактометричними 

методами. На Рис. 2.31 представлена залежність показника заломлення 

водного розчину гліцерину по даним одного з найкрупніших світових 

виробників хімічних препаратів – фірми «Dow» [159]  
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Рис. 2.31. Показник заломлення водних розчинів гліцерину в 

залежності від його мольної частки (Т=20ºC) [159] 

 

За наявності калібрувальних даних задача визначення 

концентрації гліцерину зводиться до визначення показника заломлення 

 розчину у кожній точці вимірювальної кювети. У запропонованій 

нами методиці це втілюється двома способами – при застосуванні 

вимірювальних кювет прямокутної та клиноподібної форми (Рис. 2.32). 

 

Випадок прямокутних кювет. 

Зміна показника заломлення об’єкту n  у певній точці кювети 

лінійно залежить від зміни фази падаючого світла   у цій точці 

відповідно до співвідношення: 

 



 nd


2
.      (2.8) 
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Тут d  - товщина рідини у даній точці,   - довжина хвилі 

падаючого лазерного променя. 

 

 

Рис. 2.32. Фазограми, як на рис. 2.30С, та відповідні зміни 

показника заломлення  уздовж вертикальної осі. 

А, В – кювета прямокутної форми. Наведені результати, отримані 

після 1-ї (А) та 3-ї (В) години після введення гліцерину 

С – випадок, подібний до В, але кювета має форму клина 

 

 

ESPI діаграми дають можливість визначити варіації фази   

уздовж вертикального перетину, а потім n , але для визначення n  

необхідно мати опорну точку. На ранніх стадіях дифузії (рис. 2.32А), 

коли ще зберігаються початкові шари чистого гліцерину (зверху) та 

води (знизу), концентрація розчину у кожній точці може бути 

однозначно визначена, але якщо таких точок-орієнтирів немає, то 

аналіз окремо взятої фазограми стає неможливим. Але це стає 

можливим при аналізі серії фазограм, отриманих у різні моменти часу 
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при переході від випадку А до випадку В, та з них отримати часову 

залежність показника заломлення n  у даній точці кювети. 

 

 

Похибки вимірювання концентрації. 

Похибки вимірювання концентрації залежить від бохибок 

вимірювання фази   та товщини вимірювальної кювети d , від якої 

залежить загальний зсув фаз між чистим гліцерином та водою. Для 

фазограми, наведеної на Рис. 2.33, повний зсув фаз   складає ~8π, що 

відповідає зміні значення n  від 1.33 до 1.47 а концентрації x – від 0 до 1 

мольної частки. 

Застосування методу ESPI дозволяє виміряти з точністю до 

1/100 π, відповідно, похибка вимірювання n  в ідеальному випадку 

може складати 00018.0 . Якщо врахувати роздільну здатність 

відеокамери, що була застосована для реєстрації спеклограм (у 

розглянутому випадку вона складала 640х480), то похибка 

збільшується несуттєво – до 0,0002. Це вже досить добрий результат, 

але точність можна збільшити ще принаймні на порядок, якщо 

використовувати більш товсті кювети та камери з більшою роздільною 

здатністю. Таким чином, похибки визначення концентрації при 

застосуванні даного методу не перевищують похибки використаних 

калібрувальних даних (рис. 2.31). 

Однак, впродовж практичної реалізації цього методу ми зустріли 

ряд істотних труднощів. 

1. Вимірювальні кювети, до яких поміщаються дослідні зразки, 

повинні відповідати високим стандартам. 

У разі використання прямокутних кювет товщина шару рідини d  

повинна бути сталою по всьому об’єму кювети. Деформація d  

призведе до відхилення у фазовому складі зондуючого променя та 

зменшить точність вимірювань. 
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При великих розмірах кювети важко виконати ці умови. 

Відхилення у товщині можна скоригувати за допомогою програмного 

забезпечення, для чого необхідно здійснити вимірювання розподілу 

зміни товщини шару рідини d  по всьому об’єму вимірювальної 

кювети. Це може бути зроблено безпосередньо при даних умовах за 

допомогою методу ESPI, якщо кювету по черзі заповнити рідинами з 

різними і точно відомими показниками заломлення, наприклад, чистою 

водою, а потім чистим гліцерином (рис. 2.33). 

 

 

Рис. 2.33. Тест-фазограма, отримана для прямокутної 

кювети при зміні чистої води на чистий гліцерин 

 

З фазограми очевидно, що фаза повільно змінюється у 

вертикальному напрямку приблизно на π/2, відповідно, товщина шару 

рідини d  у даній кюветі повільно змінюється на ~1 мкм, окрім цього 

спостерігається дрібномасштабні флуктуації на ~0.1 мкм. Ці дані 

враховуються при обробці робочих фазограм. 

 



89 

 

Випадок клиноподібних кювет. 

Використання клиноподібної кювети може усунути 

вищеназваний недолік відсутності постійних опорних точок. У цьому 

випадку   у перерізі дорівнюватиме: 

 



 d


n2
.      (2.9) 

 

Знаючи калібрувальну товщину зміни поперечного перерізу 

можна визначити показник заломлення розчину n  на заданій висоті h  

без використання будь-яких точок-орієнтирів значень концентрації 

(Рис. 2.32С). 

У разі використання клиновидної кювети залишається умова – 

товщина шару рідини повинна змінюватись у поперечному перерізі та 

залишатися максимально сталою у вертикальному напрямку. Проте, 

з’являться додаткове специфічне ускладнення – для такого аналізу 

необхідна впевненість, що концентрація розчину залишається сталою 

уздовж вибраної лінії поперечного перерізу, що може не виконуватись, 

якщо швидкість дифузії у вузькій та широкій частинах кювети будуть 

відрізнятись. На щастя, ця умова легко контролюється – при постійній 

концентрації зміна фази   вздовж лінії перерізу буде лінійною. 

Переваги та недоліки використання кювет прямокутної та 

клиноподібної форми для різних досліджень потребує додаткового 

вивчення. 

Знімки зсуву фази падаючого променя, показаних на рис. 2.30 і 

2.32, очевидно, є свого роду ключем описаної техніки – нелінійного та 

залежного від часу просторового розподілу концентрації у розчині. 

Починаючи з первинного розділу двох компонентів розчину, 
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концентрація гліцерину змінюється у обох напрямках спочатку 

швидко, а потім із зменшенням градієнту 
h

x




. 

Але цей очевидний недолік виправлено у детальному вивченні 

аномальних піків розсіяння світла. Ці піки припадають на досить 

вузький діапазон концентрацій, але розтягнуті у просторі через 

повільні зміни концентрації розчину у областях з високими та 

низькими значеннями концентрації. 

Особливий інтерес представляє, по-перше, виявлення піку 

розсіяння при високій концентрації.  

Оскільки у водному розчині гліцерину обидва компоненти у 

чистому вигляді асоційовані, ми припустили можливість існування 

аномального максимуму світлорозсіяння не лише за низької 

концентрації гліцерину у воді, але і при малому вмісті води у гліцерині. 

Раніше цей пік не був виявлений, оскільки його знаходження вимагає 

цілеспрямованого пошуку таких концентрацій, які зазвичай не 

привертають увагу дослідників. 

У результаті були виявлені наступні можливості 

запропонованого методу: 

1. Спостереження залежності концентрації розчину від градієнту 

концентрацій надійно замінює звичайні вимірювання з підготовкою 

декількох зразків з різними концентраціями. Ми отримали повну 

картину інтенсивності розсіяння в залежності від концентрації. У той 

же час, окрім відомих раніше нормального та низько-концентраційного 

максимуму розсіяння, нами було передбачено та зареєстровано високо-

концентраційний максимум.  

2. Запропонований метод дозволяє досліджувати динаміку зміни 

концентрації в залежності від часу та температури. 

3. Застосування ESPI методу дозволило достовірно встановити 

зміни просторового розподілу концентрації у дослідному зразку. Слід 
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зазначити, що цей метод використовує комп’ютерну технологію для 

автоматизації вимірювань та проведення довгострокового моніторингу, 

навіть за відсутності дослідника, тому можливе точне 

експериментальне визначення абсолютних значень концентрації у 

будь-який момент часу. Необхідність таких вимірювань зумовлена 

складними температурно-часовими залежностями параметрів водно-

спиртових розчинів.  

 

 

Висновки до другого розділу 

Наведені методики та можливості розробленого та 

використаного експериментального устаткування дозволяють нам 

комплексно досліджувати специфіку молекулярного розсіяння світла 

водними розчинами спиртів за малих концентрацій. 
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РОЗДІЛ 3 

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНОВАЖНОГО СТАНУ У ВОДНИХ 

РОЗЧИНАХ СПИРТІВ В ОКОЛІ ОСОБЛИВОЇ ТОЧКИ 

 

Головною метою цього розділу є впорядкування усіх тих фактів, 

які свідчать про існування складного нерівноважного процесу, який 

виникає у водно-спиртових розчинах внаслідок їх виготовлення. 

Приймається до уваги, що процес встановлення рівноваги в розчині є 

надзвичайно тривалим: від кількох діб до кількох тижнів, у залежності 

від типу розчину. Встановлення рівноважного стану у водному розчині 

гліцерину досліджується методами вимірювання інтегральної 

інтенсивності та динамічного розсіяння світла. Буде визначено розміри 

просторових неоднорідностей та година їх розсмоктування в просторі. 

Дослідники й інженери, що постійно працюють із розчинами, 

завжди відзначали важливість витримки при їх приготуванні. Уперше 

ця обставина була чітко усвідомлено ще Менделєєвим [161]. На 

якісному рівні розуміння важливості процесів встановлення рівноваги 

у водних розчинах спиртів характерно й для виготовлювачів лікеро-

горілчаної продукції. У заводських інструкціях відзначається, що 

спиртовмісні вироби здобувають свої оптимальні властивості тільки 

через кілька годин після їх виготовлення. Довгі роки проблему 

встановлення рівноваги в розчинах піднімав на своїх семінарах і 

конференціях професор Московського університету П. М. Зоркий. 

Багато учасників цих семінарів пам'ятають, що яке б питання не було 

основною темою дискусії, воно обов'язково переростало у проблеми 

науково обґрунтованого виготовлення грибів і піднімаючих настрій 

міцних напоїв. Професор П. М. Зоркий, а трохи пізніше й професор 

Г. Г. Малєнков постійно спонукали учасників своїх семінарів 

зайнятися вивченням нерівноважних властивостей водних розчинів 
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спиртів. Безпосереднім відгуком на їх заклики, очевидно, виявилися 

роботи Л. В. Ланшиної зі співробітниками на хімфаці МДУ. Зокрема, 

вивчаючи інтегральну інтенсивність молекулярного розсіяння світла в 

розведених водних розчинах тетрагідрофурана, було показано, що 

рівноважне значення інтенсивності розсіяного світла встановлюється 

протягом доби [65]. 

У зв'язку з цим відзначимо, що молекулярне розсіяння світла 

стало одним з основних засобів вивчення властивостей розчинів ще в 

50-ті роки минулого сторіччя й залишалося таким протягом усіх 

наступних 60-ти років. Це пов'язано з тим, що розсіяння світла 

пов'язане з мікроскопічними оптичними неоднорідностями різного 

масштабу, які можуть вимірюватися шляхом зміни кутів розсіяння, а 

характер їх часової залежності – шляхом вимірювання частоти 

розсіяного світла[3, 31, 42]. 

У різні роки дуже важливі результати були отримані наступними 

групами дослідників: 

1) М. Ф. Вукса в Ленінградському університеті. Ними було 

виявлено та докладно описано існування особливої точки в сталих 

(рівноважних) станах розведених водно-спиртових розчинах [3, 44-46]. 

Було показано, що у водно-спиртових розчинах залежність повної 

інтенсивності молекулярного розсіяння світла (МРС) від концентрації 

має два максимуми: один з них – основний - за концентрації спирту 

х~0.2÷0.5 та інший, більш різкий максимум, за концентрації спирту х~ 

0.01÷0.05 (див. рис. 1.1). Основний максимум обумовлений розсіянням 

світла на флуктуаціях концентрації. Його положення й амплітуда чітко 

корелюють з розрахунками, проведеними в рамках термодинамічної 

теорії флуктуації. Зміна температури дозволяє локалізувати критичну 

точку розшаровування, в області якої спостерігається критична 

опалесценція світла. Зауважимо, що розсіяння теплових нейтронів при 
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наближенні розчину до критичної температури розшаровування має 

аналог – нейтронну критичну опалесценцію [2, 47]. 

Природа низькоконцентраційного максимуму дотепер детально 

не вивчена. Разом з тим, експерименти по дослідженню 

концентраційної залежності теплоємності водно-спиртових розчинів 

показали наявність максимуму там же, де знаходиться додатковий 

максимум молекулярного розсіяння світла. Передбачається, що це 

свідчить про наявність структурних змін у розглянутих системах [3, 7]; 

2) Г. П. Рощиної у Київському університеті. Зокрема, професор 

Г.П. Рощина, очевидно, була першою, хто спостерігав зміну 

інтенсивності МРС у спиртових розчинах деяких солей протягом 

декількох діб й навіть тижнів [120]; 

3) Л. В. Ланшиною у Московському університеті, було 

встановлено, що аномальне зростання інтенсивності молекулярного 

розсіяння світла спостерігається не тільки в рівноважних розведених 

водно-спиртових розчинах [85], але й у розведених розчинах істотно 

іншого типу, таких, як розчини фосфатів, ацетону та інші [75-80]. 

4) В. М. Заремби в Одеському університеті. Тут із самого початку 

основна увага була зосереджена на особливостях МРС у розведених 

водних розчинах гліцерину [8,10,11]. Було показано, що відсутність 

зміни інтенсивності МРС спостерігається тільки по закінченні доби 

після виготовлення розчину. Окрім того, методами кореляційної 

спектроскопії були визначені характерні часи згасання флуктуацій і 

характерні розміри тих молекулярних кластерів, які формують картину 

світлорозсіяння. Було встановлено, що інтенсивність деполяризованого 

розсіяння світла й коефіцієнт деполяризації наближаються до своїх 

рівноважних значень немонотонно. Фактично, вперше була виявлена 

роль наномасштабних ефектів у процесах встановлення рівноважних 

властивостей розчинів.  
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5) М. А. Анісімова в Мерилендському університеті. У роботах 

[107-110] цієї групи часова еволюція флуктуацій у водному розчині 

трет-бутанолу також досліджувалася методами кореляційної 

спектроскопії. Було показано, що еволюція флуктуацій визначається, 

головним чином, двома характерними часами: τ1 ~ 10
-5

 с й τ2 ~ 10
-2  

с. 

При цьому було припущено, що більше з них відповідає руйнуванню 

кластерів, породжуваних природними для трет-бутанолу 

мікродомішками пропіленоксида. Це питання, однак, потребує 

подальшего вивчення; 

6) Л. М. Сабірова в Самаркандському університеті. У роботах 

[89-91] об'єктом вивчення була напівширина компонентів 

Мандельштама-Бріллюена в розчинах γ-піколін-вода. Інакше кажучи, 

мова йде про процеси, що відбуваються в розведених водних розчинах 

на гіперзвукових частотах. 

Метод світлорозсіяння використається також у роботі [160], де 

розсіяння у видних розчинах гліколя аномальне розсіяння світла 

пояснюється наявністю сильних водневих зв`язків. 

Необхідно підкреслити, що відтворення аномального зростання 

інтенсивності світлорозсіяння за концентрацій спиртів х~0.01-0.05 

спостерігається тільки в сталих станах розчинів. Прийнято говорити, 

що максимум інтенсивності молекулярного розсіяння світла 

формується при наближенні до особливої точки розчину. Положення 

особливої точки й величина максимуму інтенсивності звісно залежать 

не тільки від концентрації, але й від температури та тиску розчинів. 

Існування особливих точок розчинів проявляється не тільки в 

розсіянні світла, але і в ультразвукових експериментах [67], у розсіянні 

теплових нейтронів [2, 47], а також в особливостях поведінки 

термодинамічних величин (контракція, ентальпія розчинення і т.д.) [7, 

53]. 
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Аномальне зростання інтенсивності молекулярного розсіяння 

світла в околі особливих точок бінарних розчинів явно вказує на те, що 

рівноважний (однорідний) стан розчину є нестійким. У його 

безпосередньому околі існує метастабільний стан із близькими 

значеннями хімічних потенціалів компонентів, але помітно іншим 

характером локальної структури. Зростання інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла є наслідком флуктуаційних переходів 

між рівноважними й метастабільними станами (див. розділ 7).  

Припущення про існування рівноважного й близького до нього 

по енергії метастабільного стану, фактично приводить до можливості 

зародження в рівноважній фазі досить великих зародків метастабільної 

фази. Останні розсмоктуються завдяки дифузії молекул з поверхні 

зародків. Цей процес дифузії є повільним і залежить від розміру 

зародків. Прості оцінки (див. нижче) показують, що при розмірах 

зародків порядку (50÷100 Å) характерний час їх розсмоктування 

становить приблизно10
—3

 с, що цілком задовільно узгоджується з 

експериментальними даними [10, 107-110]. 

У зв'язку з цим необхідно відзначити, що характерний час 

звичайної молекулярної дифузії є меншим на два порядки: 10
-5

 с. 

Таким чином, необхідно заключити, що особливості часової залежності 

кореляційної функції інтенсивностей розсіяного світла визначаються 

як звичайною дифузією речовини, так і розсмоктуванням зародків 

наноскопічних розмірів. 

Поява метастабільних станів є відображення процесів 

кластеризації в розчинах. У свою чергу, останні є результатом більш 

сильної взаємодії між молекулами різних компонентів у порівнянні з 

таким для молекул одного сорту. Часто це приписується водневим 

зв'язкам, що утворюються між молекулами [162]. Ми будемо 

намагатися не використовувати загальноприйняте поняття водневого 

зв'язку. Це обумовлено наступними причинами. Водневий зв'язок являє 
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собою усереднену по хвильовим функціям електронних оболонок 

молекул води електростатичну взаємодію між неекранованими 

зарядами гідрогенів й оксигенів. Ця взаємодія практично не 

відрізняється від електростатичної, якщо електронні оболонки молекул 

не перекриваються, як це буває на відстанях, що перевищують розміри 

молекул води. При зближенні молекул води їхні електронні оболонки 

деформуються й слабко перекриваються [163-170], внаслідок чого, до 

електростатичної складової взаємодії додається непровідна складова, 

що, обумовлена квантово-механічними ефектами. Фактично її варто 

було б називати власне водневим зв'язком. Більш детальний аналіз 

цього питання в [168,169] показує, що енергія непровідного водневого 

зв'язку, не перевищує 20% від енергії електростатичної взаємодії між 

молекулами. Саме з цієї причини Н. Д. Соколов [162] більше 60 років 

тому підкреслював електростатичну природу водневих зв'язків. Звідси 

випливає, що внесок власне водневих зв'язків у термодинамічні 

потенціали може бути врахований по теорії збурень. Разом з тим, 

власне водневі зв'язки є відповідальними за температурну залежність 

теплоємності води [171]. 

Більш сильна взаємодія між молекулами різних сортів приводить 

не тільки до формування кластерів, але також і до специфічної 

концентраційної залежності питомого об'єму молекул й ентальпії 

розчину. Зменшення сумарного об'єму розчину в порівнянні з сумою 

об'ємів його компонентів формалізується за допомогою величини, 

називаною контракцією розчину. Її ретельний аналіз у роботах [15,16] 

показує, що перетинання концентраційних кривих контракції для 

різних температур відбувається за концентрації, що відповідає появі 

аномальних піків молекулярного розсіяння світла. 

У цьому розділі розглядаються релаксаційні процеси в 

розведених водно-спиртових розчинах. Представлені результати 
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дослідження наступних особливостей кінетики встановлення 

рівноважних станів у розчинах зазначеного типу:  

1) часу встановлення рівноважних станів в залежності від 

температури й концентрації; 

2) часу релаксації станів розчину, отриманих внаслідок слабкого 

збурювання рівноважних станів; 

3) впливу особливостей виготовлення вихідного стану розчину 

на процес подальшої релаксації; 

4) залежності інтенсивності молекулярного розсіяння світла та 

ступеня його деполяризації від часу, який пройшов від моменту 

виготовлення розчину до моменту встановлення рівноваги в системі; 

5) характеру розсмоктування зародків метастабільної фази й 

типові значення часів цього процесу. 

 

 

3.1. Релаксація розведених водних розчинів гліцерину після 

виготовлення 

 

У цьому параграфі основна увага буде сфокусована на 

обговоренні тривалості встановлення рівноваги у водних розчинах 

спиртів. При цьому, як ми вже відзначали у вступі, ми будемо, 

насамперед, опиратися на результати, отримані за допомогою 

молекулярного розсіяння світла. 

 

а) Передісторія: довгострокова релаксація в розведених розчинах 

електролітів у метанолі 

 

Очевидно, першою з робіт цього напрямку є стаття Г. П. Рощиної 

[120], яка безпосередньо не пов'язана з водно-спиртовими розчинами. 

Вона присвячена дослідженню інтенсивності молекулярного розсіяння 



99 

 

світла спиртовими розчинами електролітів. У роботі вивчалися 

інтенсивності ізотропної й анізотропної складових у розчинах солей 

NaCl, NaBr, Na у спиртах гомологічного ряду метанолу. Було 

встановлено, що значення інтенсивності ізотропної складової МРС є 

найбільшими для свіжоприготовлених розчинів і поступово 

зменшуються до тих пір, поки не досягнуть постійної величини 

(рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Залежності інтенсивностей ізотропного МРС від часу в 

розчинах солей у метанолі:
14

 1 – 0.15 ваг.  % NaCl, 2 - 13.8 ваг.  % NaBr, 

3 - 25 ваг. % Na. 

 

 

Як бачимо, для встановлення рівноважних (постійних) значень 

інтенсивностей ізотропного МРС потрібно кілька тижнів. Анізотропна 

складова встановлюється трохи швидше. Відзначено, що такий саме 

характер часової залежності в подібних розчинах повинні мати й інші 

фізичні властивості, пов'язані з флуктуаціями концентрації (дифузія, 

поглинання ультразвуку та ін.). Разом з тим, у тексті докторської 
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дисертації Г. П. Рощиної (1970 р.) описані часові залежності не 

наведені, що вказує на те, що процес встановлення рівноважного стану 

в розчинах, швидше за все, відноситься до питань технології 

виготовлення рівноважних розчинів. 

 

б) Якісні свідчення довгострокової релаксації у водно-спиртових 

розчинах відповідно до роботи Ескіна-Нестерова  

 

Виконана приблизно в той же час робота [5] присвячена 

дослідженню інтенсивності молекулярного розсіяння світла у 

розведених водних розчинах третинного бутанолу. Її автори явно 

стикаються з проявом нерівноважних властивостей розчину, однак, 

отримані ними результати, на жаль, не доводять їх до виділення явних 

часових залежностей. Основна увага в роботі [5] приділяється 

температурним залежностям інтенсивності молекулярного розсіяння 

світла, виміряної під кутом 090 , і параметра асиметрії 

0

0

135

45

I

I
Z  (рис. 3.2а). Вимірювання інтенсивності МРС зроблені при 

мольній концентрації спирту 03.0~ax . У роботі звертається увага на 1) 

складний хід залежностей інтенсивності 090
I  від температури та 2) на 

розбіжність кривих інтенсивності при нагріванні й охолодженні. 

Відтворюваність залежностей  TI 090
 і  TZ  не спостерігалася 

протягом декількох циклів нагрівання й охолодження, що, на думку 

автора, свідчить про нерівноважність системи в цих станах. Зрештою, 

система переходила в стійкий стан, що характеризується відтворенням 

ходу залежностей  TI 090
 та  TZ , зображеним на рис. 3.2б. 

У роботі [5] звертається увага на величину кутової асиметрії 

розсіяння світла, що по формулі Дебая [35-38]:  
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,     (3.1) 

 

(  - довжина хвилі розсіяного світла), дозволяє оцінити розмір 

оптичних неоднорідностей, що призводять до асиметрії інтенсивності 

МРС. Формула Дебая, по своїй суті, випливає з такої, яка 

використовується для опису критичної опалесценції [31].
 

 

 
 

Рис.3.2а 

 Температурні залежності 

інтенсивності  090
I (суцільна крива) 

і параметра 
0

0

135

45

I

I
Z   (пунктир) 

асиметрії розсіяння у водному 

розчині третинного бутанолу (3 

мол. част. спирту) при нагріванні 

(○,+) і охолодженні (●,×) [5]. 

Рис.3.2б Та ж інформація, що 

й на рис. 3а, але тільки після 

декількох циклів нагрівання й 

охолодження. По-різному 

позначені точки відповідають 

різним серіям вимірів [5]. 
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Виходячи зі спостережуваного значення Z=15÷20, робиться висновок, 

що особливості кутової залежності МРС обумовлені лише великими 

(порядку світлової хвилі) агрегатами молекул. При цьому, значення 

0

0

180

0

I

I
 апроксимувалося значенням 

0

0

135

45

I

I
Z  . 

Відзначимо, що Ескін, очевидно, був першим, хто використав 

термін «аномальне розсіяння світла» для низькоконцентраційного 

максимуму у водно-спиртових розчинах [3, 44-46, 50, 80]. 

На жаль, у роботі [5] швидкість зміни температури не зазначена. 

Але якщо припустити, що виконувалися звичайні вимоги  по 

витримуванню зразка при кожній температурі близько однієї години, 

то можна зробити висновок, що рівноважний стан у дослідженому 

розчині встановлюється протягом декількох діб. 

Залежність інтенсивності МРС від ступеня очищення й 

особливостей виготовлення розчину відзначається Біром і Джоллі в 

[55], а також Вуксом [3]. Спосіб виготовлення розчину розглядається 

ними як один з факторів передісторії. На жаль, часовий фактор у 

методиках [55] й [3] також не був адекватно врахований. 

 

в) Особливості довгострокової релаксації в розведених водних 

розчинах гліцерину 

 

У роботах [8, 10, 11, 17] об'єктом дослідження були 

інтенсивності молекулярного розсіяння світла у водних розчинах 

гліцерину та гліколю. На рис. 3.3 приведено характерне поведінка  

інтенсивностей деполяризованого )(tI H

V  і поляризованого )(tIV

V  

розсіяня світла, а також коефіцієнта деполяризації 
V

V

H

V

I

I
  на 

початкових етапах встановлення рівноважного стану. Як і в 

експериментах Рощиної для метанолових розчинів електролітів [120], у 
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водних розчинах гліцерину [17] поляризоване (ізотропне) розсіяння 

світла змінюється більш істотно. 

 

 

Рис.3.3. Інтенсивності деполяризованого (крива 1) і 

поляризованого (крива 2) розсіяння світла, а також коефіцієнт 

деполяризації (крива 3) залежно від часу, що пройшов після готування 

водного розчину гліцерину [17]. Концентрація розчину (x2=0.046) 

відповідає максимуму аномального розсіяння світла при 20ºС. 

 

На рис. 3.4 представлені залежності коефіцієнтів деполяризації 

розсіяного світла 
V

V

H

V

I

I
  в розчинах вода-гліцерин від часу, що 

пройшов після виготовлення розчинів. Криві 1-3 відповідають 
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розчинам з різними концентраціями спирту. Суцільними лініями на 

рис. 3.4 представлені результати згладжування. 

 

 

Рис. 3.4. Залежності коефіцієнта деполяризації розсіяного світла 

V

V

H

V

I

I
  в розчинах вода-гліцерин від часу, що пройшов після 

виготовлення розчину за температури 10 
О
С і наступних мольних 

частках гліцерину в розчині x: 1 – 0.031, 2 – 0.035, 3 – 0.046 [11]. 

Суцільними лініями на графіках представлені результати 

математичного згладжування даних. Крива 3 відповідає концентрації, 

при якій спостерігається аномальний пік розсіяння світла. 

 

Можна відзначити, що 1) можна говорити про формування 

певних закономірностей у поведінки інтенсивностей поляризованого й 
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деполяризованого розсіянь світла тільки через 20÷30 хв після 

виготовлення розчину й 2) постійне значення інтенсивності розсіяння 

встановлюється через проміжок часу порядку доби. Очевидно, 

відсутність початкового етапу тривалістю близько 2-х годин на 

графіках з роботи Рощиної [6, 120] викликано аналогічними 

причинами.  

Значний розкид значень інтенсивності МРС на початковому 

етапі, все ж таки не хаотичний [17]. Було відзначено, і на це також 

вказує крива 2 рис. 3.4, що відхилення від усереднених значень 

інтенсивності має осциляційний характер. 

 

 

г) Довгострокова релаксація кутової анізотропії розсіяння водних 

розчинів гліцерину 

 

У роботі [17] наведені результати вивчення часової еволюції 

кутової асиметрії інтенсивності розсіяного випромінювання в розчинах 

вода-гліцерин. Розглядається встановлення рівноважних станів 

розчинів за концентрацій, близьких до тієї ( 046.0ax  ), що відповідає 

положенню аномального піка світлорозсіяння. 

На рис. 3.5 наведені часові залежності коефіцієнту кутової 

асиметрії розсіяного світла в розчинах вода-гліцерин для трьох 

концентрацій в околі 046.0ax . З рис. 3.5 випливає, що на першому 

етапі після виготовлення розчину зміна коефіцієнту кутової асиметрії 

носить досить складний характер. 

Загальним для всіх трьох концентрацій є осциляційний характер 

початкової еволюції. Незмінне значення параметра Z установлюється 

через добу після виготовлення розчину (на рис. 3.5 рівноважні 

значення Z позначені точками, розташованими після розриву кривих). 
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Звертає увагу, що коефіцієнти кутової асиметрії інтенсивності 

розсіяння виявляються помітно більшими одиниці, що свідчить про те, 

що спостережуваний характер кутової залежності викликається 

мікронеоднорідностями, масштаб яких значно перевищує молекулярні 

розміри. Щодо цього отримані в [17] результати корелюють із такими в 

[5]. 

 

 

Рис.3.5. Кутова асиметрія інтенсивності розсіяного світла 

)/( 00 13545
IIZ   в залежності від часу після виготовлення водного розчину 

гліцерину шляхом ультразвукового перемішування (x, мол. част.:1 - 

0.047; 2 - 0.035; 3 - 0.056). 
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Відмінність полягає тільки в тім, що розміри неоднорідностей у 

водному розчині гліцерину приблизно на півтора порядку виявляються 

меншими в порівнянні з такими в розчині вода–третинний бутиловий 

спирт. Інакше кажучи, при наближенні концентрації розчину до 

концентрації особливої точки - максимуму інтенсивності 

світлорозсіяння - відбувається плавний перехід від релеєвського 

розсіяння до розсіяння, що має риси подібності із критичною 

опалесценцією. Однак, на відміну від останньої, в особливій точці 

інтенсивність розсіяння світла залишається обмеженою. 

 

д) Еволюція розмірів оптичних неоднорідностей у водних 

розчинах гліцерину 

 

У цьому розділі буде проаналізована часова залежність розмірів 

просторових неоднорідностей у водних розчинах гліцерину, визначена 

[8] методами динамічного розсіяння світла. Для цього ми 

скористаємося результатами роботи [11], у якій були визначені 

характерні часи релаксації кореляційної функції інтенсивностей 

розсіяного світла та розраховані по них середні розміри оптичних 

неоднорідностей. 

Приймається, що кореляційна функція інтенсивностей розсіяного 

світла змінюється за законом [41-43, 138-140, 172, 173]:
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де D  - коефіцієнт дифузії, 
2

sin
4

0





n
q - хвильовий вектор розсіяння,  - 

кут розсіяння, 
0  - довжина хвилі падаючого випромінювання, n - 
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показник заломлення розчину. Вважаючи, що 
r

Tk
D B

6
 , для величини 

характерного розміру оптичних неоднорідностей r  знаходимо [151, 

152]: 

 

2

0

22

3

2
sin8



 Tkn

r

B






 

 ,     (3.3) 

 

де   - динамічна зсувна в'язкість розчину, TkB ,  - постійна Больцмана й 

температура розчину відповідно. 

На рис. 3.6 наведені результати розрахунків по (2) часовій 

залежності розмірів оптичних неоднорідностей у водних розчинах 

гліцерину різних концентрацій в околі особливої точки. 

Тут необхідно звернути увагу на те, що оцінки розмірів 

просторових неоднорідностей, отриманих за допомогою формули 

Дебая (3.1) і на основі формули Ейнштейна для коефіцієнта дифузії 

(2.1) розрізняються між собою приблизно на порядок. Однією з причин 

такого розходження є те, що формула Дебая відповідає статичній 

кореляційній функції флуктуації концентрації та розчинам близкім до 

критичного стану розшарування [60, 69, 75], а формула Ейнштейна 

описує кінетику флуктуацій концентрації. Крім того, підхід Дебая нами 

застосовується для станів, які не є рівноважними, а формула (2.1) 

строго застосовна тільки до часової еволюції колоїдних систем. 
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Рис. 3.6. Залежність розмірів оптичних неоднорідностей за 

температури 20 °С у розчинах вода-гліцерин від часу, що пройшов 

після виготовлення розчину, і концентраціях x, мол. част.: 1 – 0.031, 2 - 

0.035, 3 - 0.047. 

 

 

3.2. Вплив початкової гомогенізації розчину на встановлення 

рівноважного стану 

 

Для виявлення впливу способу змішування розчинів на їх 

початкові характеристики й динаміку досягнення ними 

термодинамічної рівноваги застосовувалися акустичний і механічний 

способи змішування компонентів розчинів. Бралися два препарати з 

однаковим змістом спирту й води. Потім один препарат піддавався 

ультразвуковому, інший - механічному диспергуванню. Далі для 
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кожного розчину проводився вимір часової залежності коефіцієнта 

деполяризації розсіяного світла. 

Нами була виявлена повільна зміна коефіцієнта деполяризації 

розсіяного світла з часом осцилюючого характеру. При цьому 

ультразвукове перемішування в порівнянні з механічним 

перемішуванням приводило до збільшення розмаху «осциляцій» 

(рис.3.7) при тому ж характері часової залежності.  

 

 

Рис. 3.7. Залежності коефіцієнта деполяризації розсіяного світла в 

розчинах вода-гліцерин від часу, що пройшов після виготовлення 

розчину. Мольна частка гліцерину x=0,046, температура 20 ºС. Крива 1 

- ультразвуковий,  крива 2 - механічний метод диспергування розчину. 
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Через тривалий час ~1 доби незалежно від застосовуваного 

методу виготовлення розчинів коефіцієнти деполяризації розсіяного 

світла для всіх розчинів однакової концентрації ставали однаковими. 

На наш погляд, розходження в наведених залежностях 

пояснюються тільки початковими значеннями розмірів 

неоднорідностей гліцерину, що утворилися в результаті різних 

способів змішування розчинів і, як буде показано надалі, досить добре 

може бути пояснене в рамках кластерної моделі (розділ 7). 

По ходу часових залежностей коефіцієнта деполяризації 

розсіяного світла (рис.3.7) ми можемо судити про оптичну анізотропію 

розсіювачів. Спад у початковий момент обумовлений розчиненням 

2 мкм включень гліцерину у воді. Перший максимум у рамках 

кластерного підходу можна пояснити утворенням одиночних кластерів. 

Другий максимум може бути обумовлений об'єднанням одиночних 

кластерів у групи, з подальшим переходом у рівноважний стан. 

Очевидно, такі залежності пояснюються тим, що оптичні 

неоднорідності збільшуються й у результаті стають симетричними. 

 

 

3.3. Довгострокова релаксація в розведених водних розчинах 

етанолу 

 

На рис.3.8 жирною лінією показана залежність часу кореляції 

інтенсивності розсіяного світла с  від часу, що пройшов після 

виготовлення розчину. Вона отримана методом найменших квадратів з 

використанням поліному шостого степеня. Як бачимо, в першу добу с  

осцилює з характерним часом 5 годин. Відхилення часу кореляції від 

середнього значення  с =25 мс складає 5 мс. 
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Через добу період осциляцій збільшується вдвічі, а через 

тиждень амплітуда відхилень співрозмірна з похибкою вимірювань. Це 

відповідає досягненню рівноважного стану в розчині. Додатково 

зазначимо, що середнє значення часу кореляції  с  в рівноважному 

стані поступово зростає від 25мс до 45мс.  

 

 

Рис.3.8. Залежність часів кореляції інтенсивності розсіяного 

світла від часу, який пройшов після виготовлення водного розчину 

етанолу: перша доба (а), через добу (б), через тиждень (с). 

Концентрація етанолу (0.095 мольної частки) відповідає аномальному 

розсіянню світла за 22ºС. Експозиція кожної точки графіку становить 

15 с. 

 

Встановлення рівноваги супроводжується процесами, які 

призводять до відхилень отриманих часів кореляції відносно 

апроксимаційної залежності, які сприймаються як випадкові. З часом ці 

відхилення значно зменшуються. Так, для даних на рис.3.8a) при 

середньому значенні с =25 мс середньоквадратичне відхилення 

складає 3.4)(  cD   мс, або 17%. За добу (див. Рис.3.8б) ці значення 

складали мсс 27 , 8.3)(  cD   мс, що становить 14%. За тиждень 

(Рис.3.8c) випадкові відхилення від середнього значення практично 
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відсутні: 45с  мс, 33.0)(  cD   мс, тобто відхилення складало 

0,7%. 

 

 

3.4. Тонка структура аномального піка молекулярного 

розсіяння світла 

 

Підкреслимо, що для отримання відтворюваних результатів, 

необхідно тривале витримування розчину після його виготовлення 

[8,9]. У цих роботах було показано, що рівноважний стан у водно-

спиртових розчинах досягається протягом тривалого часу (від доби до 

декількох тижнів) після їх виготовлення. Ця обставина також вказує на 

те, що перерозподіл молекул спирту в розчині зумовлений не простим 

дифузійним механізмом, а має більш складний характер, який 

пов'язаний з виникненням і руйнуванням зародків метастабільної фази. 

Нами була поставлена задача по дослідженню зміни 

характеристик аномального піку розсіяння світла у водних розчинах 

етанолу з часом. Для цього забезпечувалось одночасне виготовлення у 

однакових умовах 20 зразків у концентраційному діапазоні 1.005.0  x   

мольної частки етанолу у водному розчині. Як правило, при 

дослідженні аномального максимуму розсіяння світла автори 

обмежувались констатуванням його наявності і на його 

концентраційний діапазон приходилось не більше 5 точок. 
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Рис. 3.9. Візуалізація концентраційної залежності мутності 

розчинів вода-етанол у рівноважному стані через два тиждня 

після виготовлення. Видно утворення подвійного аномального 

піку розсіяння світла. Всі розчини з дискретним розподілом 

концентрацій виготовлені одночасно і в одних умовах. 

 

Навіть візуальне спостереження всього ряду зразків при сталій 

температурі 22°С дозволило виявити те, що протягом тижня лише у 

двох зразках з концентраціями 065.0x  і 095.0x  мольної частки 

утворювався стан з розсіянням світла по інтенсивності близький до 

опалесценції.  

Результати нефелометрії, які наведені на рис. 3.10 показують, що 

концентраційна залежність мутності розчину (turbidity), що визначена в 

початковий момент часу (рис.3.10а) і має один максимум, через два 

тижні трансформується у сукупність піків (рис. 3.10б). Їх положення 

повністю узгоджується з тим, що при цій температурі гранична 

концентрація області, де суттєві квазікристалічні властивості води у 

розчині, приходиться на концентрацію 08.0x , яка була отримана 

аналізом залежностей контракції [15, 16, 21, 22]. 
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Рис.3.10. Залежність мутністі (turbidity) водних розчинів етанолу 

від його мольної частки, отримана відносним методом: а) в першу добу 

після змішання розчину, б) через тиждень після виготовлення розчину. 

 

На рис. 3.11 представлено результати вимірювань часів кореляції 

світла, розсіяного на латексних частинках з паспортним розміром 60 

нм, які були зважені в тих же водних розчинах етанолу, що були 

використані при попередніх експериментах. Автокореляційна функція 

інтенсивності розсіяного світла )(tI  на рухомих неоднорідностях має 

вигляд [138, 174]: 

 

       )()()(

2

2 сebatItIG
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де 
c  - характерний час флуктуацій інтенсивності розсіяного світла, 

ba, константи. У разі, якщо неоднорідності в розчині є броунівськими 

частинками, використовуючи формулу Ейнштейна, можна пов'язати 

характерний час 
c  з коефіцієнтом дифузії D  та хвильовим вектором 

розсіяння q  виразами:  
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с    (3.5) 

 

n  - показник заломлення,  - довжина хвилі зондуючого 

випромінювання,  – кут розсіяння. 

На рис.3.11 в концентраційній залежності часів кореляції видно 

присутність двох піків. Їх концентраційне положення збігається з 

піками інтенсивності розсіяння (рис. 3.10). Особливість їх в тому, що в 

околі одного при x=0,065  помітно зменшення часу кореляції, тобто 

збільшення рухливості частинок латексу, а при x=0,095 мольної частки 

- зменшення рухливості. Це можна трактувати як зменшення або 

збільшення локальної в'язкості на наномасштабах, які визначають рух 

броунівський частинки розміром десятки нанометрів. Раніше розмір 

неоднорідностей в області аномального розсіяння світла оцінювався як 

мезомасштабний: 100-1000 нм [108, 109]. 
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Рис.3.11 Концентраційна залежність часів кореляції 

інтенсивності розсіяного світла від мольної частки етанолу у водному 

розчині, визначена з кореляційних функцій інтенсивності розсіяного 

світла на частинках латексу з розміром 60 нм у розчинах вода-етанол за 

температури 22°С 

 

Висновки до третього розділу 

 

1.З аналізу часової залежності інтегральної інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла у водному розчині гліцерину випливає, 
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що встановлення рівноважного стану відбувається протягом доби, або 

більше. 

2.Деполяризована складова інтегральної інтенсивності 

змінюється монотоно. На відміну від неї, поляризована складова 

змінюється суттєво немонотоно, що свідчить про існування повільного 

коливального процесу в системі. Характерний час такого коливального 

процесу складає кілька годин, що можна пов`язати з переходами 

системи з одного мікронеоднорідного стану до другого. 

3.Подібний характер довгострокової релаксації є властивим, 

також, для водного розчину етанолу. Цей факт був встановлений 

динамічного розсіяння світла, яке дозволяє спостерігати також часову 

модуляцію процесу релаксації, яка є спорідненою немонотоній 

поведінці інтенсивності інтегрального розсіяння світла. Характерний 

час модуляції і немонотоної зміни інтенсивності мають один порядок 

величини. 

4. Встановлено, що максимум інтенсивності молекулярного 

розсіяння світла при переході водного розчину етанолу до 

рівноважного стану розпадається на два максимуми. Виникнення 

подібної тонкої структури підтверджується також: 1) аналізом 

рухливості броуновських частинок з латексу, 2) часової залежності 

мутності розчинів з різними значеннями концентрації спирту. Суттєво 

те, що описані піки рухливості та мутності розташовані симетрично 

відносно особливої точки розчину. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОЯВ ОСОБЛИВОЇ ТОЧКИ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ 

СПИРТІВ У ПОВЕДІНЦІ ЇХ КОНТРАКЦІЇ 

 

Цей розділ присвячується дослідженню температурної та 

концентраційної поведінки однієї з найпростіших термодинамічних 

характеристик системи – контракції, яка є безрозмірною змінною, що 

описує зміну об`єму, або густини розчину по відношенню до ідеальної 

суміші тих самих компонентів. Буде показано, що в околі певної 

концентрації всі криві концентраційної залежності контракції, які 

відповідають різним температурам, перетинаються в одній точці. 

Координати цієї точки практично точно співпадають з тими, що 

знаходяться з положення максимумів інтенсивності молекулярного 

розсіяння світла та з акустичних вимірювань стисливості. Буде 

запропоновано якісний мікроскопічний підхід до опису цього 

феномену. 

 

 

4.1. Особливості контракції водних розчинів спиртів 

гомологічного ряду метанолу 

 

Добре відомо [161, 175, 176], що при утворенні водно-спиртових 

розчинів загальний об'єм розчину 12V
 

відрізняється від суми 

початкових об'ємів 1V  і 2V  його компонентів. Таке поведінка розчину 

характеризується безрозмірним параметром 

 

1
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12 



VV

V
 ,     (4.1) 



120 

 

який прийнято називати контракцією. З фізичної точки зору, величина 

контракції залежить від концентрації компонентів і температури 

розчину, а також змінюється залежно від розмірів і форми молекул 

компонентів і характеру їх міжмолекулярної взаємодії. Особливо 

помітний вплив на значення контракції роблять водневі зв'язки [162, 

165, 168], які є характерними для водно-спиртових розчинів. 

Уперше систематичне дослідження контракції одного з таких 

розчинів, а саме водного розчину етанолу, було виконано 

Д. І. Менделєєвим [161]. Було показано, що концентраційна залежність 

контракції є немонотонною й характеризується трьома особливими 

точками, які спостерігаються при мольних концентраціях: 

75.0,25.0,077.0x . Ці значення були отримані як точки перетинання 

прямих, якими апроксимувалось поведінка похідної 
Tx


 у певних 

інтервалах зміни концентрації розчину. Менделєєв був упевнений, що 

розчинення етанолу у воді супроводжується виникненням «кластерів з 

молекул етанолу й води» (у сучасній термінології), які нагадують 

формування молекул з атомів. Зокрема, першій особливій точці 

зіставлявся кластер з однієї молекули етанолу й 12-ти молекул води. 

Протягом тривалого часу існування цих точок не викликало сумнівів, 

але дослідження природи їх виникнення, а також їх прояв в інших 

властивостях розчинів вода-етанол залишався непослідовним. 

Проблема утворення особливих точок розчинів помітно 

загострилася в 60-70-ті роки минулого сторіччя, коли в експериментах 

по молекулярному розсіянню світла Рощина [6] і Вукс [3] спостерігали 

максимуми інтенсивності за концентрацій 08.005.0 x
 

і 

температурах 20-60 °С, які істотно залежали від типу спиртів. Зокрема, 

у роботі [4] був досліджений низькоконцентраційний пік 

світлорозсіяння для розчину вода-етанол. Було показано, що 

аномальний ріст інтенсивності світлорозсіяння відбувається практично 
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при тій же концентрації, що відповідає першій особливій точці з 

роботи Менделєєва. На жаль, ця обставина і тоді, і пізніше залишалася 

поза полем зору дослідників. Деталі утворення подібних максимумів 

молекулярного розсіяння світла в інших водно-спиртових розчинах 

можуть бути простежені у роботах [49-52]. Теоретичному тлумаченню 

цього явища присвячені, зокрема, роботи [7, 10, 66]. Не вдаючись у 

тонкощі цих і багатьох інших робіт, відзначимо, що у всіх випадках 

мова йде про істотне відхилення властивостей розведених водно-

спиртових розчинів від ідеальних. Основна причина властивостей 

розведених водно-спиртових розчинів бачиться в специфічній 

перебудові молекулярної структури. Ця обставина особливо 

підкреслюється в роботі [11], у якій показане, що час життя 

надмолекулярних утворень досягає c310 , а розмір відповідних 

просторових неоднорідностей досягає )7050(  Å. 

Специфічний прояв особливої точки водно-спиртових розчинів 

було показано в поведінці їх адіабатичної стисливості [110], швидкості 

звуку і його температурних похідних [90, 91], поведінці коефіцієнта 

дифузії домішкових молекул в експериментах по некогерентному 

розсіянню повільних нейтронів [186]. Зокрема, криві концентраційної 

залежності адіабатичної стисливості розчину вода-етанол, що 

відповідають трьом різним температурам, згідно [49, 67, 71] 

перетинаються в одній точці, 068.0055.0 x , положення якої 

близьке до особливої точки в [161]. Ця точка в [49] була названа 

інверсною точкою розчинів, оскільки в ній температурна похідна від 

адіабатичної стисливості змінює свій знак.  

У представленій роботі основна увага зосереджується на 

дослідженні концентраційної й температурної залежностей контракції 

водного розчину етанолу. Контракція є найпростішою 

термодинамічною характеристикою розчину й тому визначення 
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низькоконцентраційної особливої точки розчину потрібно пов'язувати, 

насамперед, з її поведінкою. Інтерес до цього розчину обумовлений 

існуванням детальних надійних експериментальних даних щодо 

температурної й концентраційної залежностей густини [187-193]. Для 

з'ясування ролі стеричних факторів, а саме співвідношення між 

ефективними радіусами молекул води й етанолу, аналізується 

поведінка контракції для сумішей жорстких кульок різного радіуса. 

Обговорюється роль водневих зв'язків у появі контракції й 

узгодженість різних визначень низкоконцентраційної особливої точки 

розчину вода-етанол. 

 

 

4.2. Особливості контракції для розчину вода- етанол 

 

Концентраційна залежність контракції )(x  за різних температур 

для розчину вода-етанол представлена на рис. 4.1. Як видно дані 

розчини відносяться до таких, об'ємів яких менше суми об'ємів їх 

компонентів.  

Як бачимо, сімейство кривих на рис. 4.1 характеризується трьома 

найважливішими особливостями: 1) всі вони мають мінімум при 

23.0mx , 2) глибина мінімуму монотонно й майже лінійно убуває з 

температурою (див. рис. 4.2) і 3) при 074.0Px  всі концентраційні 

залежності контракції перетинаються в одній точці (див. рис. 4.1)). 

Саме цю точку надалі будемо називати особливою точкою розчину 

вода-етанол. Її положення близьке до зазначеного в [161] і незначно 

відрізняється від положення інверсної точки в [49] для ізотермічної 

стисливості розчину вода-етанол. Це відмінність здається цілком 

природною, оскільки їхнє положення ідентифікується за різними 

характеристиками розчинів.  
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Рис.4.1. Сімейство концентраційних залежностей )(x  за різних 

температур: 1 - 40 °C, 2 - 20 °C, 3 - 10 °C, 4 - 5 °C, 5 - 0 °C, 6 - -5 °C 

 

 

Рис.4.2. Температурна залежність глибини мінімуму контракції 

для розчину вода-етанол. 

 

Певним доповненням до цих результатів є концентраційна 

залежність ефективного питомого об'єму (на одну частку) у розчині 
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вода-етанол: )/(),(),( 12 etw NNTxVTx  , де etw NN ,  - відповідно, 

кількість молекул води й етанолу. Ця залежність представлена на рис. 

4.3. 

 

  

Рис.4.3. Концентраційна залежність ефективного питомого 

об'єму на одну молекулу для розчину вода-етанол за різних 

температур: 1 – 40 °C, 2 - 20 °C, 3 - 5 °C, 4 - 0 °C, 5 - -5 °C 

 

Як бачимо, спостерігається відхилення цієї залежності від 

лінійної, характерної для ідеального розчину: 

 

)0(

2

)0(

1)1()(  xxxid  ,    (4.2) 

 

тут 
)0(

2

)0(

1 ,, id - відповідно ефективні питомі об'єми ідеального 

розчину, води й етанолу. Ступінь відхилення від лінійної залежності 

(див. рис. 4.4) визначається саме контракцією: 

 

 )0(

2

)0(

1)1()()(  xxxx  ,   (4.3) 
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Рис.4.4. Концентраційна залежність відхилення від ідеальності за 

температури T =15 °C  

 

В особливій точці розчину, таким чином, відхилення питомого 

об'єму від ідеальності не залежить від температури. Найбільші 

відхилення від ідеальності спостерігаються при mxx ~  . 

Особлива точка розчину вода-етанол, крім того, розділяє 

концентраційний інтервал 10  x  на області: Pxx   і Pxx  , у яких 

температурні залежності контракції при фіксованій концентрації мають 

протилежний характер (рис. 4.5). В області Pxx   значення контракції 

зростають зі зменшенням температури, у той час як у більш широкому 

температурному інтервалі Pxx  , - навпаки, зменшуються. Подібна 

поведінка характерна й для адіабатичної стисливості в [49]. Однак 

використання терміна «інверсна точка» у нашому випадку нам здається 

не зовсім адекватним, оскільки ніякої інверсії температурних похідних 

від інтенсивності молекулярного розсіяння світла в цій точці не 

відбувається. 
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Рис.4.5. Поведінка контракції розчину вода-етанол поблизу 

особливої точки за різних температур T°C: 1-40, 2-20, 3-10, 4-5, 5-0 

 

Для подальшої інтерпретації отриманих результатів оцінимо 

ефективні радіуси молекул води й етилового спирту. Відзначимо, що 

введення таких радіусів є коректним, оскільки молекули води й 

етилового спирту постійно перебувають в обертальному русі. Як 

наслідок, термодинамічні властивості цих рідин еквівалентні 

термодинамічним властивостям систем із частками сферичної форми, 

(взаємодія між якими може бути описана за допомогою усереднених 

потенціалів типу Ленарда-Джонса (Lennard-Jones)) [194]. При 

атмосферному тиску відстань між молекулами води визначається 

довжиною водневого зв'язку, тому ефективний радіус молекули води 

можна оцінювати половиною довжини водневого зв'язку: 4.1)( w

effr Å. 

Оцінку ефективного радіуса молекули етанолу одержимо по 

формулі:
3/1)(

2

1  nr et

eff , що у випадку води приводить до попереднього 

результату, оскільки «порожній простір» у рідинах практично 

відсутній [195]. Таким чином знаходимо: 3.2)( et

effr Å.  
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Для коректної інтерпретації отриманих результатів розглянемо 

тепер концентраційну залежність контракції для суміші твердих сфер з 

таким же відношенням їхніх радіусів, як і для води й етанолу. 

 

 

4.3. Контракція суміші твердих сфер 

 

Концентраційна залежність контракції досліджувалася за 

допомогою суміші металевих кульок, загальна кількість яких досягає 

10000. Відношення радіусів кульок у трьох досліджених 

експериментальних серіях становить: 5:1,2:1,5:3: 21 rr . Відзначимо, 

що перша серія ( 5:3: 21 rr  ) практично точно відповідає відношенню 

ефективних радіусів у розчині вода-етанол. 

Кульки діаметрами 2 й 1.2 мм ретельно перемішувалися в 

циліндричній склянці діаметром 50 мм, а сумарний об'єм суміші 

визначався по висоті отриманого шару з точністю 0.1 мм. При такій 

загальній чисельності кульок впливом граничних ефектів можна було 

знехтувати. Вимірювання об'єму виконувалися після перемішування до 

однорідного стану й подальшого пресування поршнем. Результати 

дослідження контракції наведені на рис. 4.6. 

Звертає на себе увагу той факт, що коли розмір кульок одного 

сорту стає набагато більше розміру кульок другого сорту, то знак 

контракції стає негативним. Це пояснюється тим, що маленькі кульки 

при перемішуванні заповнюють порожнечі, що утворяться при 

упаковці кульок значно більшого розміру. Коли концентрація 

маленьких кульок перевищує граничну, якій відповідає заповнення 

всіх порожнеч, контракція наближається до нуля й, можливо, стає 

слабко позитивною. 
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Рис.4.6. Концентраційні залежності контракції суміші твердих кульок 

при відношенні їхніх радіусів: 5:1,2:1,5:3: 21 rr  

 

Якщо 
)0(

2

)0(

1   , то можна зробити також певні висновки щодо 

характеру поведінки )(x  у випадках, коли 0x  й 1x . У 

першому із цих випадків, малі кульки першого сорту будуть 

заповнювати порожнечі, що утворяться між кульками другого сорту, 

доти, поки концентрація кульок першого сорту буде нижче граничної. 

Об'єм розчину дорівнює об'єму молекул другого сорту. Параметр )(x , 

таким чином, буде мати асимптотику 
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.  (4.4) 

 

Відповідний тангенс нахилу кривої )(x  при 1x  виявляється 

рівним 

)0(

2

)0(

1

1

)(



 

x
x x .     (4.5) 
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Його чисельне значення становить 25.02.0  , що цілком 

задовільно узгоджується з експериментальним значенням тангенса 

нахилу кривої контракції суміші твердих сфер при 5:1: 21 rr  й 1x . 

Якщо в систему твердих сфер першого сорту додавати істотно 

більші за розмірами сфери другого сорту, то об'єм розчину буде 

зменшуватися за рахунок втрати порожнеч у другій складовій суміші. 

Тут також можливі оцінки, подібні зробленим вище, однак через 

велику громіздкість вони приводитися не будуть. 

Цікава модифікація розподілу кульок відбувається при слабкому 

струшуванні системи, дію якого можна вважати еквівалентним впливу 

теплового руху часток у молекулярній системі. Навіть незначні 

струшування приводять до утворення груп однотипних часток, або 

інакше, кластерів або зародків нової фази. При зростанні інтенсивності 

струшування виникають зародки нової фази досить великого розміру, а 

при подальшому зростанні інтенсивності струшування відбувається 

розшарування фаз. Це обставина добре відома у фізиці гранульованих 

середовищ [196]. Однак, вібраційний вплив на гомогену суміш твердих 

кульок за таких концентрацій великих, які менше, або близькі до 

концентрації етанолу у особливій точці, призводить до утворення з них 

парних «кластерів». 

 

 

4.4. Аналіз контракції для розчину вода-етанол 

 

Порівняння концентраційних залежностей контракції для 

водного розчину етанолу й суміші кульок, радіуси яких відносяться 

між собою, так само як й ефективні радіуси молекул етанолу й води, є 

джерелом чіткої інформації щодо ролі притягальної складової 

міжмолекулярної взаємодії. З рис. 4.1 та рис. 4.6 одразу ж випливає, що 
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дію сил притягання між молекулами у водному розчині етанолу 

виконують дві функції: 1) трансформує суміш твердих сфер, якими 

моделюються молекули води й етанолу, в ідеальний розчин, тобто 

криву ( 3:5 ) з рис. 4.6 перетворює в пряму, характерну для ідеального 

розчину і 2) приводить до наступного відхилення контракції розчину 

від нуля, тобто відхиленню у бік його не ідеальності. Перший із цих 

висновків є трохи незвичайним, але він затверджує, що суміш твердих 

кульок не може служити моделлю ідеального розчину. Крім того, ми 

бачимо, що відхилення від ідеальності для суміші твердих кульок і для 

реального розчину вода-етанол близькі по величині ( 05.0~  при 

23.0mx ), але мають різні знаки. Тут доречно також ураховувати, що 

в дослідженому інтервалі температур водний розчин етанолу 

залишається гомогенним при довільних концентраціях, а це вказує на 

те, що енергія міжмолекулярного притягання між молекулами різного 

сорту 12e
 є більшою за енергію притягання між молекулами одного 

сорту ( 2211, ee
 ) 221112 ,eee  . 

Згідно [197], взаємодія притягання між молекулами води й 

етанолу є обумовленою, головним чином, дисперсійними й 

електростатичними силами. Незначне перекриття електронних 

оболонок на малих відстанях між молекулами стимулює також поява 

відносно слабкої обмінної взаємодії. Звичайно, комбінацію всіх цих 

складових взаємодії називають водневим зв'язком [197] (див. також 

[198-202]). Тобто, відсутність розшарування є свідченням того, що 

водневі зв'язки між молекулами води й етанолу сильніші водневих 

зв'язків між молекулами води й етилового спирту окремо. Цій 

обставині відповідає додатковий стиск розчину, у результаті чого об'єм 

розчину стає менше суми об'ємів утворюючих його компонентів 

( 2112 VVV 
 ). 
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Розглянемо докладніше особливості міжмолекулярної взаємодії у 

водному розчині етанолу. Почнемо з аналізу положення точки 

мінімуму контракції. Молярна концентрація в цій точці етанолу 

визначається співвідношенням: 

 

)1/(1 zxm  ,     (4.6) 

 

у якому z  є числом молекул води, які в середньому перебувають в 

оточенні молекули етанолу. З нього випливає, що 

 

55.31/1  mxz .    (4.7) 

 

Це число є занадто малим, щоб можна було говорити про 1) 

утворення гідратної оболонки навколо молекули етанолу й 2) 

збереження водою структури, властивій об'ємній воді. У цій ситуації 

необхідно звернутися до картини молекулярної взаємодії молекул води 

й етанолу. Згідно молекулярної будови останнього можна 

стверджувати, що молекула етанолу здатна утворювати тільки один 

водневий зв'язок з молекулами води, які її оточують. Нехай Hz  

позначає середнє значення числа водневих зв'язків, утворених 

молекулою етанолу з молекулами води, 1Hz . Найімовірніше, 

)32(~  Hzz  молекул води з її оточення будуть утворювати водневі 

зв'язки тільки між собою. Нехай внаслідок утворення водневого зв'язку 

між молекулами води й молекулою етанолу об'єм 
)(

0

)(

0

etwz    

комплексу, )()(1 wzet  , що спостерігався б в ідеальному розчині, 

зменшується на величину z . Як наслідок, для контракції розчину 

знаходимо: 
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При mxx )( , очевидно, можна користуватися наближеним 

виразом: 

x
z

Tx
w

zH

)(

0

),(






 ,    (4.9) 

 

Всі молекулярні параметри: 
)(

0

w , 
)(

0

et , z  і Hz  залежать від 

температури, але найбільш істотно від температури повинен залежати 

адитивний параметр Hz . Тому, основний внесок у температурну 

залежність контракції визначається формулою: 

 

dT
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Tx
Tx H
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  .    (4.10) 

 

У точці мінімуму контракції 
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 H

m

mtH z
Tx

Tx

dT

dz




.   (4.11) 

 

Звідси знаходимо, що значення параметра Hz  при довільній 

температурі T  пов'язано зі значенням за температури 0T  

співвідношенням: 

)(005.0)()( 00 TTTzTz HH  .  (4.12) 

 

Отримана оцінка не тільки узгоджується з температурною 

залежністю числа водневих зв'язків на одну молекулу в чистій воді по 
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порядку величини, а й просто збігається з останньої: 

)(005.0)()( 00 TTTnTn HH   [204]. Цей факт, безумовно, свідчить на 

користь отриманих оцінок. 

Формула (4.9) дозволяє нам зробити й оцінку величини: )(

0

w

z




. 

Приймаючи 1Hz , із прийнятною точністю знаходимо:  
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w

z
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Tx




.    (4.13) 

 

Для порівняння оцінимо зміну об'єму z , що відповідає розриву 

всіх водневих зв'язків, які утворюються молекулами води з їх 

оточенням в об'ємній воді. Згідно [204], 07.0~  HHz n , тобто 

основна зміна z  обумовлена молекулою етанолу. Додамо, що, хоча 

ця оцінка отримана в околі особливої точки, вона зберігає свій порядок 

величини при всіх концентраціях, коли 1~Hz . 

Концентраційна залежність контракції при mxx )(  цілком 

задовільно описується формулами (4.9) і (4.10). Якщо характер 

нерівності є протилежним: mxx  , то для правильного опису 

концентраційної залежності контракції потрібно у формулі (4.8) 

додатково врахувати залежність параметра Hz  від концентрації. Із 

прийнятною точністю можна вважати, що )1)(( xTazH  , де 

коефіцієнт )(Ta  порядку одиниці. Тоді: 
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Ступінь адекватності формули (4) ілюструється рис. 4.7, на якому 

представлена концентраційна залежність 
)(

0/~ w

zz   , де 

0  zz  - відхилення z  від його середнього значення 0  в 

інтервалі 1 xxm . Зокрема, при CT 00  значення 
)(

000 /~ w   

становить: 34.0~
0  . Як бачимо, співвідношення 0

~/~  
z  за 

порядком величини наближене до 10%. Те ж саме справедливо й щодо 

відхилення контракції від величини, що задається (4.14). 

При 1x  характер концентраційної залежності спрощується 

тому: 
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 .    (4.15) 

 

Звідси й з (3) остаточно випливає, що 
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 .    (4.16) 

 

По порядку величини ця оцінка цілком задовільно узгоджується з 

експериментальними даними ( 045.0),(
exp

 Txx  ). 
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Рис.4.7. Концентраційна залежність z 
~

 (верхня крива) і z
~  

(нижня крива), визначеного згідно (4) при 1)( Ta  й T=0 °C. 

 

Ці результати бажано доповнити якісним аналізом температурної 

залежності контракції за концентрацій pxx )( . Цей інтервал 

концентрацій помітно відрізняється від інтервалу mxx   тим, що в 

ньому молекули води зв'язані між собою сіткою водневих зв'язків, у 

той час як при mxx   ця сітка повністю руйнується. Внаслідок цього 

при pxx )(  домішкова молекула етанолу зустрічає певні 

перешкоди при вбудовуванні в структуру води. З підвищенням 

температури й зменшенням орієнтаційного порядку у воді процес 

вбудовування домішкових молекул полегшується, тобто питомий об'єм 

молекули етанолу росте. Із прийнятною точністю температурна 

залежність контракції може апроксимуватися виразом: 

 

0)(,1,),( )(

0)0(

)(

0 


 TzzxTx et

H

w

et

H 



 , (4.17) 
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у якому основний внесок у температурну залежність вноситься  

)()(

0 Tet . Припускаючи, що 

 

)()()( 00

)(

0

)(

0 TTTT etet   ,  (4.18) 

 

з рис. 4.7 знаходимо: 01.0 . 

Варто очікувати, що в околі особливої точки розчину вода-етанол 

і певному інтервалі температур флуктуації концентрації етанолу 

повинні істотно зростати. Таке поведінка інтенсивності флуктуацій 

концентрації є наслідком того, що при Pxx ~  відбувається перебудова 

структури розчину: від розчину, у якому ще існує суцільна сітка 

водневих зв'язків у розчин, у якому така сітка вже зруйнована й він, 

фактично, стає сумішшю кластерів )()(1 0 wzet  . Подібний 

структурний перехід відноситься до розмазаних фазових переходів 

другого роду. На жаль, по наявних експериментальних значеннях 

густини води й етанолу, а також їх розчину, визначити положення 

відповідного температурного інтервалу неможливо.  

Однак, в [45] наводиться результат прямого експериментального 

спостереження аномального росту інтенсивності молекулярного 

розсіяння світла в розчині вода-етанол. Показано, що при 08.0~Px  й 

CT 020  інтенсивність світлорозсіяння зростає на порядок, а ширина 

відповідного піка не перевищує 01.0~x . Дослідження 

некогерентного розсіяння повільних нейтронів у розведених водних 

розчинах етанолу в [186, 201] дозволяють затверджувати, що 

коефіцієнт взаємної дифузії при тих же значеннях концентрації й 

температури стає мінімальним. Звідси можна зробити висновок, що 

шуканий температурний інтервал центрується поблизу кімнатних 

температур. У роботі [112] відзначається, що при підході до особливої 
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точки з боку Pxx   у водному розчині етанолу формуються кластери й 

пропонується модель кластера, що складається із двох молекул 

етанолу, і десяти молекул води.  

 

 

4.5. Опис контракції на основі модельного рівняння стану  

 

У параграфі на базі модельних уявлень розглядається змішування 

води зі спиртом та утвореня розчину, об'єм якого не дорівнює сумі 

об'ємів вихідних компонентів. Першим експериментальним 

дослідженням контракції водного розчину етанолу при кімнатній 

температурі [164] було встановлено, що концентраційна залежність 

контракції є складною.  

Детальне дослідження залежності контракції   водних розчинів 

етанолу від температури й мольної концентрації спирту x  зроблено в 

роботі у параграфі 4.1.  

Дослідженню впливу розмірів і характеру упаковки молекул на 

об'ємні властивості бінарних розчинів присвячені роботи [175-185,189-

193]. Показано, що значну роль у формуванні розчину грає 

геометрична нерівноцінність компонентів. Разом з тим, вважається, що 

спрямовані міжмолекулярні взаємодії не можуть робити істотного 

впливу на хід концентраційної залежності густини й сумарного об'єму 

розчину. 

Метою даного параграфа є детальний аналіз контракції водно-

спиртової газової суміші, що розглядається нами як модельна система 

для опису поведінки контракції у водних розчинах спиртів. 

Досліджуються наступні основні параметри: 1) асимптотична 

поведінка контракції в розведених водно-спиртових і спиртово-водних 



138 

 

розчинах; 2) положення мінімуму контракції й 3) температурна 

залежність глибини мінімуму контракції.  

 

 

4.5.1. Структура потенціалу міжмолекулярної взаємодії 

 

У загальному випадку, взаємодія між молекулами водно-

спиртових розчинів описується досить складним потенціалом, що 

включає сили відштовхування, дисперсійну й електростатичну 

мультипольну взаємодію, а також утворення водневих зв'язків. Однак, 

теплове обертання молекул приводить до самоусереднення потенціалів 

взаємодії. Внаслідок цього, як показано в [104, 169, 203, 204], основні 

термодинамічні властивості розчинів визначаються усередненими 

радіально-симетричними потенціалами. Відповідно до цього, ми 

припускаємо, що потенціали міжмолекулярної взаємодії між частками 

розчину мають структуру: 

 

.=
HDR

UUUU     (4.19) 

 

При цьому, виписані доданки відповідають усередненим 

потенціалам відштовхування, дисперсійної й електростатичної 

взаємодії між частками й водневими зв'язками відповідно. 

Перше з них, 
R

U , природно моделювати потенціалом 

твердосферного відштовхування  
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r
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    (4.20)  

 

де   – розмір молекул.  
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Другий доданок 
EdD

UUU =  описує дисперсійну 
d

U  й 

усереднену електростатичну взаємодію 
E

U , що убуває по тому ж 

закону, що й дисперсійна [9]: 
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   (4.21) 

 

де 
D

  – ефективна константа взаємодії. 

Усереднений по кутах потенціал водневих зв'язків між 

молекулами описується виразом [168, 169]: 
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    (4.22)

 

 

де 
H
  – усереднене значення енергії водневого зв'язку, 

H
  – довжина 

області перекриття електронних оболонок двох сусідніх молекул, яка 

супроводжує утворенню водневого зв'язку [169].  

Властивості водно-спиртової суміші будемо описувати 

віріальним розкладанням рівняння стану, обмежуючись при цьому 

другим віріальним коефіцієнтом.  

Проілюструємо характер  температурних і концентраційних 

залежностей питомих об'ємів на прикладі однокомпонентної системи. 

Виходимо з віріального розкладання тиску p  по степенях одиниці 

діленої на питомий об'єм системи 


1
: 

,=
2

B
TT

p



 

    (4.23) 
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де 
N

V
=  – питомий об'єм молекул, B  – другий віріальний коефіцієнт, 

T  – температура системи. Питомий об'єм    представимо у вигляді 

суми ідеальногазової складової 0  й поправки 1 : 

 

.=
10

       (4.24) 

 

Оскількі 
01

  , то для визначення 1  доцільно скористатися 

теорією збурень. Неважко переконатися, що в лінійному по 
0



B
 

наближенні: 

.
2

=
0

2

0



B

B 

  

   (4.25) 

У випадку суміші питомі об'єми компонентів визначаються 

аналогічними виразами:  

 

  ,=

,=

2

0

22

1

0
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      (4.26) 

де  0

1  й  0

2
  – питомі об'єми чистих компонентів, а 1  й 2  – поправки  

до них. У  квадратичному по мольній концентрації наближенні мають 

місце наступні вирази [22, 204]: 

   
1211
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   (4.27) 

       2

12

0

1222
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12222 212
2

4
2

11= BxxBBxBxBx


  

  2211

0

21
2

BBxx 


      (4.28) 

Віріальні коефіцієнти 
11

B , 
22

B  і 
12

B  визначаються по формулах, 

подібним тій, яка наведена в [205]. 
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  ,  2,1, ji .  (4.29) 

 

При цьому, віріальний коефіцієнт 11B  відповідає воді,  22B  -  спирту, 12B  

– взаємодії між ними. Якщо значення індексів будуть збігатися, то ми 

будемо спрощувати позначення: w 11 , 
e

 
22

.  

 

 

4.5.2. Аналіз поведінки контракції 

 

Неважко переконатися, що контракція газової суміші 

визначається виразом [22, 204]: 

 
     

.
1

1
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0

2

0

1
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    (4.30) 

Її концентраційна й температурна залежності представлені на 

Рис.4.8. При цьому використовуються наступні значення параметрів: 1) 

ефективні розміри молекул: ,8Å2=
w

  [63], ,4Å4=
e

  [156] й 

Å3,6
2

= 
 ew

we


 ; 2) усереднені значення констант дисперсійної 

взаємодії:  
01,14= kTw

D ,  
00,68= kTe

D ,   
00,75= kTwe

D , (згідно [206]), де 0T  

– температура плавлення льоду; 3) константи усередненої 

електростатичної взаємодії:  
0

3101,7= kTw

E

 ,  
0

3100,9= kTe

E

 , 

 
0

3101.1= kTwe

E

 , обчислені згідно [168, 207]; 4) довжина області 

перекриття електронних оболонок, що відповідає утворенню власне 

водневого зв'язку,  приймається рівною: ,3Å0
H

 [207, 208], та, 

нарешті, 5) усереднені значення енергії водневого зв'язку:  
0

0,2= kTw

H
 , 

 
0

0,22= kTe

H
 ,  

0
0,27= kTwe

H
 , обчислені в [168, 207] за допомогою 

[197, 209]. 
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Рис.4.8. Сімейство теоретичних концентраційних залежностей 

)(x  за температур -5 °C, 0 °C, 5 °C, 10 °C, 20 °C, 40 °C відповідно [22, 

204]. 

 

Досліджуємо особливості поведінки контракції, проаналізувавши 

вираз (13). 

Асимптотика контракції   при 0x  в лінійному наближенні за 

мольною концентрацією визначається виразом  

 

 
 

.
2

=
0

1

122211 x
BBB
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      (4.31) 

 

Асимптотика контракції   при 1x  визначається виразом  

 

 
 

 .1
2

=
0

2

122211 x
BBB
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     (4.32) 

 

Положення мінімуму контракції визначається концентрацією 
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x      (4.33) 

 

Знайдемо глибину мінімуму контракції, підставивши minx  в  x : 
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     (4.34) 

 

Контракція є наслідком як геометричної нерівноцінності 

компонентів, так і наявності взаємодії між ними. Зменшення глибини 

контракції зі зростанням температури свідчить про більш сильне 

притягання різносортних молекул. 

Розглянемо умови, при яких контракція негативна, а  глибина її 

мінімуму зменшується з ростом температури. 

Очевидно, що множник 
    20

1

0

2

1

 
, не впливає на знак 

контракції. Її знак визначається комбінацією BBBB  =2 122211 , що має 

структуру 

,=
T

B





      (4.35) 

де 
weew

 2=   й .2=
weew

   Тут 
6

4=
3

i

i


 ,  

 

weewi ,,  – виключені об'єми частинок, рівні в чотири рази більшим 

значенням усереднених молекулярних об'ємів, 
i

  – внески, що 

враховують міжмолекулярне притягання: 
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Співвідношення усереднених молекулярних об'ємів молекул 

води й спирту таке, що 0 . Враховуючи цей факт, досліджуємо 

різні співвідношення між   й 
T


. 

1) 0<,< B
T







 . Цей випадок відповідає перевазі 

притягання односортних молекул над притяганням різносортних. 

Відповідно до (4.34) та (4.35) знак контракції виявляється позитивним, 

а її величина зменшується при підвищенні температури; 

2) 0>,<<0 B
T







. Тут також притягання між 

односортними  молекулами перевищує притягання між різносортними. 

У цьому випадку, згідно (4.34) та (4.35), знак контракції стає 

негативним, але глибина її мінімуму зростає при підвищенні 

температури.  

3) 0>0,< B . У цьому випадку притягання 

різносортних молекул домінує над притяганням односортних. Як і 

вище, знак контракції залишається  негативним, але глибина мінімуму 

контракції зменшується при зростанні температури. Саме цей випадок і  

відповідає експериментальним даним. 

 

Питомі об'єми  0

1
  й  0

2
  у загальному випадку залежать від 

температури. Однак вимога зменшення глибини контракції з 

підвищенням температури приводить вимозі про перевагу притягання 

різносортних молекул, що вже згадувалося. 

Коротко обговоримо вплив різних взаємодій на знак і величину 

 . Усереднене електростатичне має той же знак характер залежності 
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від відстані, як і дисперсійна взаємодія. Це не дивно, оскільки вони 

відрізняються між собою тільки тим, що в першому випадку фігурують 

затравочні дипольні моменти молекул, а в другому – флуктуаційні.  

При врахуванні тільки цих взаємодій, що відповідають внески у 

віріальні коефіцієнти односортних і різносортних молекул порівнянні 

по величині, а їх внесок у 0>  буде позитивно визначеним. При 

цьому,  якщо  
 

1
T

i

D


, то по порядку величини 
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  (4.37)

 

Це значить, що у випадку, коли розміри частинок близькі між 

собою, величина   буде визначатися, головним чином, більш 

слабкими водневими зв'язками: 
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(4.38)

 

Якщо водневі зв'язки між різносортними молекулами є більш 

сильними в порівнянні з водневими зв'язками між односортними 

молекулами, то   може виявитися негативним і буде приводити до 

зменшення глибини мінімуму контракції при підвищенні температури. 

У водно-спиртових розчинах, очевидно, має місце саме цей сценарій, 

оскільки в [197] відзначається, що затравочні водневі зв'язки між 

молекулами води й спирту є більш сильними в порівнянні з такими для 

односортних молекул води й спирту.  

При інших співвідношеннях між розмірами часток і параметрами 

дисперсійної взаємодії необхідний більш детальний аналіз. 

Відзначимо також, що виключені об'єми  0

1
  й  0

2
  у загальному 

випадку також залежать від температури. 
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Запропонована модель, що дозволяє описати основні 

температурні й концентраційні залежності контракції у водних 

розчинах спиртів. Хоча модельною системою є газова суміш, проте 

можна сподіватися, що вона в змозі відтворювати основні властивості 

водних розчинів спиртів, у першу чергу асимптотичну поведінку при 

малих і більших концентраціях спирту, а також положення й 

температурну залежність глибини мінімуму. Це пов'язане з тим, що 

поведінка контракції, як і багатьох інших термодинамічних величин, 

визначається усередненими потенціалами, не чутливі до особливостей, 

що відрізняють щільну й розріджену системи. 

Очевидно, що при малих концентраціях спирту домішкова 

компонента може розглядатися як близька до ідеально-газової. Тому 

тангенс кута нахилу 0)(= ' xtg
x

  дотичної до кривої 

концентраційної залежності контракції очікується не залежним від 

параметрів молекулярної взаємодії. Те ж саме повинно бути при 

додаванні невеликих кількостей води в спирту. Тому не дивно, що 

відношення 

 

 

 
,=

0

1

0

2









tg

tg
      (4.39) 

 

де  0)(= ' xtg
x

  й 1)(= ' xtg x , залежить тільки від питомих 

об'ємів молекул води й спирту. Природно очікувати, що близьке 

значення відношення тангенсів кутів нахилу дотичних буде 

спостерігатися і для експериментальних значень. Ця обставина дійсно 

підтверджується безпосереднім порівнянням, наведеним у таблиці 4.1. 

Положення мінімуму контракції водно-спиртової газової суміші 

визначається формулою (4.33) і не залежить від параметрів 

міжмолекулярної взаємодії. За вказаними вище причинами, ми 
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очікуємо, що й у водно-спиртових розчинах мінімум контракції 

повинен бути близьким до значення, визначеного у (4.33). Це 

припущення, як випливає з Табл.4.1, підтверджується із цілком 

задовільною точністю. 

Глибина мінімуму контракції є характеристикою контракції, що 

істотно залежить від температури. Із прийнятною точністю ця 

залежність апроксимується виразом   bTaT
min

= . З Табл.4.1 

випливає, що розрахункові значення параметра b  також близькі до 

експериментального. 

 

Таблиця 4.1.  

Порівняльна характеристика розрахункових й експериментальних 

даних для водно-спиртових розчинів [204] 

 Розчин води та етанолу Розчин води та метанолу 

 Теорія Експеримент Теорія Експеримент 





tg

tg

 

3,2 2,8 2,25 2,1 

minx  0,36 0,23 0,4 0,35 

a  0,06 -0,09 -6·10
-3 

-5·10
-2

 

b  -4·10
-3

 2·10
-3

 -5·10
-5

 4·10
-5

 

 

У роботах [177, 184] розвинений структурний підхід до опису 

ефектів упаковки у водно-спиртових розчинах. В [204] автор 

обмежився тільки порівнянням поведінки контракції, отриманої нами, 

відновленої по даним [177, 184] і відповідним експериментальним 

даним - Рис.4.9. 
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Рис.4.9. Контракція суміші етанолу й води при C025 : крива 1 – 

дані, відповідні [177, 184]; 2 - дані з [15]; 3 – розрахунок по формулі 

(4.30). 

 

 

4.6. Прояв специфічної структури води на фазовій діаграмі 

водних розчинів етанолу й метанолу 

 

Параграф присвячено аналізу специфіки поведінки 

термодинамічних властивостей водно-спиртових розчинів поблизу 

особливих точок, які спостерігаються при мольних концентраціях 

порядку 05.0~x  [16].  

Ці точки ідентифікуються різними методами, але найбільш чітко 

нетривіальне поведінка розчинів при цих концентраціях проявляється, 

насамперед, в аномальному зростанні інтенсивності молекулярного 

розсіяння світла [3, 7, 49, 90-94]. Сталі значення інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла спостерігаються тільки через багато 

годин і навіть діб [17]. Тривалість цього проміжку часу природно 
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пов'язується з часом cDlaD

52 10~/~  дифузійної гомогенізації розчину 

(тут D - коефіцієнт дифузії, al - розмір комірки).  

Існування особливої точки у водно-спиртових розчинах, а також 

у водних розчинах деяких інших рідин підкріплюється й 

експериментами, у яких вивчається поведінка їх адіабатичної 

стисливості [49], де особлива точка називається інверсійною точкою, 

оскільки в ній відбувається зміна знака температурної похідної 

адіабатичної стисливості: 

 














.,0

,,0),(
)(

)(

I

I

s

xx

xx

t

xt

    (4.40)

 

 

Необхідно відзначити, що специфічний зсув піків 

Мандельштама-Брілюена, а також немонотонна температурна 

залежність коефіцієнта дифузії води відбивають нетривіальні 

особливості нерівноважних процесів у розчинах.  

Найбільш простою рівноважною характеристикою водно-

спиртових розчинів є контракція або тісно пов'язаний з нею 

надлишковий об'єм системи. Їх концентраційна й температурна 

залежності були об'єктом вивчення в чисельних роботах, особливо 

останнього часу (див. 4.1-4.4).  

Цей параграф присвячено дослідженню властивостей контракції 

розведених водно-спиртових розчинів в околі їх особливих точок. 

Основна увага концентрується на тій обставині, що виникнення 

особливих точок є відбиттям специфічної локальної структури води.  
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4.6.1. Визначення особливої точки водно-спиртових розчинів 

на основі їхньої контракції 

 

Ми приймаємо, що контракція розчину визначається 

співвідношенням (4.1). Очевидно, що контракція є однією з 

найпростіших термодинамічних характеристик бінарних розчинів. Її 

поведінка для водних розчинів етанолу за різних температур детально 

вивчена в [16, 21, 22]. На Рис.4.10а видно, що особлива точка, яка 

розділяє інтервал концентрацій на дві підобласті з різними знаками 

температурних похідних від ),( tx  характерна не тількі для розчинів 

вода-етанол. Таке поведінка контракції, хоча менш виражене, властиве 

і іншим розчинам, наприклад вода-метанол (Рис.4.10b). 

 

  

Рис.4.10. Околи особливих точок контракції для водних розчинів 

етанолу й метанолу залежно від мольної частки спирту в розчині за 

різних температур T°C: 1 – 40, 2 – 20, 3 - 10, 4 – 5, 5 – 0, 6 - -5. 

Експериментальні дані взяті з [187, 188] 

 

 

Криві контракцій в обох наведених водних розчинах спиртів 

мають наступні особливості: 

a)  значення контракцій негативні; 
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b)  за концентрацій, вимірюваних у мольних частках, всі криві 

мають мінімум поблизу 23.0)(min etx й 35.0)(min metx ; 

c) особливі точки, відповідно до їх визначення, відповідають 

точкам самоперетинання кривих контракції за різних температур: 

077.0)()( etx p  і 16.0)()( metx p . 

Положення 077.0)()( etx p

 особливої точки для розчину вода-

етанол практично збігається з положенням низькоконцентраційного 

піка молекулярного розсіяння світла [45] ( 08.0)()( MLSx P

et  ). Для водних 

розчинів метанолу така відповідність має місце з трохи меншою 

точністю: 12.0)()( MLSx P

et , тобто виявляється зміщеним в область більш 

низьких концентрацій у порівнянні 16.0)()( metx p . 

Відзначимо, що в гомологічному ряді метанолу, що включає 

спирти, утворюючі один водневий зв'язок, найбільш чітко особлива 

точка проявляється у водних розчинах етанолу. У водних розчинах 

спиртів з більшою молекулярною масою експериментальні дані про 

поведінку густини є менш детальними [210, 211]. Тому судити із 

упевненістю про існування в них точок самоперетинання контракції 

важко. Так, у водних розчинах третинного бутанолу при особливій 

точці 03.0)()( ТБСx p , яка реєструється за допомогою молекулярного 

розсіяння світла [3], на підставі експериментальних даних по густині 

[211] можна говорити тільки про зближення кривих контракції.  

Наш аналіз показує, що якісним критерієм появи особливої точки 

в поведінці контракції в розведених розчинах спиртів є виконання 

нерівності 
w a

 між густиною спирту й води. Ця умова виконується 

для всіх спиртів гомологічного ряду метанолу. У випадку гліцерину 

виконується протилежна нерівність та, як наслідок, найцікавіші 

особливості спостерігаються в розведених гліцерин-водних розчинах.  
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4.6.2. Базова та надлишкова контракції водного розчину 

етанолу 

 

Звернемо увагу на характер опуклості кривих контракції за 

різних температур відносно кривої ),42()( 0 xCtxs  . Така крива на 

Рис.4.1 відсутня. Однак, звично вважати, що крива ),40( 0 xCt   (див. 

Рис.4.11), що відповідає найбільш високій температурі із 

представлених на Рис.4.1, дуже близька до кривої ),42( 0 xCt  . 

 

 

 

Рис.4.11. Контракція при 40 ºС, що апроксимує положення 

сепаратриси в розчинах вода-етанол. 

 

З Рис.4.11 випливає, що опуклість кривої контракції ),40( 0 xCt   

в інтервалі )(0 )( etxx p  надзвичайно мала й у зазначеному інтервалі 

концентрацій поведінка контракції досить близька до прямолінійної. У 

цьому ж інтервалі концентрацій, але при більш низьких температурах, 

всі інші криві контракції є опуклими вгору по відношенню до )(xs  
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При цьому, чим нижче температура, тим вище виявляється ступінь 

опуклості.  

За концентрацій xetx p )()(

 температурна тенденція в поведінки 

кривих контракції є прямо протилежною.  

Крива )(xs , визначена вище, має зміст сепаратриси, що розділяє 

сімейства контракцій, відповідних «структурованій» та 

«слабоструктурованій» воді (див. нижче). Звернемо увагу на той факт, 

що закон убування сепаратриси )(xs  в інтервалі концентрацій 

)(0 )( etxx p  близький до прямолінійного. Ми припускаємо, що 

відсутність опуклості кривих контракції для розведених розчинів 

повинна була б зберігатися й при більш низьких температурах, якби 

можна було виключити ефекти структурування. Цю обставину можна 

аргументувати тим, що модельний розрахунок кривих контракції в 

[204] не приводить до опуклості кривих контракції. Головною 

особливістю цього розрахунку є використання усереднених радіально-

симетричних потенціалів взаємодії між компонентами розчину. У 

рамках цього підходу цілком задовільно відтворюються всі істотні 

параметри кривих контракції: положення мінімумів контракції, 

характер їх температурної залежності, нахили кривих контракції в 

гранично розведених водно-спиртових і спиртово-водних розчинах і 

т.п. Однак, передумови для появи точок самоперетинання кривих 

контракції відсутні. Це означає, що останні виникають завдяки 

відхиленням потенціалів взаємодії між компонентами розчинів від 

радіально-симетричних. Але саме такі відхилення й приводять до 

нетривіальної локальної структури води [63], а також спиртів й інших 

рідин з анізотропними молекулами. Вплив ефектів структурування 

води на поведінку контракції водно-спиртових розчинів природно 

описувати функцією 
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)(0,)(),(),( txxxtaxtxt   ,   (4.41) 

 

яка задає відхилення кривої контракції  за температури t  від дотичної 

до цієї ж кривої при тій же температурі й проходить через початок 

координат (див. Рис.4.12). У відповідності зі сказаним, коефіцієнт )(ta  

визначається рівнянням: 

 

)),(()( ttxta x  ,     (4.42) 

 

а точка )(tx  позначає концентрацію розчину, що відповідає точці 

дотику. 

 

 

Рис.4.12. Дотична (1) до кривої контракції водного розчину 

етанолу (2) за температури 5 ºС. Точка дотику відзначена символом 

)5( 0 Cx . 
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Величину ),( xt  - різницю між експериментальними значеннями 

контракції та дотичною, яка практично співпадає з базовою 

контракцією в цій концентраційній області, будемо називати 

надлишковою контракцією. Характер її поведінки представлений на 

Рис.4.13. Як бачимо, криві надлишкової контракції при t  > 0 ºС 

торкаються осі абсцис у різних точках, що істотно відрізняє їх від 

кривих контракції на рис.4.1, які перетинаються в особливій точці. При 

цьому з підвищенням температури визначені вище точки дотику 

зміщаються убік менших концентрацій. У точках дотику  

 

0))(,( txt  .     (4.43) 

 

При t  < 0ºС криві надлишкової контракції закінчуються в точках 

з концентраціями, розташованими правіше особливої точки. Природно, 

що ці точки потрапляють на ізотерми контракції, що відповідають 

більш високим температурам. У цих точках, очевидно, що  

 

0),( 
crtcr txt .     (4.44) 

 

Набір цих точок утворює рівноважну криву кристалізації )(txcr  

водно-етанолового розчину.  

Таку поведінку кривих контракції при )(0 )( txx p  природно 

пов'язувати з властивостями води. У роботах [103, 212-215] показано, 

що в інтервалі температур Ctt H

0420  , а також у переохолоджених 

станах тепловий рух молекул у воді має кристалоподібний характер 

[31]. 
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Рис. 4.13. Концентраційна залежність надлишкової контракції в 

розчині вода-етанол при: 1- 0 ºС, 2- 5 ºС, 3- 10 ºС, 4- 20 ºС, 5- 30 ºС , 6- 

40 ºС 

 

Час 0  фактично є часом осілого життя молекули поблизу 

деякого часового положення рівноваги, а 1  - часом переходу від 

одного тимчасового положення коливань до іншого. Умова 

застосовності квазікристалічних уявлень задається нерівністю: 01   . 

Кристалоподібний характер теплового руху при HttC 00  й у 

переохолодженій області підтверджується також аналізом обертового 

руху молекул [31-33], що проявляється в особливостях температурної 

залежності часу дипольної релаксації. 

У протилежному випадку, при ttH   характер теплового руху має 

аргоноподібний характер. Це значить, що молекула плавно дрейфує від 

одного положення до іншого (осциляції відсутні).  

Важливі висновки про властивості води в переохолодженій 

області й при Htt 0  можна зробити з аналізу величини й 
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температурної залежності радіуса кореляції cr . Згідно [29,34] його 

можна ідентифікувати з радіусом лагранжевої частинки: 
MLr 2  (  - 

кінематична зсувна в'язкість, а M  - максвелівський час релаксації 

зсувних натягів). Відношення Lr  до Ван-дер-Вальсівського радіусу 

молекули води представлено на Рис.4.14.  

 

 

Рис.4.14. Температурні залежності відношення ac rr  

гідродинамічного радіусу кореляції до Ван-дер-Вальсівського радіусу 

молекули ar  для води (темна лінія) і аргону (пунктир). Тут Ara 598,1  

для аргону [7] та Ara 508,1  – для води [216]. 

 

Як бачимо, в області квазікристалічності, а також при більш 

низьких температурах відношення 4/ aL rr , тобто виявляється помітно 

більшим у порівнянні з відстанню між частинками у воді. Звідси 

випливає, що структура води при Htt 0  є мікронеоднорідною: у ній 

формуються нано-області з кристалоподібним характером 

упорядкування молекул води. При цьому температура Ht  має сенс 

граничної температури, вище якої нано-структура води практично 
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повністю руйнується. Звісно, що існування в рідкій воді більш 

впорядкованих нано-областей буде ускладнювати розчинення спирту. 

При ttH   питомий об'єм упорядкованих нано-областей стає 

помітно меншим й умови розчинення спирту будуть визначатися, 

головним чином, специфікою взаємодії між молекулами води й спирту. 

Інакше кажучи, властивості розчинів й, зокрема, поведінка контракції, 

будуть мати той же характер, що й для газоподібної водно-спиртової 

суміші [204]. 

Зростання концентрації домішкових молекул спирту при Htt 0  

буде приводити до такого ж руйнування неоднорідної наноструктури 

води й водного розчину, як і підвищення температури. У площині 

температур-мольної концентрації спирту існує область С (див. 

Рис.4.15), обмежена відрізком Htt 0  осі абсцис (температур), лінією 

кристалізації (1) водного розчину етанолу й лінією (2), утвореною 

точками дотику )(tx  за температури t , а також кривої (3), що 

продовжує криву (2) до точки ( Ht,0  ). Поза областю С ефекти 

квазікристалічного впорядкування молекул води не проявляються. 
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Рис.4.15. Область станів розчину вода-етанол, у якій 

проявляються ефекти квазікристалічного впорядкування у воді: 1-лінія 

кристалізації водного розчину етанолу, 2 – лінія точок торкання )(tx   

3 - передбачуваний хід лінії (2) при наближенні до характеристичної 

температури 42ºС. )( px -положення особливої точки. 

 

Усередині області С надлишкова контракція водно-етилового 

розчину позитивна. Максимальні значення ),( xt  на ізотермах 

убувають зліва направо. При цьому, на прикордонній кривій 0 , за 

винятком лінії кристалізації. Досить нетривіальним є той факт, що 

особлива точка, що проявляється в поведінці контракції (Рис.4.1) і 

молекулярному розсіянні світла в розчині вода-етанол [45], потрапляє 

на лінію 2, утворену точками дотику. Більш того, в [3] зазначено, що 

при підвищенні температури значення концентрації, при яких 

спостерігається аномальне зростання інтенсивності молекулярного 

розсіяння світла, зменшуються. Це якісно узгоджується з поведінкою 

лінії 2 на рис.4.15.  
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Якщо зроблені нами припущення щодо розчинення етанолу вірні, 

то варто очікувати, що існування нано-областей упорядкування 

молекул води повинно проявлятися й у розчиненні інших речовин. 

Підтвердження буде особливо переконливим, якщо домішкові 

молекули будуть мати просту структуру [217-223]. 

З цієї точки зору, особливо показовими є результати дослідження 

розчинення кисню у водних розчинах етанолу, наведені в [217]. На 

Рис.4.16 наведені ізотерми розчинності O2 за температурах, що нас 

цікавлять.  

 

 

 

Рис.4.16. Ізотерми розчинності l молекул кисню O2 у сумішах 

етилового спирту з водою залежно від мольної частки спирту [217] 

при: а) 4, 12, 25 та 50ºС, б) при 4 та 50 ºС за малих концентрацій 

(пунктирною лінією показаний хід кривої без тонкої структури). 

 

Відразу звертає увагу, що при Ct 050  ізотерма розчинності 

убуває монотонно аж до 2.0)( etx , при більш низьких концентраціях 
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етанолу розчинність O2  виявляється практично постійною, рівною його 

розчинності в чистій воді. При більш низьких температурах, Ct 050 , і 

2.0)( etx  розчинність O2 поводиться також, як й у попередньому 

випадку. Однак, при більш низьких мольних концентраціях етанолу 

розчинність O2 стає немонотонною. При цьому максимум розчинності 

виявляється близьким до концентрації етанолу в особливій точці.  

Звичайно, природа немонотонної поведінки розчинності O2 в 

області Ct 050 , і 2.0)( etx  вимагає додаткового спеціального 

вивчення, однак параметри області, у якій це відбувається, досить 

задовільно корелюють із областю С, заданої на Рис.4.15. 

 

 

4.7. Якісна інтерпретація особливої точки на основі 

молекулярних уявлень  

 

У цьому параграфі ми хотіли б сфокусувати увагу на 

взаємозв'язку обертання молекул води й спиртів і положенням 

особливих точок. Будемо враховувати, що обертання молекул 

призводить до природної сферизації їх форм. При цьому вплив ефекту 

сферизації очікується особливо значним для витягнутих і 

розгалужених молекул спиртів. 

Відповідно до цього ми розглянемо дві модельні оцінки мольної 

концентрації спиртів у їх особливих точках, що відповідають повному 

нехтуванню ефектами сферизації молекул спиртів і води та його 

врахуванню.  

 

а) Нехтування ефектами сферизації 

У цьому випадку квазі-сферичні молекули води під впливом сил 

притягання облягають молекули спиртів практично так само, як тверді 
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кульки порівняно малого розміру тверді фігури довільного виду. 

Середня кількість молекул води wz  у моношарі, що облягає молекулу 

спирту приблизно можна оцінити співвідношенням: 
2

w

a

w
r

S
z


 , у якому 

aS  має сенс площі ефективної «поверхні молекули» спирту, а wr  

позначає твердосферичний радіус молекули води. По порядку величин, 

площу ефективної «поверхні молекули» спирту будемо оцінювати 

співвідношенням: 

 




ata

a

a
r

m
S


,    (4.45) 

 

де am - маса молекули спирту, a  - питома вага чистого спирту й  atr  

- середнє значення радіуса сфер, що відповідають групам атомів типу 

3CH  в молекулі спирту. У цьому наближенні число молекул води  

)(azw , що облягають молекулу спирту сорту a  пов'язане з відповідним 

числом )(etzw  для етанолу співвідношенням:  
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m

m

m
etzaz 12)()(  .    (4.46) 

 

Розчин, у якому кожна з молекул спирту оточена повністю 

заповненим моношаром молекул води є виділеним. У випадку розчину 

вода-етанол подібна ситуація спостерігається саме в його особливій 

точці: 077.0
)(1

1
)()( 




etz
etx

w

p . 

У всіх інших водно-спиртових розчинах значення мольної 

концентрації в їх особливих точках може бути визначене за допомогою 

наближеної формули: 
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Це співвідношення дозволяє значення концентрації в особливій 

точці розчину вода-метанол (див. Табл.1) відтворити практично точно, 

а в гліцерині із прийнятною точністю. Разом з тим, відмінність 

розрахункового значення )( px  в розчині вода-ТБС є досить істотною. 

Це прямо вказує на необхідність більш обережного урахування ефектів 

сферизації. 

 

                б) Урахування ефектів сферизації 

У цьому наближенні молекули води й спирту розглядаються як 

взаємодіючі тверді сфери. Кожна молекула спирту, занурена у воду, 

виявляється оточеною  

 

 2
)(4 wwaw rrrz       (4.48) 

 

молекулами води. У формулі (9) wr  і ar  позначають радіуси ефективних 

твердих сфер, що відповідають молекулам води й спирту. Вона 

отримана в припущенні, що 
w

wz



4

, де 
2

2

)( wa

w

w
rr

r





 - тілесний кут, у 

який потрапляє молекула води, що прилягає до ефективної сферичної 

поверхні молекули спирту. Значення wi zr ,  й )( p

Mx , обчислені за 

формою )1/(1)(

w

p zx  , поміщені в Табл.4.2.  

Як бачимо, у цьому наближенні найкраща узгодженність 

розрахункових й експериментальних значень спостерігається саме для 

водного розчину ТБС, форма обертової молекули якого найбільше 

задовільно апроксимується сферою. Разом з тим, у водних розчинах 

метанолу й гліцерину роль ефектів сферизації виявляється завищеною. 
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Таблиця 4,2  

Значення wi zr ,  та 
)( px  для типових водно-спиртових розчинів. 

 вода-

метанол 

вода-

етанол 

вода-

ТБС 

вода-

гліцерин 

ir  2.03 2.3 2.7 2.47 

wz  22.12 25.64 31.36 28.05 

)( px  ≈0.08 ≈0.07 0. 031 0. 034 

(exp))( px  0.12 0. 077 0. 032 0. 046 

 

Відзначимо, що отримані нами результати, фактично, 

відповідають щільному обляганню ефективної сфери, утвореною 

обертовою молекулою спирту, квазі-сферичними молекулами води. 

Припущення про щільне облягання домішкових молекул 

безпосередньо підтверджується результатами комп'ютерного 

моделювання [224-228] ([225]див. рис. 4.17). 

Такий саме висновок можна зробити також з порівняння числа 

молекул води, розташованих в «гідратній» оболонці молекули етанолу 

(фактично, мова йде про число найближчих сусідів), отриманих на 

основі аналізу структури парціальних кореляційних функцій. З [202] 

випливає, що для гранично розведеного водного розчину 27wz , у той 

час як наша оцінка ( 26wz  ) виявляється тільки на одиницю менше. 

На основі геометричних уявлень легко зрозуміти й відмінність 

особливої точки водно-спиртового розчину від будь-якої іншої точки в 

просторі термодинамічних станів. 
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Рис.4.17. Характер облягання домішкової молекули полімеру 

молекулами води відповідно до роботи [225]. 

 

У гранично розведеному розчині вода-спирт кожна молекула 

останнього оточена щільним моношаром молекул води (див. рис. 

4.18а). Зокрема, у водному розчині етанолу число молекул води в 

такому моношарі приблизно дорівнює 26. При зростанні концентрації 

домішкових молекул, деякі молекули потрапляють в області 

моношару, що розділяє дві молекули спирту, тобто така молекула води 

починає належати двом молекулам спирту. Нарешті, при певній 

концентрації всі молекули води виявляються потрапленими у 

моношари, що розділяють молекули спирту (рис. 4.18б). Ця 

концентрація явно виділена і її природно пов'язувати зі значенням 

концентрації в особливій точці. У випадку водного розчину етанолу 

072.0)2/1/(1)(  w

p zx , тобто практично збігається з 

експериментальним значенням. Однак, рівномірний розподіл молекул 

спирту у воді є термодинамічно нестійким. У такому розчині 

інтенсивність флуктуацій концентрації значно зростає. Формуються 

кластери, які розпадаються внаслідок дифузії. 
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Рис. 4.18. Розподіл молекул води (W  ) в околі домішкових 

молекул етанолу (Et): a) граничне розведення, б) поблизу 

особливої точки 

 

Істотно, що особлива точка потрапляє на границю області С на 

рис. 4.15, що також є передумовою нестійкості розчину в околі 

особливої точки. 

У найбільш важливому випадку ( )( pxx   ), варто розрізняти дві 

області температур: mtt   і mtt  , де mt  – температура плавлення льоду 

при атмосферному тиску. У першій з областей знак і порядок величини 
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збігаються з такими для  коефіцієнта 
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де Ct 0

min 4 . Звідси треба, що 1) температура Ht  для контракції 

водного розчину етанолу подібна Ct 0

min 4  для чистої води, при якій її 

густина стає максимальною й 2) негативні знаки 
t


 й )(tKw  у 

відповідних температурних інтервалах указують, що поведінка 

контракції в області концентрацій )( pxx  , а також формування 

особливої точки розчинів обумовлюється специфічними структурними 

особливостями води. 

Доречно відзначити, що суміш твердих кульок не може служити 

моделлю ідеального розчину. Крім того, ми бачимо, що відхилення від 

ідеальності для суміші твердих кульок і для реального розчину вода-

етанол близькі по величині ( 05.0~  при 23.0mx ), але мають різні знаки. 

 

 

Основні висновки до четвертого розділу 

 

В цьому розділі встановлено: 

1. На фазовій діаграмі водних розчинів спиртів в області 

незначних концентрацій існує точка перетину концентраційних 

залежностей контракції за різних температур, яку було названо 

особливою точкою розчину. Координати цієї точки співпадають з 

тими, що отримані за допомогою молекулярного розсіяння світла та 

іншими методами. 

2. Особлива точка розчину має всі властивості фундаментальної 

характеристики, яка пов’язана зі структурними особливостями води, 

які, зокрема, проявляються в аномальній температурній поведінці 

густини води. Існування подібних особливих точок в неводних 
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розчинах також можливо, якщо розчинник буде мати аналогічні до 

води структурні властивості. 

3. В околі особливої точки системи відбувається перехід від 

кластерної структури одного типу до іншого. Фактично це 

перетворення структури системи є розмазаним фазовим переходом, 

який не супроводжується стрибкоподібною зміною її термодинамічних 

властивостей. В певному узагальненні його можна розглядати як 

фазовий перехід нескінченого роду. 

4. Особлива точка розчину, фактично, є точкою його структурної 

нестабільності. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕФРАКТОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ 

РОЗЧИНІВ СПИРТІВ Й АСИМЕТРІЯ АНОМАЛЬНОГО ПІКА 

РОЗСІЯННЯ СВІТЛА 

 

Розділ присвячено дослідженню тонких деталей поведінки 

рефрактометричних властивостей водно-спиртових розчинів в околі їх 

особливих точок. Буде звернута увага на незвідні двочастинкові внески 

у поляризовність молекул, які є відповідальними за відхилення 

показника заломлення від довідкових даних. Враховується ще одна, але 

надзвичайно важлива, обставина: залежність результатів вимірювань 

від часу, що відділяє момент експерименту від моменту виготовлення 

розчину. Будуть викладені результати вимірювань показника 

заломлення для водних розчинів метанолу, етанолу та ізопропанолу. 

Найбільш значні відхилення експериментальних значень показника 

заломлення від монотонних довідкових даних очікується в околі 

особливих точок розчинів. 

 

 

5.1. Особливості концентраційної залежності показника 

заломлення водних розчинів етанолу в околі їх особливої точки 

 

Метод рефрактометрії традиційно належить до експрес-методів 

аналізу концентрації розчинів, в тому числі, і водних розчинів етанолу 

[156, 187, 229]. Незважаючи на це, існуючі довідкові дані, як правило, 

являють собою таблиці з кроком концентрації в 0,05 масової частки 

[156]. Використовують також екстраполяційні залежності для 

оптичного показника заломлення типу [230]: 
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   (5.1) 

 

де С1 і С2 – масові частки етанолу і метанолу в потрійному водному 

розчині, а 
W, – масові густини розчину і води відповідно. 

Відзначимо, що наведена формула задовільно описує експериментальні 

дані лише за концентрацій ( 1.0x  мольної частки спирту в розчині). У 

більш широкій області концентраційна залежність показника 

заломлення є нелінійною. 

Надалі ми обмежимося вимірами показника заломлення водного 

розчину етанолу в інтервалі концентрацій 2.00  x . Показник 

заломлення в подальшому тексті позначається як rn  на відміну від n -

густини числа частинок. Використовується водний розчин етанолу, 

який було витримано після виготовленняння протягом не менше двох 

тижнів. Цей час необхідний для встановлення рівноважного стану 

розчину [17]. Зазначимо, що процедура витримування протягом 

декількох тижнів важлива і для водних розчинів інших спиртів. Виміри 

проводилися на рефрактометрі ИРФ-22 з похибкою 4102  . 

На рис.5.1 показано порівняльний хід залежностей показника 

заломлення від концентрації: отриманої експериментально (1) і 

побудованої за довідковими даними (2) [156, 230, 231] при 17ºС.  

Як бачимо, за концентрацій 05.00  x  і 1.0x  наші дані 

повністю збігаються з довідковими. У той же час, в областях 

концентрацій 08.05.0  x , 1.08.0  x  спостерігаються відхилення, що 

істотно виходять за межі похибки вимірювань. Більш рельєфно 

характер отриманих відхилень від стандартних даних представлено на 

рис.5.2 як різницю згладжених табличних даних та експериментально 

отриманих нами. 

 



171 

 

 

Рис.5.1. Концентраційна залежність показника заломлення 

водного розчину етанолу від мольної частки спирту в розчині при 17ºС: 

1-результати експерименту, 2– довідкові дані [156, 230, 231]. Розмір 

позначек відповідає максимальній похибці вимірювання 

 

Дослідження показника заломлення в розчинах, які не 

витримувались тривалий час, також призводять до аналогічного 

ефекту, але результати залежать вже від часу, що пройшов після 

виготовлення розчину.  

Очевидно, що спостережуваний характер поведінки 

концентраційної залежності показника заломлення не може бути 

пояснений в рамках уявлень, які використовуються для опису 

властивостей мікрооднорідних розчинів. Це питання обговорюється в 

наступному параграфі. 
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Рис.5.2. Різниця між виміряними значеннями показника 

заломлення водних розчинів етанолу та відповідними довідковими 

даними в околі особливої точки [14, 16]. 

 

Відхилення показника заломлення від табличних даних також 

встановлюється після тривалого часу релаксації розчинів від моменту 

їх виготовлення (див. рис.5.3 та рис. 5.4). З підвищенням температури 

відхилення зменшуються, але специфічна поведінка кривої, яка 

відзеркалює перехід до мікронеоднорідного стану за концентрації 0,08 

мольної частки етанолу у водному розчині залишається. 
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Рис.5.3. Залежність показника заломлення водного розчину 

етанолу від мольної частки спирту в розчині в першу добу після 

змішання розчину (1) та через тиждень після виготовлення розчину (2) 
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Рис.5.4. Залежність показника заломлення рівноважних водних 

розчинів етанолу від мольної частки спирту в розчині за різних 

температур T˚С : 1- 3, 2- 12, 3- 50, 4- 60. 

 

 

5.2. Роль двохчасткових ефектів у поведінці рефракції 

однокомпонентних рідин і двохкомпонентних розчинів 

 

Звичайно вважається [32], що на частотах видимого світла 

діелектрична проникність  , показник заломлення rn  й 

поляризованість молекули   пов’язані між собою співвідношеннями: 

 







 nnr

3

4

2

1
,2 




 ,     (5.2) 
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де n  - густина системи. У випадку бінарного розчину друга з 

написаних формул природним чином узагальнюється [32, 232]: 
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,    (5.3) 

 

де 21)( nnxn   - молекулярна густина розчину, а 
21

2

nn

n
x


  - мольна 

частка спирту в розчині. 

Формули (5.2) і (5.3) описують властивості рідин і розчинів у 

цілому задовільно [32, 232]. У випадку розчинів це здається особливо 

переконливим при використанні коефіцієнта молекулярної рефракції 

2

1

)(

1
)(










xn
xR .  

Тоді, рівняння (5.3) представляються у вигляді: 

 

awа xRRxxR  )1()( ,      (5.4) 

 

де )(xRа  - означає коефіцієнт рефракції розчину концентрації x  в 

наближенні його адитивності, а wR й aR - коефіцієнти рефракції води й 

алкоголю. Лінійна залежність )(xRs  від мольної частки для водного 

розчину етанолу на рис.5.5 є все ж таки ілюзорною. Це відразу 

проявляється на рис.5.2, що представляє концентраційну залежність 

показника заломлення водного розчину етанолу. 

Відхилення значень показника заломлення, розрахованих по 

формулах (5.2) і (5.3), від експериментальних досягає (4-5)%. Така ж 

обставина відзначається Фейнманом у його Курсі лекцій для розчину 

цукру у воді [233]. В [122, 234, 235] показано, що поляризованість 

молекул у рідинах починає змінюватися тільки при дуже високих 
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тисках (~10
3
атм), коли їх електронні оболонки починають 

перекриватися. 

 

 

Рис.5.5. Залежність 
2

1

)(

1
)(

2

2






r

r
s

n

n

xn
xR   від мольної частки спирту  

х  для водного розчину етанолу: хрестики - експериментальні дані, 

кружки – розрахунок по (5.4). 

 

Відзначимо, що обговорювані ефекти приводять до вкладів, що 

не перевищують 1-3% від розглянутих величин: показника заломлення 

або коефіцієнта молекулярної рефракції. На жаль, похибка визначення 

молекулярних поляризованостей має такий саме порядок величини. Ця 

обставина демонструється Таблицею 5.1, у якій зібрані значення 

поляризованості молекул води, визначених у рідкій і пароподібній 

фазах по показниках заломлення або діелектричної проникності.  

З таблиці 5.1 випливає, що тільки в роботах [122, 236] значення 

поляризованості визначалося в обох фазах. Однак, отримані результати 

прямо протилежні: в [122] значення поляризованості молекули води в 
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газовій фазі більше, ніж відповідне значення в рідкій фазі в [237] - 

навпаки. 

Таблиця 5.1 

Значення поляризованості молекул води в рідкій (L) і 

пароподібній (V) фазах 

 )(Leff , Å
3 )(V , Å

3
 

[236]  1. 4654 

[237] 1. 444, 1.45, 1.58 1. 431-1.456 

[238, 239] 1. 457  

[122] 1. 471 1. 542 

 

Ми віддаємо перевагу надалі висновку про те, що 

поляризованість молекул у паровій фазі приблизно на 1-3% менше, ніж 

у рідкій фазі. Цей вибір підкріплюється тим, що в роботах [236, 237] 

значення поляризованості в паровій фазі, отримані на основі більш 

пізніх, у порівнянні з [122] даних, помітно менше по величині. Такий 

саме висновок випливає з робіт [234, 235] у яких досліджується 

залежність поляризованості молекул води від тиску. 

В однокомпонентних рідинах узгодженність між значеннями 

показника заломлення, розрахованого по формулах (5.2) зі значенням 

електронної поляризованості, що відповідає паровій фазі, і знайденим 

експериментально також виявляється не зовсім точним. Так, у випадку 

рідкої води для одержання табличного значення 333.1rn  показника 

заломлення  при 20°С необхідно використати 324)( 1047.1 смeff   

замість значення поляризованості 3241045.1 см  [156, 240], 

реєстрованого в газовій фазі. Як бачимо, розходження між ними 

становить приблизно 1,5% від величини  . Така ж ситуація 

спостерігається й для одноатомних спиртів.  

 



178 

 

 

Рис.5.6. Концентраційна залежність )()1()( xRxRRxxR saws   

для водного розчину етанолу, що відповідає довідковим значенням  

[156, 187, 240]  

 

Ці факти наводять на думку, що діелектрична проникність і 

показник заломлення рідин і розчинів формуються не 

поляризованостями ізольованих атомів або молекул, а ефективними 

поляризованостями, які містять у собі двочасткові ефекти, а також, 

можливо, і ефекти більш високого порядку. Це дозволить узгодити 

багатий набір експериментальних даних по показникам заломлення 

водно-спиртових розчинів [240-250, 257-262] та їх інтерпретацію на 

основі надлишкових величин. 

У зв'язку з цим далі ми зробимо обчислення внесків в ефективну 

поляризованість, які породжуються двочастковими взаємодіями в 1) 

однокомпонентних низькомолекулярних рідинах й 2) їх бінарних 

розчинах. Оскільки електронні оболонки сусідніх атомів 

перекриваються між собою досить незначно, то в наших обчисленнях 

можна обмежитися електростатичним наближенням. Буде показано, що 
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знайдені таким шляхом малі добавки, хоча й не перевищують 

декількох відсотків, повністю усувають зазначені вище протиріччя. 

 

 

5.3. Прояв двочасткових внесків у коефіцієнті рефракції 

водних розчинів одноатомних спиртів і координаційне число 

молекул 

 

Цей параграф присвячений послідовному розгляду: 1) загальної 

теорії показника заломлення в однокомпонентних рідинах і бінарних 

розчинах й 2) викладенню методу обчислення незвідних складових 

бінарних поляризованостей. 

 

 

5.3.1. Загальний вид показника заломлення в 

однокомпонентних рідинах 

 

Діелектрична проникність   однорідної й ізотропної системи  

визначається наступним загальним виразом: 
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,     (5.5) 

 

де P  - складова вектора P


 поляризації, спрямована уздовж 

напруженості однорідного зовнішнього поля 0E . Найбільш простим 

способом ця формула може бути отримана для системи, що має форму 

кулі й вміщеної в однорідне електричне поле (див. [257]). У цьому 

випадку 
0|| EP


. Вектор поляризації системи може бути представлений у 

вигляді: 
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де  N


 й 
ND


- поляризованість і дипольний момент N часткової 

системи, V -її об'єм, TkB/1 , I


- ізотропний тензор,   ...  - символ 

усереднення за положеннями й орієнтаціями молекул.  

У двочастковому наближенні поляризованість системи 

визначається виразом: 
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,    (5.7) 

 

де верхні індекси вказують порядок поляризованості: одночасткових, 

що не приводять двочасткових і т.д. Відзначимо, що розклад  

поляризованості системи по парціальним непровідним вкладам, 

вперше був виконаний професором  І. З. Фішером в одній з лекцій для 

аспірантів, але, на жаль, не був опублікований. 

Середні значення одночасткових внесків однакові і є добре 

відомими: 

 

 )1(

1

)1()1()1(

3

1
, 


SpIi  ,      (5.8) 

 

де Sp  символ обчислення сліду матриці. 

Поведінка двочасткових внесків у літературі практично не 

обговорювалося. Зупинимося тут тільки на структурі середніх значень 

двочасткових внесків для однорідної й ізотропної системи. 

Припускаємо, просторові орієнтації молекул описуються ізотропним 
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розподілом, а розташування їх центрів мас визначається  бінарною 

функцією розподілу )( 12rg . Тоді:   
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і вираз (5.2) для діелектричної проникності системи приймає вид: 

 














...

2

1

3

4

2

1 )2()1( 





nn ,    (5.10) 

 

де n  молекулярна густина системи. Нижче буде показано, що 

)()2()2(  zn  , де z  число найближчих сусідів, )()2(   - усереднене 

значення бінарної поляризованості у точці  , що відповідає 

положенню максимуму бінарної функції розподілу (приблизно 

3/1 n ). Тому  
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Zn effeff .  (5.11) 

 

Відзначимо, що використання поняття числа найближчих сусідів 

коректно тільки для конденсованої фази. У газовій фазі варто вважати 

0Z . 

Відмінність від класичної формули Лоренц-Лорентца, таким 

чином, полягає в додаванні до одночасткової поляризованості внеску, 

пов'язаного зі значенням що не приводить двочасткової 

поляризованості у точці 3/1 n .  
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б) загальний вид показника заломлення у двокомпонентних 

рідинах 

Для мікрооднорідної суміші молекул двох сортів має місце 

аналогічний вираз: 
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де x  мольна частка другого компоненту. При довільних концентраціях 

показник заломлення можна переписати в такий спосіб: 
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де )2(

w , )2(

a  і )2(

wa  - усереднені значення двочасткових поляризованостей 

молекул води, спирту й комплексу з молекул води й спирту у точках їх 

безпосереднього контакту. Передбачається, що середнє число 

найближчих сусідів залежить від концентрації, а для 

однокомпонентних систем виконуються формули типу (5.11):  
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Концентраційна залежність молекулярної густини розчину 

задається виразом: 
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 - масова густина розчину. Використовуючи коефіцієнт молекулярної 

рефракції, формулу (5.14) можна переписати також у вигляді:  
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a  - коефіцієнти 

молекулярної рефракції для розчину, води й спирту відповідно, і 

 

...2 )2()2()2()2(  awaw      (5.18) 

 

Відмінність (5.17) від стандартної формули (5.8) для коефіцієнта 

рефракції розчину полягає в додаванні складової, пропорційного )2( . 

 

 

5.3.2. Поздовжня й поперечна поляризованість двох 

однакових сферичних молекул 

 

Особливо простий вид тензор двочасткові поляризованість має 

для інертних газів. Розглянемо спочатку два характерних випадки: 

1) пара сферичних молекул розташована уздовж поля й 

2) перпендикулярно полю. 

Нехай у постійне зовнішнє поле 
0E


 внесені дві сферичні частки з 

однаковими поляризованостями  . Положення часток задаються 
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радіус-векторами 1r


 й  2r


, а їх дипольні моменти визначаються 

рівняннями: 
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,     (5.19) 

 

де 
1E


 -  напруженість поля, що діє на второю частинку з боку першої, і 

2E


- навпаки. Тому що поля 
1E


 й 
2E


 утворюються, головним чином, 

диполями 
1d


 й 
2d


 відповідно, то їх явні вирази мають вигляд:  
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де орт 
|| 12
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rr

rr
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 .  

Якщо орт e


 виявляється паралельним вектору напруженості 

зовнішнього поля 
0E


, то з (5.19) і (5.20) випливає, що вектори 1d


 й 2d


 

визначаються виразом:  
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.     (5.21)  

 

За визначенням, незвідна складова l  двочасткової 

поляризованості, що відповідає  поздовжньому розташуванню часток 

уздовж поля (
0|| Ee


 ), задається рівнянням: 
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  .    (5.22) 

 

Комбінуючи його з рівнянням (5.21), знаходимо 
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 .       (5.23) 

Якщо орт e


 виявляється перпендикулярним 
0E


, то дипольні 

моменти визначаються рівняннями: 
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Необхідно відзначити, що й при такому розташуванні часток їхні 

дипольні моменти 1d


 й 2d


 залишаються паралельними 
0E


, тому що 

напруженості полів, утворених диполями в їх екваторіальних 

площинах, є паралельними їх дипольним моментам. Знаходячи 1d


 й 2d


, 

переконуємося, що поперечна складова не привідної двочасткової 

поляризованості, визначена подібно (5.22), дорівнює: 
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Як результат, ми одержуємо наступне значення шпуру 

двочасткової поляризованості:   
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де  -одночасткова поляризованість. Застосування формули (5.26) 

порушується, якщо її знаменник обертається в нуль. Це має місце при  

3/1

*12 )2(  rr . Неважко переконатися, що для води й спиртів 

гомологічного ряду метанолу 75.0/* r . Тому із задовільною точністю 

поправочними членами в знаменнику (5.26) можна нехтувати навіть у 

точці безпосереднього контакту двох молекул. З цього випливає, що 

вираз для )(
3

1
122 rSp


, тобто для усередненої по кутах двочасткової 

поляризованості, отримане за допомогою методів класичної 

електростатики, є придатним як у газовій, так і рідкій областях 

існування системи.  

На відстані 3 Å
3
 безпосереднього контакту між сферичними 

атомами знаходимо: 
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Неважко помітити, що згідно (5.26)  
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тому  
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і комбінацію )2(n  можна представити у вигляді: 

 

)()2()2(  zn  ,     (5.30) 

де  
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nZ 3

3

4





     (5.31)
 

 

Z - число молекул у першій координаційній сфері, тобто число 

найближчих сусідів. Звідси випливає, що в двочастковому наближенні   
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5.3.3. Поздовжня й поперечна поляризованість двох різних 

сферичних молекул   

 

У цьому випадку характер обчислень залишається таким же, як і 

у попередньому розділі. Зокрема, з рівнянь типу (5.20) і (5.21) 

випливає, що дипольний момент однієї із двох частинок при довільній 

взаємній орієнтації напруженості зовнішнього поля й осі, що 

проходить через центри часток, задовольняє рівнянню: 
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Визначаючи з нього значення )(1 rd


 й аналогічно )(2 rd


 і діючи далі по 

описаному вище алгоритму, для поздовжніх і поперечних складових 

двочасткових поляризованостей знаходимо: 
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Оскільки 
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Із задовільною точністю можна прийняти, що 
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Аналогічно можна представити і внесок, породжуваний 

флуктуаціями дипольних моментів молекул води й спиртів. Однак, з 

прийнятною точністю цим внеском на частотах видимого світла можна 

нехтувати. Тому показники заломлення чистих води й спиртів 

описуються формулами типу (5.15). 

 

 

5.3.4. Роль двочасткових внесків у поляризованість молекул 

на прикладі водних розчинів етанолу 

 

Роль двочасткових внесків у формування ефективної 

поляризованості атомів або молекул виявляється помітно меншою в 

порівнянні з такими, що мають одночасткове походження, хоча й не є 

нехтовно малою. Так, у випадку води для відтворення 

експериментально спостережуваних значень її показника заломлення 
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необхідно покласти: 021.0)(
2

1 )2( Z Å
3
, що при 4Z  приводить до 

оцінки 01.0
)(

)1(

)2(





, що практично збігається з (5.27) при 45.1)1(  Å

3
. 

Порівняльні значення одночасткових і двочасткових внесків в 

ефективну поляризованість молекул води, метанолу й етанолу 

представлені в таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Значення одночасткових і двочасткових внесків в ефективну 

поляризованість молекул ( 24)()( 10~  kk  Å
3
). 

 

 

 

 

 

 

 

Відзначимо, що значення )2(  й )2(

wa  оцінюються за формулами:  
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а )()2/)((2)( )2()2()2()2(

aaawwaww   . Вхідні в них значення 

,,, awkk   визначаються за значеннями густини. При цьому,  на кривій 

співіснування необхідно враховувати її температурну залежність: 

)()( 3/1 TnT  . Зокрема, для води в такий спосіб знаходимо: 1,3w Å. 

Як бачимо, розрахункові значення )2(~  й визначені експериментально 

)2(~
  для води, етанолу й метанолу практично збігаються. Відзначимо, 

що число найближчих сусідів молекул у рідкому метанолі повинне 

 
 

)1(~  

 

)2(~  

 

)2(~
wa

 

 

)2(  

 

Z  

 

)~~(
2~ )1()()2(   eff

z  

W 1,45
 

0,014   4 0.011 

Met 3.2 0,029 0.0204 0.0020 4-6 0.02-0.032 

Et 4.9 0,05 0.0279 0.0082 8-10 0.04-0.06 
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бути близьким до його значення у воді через близькість розмірів їх 

молекул, а в етанолі більш приблизно у два-три рази (див. додаткову 

аргументацію в [21]). 

Формулу (5.17) можна використати й для визначення 

концентраційної залежності числа найближчих сусідів: 

 

)2()1(

)()1(

2

3
)(






xx

xRxRRx
xZ saw


.    (5.39)  

 

Відповідний характер залежності представлений на Рис.5.7. 

 

 

Рис.5.7. Залежність координаційного )(xZ  числа від мольної 

частки у водному розчині етанолу, визначена відповідно (5.39).  
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Звертають на себе наступні основні властивості середнього 

координаційного числа молекул у водному розчині етанолу: 

1) )(xz  виявляється близьким до чотирьох при 0x , що 

погоджується з добре відомими властивостями води; 

2) в околі особливої точки розчину ( 077.0px  [21, 22]) монотонне 

зростання кривої )(xZ  припиняється, потім знову спостерігається 

коротка ділянка росту й після цього спостерігається плавне монотонне 

убування; 

 

 

Рис.5.8. Залежність координаційних чисел від мольної частки у 

водному розчині етанолу, визначена відповідно (5.39): 

1- 2)1()( xZxZww   , 2-
2)( xZxZ aa  , 3- 2)1()( xxZxZ aW  . 

 

3) при  1x  середнє значення координаційного числа прямує до 

10, що варто розглядати як його середнє значення у чистому етанолі; 
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4) наявність тонкої структури кривої )(xZ  в інтервалі мольних 

часток 
pp xxx 2  можна інтерпретувати як результат формування 

двох фаз із близькими властивостями, між якими безупинно 

відбуваються фазові переходи – з'являються й регресують краплі однієї 

фази в іншій.  

 

Відзначимо, що представлені нами значення )(xZ  цілком 

задовільно узгоджуються з тими, які були знайдені нами в [21] з 

якісних міркувань.  

Доповнимо отримані нами результати концентраційною 

залежністю показника заломлення водного розчину етанолу, що 

випливає з (5.17). Використовуючи значення поляризованості й )2( , 

зазначені в таблиці 5.2, ми приходимо до практично точного 

відтворення експериментальної залежності показника заломлення (див. 

рис.5.9). Можна переконатися, що практично з такою ж точністю 

запропоновані нами формули описують показники заломлення водних 

розчинів метанолу й цукрів. 

Підводячи підсумки, ми робимо висновок, що врахування 

непровідних двочасткових складових поляризованості молекул є 

принципово необхідним для досить точного відтворення показника 

заломлення а) однокомпонентних рідин і б) бінарних розчинів. При 

цьому, простий електростатичний підхід до оцінки двочасткових 

поляризованостей є досить задовільним. З фізичної точки зору, це є 

наслідком досить слабкого перекриття електронних оболонок сусідніх 

молекул. У рамках нашого підходу виявляється можливим оцінити 

також середнє число найближчих сусідів в однокомпонентних рідинах 

і розчинах. 
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Рис.5.9. Залежність показника заломлення водного розчину етанолу від 

мольної частки спирту: 1 – експериментальні дані [156, 187], 2 – 

розрахунок по формулі (5.17) з )2( , зазначеними в таблиці 5.2 й 3 – з 

0)2(  , 4 – розрахунок показника заломлення по спрощеній адитивній 

формулі )1()()()( xwnxanxn rrr   , використаної в [242, 243]. 

 

У випадку води й розведених водних розчинах спиртів (x<<0.1) 

запропонована нами формула (5/39) приводить до 4)( xZ , що 

відповідає експериментальним даним [63, 239]. Очевидно, що 

настільки задовільна узгодженність розрахункових й 

експериментальних даних буде зберігатися й для довільних бінарних 

розчинів з молекулами, близькими за формою до сферичного.  

 

 

 

 

 



194 

 

5.3.5. Випадок водних розчинів метанолу та н-пропанолу 

 

Коротко зупинимося на застосовності запропонованого нами 

підходу до опису коефіцієнта молекулярної рефракції або показника 

заломлення ще на одному представнику одноатомних спиртів – 

метанолі. У цьому випадку )2( , розрахована також, як й у випадку 

етанолу, виявляється на порядок менше, ніж  водних розчинів етанолу. 

Це пов'язано з тим, що розміри молекул води й метанолу близькі між 

собою. Тому різко зростає необхідність в збільшенні точності 

визначення  .  

Тут ми обмежимося тільки визначенням середнього числа 

найближчих сусідів )(xZ . Підберемо )2(  так, щоб 4)0( xZ . 

Неважко переконатися для цього необхідно покласти 02.0)2(  . На 

рис.5.10 представлені залежності показників заломлення аналогічні 

рис.5.9, але для розчину вода-метанол. 

 

Рис.5.10. Залежність показника заломлення водного розчину 

метанолу від мольної частки спирту: 1 – експериментальні дані [156, 

187], 2 – розрахунок по формулі (5.17) з )2( , зазначеними в таблиці 5.2 

та 3 – з 0)2(   
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Відповідна поведінка )(xZ  для водного розчину метанолу 

представлено на Рис. 5.11. Вона не має такого характерного 

екстремуму, як для водного розчину етанолу, що може пояснюватись 

тим, що геометрично молекули води та метанолу подібні. 

 

 

 

Рис.5.11. Залежність координаційного )(xZ  числа від мольної 

частки у водному розчині метанолу, визначена відповідно (5.39). 

 

Аналогічно були проведені розрахунки для водних розчинів н-

пропанолу (див. рис.5.12 та 5.13). На відміну від воно-етанолових 

розчинів і метанолові і н-пропанолові не мають такої сильно вираженої 

особливої точки у поведінці контракції, що проявляється і у поведінці 

параметру )(xZ , який був розрахований за виразом (5.39). Але, 

особливості залежностей, які можна побачити на графіках, що 

отримані в результаті аналізу рефракційних властивостей розчинів, 

майже точно співпадають з особливостями контракції, яка отримана 

при аналізі їх об`ємної густини. 
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Рис.5.12. Залежність показника заломлення водного розчину н-

пропанолу від мольної частки спирту: 1 – експериментальні дані 

[156, 190], 2 – розрахунок по формулі (5.17) з )2( , зазначеними в 

таблиці 5.2 й 3 – з 0)2(  , 

 

Рис.5.13. Залежність координаційного )(xZ  числа від мольної 

частки у водному розчині н-пропанолу, визначена відповідно 

(5.39) 

 

Такий збіг поведінки термодинамічних та оптичних 

характеристик розчинів є проявом їх структурних особливостей. 
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5.4. Мікронеоднорідна структура розчину та ефективний 

показник заломлення 

 

Відзначимо, що врахування незвідних складових двочастинкових 

поляризованостей важливе не тільки для аналізу діелектричної 

проникності й коефіцієнта заломлення, але є також визначальним для 

опису високочастотних асимптотик спектрів молекулярного розсіяння 

світла в газах та у рідинах [258-260]. 

Порівняння з експериментальними даними на рис.5.1 приводить 

до висновку, що за концентрацій 1.006.0  x  водний розчин стає 

мікронеоднорідним, тобто в ньому відбувається утворення мезо-

крапельок, в яких концентрація молекул спирту дещо відрізняється від 

їх концентрації в навколишньому розчині. Ефективний показник 

заломлення )(sn eff  мікронеоднорідного середовища визначається 

формулою [239, 258]:  

 

...
)|(2)(

)|()(

)|(2)|(

)|()|(
22

22

22

22












axndn

axndn

axnsxn

axnsxn

rr

rr

reff

reff

,  (5.40) 

 

в якій )(dnr  і )|( axnr  позначають показники заломлення всередині 

зародків нової фази і оточуючого їх розчина, 
V

VN  - величина 

відносного об’єму, який займають зародки в системі. Зазначимо, що 

утворення зародків призводить до перерозподілу молекул спирту та 

відхиленню концентрацій спирту всередині зародків та їх оточення від 

початкового значення. 

Оскільки властивості зародків і їх оточення близькі до 

властивостей рівноважної (мікрооднорідної) фази, формулу (9) можна 

істотно спростити. Нехай 
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де )(xnR  - показник заломлення, який визначається при заданій 

концентрації за апроксимаційною кривою (1) , )|( sxneff  - відхилення 

від )(xnR , що визначається експериментально, )()()( 22 xnxxnxn RRd   і 

)()()( 11 xnxxnxn RRr  . Тут припускається, що значення показника 

заломлення розчину всередині зародків і поза ним визначається 

апроксимаційною кривою (1) з зміщеними значеннями концентрації 

(величини зміщень 1x  и 2x   є функціями від x ). Неважко переконатися, 

що )|( sxneff  визначається рівнянням: 

 

   ...)()()()()|( 121  xxxxxxxAsxneff  ,      (5.42) 

 

де 
dx

xdn
A R )(
  - є константою за малих концентрацій. 

Повне вирішення поставленої задачі є досить громіздким. Воно 

містить розрахунок термодинамічних потенціалів конкуруючих фаз а 

також дослідження умов їх рівноваги за різних концентрацій. Разом з 

тим характер розв’язків, як це випливає з експериментальних даних, є 

нескладним. З прийнятною точністю, в точках ip  і iq , 2,1i , 

надлишкове значення ефективного показника заломлення )|( sxneff  є 

нульовим, тому функції )(1 xx , )(2 xx  і )(xi  можна апроксимувати 

найпростішими поліномами: 

 

 .2,1),)(()(),)(()(  iqxpxsxqxpxrxx iiiiiiii    (5.43) 
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Значення 
ir  і 

is  можна підібрати методом найменших квадратів. 

Необхідно відзначити, аби не порушувався закон збереження 

числа частинок, повинно бути 01 r  і 02 r . 

 

 

5.5. Мікронеоднорідна структура розчину згідно рівня 

середньоквадратичних флуктуацій добутку ентропія-об`єм 

 

Отримані нами результати, які стосуються характеру 

концентраційної залежності показника заломлення в околі особливої 

точки розчину вода-етанол, цікаво порівняти з характером 

концентраційної залежності середньоквадратичних флуктуацій 

добутку ентропія-об`єм, SVU  , досліджених у роботі [261]. 

Виходячи з досить загальних припущень відносно 

концентраційної залежності хімпотенціалу етанолу у воді, прийнятих у 

фізичній хіміі [205] відносно взаємодії компонентів, показано, що 

2U  в околі концентрації )(

*

pxx   має немонотонну поведінку. При 

*xx   та *xx   спостерігаються мінімуми 2U  на фоні кривої, яка має 

форму піку за концентрації *xx   (див. рис.5.13).  
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Рис.5.13. Концентраційна залежність середньоквадратичних 

флуктуацій 2U  добутку SVU   для водних розчинів етанолу за 

результатими роботи [261]. 

 

Подібний характер концентраційної залежності 2U  

спостерігається також для водних розчинів метанолу та пропанолу. На 

жаль, автор роботи [261] не пов`язує виникнення мінімумів 2U  з 

існуванням особливої точки розчинів. 
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Основні висновки до розділу 5 

 

1. Доведено, що показник заломлення водно-спиртових розчинів 

в околі їх особливих точок залежить від ступеня їх нерівноважності. 

Довідкові значення показника заломлення наближаются до 

експериментальних значень, отриманих нами, тільки на початковому 

етапі після виготовлення розчину. Рівноважні значення, якими можна 

вважати результати вимірювань після 4-5 діб релаксації, видхиляються 

від довідкових в околі особливої точки. 

2. В інтервалі температур (4-50)˚С відхилення від довідкових 

значень визначаються двома пічками, які розташовані симетрично 

відносно особливої точки. Найбільш суттєві відхилення від довідкових 

значень для розчину вода-етанол спостерігаються за температур (5-

12)˚С. Фізична природа цього явища пов`язується з мікронеоднорідною 

структурою розчину, яка виникає внаслідок кластеризації. При 

переході через особливу точку відбувається перехід від кластерної 

структури одного типу до кластерної структури іншого типу. 

3. Деталі поведінки показника заломлення визначаються 

незвідними двочастинковими поляризовностями молекул у розчині. 

Завдяки двочастинковим внескам у поляризовності молекул вдається 

повністю відтворити поведінку показника заломлення водних розчинах 

метанолу, етанолу та н-пропанолу у всьому концентраційному 

інтервалі їх існування. Отримано концентраційну залежність числа 

найближчих сусідів у всіх цих розчинах. 
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РОЗДІЛ 6 

ОСОБЛИВОСТІ АНОМАЛЬНОГО РОЗСІЯННЯ СВІТЛА 

ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ СПИРТІВ 

 

У цьому розділі наводяться результати експериментальних 

досліджень особливостей флуктуацій водно-спиртових розчинів в 

околі їх особливих точок. Основна увага приділяється дослідженню 

інтенсивності молекулярного розсіяння світла у водних розчинах 

етанолу, етиленгліколю та гліцерину, які належать відповідно до 

одноатомних, двохатомних та трьохатомних спиртів. Будуть 

аналізуватися температурні та концентраційні залежності інтегральної 

інтенсивності молекулярного розсіяння світла, а також її залежність від 

ступеня нерівноважності розчинів. Особлива увага приділяється 

обговоренню фізичної природи асиметрії аномальних піків розсіяння 

світла. Крім того, наводяться результати досліджень цих розчинів 

методом динамічного розсіяння світла.  

 

 

6.1. Концентраційні й температурні залежності інтенсивності 

розсіяного світла в розведених водних розчинах етиленгліколя й 

гліцерину 

 

У роботі [160] проведено дослідження інтегрального та 

динамічного розсіяння світла водними розчинами етиленгліколю. Цей 

об’єкт авторами був взятий як модельний, оскільки в подальшому 

передбачалось вивчення водних розчинів гліцерину – трьохатомного 

спирту, а етиленгліколь є спиртом двоатомним. До того ж реологічні 

характеристики етиленгліколю є проміжними між гліцерином та 

водою. На Рис. 6.1. наведено значення коефіцієнту розсіяння світла R 
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для розчинів вода – етиленгліколь при Т=20˚С в залежності від мольної 

частки розчиненого компоненту  

 

 

 

Рис. 6.1. Концентраційна залежність коефіцієнту розсіяння під 

кутом 90˚ 90R
 у водному розчині етиленгліколю мольної частки 

розчиненого компоненту при Т=20˚С [18, 26, 160] 

 

Було отримано аномальне зростання інтенсивності розсіяного 

світла за концентрацій 0.06 мольної частки етиленгліколю у розчині. В 

[160] вперше було зазначено те, що форма аномального піку розсіяння 

світла у водних розчинах є суттєво асиметричною. На жаль, в 

попередніх роботах на цю важливу обставину увага не зверталась.  
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На Рис.6.2 наведено концентраційні залежності коефіцієнту 

розсіяння світла )(xR  для водно - гліцеринових розчинів за різних 

температур(3, 5 та 10ºC). 

 

 

Рис.6.2. Концентраційні залежності коефіцієнту розсіяння світла 

R(x) для водно - гліцеринових розчинів за різних температур TºC: 1–3; 

2-5; 3-10 [8, 10, 26] 

 

Як бачимо, що з підвищенням температури висота піку 

зменшується, а сам він зміщується у бік більших концентрацій. Такий 

саме характер поведінки є характерним і для водних розчинів трет-

бутанолу [3]. Якщо б розсіяння відбувалось на флуктуаціях 

концентрації, то висота піку розсіяного світла зростала б з 
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температурою. Це є підставою для того, аби цей називати піком 

аномального розсіяння світла. 

На Рис.6.3 наведено коефіцієнти розсіяння світла в залежності 

від температури розчинів за різних концентрацій [8, 18, 26]. У роботі 

[8] зразки охолоджувались до температури кристалізації.  

 

 

Рис. 6.3. Температурні залежності коефіцієнту розсіяння світла 

для водно-гліцеринових розчинів за різних значень мольної частки 

розчиненого компоненту [40]: 1 –0.032; 2 - 0.037; 3 - 0.040; 4 –0.046; 5 - 

0.052; 6 - 0.070. 

 

Максимальне значення коефіцієнту R  спостерігалося для 

розчину з мольною часткою гліцерину )( px 0,046 за температури 3
О
С 
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(крива 4). Для розчинів з іншими концентраціями положення 

максимумів розсіяння світла зсувається в область більших температур 

(криві 5 і 6), а значення R  в максимумі зменшується. 

Таким чином, по відношенню до водних розчинів гліцерину 

можна стверджувати, що положення максимумів інтенсивності 

аномального розсіяння світла залежить від температури і таке 

розсіяння спостерігається лише у вузькому інтервалі мольних 

концентрацій спирту 06.003.0  x . За межами цього інтервалу 

властивості розчинів 

описуються 

стандартною теорію 

флуктуацій. 

Важливою 

обставиною, на яку 

довгий час не 

зверталось уваги, є 

асиметрія аномальних 

піків розсіяння світла. 

Наприклад, у роботі 

[262] Вукс наводить 

результати дослідження 

Рощиною 

молекулярного 

розсіяння світла 

водними розчинами 

спитів гомологічного 

ряду метанолу та додає 

до них свої дані по 

розсіянню світла 

 

Рис.6,4. Залежність інтенсивності розсіяння 

світла при 20˚С від концентрації водного 

розчину за [262]: 1-метанолу; 2-этанолу; 3-

н-пропанолу; 4-трет-бутанолу 
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водними розчинами трет-бутанолу (див. рис.6.4). При цьому, як у 

попередніх, так і наступних роботах увага приділялась лише 

положенню максимуму інтегрального розсіяння світла та його 

абсолютному значенню. 

Розраховані нами параметри цих піків, а саме їх висота та 

ширина, а також ступень асиметрії як функції молекулярної маси 

спиртів представлені на Рис. 6.5. Ступінь асиметрії А визначається як: 

lr xxA  / , де rx  і 
lx - плечі ширини пику Px , які відкладаються від 

його висоти PH . Зауважимо, що відношення PxA /  відтворює 

залежність PH  від молекулярної маси спиртів. Цей факт потребує 

додаткового дослідження і усвідомлення. 

 

 

Рис.6.5. Залежність від атомної маси спиртів параметрів 

додаткових аномальних піків розсіяння світла у водних розчинів 

спиртів гомологічного ряду метанолу: висоти піку PH (1), ширини піку 

Px (2), ступіня асиметрії А (3), відношення ступеня асиметрії до 

ширини (4) 
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6.2. Кореляційна спектроскопія рівноважних розведених 

водних розчинів гліцерину 

 

В інтервалі концентрацій, в якому у водних розчинах гліцерину 

спостерігається аномальний максимум розсіяння світла, будувалися 

кореляційні функції інтенсивності розсіяного світла, по яких 

визначалися середні розміри оптичних неоднорідностей. Як і у 

попередньому параграфі, всі розчини перебували в стані 

термодинамічної рівноваги. Це, як і раніше, досягалося відстоюванням 

виготовленого розчину протягом декількох діб.  

На рис. 6.6. показана концентраційна залежність середнього 

розміру оптичних неоднорідностей, отримана в результаті обробки 

часових кореляційних функцій інтенсивності розсіяного світла. З 

рисунка видно, що в розчинах з концентраціями близькими до 0,05 

мольної частки гліцерину середній розмір оптичних неоднорідностей 

має найбільше значення порядку 70 Å за температури 5°С. 

Нами були визначені часи кореляції інтенсивності розсіяного 

світла в розчинах за температур від -2°С до 20°С. За отриманими 

даними були розраховані по (2.2) температурні залежності розмірів 

оптичних неоднородностей. На рис.6.7 представлена температурна 

залежність максимальних розмірів оптичних неоднорідностей у водних 

розчинах гліцерину. Як видно з рисунка, з зростанням температури 

характерні розміри оптичних неоднородностей зменшуються. Це 

можна пояснити тим, що кластер є динамічним утворенням і з 

зростанням температури кількість одномоментно об'єднаних молекул у 

субчастинці зменшується.  
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Рис.6.6. Концентраційна залежність середнього розміру 

розсіювачів у водних розчинах гліцерину за температури 5ºС, що 

визначений по кореляційній функції інтенсивності розсіяного світла 
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Рис.6.7. Температурна залежність максимальних розмірів 

оптичних неоднорідностей у водних розчинах гліцерину 

 

Таким чином, отримані нами результати комплексного 

дослідження аномального розсіяння світла водними розчинами 

гліцерину методами інтегрального розсіяння світла та кореляційної 

спектроскопії підтверджують, що цей ефект пов'язаний зі 

структуруванням розчинів у околі аномального піку інтенсивності 

розсіяного світла. Для адекватного опису цього ефекту був 

запропонований підхід, аналогічний [263-266], заснований на 

утворенні кластерів, що складаються з молекул води та гліцерину. 
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6.3. Залежність положення особливих точок водних розчинів 

одноатомних спиртів від їх молекулярної маси 

 

Аби проілюструвати, як змінюється координата )( px  при зміні 

молекулярної маси розчиненого спирту, ми проаналізували літературні 

дані і порівняли їх з отриманими нами. На рис. 6.8 представлена 

залежність координати особливої точки )( px  для розчинів спиртів 

гомологічного ряду метанолу. Як бачимо, експериментальні дані добре 

вкладаються на пряму лінію. Проведена методом найменших квадратів 

обробка експериментальних даних дала можливість з похибкою  <2% 

описати цю залежність як 

 

)88(002,0)( Mx p  ,    (6.1) 

 

де М-молекулярна маса відповідного спирту.  

Таким чином, наявність знайденої лінійної залежності між 

координатою по концентрації особливої точки розчинів гомологічного 

ряду спиртів та молекулярною масою спиртів на нашу думку доводить, 

що наявність низькоконцентраційного піку розсіяння світла не 

пов’язана ні з домішками в серії незалежних один від одного 

експериментів, ні з впливом на розсіяння світла нанобульбашок [90, 

307]. 
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Рис.6.8. Залежність координати особливої точки розчинів спиртів 

)( px від молекулярної маси розчинених спиртів [18]: 1- метанол [6]; 2- 

етанол [3, 299]; 4 - -етіленгліколь [160] 6-третинний бутанол [3, 55]; 7- 

пентанол. В центрі кривої точки відповідають ізомерам 5 - н-пропанол 

[44] та 3 – ізопропанол [300] 

 

На нашу думку відкритим залишається питання, чи співпадають 

координати особливих точок розчинів спиртів при знаходженні їх 

завдяки дослідженню різних фізичних властивостей (наприклад 

акустичних, теплових, реологічних). Хоча у роботі [81] показано, що з 

12 наведених особливостей фізичних параметрів для водного розчину 

1-пропанолу 9 співпадають з положенням особливої точки для 

розсіяння світла. 

Відкритим залишається і питання які лінії утворюють особливі 

точки в трьохмірному термодинамічному просторі. Аби відповісти на 
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це питання слід провести серію експериментів при зміні температури 

та тиску. 

 

 

6.4. Релаксація рівноважного водного розчину етанолу 

поблизу його особливої точки після механічного збурення 

 

Нами було досліджено характер релаксації збурених станів у 

водних розчинах вода-етанол. Дослідження таких станів відбувалось 

протягом тижня після виготовлення розчину. Структури таких 

розчинів розраховувались раніше в роботах [272, 273]. Збурені стани 

можуть виникати шляхом механічного або калоричного збурення 

рівноважного стану розчину. Ми припускаємо, що характер релаксації 

таких станів не залежить від способу збудження, що є природним з 

точки зору теорії теплових гідродинамічних флуктуацій [272, 273] і 

знаходить використання в теорії молекулярного розсіяння світла [3, 31, 

275, 277]. 

Для дослідження подальшої релаксації збудженого розчину 

використовувався метод лазерної кореляційної спектроскопії. 

Аналіз Рис.6.9 вказує на те, що при збуренні рівноважного стану 

з'являються нові складові процесу релаксації. Крива 1 відповідає 

розсіянню світла на незбуреному розчині. Криві 2 і 3 відповідають 

кореляційним функціям інтенсивності розсіяного світла на розчинах 

через хвилину (крива 2) і 5 хвилин після їх збурення. 
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Рис.6.9 Часова залежність кореляційних функцій інтенсивності 

розсіяного світла для механічно збуреного розчину вода-етанол з 

концентрацією 0.095 мольної долі спирту: 1-рівноважний стан, 2-через 

хвилину після збурення, 3-через 5 хвилин після збурення. 

 

З [41-43, 138, 139] відомо, що кореляційна функція інтенсивності 

розсіяного світла, яка змінюється за гармонійним законом з 

випадковим відхиленням частот в околі основної гармоніки, виглядає 

як 

 

),2cos()exp()()2(   cag     (6.2) 

 

де параметр   визначається набором частот, a  і c  є константами (див. 

модельні залежності на рис. 6.10). Основна гармоніка пов’язана з 

домінуючим коливальним процесом, який відбувається в системі. Далі 

буде показано, що в системі відбуваються переходи між двома 
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близькими станами, кластерне впорядкування яких дещо відрізняється 

одне від одного. Значення основної частоти в обох випадках дорівнює 

Гц10~ .  

Зазначимо, що після збурення розчину, інтенсивність розсіяного 

світла змінюється внаслідок 1) розсіяння на теплових флуктуаціях 

рівноважного стану, якім відповідають характерні часи кореляції 

інтенсивності інтенсивності порядку 10 мс і 2) розсіяння на 

просторових неоднорідностях, які утворюються внаслідок механічного 

або теплового збурення розчину, характерні часи яких визначаються 

1.0~/1  с. Одночасна дія вказаних факторів призводить до кореляційної 

функції: 

.)2cos()exp()2exp()()2(









 




 cbag

c    (6.3)

 

 

Перший внесок у квадратних дужках (6.3)  відповідає тепловим 

флуктуаціям.  

 

  

Рис.6.10. Розраховані модельні криві кореляційних функцій для 

гармонічного сигналу з набором частот навколо основної (а) й суми 

стохастичного сигналу та періодичного з близькими характерними 

часами (б) 

 

Така ж структура кореляційної функції )()2( tg  спостерігалась в 

[107-109], які присвячені дослідженню динамічного розсіяння світла у 
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розчині вода–трет-бутанол (див. Рис.6.11) при 083.0x . Зазначимо, що 

аномальний пік розсіяння світла у розчинах вода-трет-бутанол 

спостерігається при іншій концентрації: 03.0)( px  [3, 7, 55].  

Основним результатом роботи [108] є те, що часова залежність 

функції )()2( tg  для 35T ˚С має просту експоненціальну залежність, а 

при 35T ˚С спостерігається два експоненціальних внески: 

 

..)exp()2exp()(
21

)2(


















 cbag

    (6.4) 

 

Чисельні значення часів релаксації розрізняються між собою на 

три порядки: с5

1 10~   і с2

2 10~  . Ця формула практично не 

відрізняється від (2), якщо основна частота є близькою до нуля.  

 

 

 
 

Рис.6.11 а) Часова кореляційна функція інтенсивності розсіяного 

світла під кутом θ = 30˚ (світлі кружки) для водного розчину трет-

бутанолу з концентрацією 0,083  мольної частки при Т = 22.8˚C. 

б)Нормовані часові кореляційні функції інтенсивності розсіяного 

світла на розчинах вода-трет-бутанол до і після фільтрування розчину 

за низьких температур 
 
[108] 
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Суцільна крива на рис.6.11а є апроксимацією даних за 

допомогою (6.4). Експоненціальні внески відповідають молекулярній 

дифузії 126105.1  ссмD  та мезо-дифузії 129102.4  ссмD  відповідно 

[108]. На рис.6.11б показані нормовані часові кореляційні функції 

інтенсивності розсіяного світла на розчинах вода-трет-бутанол до і 

після фільтрування розчину за низьких температур . Авторами [108] 

отримано ефект зникнення після фільтрації розчинів у кореляційних 

функціях інтенсивності розсіяного світла вкладу з великими 

характерними часами, які вони відносять до мезомасштабних явищ. 

 

 Основні висновки до шостого розділу 

 

1. Встановлено, що піки аномального розсіяння світла в околі 

особливих точок водно-спиртових розчинів мають асиметричну форму. 

Остання, як буде показано пізніше, є передумовою різної 

мікронеоднорідної структури розчину для концентрацій, більших та 

менших за концентрації концентрації особливої точки. 

2. Показано, що положення піків аномального розсіяння світла у 

водних розчинах гліцерину зсувається в бік менших концентрацій зі 

зменшенням температури. При цьому, величина максимуму 

інтенсивності зростає. При сталій концентрації розчину аномальне 

розсіяння світла спостерігається тільки в певному інтервалі 

температур, величина якого залежить від ступеня наближення 

концентрації розчину до значення концентрації в особливій точці. 

3. Координати абсолютного максимуму інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла співпадають з координатами особливої 

точки, визначеної з поведінки контракції. Це є прямим свідченням 

нестабільності структури розчину в околі особливої точки. Можна 

стверджувати, що саме структурні флуктуації є відповідальними за 

виникнення аномального розсіяння світла. 
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4. Виявлено лінійну залежність положення максимуму 

інтенсивності аномального розсіяння світла від молекулярної маси 

спиртів для гомологічного ряду метанолу. Це є незалежним свідченням 

того, що аномальне розсіяння світла виникає внаслідок структурних 

флуктуацій, а не завдяки нанорозмірним газовим або твердим 

домішкам.  

5. За допомогою динамічного розсіяння світла встановлено 

існування двох релаксаційних процесів. Один з них має характерний 

час близько тижня і характеризує встановлення рівноважного стану 

після виготовлення розчину. Другий час релаксації є набагато меншим 

(порядку хвилин) і характеризує встановлення рівноваги після 

механічного, або калоричного збудження рівноважного стану розчину. 
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РОЗДІЛ 7 

ЯКІСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИРОДУ РЕЛАКСАЦІЙНИХ 

ЯВИЩ У РОЗЧИНАХ 

 

Цей розділ присвячується якісному обговоренню фізичної 

природи ефектів, яки було виявлено у попередніх розділах 

дисертаційної роботи. Головна увага акцентується на процесах 

кластеризації у водно-спиртових розчинах, а також виникненню 

нестабільності кластерної структури розчинів. Враховується, що зміна 

характеру кластеризації в системі з температурою та концентрацією не 

супроводжується фазовими перетвореннями в області малих 

концентрацій, але призводить до виникнення структурних 

нестабільностей. С формальної точки зору, подібній ситуації відповідає 

поведінка системи поблизу псевдоспинодалі, яка визначається 

рівнянням Ван-дер-Ваальса. Використання поняття псевдоспінодалі 

пояснюється тим, що при наближенні до неї сприйнятливість системи 

залишається обмеженою.  

 

 

7.1. Кластерний підхід до опису аномального розсіяння світла  

 

У цьому параграфі ми викладемо основи нашого підходу до 

проблеми формування аномальних властивостей розведених водно-

спиртових розчинів. Такі властивості, по суті, являють собою 

відхилення від властивостей ідеальних розчинів. В останніх, 

інтегральна інтенсивність молекулярного розсіяння світла повинна 

змінюватися за лінійним законом залежно від мольної частки x: 

 

 xTITITITxI waw )()()(),(  ,                          (7.1) 
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де )(TIw  й )(TI a  - інтенсивності молекулярного розсіяння світла у 

чистих воді й спирті, що залежать тільки від температури. Такий 

характер залежності властивий ідеальному газу, у якому можна 

повністю ігнорувати двочастинкові ефекти й ефекти більш високого 

порядку. Відхилення від ідеальності в бінарному рідкому розчині 

виникають по двох причинах: 1) додається взаємодія між молекулами 

води й спирту й 2) взаємодія між молекулами одного сорту також 

змінюється внаслідок зростання середньої відстані між ними. У 2-х 

частковому наближенні [25] інтенсивність молекулярного розсіяння 

світла визначається таким виразом [3, 31]: 

 

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

1
))()()(),( )2(2)2(2)2()1()1()1(  awawwaw IxxxTIxTIxTITITITxI

(7.2)
 

де нижні індекси відзначають сорт молекул, а верхні індекси вказують 

розмір групи молекул. У розведеному водно-спиртовому розчині 

можна використати наближений вираз: 

 

  ...)()()(
2

1
)(),( )2()1()1()2()1(  xITITITITITxI awwaww ,(7.3) 

 

з якого відразу треба, що молекулярне розсіяння світла у випадку 

локально-однорідного стану розчину повинне змінюватися регулярним 

чином, тобто лінійно по концентрації при наближенні до особливої 

точки.  

Таким чином, причиною аномального зростання інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла в околі особливої точки розчину є 

перехід розчину в мікронеоднорідний стан. Виникнення останнього 

природно шукати в процесах кластеризації, що відбуваються у водно-

спиртових розчинах. При цьому, кластери виникають при будь-яких 

концентраціях, але за концентрацій, близьких до концентрації в 
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особливих точках, виникають умови для росту їх розмірів і вони 

стають мезорозмірними. Можна сказати й по-іншому, в околі 

особливих точок виникають зародки нової фази, близької до вихідної, 

які руйнуються внаслідок теплових флуктуацій.  

У зв'язку з цим необхідно зробити: 

1) опис взаємодії між елементарними кластерами; 

2) побудовати відповідне рівняння Ван-дер-Ваальса та визначити 

положеня псевдокритичної точки й тієї частини псевдоспінодалі, на 

якій елементарні кластери залишаються стійкими структурними 

одиницями; 

3) проаналізувати поведінку флуктуацій  концентрації при 

наближенні до спінодалі розчину й аномального зростання 

інтенсивності молекулярного розсіяння світла в ньому. 

 

 

7.1.1. Моделювання кластерів і взаємодії між ними та 

кластеризація водно-спиртових розчинів 

 

Звичайно під кластером розуміється об'єднання декількох 

однорідних елементів, що може розглядатися як самостійна одиниця, 

що має певні властивості. У фізиці рідкого стану приймається, що 

кластери можуть складатися з однакових (однокомпонентна рідина) 

або різнорідних часток (розчини). Вони можуть рухатися в рідині, 

практично зберігаючи свою внутрішню структуру протягом деякого 

часу. Особливістю кластерів є їх нестабільність, пов'язана з відривом 

або приєднанням молекул й обумовлена слабкістю взаємодії між ними. 

Залежно від температури, концентрації компонентів й інших 

параметрів можуть змінюватись як розміри кластерів й їхня структура, 

так й їхня стійкість.  
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Нижче на підставі експериментальних даних, отриманих у 

попередніх розділах, буде проведена оцінка складу кластерів та їх 

характерних розмірів.  

Моделювання кластеризації молекул у водно-спиртових 

розчинах тісно пов'язане з особливостями міжмолекулярних взаємодій 

[277-295]. Цей очевидний факт, однак, натрапляє на деякі труднощі, 

пов'язані з твердженням про існування у воді й спиртах водневих 

зв'язків. Ще раз коротко зупинимося на цьому питанні. 

В [168,169] показано, що потенціал міжмолекулярної взаємодії у 

воді й спиртах має структуру: 

 

),(),(),(),(),(  rrrrr HEDR ,                   (7.4) 

 

де виписані доданки відповідають відштовхувальній, дисперсійній й 

електростатичній (мультипольній) взаємодії, а також утворенню 

слабких водневих зв'язків: ( |),(|
5

1
|),(|

3

1
||  rr EHD

 
). Однак, у 

зв'язку з установленою в літературі інтерпретацією, дві останні 

складові (7.4) прийнято ототожнювати з енергією водневого зв'язку: 

 

3/1),(),( 


nrHEH rrJ
   (7.5)

 

 

де 3/1 nr  середня відстань між молекулами. 

З цієї точки зору, взаємодія між молекулами обох компонентів 

розчину фактично зводиться до взаємодії за допомогою водневих 

зв'язків. Згідно [262-264], енергії останніх задовольняють нерівності:  

 

waaaww JJJ ,      (7.6) 
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де w  й a  позначають, відповідно, тип молекул (води й спирту). Таким 

чином, енергетично більш вигідним є утворення водно-спиртових 

асоціатів (кластерів). 

Те, що кожна молекула може утворювати кілька Н-зв’язків 

різних типів із сусідніми молекулами, приводить до існування різних 

колективних ефектів. Далі ми проілюструємо це твердження, 

розглядаючи ефекти кластеризації у водно-гліцеринових розчинах, є 

рідинами  із сильнорозвинутою кластерною структурою. При малих 

концентраціях спирту [10, 262-264] кластери містять 1-2 молекули 

гліцерину й 6-10 молекул води. 

Ми будемо розглядати кластер як компактне утворення, час 

життя якого на багато більше типового часу парних зіткнень [259]. 

Його середній розмір становить ( 75  ) Å. Конфігурації водневих 

зв'язків усередині кластера й в об'ємі води істотно відрізняються. 

Таким чином, ми можемо розглядати кластери як квазічастинки. 

Структура води поза кластером залишається практично незмінною й 

збігається з такою у чистій воді. Таке припущення підтверджується 

квантово-механічними розрахунками гідратних оболонок 

одновалентних іонів [266, 267], які показують, що навіть сильне 

кулонівське поле іона змінює структуру води тільки в одних-двох 

координаційних сферах. Однак такі квазічастинки можуть існувати, 

тільки якщо об'єм, займаний ними, не перевершує перколяційного 

порогу [268]. Така картина водно-спиртового розчину залишається 

вірною поки відносний об'єм, займаний кластерами, не перевищує 

границі порогу перколяції p  для сферичних часток [268]: 

 

2,0 p  (7.7) 
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Доти, поки нерівність (7.7) має місце, водно- спиртовий розчин 

може розглядатися як розчин квазічастинок у воді. У цьому випадку 

поведінка розчину подібно поведінці слабоконцентрованого водно-

міцелярного розчину. Так само як і міцелярні розчини, він може 

втрачати свою стійкість [269]. З іншого боку, розшарування водно-

спиртового розчину не відбувається, тому що зростання концентрації 

квазічастинок приводить до їх руйнування й появи кластерів іншого 

типу, що також складаються з молекул води й гліцерину. 

Таким чином, поведінка розведених водно-спиртових розчинів 

визначається відносним розташуванням перколяційної лінії px  

(
wcl

p

p
nv

x




 
, де clv  - об'єм елементарного кластера, wn  – густина числа 

молекул води) і лінії абсолютно нестійких станів гомогенної системи. 

Її ми надалі будемо називати псевдоспінодаллю й розуміти як лінію, 

що розділяє різні стани розчинів елементарних кластерів. При 

наближенні до псевдоспінодалі, флуктуації квазічастинок значно 

зростають, однак їхній рівень флуктуацій  залишається обмеженим. 

Однак рівень флуктуацій зменшується з віддаленням від 

перколяційного порогу й тому при високих температурах розпад 

стабільних кластерів спостерігається при значно менших 

концентраціях, ніж ті, які відповідають спінодалі S. При цьому, 

аномалії світлорозсіяння взагалі не спостерігаються. 

Можливі типи взаємного розташування псевдоспінодалі S і 

перколяційної лінії px показані на рисунку 7.1. 

Фазова діаграма а-типу відповідає розчинам з верхньою псевдо-

критичною точкою, b-типу - з нижньою. Тип лінії S визначається 

характером взаємодії частинок у розчині.  
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Рис. 7.1. Відносне розташування лінії рівноважної 

кристалізації (суцільна лінія), псевдоспінодалі (S) і границі 

стабільності  (пунктирна лінія) для водно-спиртових розчинів (T - 

абсолютна температура, x - мольна частка спирту. 

 

 

7.1.2. Оцінка складу кластерів 

 

Якщо припустити, що до складу кластерів входить тільки одна 

молекула гліцерину й 6-10 молекул води, то значення концентрації px , 

що відповідає порогу перколяції елементарних кластерів, буде 
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наступним:
cl

wp

p
v

v
x




 
, тут wv  – об'єм, що припадає на одну 

молекулу води, clv  – об'єм елементарного кластера. 

Перколяційна границя відповідає умові [268] 

 

2,0 clpp vn      (7.8) 

 

де Pn - густина числа молекул спирту. Із цього випливає, що Px  

дорівнює:  

 

cl

w

w

p

p
v

v

n

n
x 2,0      (7.9) 

 

де wv - об'єм молекули води. Припускаючи, що елементарний кластер 

містить тільки одну молекулу спирту, знаходимо, що 

 

04,002,0 px      (7.10) 

 

Це значення трохи нижче експериментальних значень [8, 160]. Є 

дві можливості відкоригувати теоретичне значення Px : припустити, 

що в кластер входить менша кількість молекул води або, що в кожен 

кластер входить дві молекули гліцерину. Останнє припущення нам 

здається більш ймовірним, оскільки в цьому випадку структура 

кластера буде стабілізуватися утворенням в ньому гексагонального 

кільця, з'єднаного H-зв'язками [265]. Тому що кожна молекула 

гліцерину може утворювати ( 64  ) водневих зв'язків, природно 

очікувати, що дві близько розташовані молекули гліцерину будуть 

сприяти  утворенню досить стійкого кластера. Поки Pxx   внесок 
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відносно слабких міжкластерних взаємодій в осмотичний тиск може 

бути описаний рівнянням Ван-дер-Ваальса: 

 

2

0 v

a

vv

Tk
P B

os 


 .     (7.11) 

 

Тут v  - питомий об'єм, що припадає на один кластер, clvv 40  , 

Bk - постійна Больцмана. Псевдокритична температура cT  й об'єм cv  

приймають значення [205]: 

 

clcc vvv
v

a
T 123,

27

8
0

0

 ,   (7.12) 

 

Згідно з  (7.12), концентрація молекул спирту в псевдокритичній 

точці дорівнює: 034.0017.0
2


c

w
c

v

v
x . Положення перколяційного 

порогу: 07,004,0 Px - досить задовільно погоджується з 

експериментальними даними [8, 160]. 

У протилежному випадку Pxx   міжкластерна взаємодія стає 

значною. Елементарні кластери розпадаються й створюються більш 

складні кластери або некластеризована рідина. Це означає, що 

«фазовий перехід» буде розмитим. 

 

 

7.1.3. Флуктуації концентрації поблизу границі стійкості 

 

При наближенні до псевдоспінодалі флуктуації концентрації 

аномально зростають. Це явище може бути описане на основі 

гамільтоніана Ландау-Гінзбурга [205]: 
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  (7.13) 

 

де параметр порядку  визначається як різниця густини числа 

кластерів cln
 і значення цієї величини на псевдоспінодалі: 

 

))(( Txnn Sclcl      (7.14) 

 

Коефіцієнт 2a  може бути ототожнений з ізотермічною 

стисливістю газу кластерів: T

cl

osm

n

P
a |2




 . Поблизу псевдоспінодалі 

коефіцієнт може бути представлений у вигляді розкладання в ряд по 

степенях різниці температур ))(( xTT s : 

 

...))(())(( 2

2102  xTTLxTTLLa ss    (7.15) 

 

або по степенях різниці концентрацій ))(( Txx s : 

 

...))((
~

))((
~ 2

2102  TxxLTxxLLa ss    (7.16) 

 

Це розкладання має сенс тільки поблизу порога перколяції. 

На відміну від звичайної спінодалі коефіцієнт 0L  у нуль не 

звертається, однак, стає досить малим )(00 xLL  0 , оскільки на 

псевдоспінодалі може відбуватися тільки розмитий фазовий перехід, 

2

22

)(~








dx

xdT
LL s

. Лінійні по ( )(xTT s
 ) або по ( )(Txx s

 ) члени 

відсутні через симетрію. Те ж саме стосується коефіцієнта 1L . 
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Коефіцієнт 3a  відмінний від нуля за винятком псевдокритичної точки. 

Середньоквадратичні значення фур'є-компонентів параметра порядку 

q  в області аномальних флуктуацій змінюються відповідно до закону 

Орншейна-Церніке 

 

2

2
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1
||

qra

Tk

c

B
q


  ,    (7.17) 

 

де cr  - радіус кореляції флуктуацій густини кластерів, q - хвильовий 

вектор розсіяння. 

Оскільки в експериментах по розсіянню світла 1qrC , то для 

інтенсивності розсіяння світла маємо: 

 

2

2||~
a

Tk
I B

qq  .     (7.18)  

 

Максимум qI   при фіксованій температурі спостерігається 

поблизу Px . Таким чином, зростання температури приводить до зсуву 

максимуму в область менших концентрацій, якщо водно-спиртові 

розчини мають тенденцію до утворення верхньої критичної точки. 

Експериментальні дані дозволяють затверджувати, що у водно-

гліцеринових розчинах реалізується саме цей випадок (див. розділ 6). 

Обговоримо це явище з позиції термодинаміки. Для цього 

розглянемо якісну залежність осмотичного тиску від концентрації. При 

малих концентраціях осмотичний тиск зі збільшенням концентрації 

спирту зростає, однак, при наближенні до порога перколяцїі взаємодія 

кластерів стає істотною, і залежність )( 2xPos  набуває Ван-дер-

Ваальсівського характеру. 
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Однак на відміну від розчину справжніх частинок, при 

наближенні концентрації до Px  елементарні кластери починають 

руйнуватися з утворенням інших структур [270]. Це приводить до того, 

що замість розшарування розчину, що відбувається при досягненні 

максимуму )( 2xPosm  на діаграмі виникає полога ділянка, на якій 

похідна T
osm

x

P




 мала, але відмінна від нуля (рис. 7.2). 

 

Рис.7.2. Схематична залежність осмотичного тиску у водно-

спиртових розчинах від мольної частки гліцерину. Пунктирною лінією 

представлена поведінка осмотичного тиску для ідеальної підсистеми 

стабільних елементарних кластерів. 
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Це відповідає зростанню флуктуацій концентрації, рівень яких, 

проте, залишається кінцевим. Наше припущення про те, що флуктуації 

зростають в області  (x, T), що одночасно близька як до 

псевдоспінодалі, так і до перколяційного порогу, дозволяє пояснити 

весь масив отриманих експериментальних даних. 

 

 

7.2. Взаємозв'язок інтенсивності молекулярного розсіяння 

світла із флуктуаціями концентрації та параметрами 

рівняння Ван-дер-Ваальса 

 

У цьому параграфі будуть коротко викладені результати, 

отримані в [271], на основі уявлень, розвинених у 7.1. Це робиться для 

того, щоб більш ґрунтовно підтвердити коректність оцінок, наведених 

вище. Увага буде зосереджена на аналізі інтенсивності молекулярного 

розсіяння світла у водних розчинах гліцерину. 

Неважко переконатися, що положення псевдоспінодалі )(xTs , що 

відповідає оберненню стисливості в нуль  0
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, визначається 

рівнянням: 
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Питомий об'єм елементарного кластера 
cln

1
 ,  де cln - густина 

кластерів, рівна  
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1
, де аz  –  число молекул спирту в 
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елементарному кластері. Оскільки в околі особливих точок 1x , то 

a

w
cl

z

xn
n   й формулу (7.11) можна переписати у вигляді: 

 

 
2

4 














a

w

wcla

wB

osm
z

xn
a

xnz

xTnk
xP


.    (7.20)  

 

Область застосовності формули (7.20), як неважко помітити, 

визначається нерівністю: 

wcl

a

n

z
x

4
 . (7.21) 

 

Вважаючи в ньому 05.0x , можна одержати одне з обмежень на 

чисельні значення параметра  az : 

 

aclw zn 2.0 . (7.22) 

 

Радіус елементарного зародка 0r  природно пов'язувати з розміром 

молекул спирту. Зокрема, при   
o

0 A54 r  з формули (5) випливає, що 

 

  az 5.37.1 . (7.23) 

 

Надалі ми будемо використовувати безрозмірні змінні 

 

 
mT

T
T 
~

,    
mBw

aosm

osm
Tkn

zxP
xP

)(
)(

~
 ,    

0

~

a

a
a  ,    

a

wcl

z

n
b

4~
 ,   

w

amB

n

zTk
a 0 ,      (7.24) 

 

де mT  – температура кристалізації води.  Рівняння (7.24) переписується 

у вигляді: 
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  2~
~

1

~
~

xa
xb

Tx
xPosm 


 . (7.25) 

 

Вважаючи 



 osmP

A , в околі псевдоспінодалі, де 0А , поведінка A  на 

лініях, уздовж яких змінюється тільки температура й концентрація, 

представляється відповідно наступними формулами: 
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де   
)(

~
~

1
xTk

a
a

SB

 ,  
)(

)(
)(

xT

xTT
x

S

S

S


 , а )(xTs  й )

~
(Txs  описують положення 

спінодалі. 

Надалі розглянемо положення псевдоспінодалей у водних 

розчинах гліцерину, етанолу й трет-бутилового спирту. 

 

 

7.2.1 Положення псевдоспінодалі й параметри рівняння Ван-

дер-Ваальса для водного розчину гліцерину 

 

Для визначення параметрів рівняння Ван-дер-Ваальса й 

положення псевдоспінодалі звернемося до концентраційних і 

температурних залежностей інтегральної інтенсивності молекулярного 

розсіяння світла. Врахуємо, що температурні й концентраційні 

залежності інтенсивності )(xI  молекулярного розсіяння світла  

обумовлені, головним чином, внесками флуктуацій: 1) концентрації 

спиртових молекул   xIr  й 2) концентрації кластерів   xIa : 
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     xIxIxI ar  . (7.28) 

 

У розведених розчинах складова  xI r  має регулярну поведінку та 

описується розкладанням у ряд по степеням концентрації:  

 

...)( 3
3

2
210  xBxBxBBxIr .                (7.29) 

 

Аномально зростаюча складова  xIa  описується формулою: 

 

A

T
Ia  ,  (7.30) 

 

у якій А  буде представлятися у вигляді : 

 

...))(())(( 4
2

2
10  TxxLTxxLLA ss .         (7.31) 

 

Коефіцієнти 0L  й 1L , що входять до (7.31), визначаються 

методом найменших квадратів і для розчину вода-гліцерин приймають 

значення, вказані в табл. 7.1. 

 

Таблиця 7.1.  

Значення коефіцієнтів 0L  і 1L  при різних температурах 

експерименту [271]. 

 Ct 010  Ct 05  Ct 03  

0L  0.16 0.1 0.07 

1L  800 884 900 
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Концентраційна залежність температури  xTmax , при якій 

інтенсивність світлорозсіяння приймає максимальні значення, 

представлена на рис. 7.3 суцільною лінією. Як бачимо,  xTmax  

монотонно зростає зі збільшенням концентрації.  

Відповідно до основних припущеннь, криву  xTmax  будемо 

ідентифікувати з положення псевдоспінодалі. Це дозволить оцінити 

коефіцієнти a~  й b
~

. Пари коефіцієнтів a~  й b
~

, що приводять до 

максимального зближення положення псевдоспінодалі з кривою 

 xTmax  наведені в табл. 7.2. 

 

Таблиця 7.2 

Комбінації a~  й b
~

, що приводять до узгодження положення 

псевдоспінодалі з кривою  xTmax  для кластерів різних розмірів 

[271] 

o

0 A,r  a~  b
~

 0L  1L  

5 1.85 62.8 0.16 816 

6 0.45 108.5 0.08 800 

7 0.16 172.3 0.05 900 

 

Криві )(
~

xTs , побудовані відповідно до цього рівняння й 

значенням a~ , що задані  формулою (27), представлені на рис. 7.3. 
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Рис. 7.3. Концентраційна залежність максимумів  xTmax    

(суцільна лінія) і положення псевдоспінодалі для кластерів різних 

розмірів [271]: □ – 5 
o

A ;  × – 6 
o

A ;  ○ – 7 
o

A . 

 

 

З нього випливає, що поблизу 1~
~
T  й 05.0~x  найбільш 

відповідними є кластери розмірами )65( 
o

A .  

 

З рівняння Ван-дер-Ваальса випливає, що положення критичної 

точки визначаться рівнянням: 

                                        
 

1~

~~


C

C

T

Ta
.                                             (28) 

Розташування коренів цього рівняння для кластерів, розмір яких 

становить  
o

0 A75 r , представлене на рис. 7.4. Відзначимо, що 

корені, для яких  
0~

~~ /

~
















TC

C

T

Ta , відповідають нижній критичній точці, у 

протилежному випадку  
0~

~~ /

~
















TC

C

T

Ta  - верхній.  
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Рис.7.4. Температурна залежність коефіцієнту  Ta
~~  для розчину 

вода-гліцерин для різних розмірів кластерів [271]: 1 – 5 
o

A ; 2 – 6 
o

A ; 3 – 7 
o

A . 

 

Як видно з рис. 7.5, у нашому випадку реалізується верхня 

критична точка. Значення критичної температури CT
~

 в залежності від 

радіусу кластера наведені в табл. 7.3. З неї випливає, що найбільш 

близьке до температури кристалізації розчину значення критичної 

температури спостерігається при 
o

0 A6r . 
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Рис. 7.5. Температурна залежність функції   CC TTa
~~~  для кластерів 

різних розмірів [271]: 1 – 5 
o

A ; 2 – 6 
o

A ; 3 – 7 
o

A . 

 

Таблиця 7.3 

Значення критичної температури в залежності від радіуса 

кластерів [271] 

 

o

0 A,r  CT
~

 

5 1.02 

6 0.77 

7 0.58 

 

Таким чином, близькість оцінок, отриманих різними способами, 

свідчить про те, що розмір елементарного кластера перебуває в межах 

 
o

0 A75 r .  
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Утворення кластерів у розведених водно-спиртових розчинах є 

одним з основних припущень [111-113, 271], на основі якого вдається 

пояснити багато характерних рис поведінки флуктуацій концентрації й 

інтегральної інтенсивності молекулярного розсіяння світла. Аномальне 

зростання флуктуацій у рамках кластерних уявлень пояснюється, 

таким чином, наближенням системи до лівої гілки її псевдоспінодалі 

розшарування розчину елементарних кластерів. Показано [271], що 

положення псевдоспінодалі зазначеного типу, визначене за допомогою 

рівняння Ван-дер-Ваальса та природних припущень про характер 

взаємодії елементарних кластерів добре погоджуються з 

експериментальними даними. 

Необхідно підкреслити, що область застосовності розвиненого 

підходу в координатах  xT ,  обмежена ліворуч і праворуч відповідно 

віссю ординат  0x  і прямою pxx ~ , а знизу й зверху лінією 

кристалізації  xTT crcr   й прямою pTT  , де pT  – розв’язання рівняння: 

 

  ppS xTx  . (7.32) 

 

Поза цією областю елементарні кластери стають нестійкими, а 

теорія непридатною. 

Показано, що склад елементарного кластера у розчинах вода-

гліцерин визначається двома молекулами гліцерину й приблизно 10-а 

молекулами води. Радіус такого кластера становить приблизно 6 
o

A , що 

добре погоджується з найпростішими геометричними міркуваннями. 
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7.3. Двофазна модель неоднорідних станів розчинів в околі їх 

особливих точок 

 

Отримані нами експериментальні результати й кластерні 

уявлення разом з наявними літературними даними, дозволяють 

стверджувати, що водні розчини спиртів в околі їх особливих точок 

мають мікронеоднорідну структуру. Цей висновок базується, у першу 

чергу, на таких основних фактах: 

1. поведінки інтегральних інтенсивностей поляризованого й 

деполяризованого молекулярного розсіяння світла. Так з рис.3.3 

випливає, що ці складові молекулярного розсіяння світла радикально 

відрізняються один від одного: деполяризоване розсіяння плавно 

спадає при наближенні розчину до рівноважного стану, а поляризована 

складова розсіяння світла зростає й прямує до рівноважного значення 

інтенсивності, випробовуючи ряд послідовних осциляцій. На нашу 

думку, це свідчить про виникнення в системі нано- і мезоскопічних 

просторових неоднорідностей, подібних до зародків нової фази; 

2. поведінки та чисельних значеннях коефіцієнта кутової 

анізотропії Z  інтегральної інтенсивності молекулярного розсіяння 

світла (рис. 3.5). Відразу після виготовлення розчину параметр Z  

виявляється близьким до одиниці, що характерно для просторово 

однорідної системи. Із часом Z  зростає, і також осцилює. Це можливо 

лише за умови виникнення просторових неоднорідностей (зародків 

нової фази) у системі. Середній розмір цих неоднорідностей природно 

оцінюється за допомогою формули Дебая [35-38]: 

 

 1
8

3
2

2
2  Zr




,     (7.33) 
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де   - довжина хвилі розсіяного світла, а величина Z  апроксимується 

значенням 
0

0

135

45

I

I
Z  . Із прийнятною точністю можна написати: 

8

Z
r  , 

тобто розмір неоднорідностей у водному розчині гліцерину досягає 

половини довжини хвилі розсіяння світла [3, 17]. Згідно [5] у водному 

розчині трет-бутанолу розмір неоднорідностей виявляється помітно 

більшим: 2r ; 

3 поведінки показника заломлення водного розчину етанолу [25] 

(див. рис.5.3). У роботі показано, що монотонна концентраційна 

залежність показника заломлення порушується у вузькому інтервалі 

концентрацій поблизу особливої точки розчину 08.0)( px . Більш точно, 

в інтервалах концентрацій 08.006.0  x  і 1.008.0  x  ці порушення 

мають характер невеликих піків, які вказують на те, що в системі 

формуються саме два типи неоднорідностей (зародків нової фази), що 

відповідають двом близьким станам системи. Переходи між ними 

відбуваються внаслідок теплових флуктуацій; 

4. поза вузьким інтервалом концентрацій ( 1.006.0  x  для 

етанолу) досліджуваний розчин залишається мікрооднорідним і 

характеризується поведінкам, що описується в рамках стандартного 

термодинамічного підходу; 

5. нестійкість системи за концентрацій )( px  пов'язана з тим, що 

гомогенний розподіл молекул, що відповідає термодинамічним 

уявленням, зводиться до утворення моношарів навколо молекул 

етанолу в особливій точці розчину. Такому розподілу, однак, 

відповідає мінімум ентропії системи й тому вона буде прагнути 

перейти до іншого стану з більшою ентропією; 

6. утворення двох станів системи знаходить підтвердження також 

у дослідженнях мутності (turbidity) водного розчину етанолу [23] (див. 

рис.2.10). Одночасно було приготовано 16 зразків водних розчинів 

етанолу з концентраціями, які змінювалися в межах: 15.0045.0  x . 
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Було виявлено, що на початку досвіду найбільш мутним був розчин з 

концентрацією етанолу 1.0x  (у мольних частках). Після 

витримування протягом тижня ситуація радикально змінювалася: 

найбільш мутними виявилися зразки з концентраціями 065.01 x  

й 95.02 x , які розташовуються симетрично відносно 08.0)( px . Надалі 

перерозподіл мутності не відбувався; 

7. у певній мірі подібні висновки були зроблені в роботі [81] для 

водного розчину н-пропанолу. Використовуючи методи позитронної 

спектроскопії [266] й поглинання світла сольватованими електронами, 

автори цієї роботи роблять висновок, що в інтервалі 3.01.0  x  в 

розчині утворюються нано-краплі спирту. Проте, цей результат важко 

вважати остаточним, оскільки послідовної теорії для взаємодії 

позитронів і сольватованих електронів з водою не існує. 

Таким чином, в околі особливої точи розчинів, принаймні, 

водного розчину етанолу виникає два стани (умовно А і В), які є більш 

стійкими у порівнянні з гомогенним розчином. Близькість 

властивостей цих станів означає, що в першому з них виникають 

зародки [272-277] зі структурою другого стану, і навпаки (див. рис. 

7.6).  

Перехід між цими станами розчину відбувається завдяки 

тепловим флуктуаціям. Механічне або теплове збурення  такої системи 

призводить до виникнення загасаючого періодичного процесу, що 

реєструється методами кореляційної спектроскопії.Механічне, або 

теплове збурювання такої системи приводить до виникнення 

загасаючого періодичного процесу, що реєструється методами 

кореляційної спектроскопії. З огляду на це частоту   й коефіцієнт 

загасання   у формулі (6.3) варто вважати характеристиками цього 

періодичного процесу. 
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Рис.7.6. Модельні уявлення про термодинамічний потенціал та 

структуру розчину з двома станами водного розчину спирту (умовно А 

і В), які є більш стійкими у порівнянні з гомогенним розчином в 

особливій точці за концентрації )( px  

 

Іншою обставиною, що пояснюється на основі такої моделі, є 

асиметрія піка аномального розсіяння світла. Виникнення асиметрії 

пов'язується нами з тим, що теплові флуктуації в кожному із цих станів 

породжують свій пік зі своєю максимальною інтенсивністю розсіяного 

світла. Результуючий пік є сумою парціальних внесків (див. рис. 7.7), 

що робить його, в загальному випадку, асиметричним. 
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Рис.7.7. Розкладання асиметричного піку розсіяння світла на 

парціальні внески, які відповідають двом різним термодинамічним 

станам розчину: 1-результуючий асиметричний пік розсіяння, 2, 3 - 

симетричні парціальні внески. 

 

Зазначимо, що стани системи в околі її особливої точки мають 

близькі між собою значення параметрів, які їх характеризують. Тому, 

перехід від одного стану до іншого можна описувати як з погляду 

нуклеаційної моделі, так і за допомогою простого дифузійного 

механізму [9, 10, 42, 43, 272-274]. Ще однією проблемою є 

амфіфільність молекул спиртів та утворення поверхневих шарів на 

границях розділу фаз з субмікроними масштабами [301-309].   

Зупинимося спочатку на деяких результатах застосування 

дифузійного підходу до аналізу властивостей водного розчину 

гліцерину [10] (див. розділ 6).  

Час встановлення рівноважного стану, що визначається в рамках 

дифузійного механізму, повністю збігається з тим, що отримано з 
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поведінки інтегральної інтенсивності розсіяного світла. Разом з тим 

характерна величина просторових неоднорідностей на порядок менша 

тієї, яка отримана за формулою Дебая (7.33). Така розбіжність 

пояснюється тим, що формула Дебая застосовувалася до результатів, 

які були отримані в температурному інтервалі (3-10)˚С, а значення 

гідродинамічного радіуса оптичних неоднорідностей, представлених на 

Рис.6.5, відповідають температурі 20˚С. Як бачимо з Рис.6.5, розміри 

неоднорідностей згодом поступово зростають від значень, характерних 

для елементарних кластерів [10], які виникають у тільки що 

приготованому розчині, до характерного розміру нано-зародків у 

рівноважному стані. Величина розмірів зародків є тим більшою, ніж 

ближче концентрація розчину до концентрації в його особливій точці. 

Відзначимо, що експериментальні результати отримані в [110] за 

допомогою динамічного молекулярного розсіяння світла у водному 

розчині трет-бутанолу, охоплюють досить широкий інтервал 

температур. Показано, що для температур TT , де 30T ˚С (вона 

близька до характеристичної температури води [103, 105]) кореляційні 

функції інтенсивності розсіяного світла апроксимуються 

експонентними залежностями типу (6.13) [296-298], а при TT  - 

сумою двох експонент. При цьому коефіцієнти дифузії, які 

відповідають цим експонентним внескам, приймають значення: 
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Таким чином, при TT , розсіяння світла відбувається на слабко 

кластеризованому середовищі, а при TT  - на середовищі з 

мезонеоднорідностями, що добре погоджується з картиною 

виникнення зародків нової фази у водних розчинах трет-бутанолу. 
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Висновки до сьомого розділу  

 

1.Показано, що передумовою специфічної поведінки контракції 

та аномального зростання флуктуацій концентрації та структури є 

кластеризації водно-спиртових розчинів. Елементарні кластери 

розглядаються як псевдочастинки, які призводять до нетривіального 

характеру осмотичного тиску поблизу особливих точок розчинів. 

Показано, що параметри кластерів, встановлені на основі 

експериментальних результатів з розсіяння світла добре узгоджуються 

з тими, що відповідають характеру взаємодії молекул води з 

молекулами спирту. 

2. Встановлено, що мікронеоднорідна структура розчинів 

стимулюється процесами кластеризації: за менших концентрацій від 

особливої точки починають виникати кластери, які визначають стан 

розчину за більших концентрацій, і навпаки. Зміна стану розчинів 

відбувається флуктуаційним шляхом. Кожному стану розчину 

відповідає свій пік молекулярного розсіяння світла, а їх накладання 

один на одного є причиною виникнення асиметрії аномальних піків 

розсіяння світла. 

3. Формування кластерів, просторова структура яких є 

анізотропною, дозволяє природним шляхом пояснити суттєво різну 

поведінку деполяризованого і поляризованого розсіяння світла. 

Інтенсивність деполяризованого розсіяння світла монотонно 

зменшується по мірі встановлення рівноваги в системі. В противагу 

цьому інтенсивність поляризованого розсіяння світла змінюється 

немонотонно, що явно вказує на переходи між двома близькими 

станами. 

4. Природа особливих точок у водно-спиртових розчинах 

визначається найбільш загальними властивостями кластерів і тому 
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вона повинна проявлятись специфічним чином у теплоємності 

системи, поведінці коефіцієнту дифузії молекул води, у позитронній 

спектроскопії та інше. Подібна специфіка кластеризації пояснює також 

існування особливих точок у водних розчинах піколінів, ацетону та 

інших неелектролітів. 
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РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ 

 

В роботі основна увага сфокусована на дослідженні рівноважних 

властивостей та особливостей встановлення рівноваги у водно-

спиртових розчинах. Розв’язано проблему аномального зростання 

рівня флуктуацій та інтегральної інтенсивності молекулярного 

розсіяння світла поблизу особливих точок розчинів. Систематизовано 

закономірності встановлення рівноважного стану в розведених водно-

спиртових розчинах після їх виготовлення та особливостей релаксації 

рівноважних розчинів після їх збудження. На основі держаних 

експериментальних даних та їх теоретичного обговорення отримано 

наступні результати. 

 Показано, що пік інтегральної інтенсивності аномального розсіяння 

світла відповідає певній концентрації і температурі водного розчину 

етанолу, координати якого співпадають з положенням особливої 

точки, що визначається з перетину кривих контракції за різних 

температур. 

 Методом Дебая отримано розміри просторових неоднорідностетей, 

які породжують аномальне розсіяння світла в околі особливої точки. 

Показано, що розміри просторових неоднорідностей у водних 

розчинах спиртів є співрозмірними з довжиною хвилі світла. 

 Показано, що розміри просторових неоднорідностей, отриманих в 

рамках дифузійного підходу до кінетики їх еволюції, є подібними до 

тих, що отримані методом Дебая. Для розчинів з концентраціями, 

близькими до концентрації в особливій точці, з наближенням їх до 

рівноважного стану характерні розміри простороих неоднорідностей 

зростають. Для водних розчинів гліцерину максимальне значення 

неоднорідностей встановлюється за час порядку однієї доби. 



249 

 

 Знайдено відхилення концентраційної залежності показника 

заломлення водно-спиртових розчинів від табличних значень в околі 

особливих точок розчинів. Відхилення проявляються у вигляді двох 

локальних піків, які розташовані симетрично відносно особливої 

точки розчину. 

 Запропоновано новий метод дослідження часової еволюції водно-

спиртових розчинів шляхом вимірювання їх мутності та показника 

заломлення.  

 Показано, що мутність щойно виготовленого розчину 

характеризується концентраційним розподілом інтенсивності 

розсіяння світла, максимум якого припадає на концентрацію 1.0x  у 

водних розчинах етанолу за 20˚С. З часом в процесі переходу розчину 

до рівноважного стану залежність мутності від концентрації розчину 

суттєво змінюється: замість одного піку утворюються два за 

концентрацій 65.0x  та 95.0x .  

 Показано, що концентраційна залежність часу кореляції інтенсивності 

динамічного розсіяння світла характеризується двома піками, 

положення яких узгоджується з положенням максимумів мутності. 

Іншими словами, аномальний пік молекулярного розсіяння світла у 

водних розчинах етанолу має тонку структуру. 

 Встановлено, що концентраційна залежність в’язкості водних 

розчинів етанолу, яка отримана з аналізу рухливості завісі латексних 

частинок у розчині за допомогою динамічного розсіяння світла, 

відхиляється від монотонної і корелює з двома максимумами мутності 

та двома часами кореляції інтенсивності. Відхилення в’язкості є 

негативним для піку з меншою концентрацією та позитивним для піку 

з більшою концентрацією. 

 Запропоновано метод встановлення положення максимуму 

аномального розсіяння світла за даної температури. Він базується на 
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дослідженні залежності інтенсивності розсіяння від висоти у посудині 

з довжиною до 1м, в якому під дією гравітаційного поля концентрація 

компонентів змінюється практично від одиниці знизу сосуду для 

більш густого компоненту до одиниці зверху для другого. За рахунок 

дифузії розподіл концентрації компонентів у розчині в вертикальному 

напрямку змінюється безперервно. 

 Показано, що концентрації, які відповідають положенню особливих 

точок у водно-спиртових розчинах гомологічного ряду метанолу, 

зменшуються лінійно із зростанням молекулярної маси спирту. 

Встановлено емпіричні закономірності залежності висоти максимумів 

аномального розсіяння світла, їх ширини, а також ступеня їх асиметрії 

від молекулярної маси спиртів метанолового ряду.  

 Встановлено закономірності релаксації станів водно-спиртових 

розчинів, які отримано шляхом механічного або калоричного збу 

дження рівноважного стану.  

 

При аналізі результатів зроблено наступні висновки. 

1. Показано, що рівноважний стан водно-спиртових розчинів 

встановлюється повільно, не швидше, ніж за декілька діб, або 

тижнів, що пояснює погану відтворюваність експериментальних 

даних. 

2. Встановлено, що повільна релаксація властивостей водно-

спиртових розчинів пов`язана з їх мікронеоднорідною 

структурою, масштаби якої на кілька порядків перевищують 

відповідні молекулярні масштаби. В розчині відбувається 

утворення нестійких зародків нової фази, часи виникнення і 

дисипації яких значно перевищують молекулярні масштаби. 
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3. Виявлено,що флуктаційне утворення і дисипація зародків 

супроводжує процес встановлення рівноважного стану. Як 

наслідок, цей процес, у повній згоді з експериментальними 

даними, є немонотонним, або осцилюючим. 

4. Встановлено, що наявність мікронеоднорідної структури водно-

спиртових розчинів проявляється в аномальному зростанні 

інтенсивності молекулярного розсіяння світла. Аналіз 

результатів молекулярного розсіяння світла та поведінки 

показника заломлення дозволяє зробити висновок про наявність 

двох близьких термодинамічних станів водно-спиртових 

розчинів, між якими відбуваються флуктуаційні переходи. 

5. Виявлено, що характерним свідченням двофазного стану водно-

спиртового розчину  є асиметрія піків аномального розсіяння 

світла, яка виникає внаслідок суперпозиції двох піків, кожний з 

яких відповідає розсіянню світла на одній з фаз. Аналогічний 

висновок випливає з поведінки мутності водно-спиртових 

розчинів.  

6. Встановлено існування особливих точок на фазовій діаграмі 

температура-концентрація водно-спиртових розчинів. 

Концентрація однорідного розчину в особливій точці відповідає 

утворенню моношарів молекул води навколо молекул спирту. 

Виникнення особливих точок зумовлене специфічною 

структурою води, яка приводить до відхилень властивостей 

розчинів від тих, що відповідають в теорії усередненим 

радіально-симетричним потенціалом взаємодії її молекул. 

7. З молекулярної точки зору, властивості розведених водно-

спиртових розчинів визначаються кластерами, структура яких 

залежить від концентрації та температури розчину. 
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Кластеризація розчину є особливо вираженою в околі їх 

особливих точок 
)( px . При переході від концентрацій  

)( pxx  до 

концентрацій 
)( pxx  структура елементарних кластерів в 

розчинах помітно змінюється ( BA ) 

8. Показано, що в околі особливих точок водно-спиртові розчини є 

мікронеоднорідними. В області концентрацій 
)( pxx  стан 

розчину утворюється елементарними кластерами, умовно, 

першого типу, в якому присутні і зародки, сформовані 

кластерами другого типу. За концентрацій 
)( pxx  все 

відбувається навпаки. Якщо 
)( pxx , в розчинах спостерігається 

квазіперіодичний процес, зумовлений флуктуаційними 

переходами між двома вказаними станами розчину.  

9. Виявлено, що встановлення рівноважного стану у щойно 

виготовлених водно-спиртових розчинах з концентраціями 

спирту, близькими до концентрації в особливій точці, також 

визначається флуктаційними переходами між станами розчину з 

різною кластерною будовою.  

10.  Показано, що аномальне зростання інтенсивності розсіяного 

світла відбувається внаслідок формування великомасштабних 

флуктуацій структури водно-спиртових розчинів. Таке зростання 

рівня флуктуацій відбувається тільки за концентрацій, близьких 

до концентарції особливих точок розчинів.  

11. Показано, що слабкі механічні, або калоричні збудження 

рівноважного стану розчину викликають згасаючий 

квазіперіодичний процес, що проявляється в експериментах з 

динамічного розсіювання світла. 
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12. Встановлено, що поведінка рефракційних властивостей водно-

спиртових розчинів зумовлена незвідними частинами 

двохчастинкових поляризованостей молекул води і спиртів. 

Повний опис двохчастинкових внесків є можливим в рамках 

класичної теорії бінарних поляризованостей. 
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- науковому консультанту, завідувачу кафедри молекулярної фізики, 

профессору, Академіку НАН України Леоніду Анатолійовичу 

Булавіну, за всебічну допомогу і підтримку, уважне ставлення і мудре 

наставництво;  

- моєму першому науковому керівникові Зарембі Валентині Григоровні 

з надією на те, що зроблено навіть більше, ніж вона очікувала в свої 

останні роки;  

- професору Маломужу Миколі Петровичу, який завжди був поряд, 

починаючи з моїх аспірантських років, і допомога якого завжи була 

своєчасною; 

- всім співавторам наукових публікацій за плідну співпрацю;  

- усім співробітникам кафедри молекулярної фізики КНУ імені Тараса 

Шевченка та кафедри загальної та хімічної фізики ОНУ імені 

І. І. Мечникова за постійну дружню підтримку. 
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