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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 зростання інтересу до властивостей водно-

спиртових розчинів відбулося в середині 60-х років 20-го сторіччя, коли Вукс [3*], 

а також Ескін і Нестеров відкрили аномальний ріст інтегральної інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла у розведених водно-спиртових розчинах. В цих 

роботах було встановлено, що при наближенні до концентрації ( ) 0.03px   (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 за таких низьких концентраціях вважали наближеними до 

властивостей ідеального розчину. Згодом подібні піки інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла було знайдено 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 у водно-спиртових 

розчинах не завжди відтворюються. Першими це збагнули Ескін і Нестеров, які 

проводили відповідні експерименти після серії нагріву та охолодження розчинів. 

На жаль, необхідність подібної процедури ні ними, ні подальшими дослідниками 

не була пов’язана із нерівноважними властивостями водно-спиртових розчинів. В 

той же час були виконані роботи Рощиної [4*], в яких показано, що стабільною 

інтенсивність молекулярного розсіяння світла у спиртових розчинах електролітів 

стає згодом на протязі 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 не розкритою 

[5*]. 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 [6*]. 

Слід додати, що у практиці проведення експерименту існує емпіричне правило що 

до витримки виготовлених водно-спиртових розчинів на протязі кількох днів. До 

речі, таке ж правило використовують і виробники горілчаної продукції. З огляду 

на це, детальне дослідження рівноважних і нерівноважних 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 
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роботи за держбюджетною темою «Конденсований стан (рідинні системи, 

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

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

Частина результатів дисертаційної роботи пов'язана з 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 системах, які зумовлені механічними та 

калоричними збудженнями їх рівноважного стану; 

 сформулювати нові уявлення про причини довготривалої та 

короткотермінової релаксації у розчинах, які базуються на утворенні 

зародків двох близьких фаз; 

 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 нерівноважності; 

 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. 
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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) 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 на протязі одного-двох тижнів після його виготовлення, 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 перетинупрактично співпадає з положенням аномального максимуму 

інтенсивності молекулярного розсіяння світла. 

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 спостерігається 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. 
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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. 

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, [1,3,4,7-10,12-18] особистий внесок дисертанта є 

визначальним і полягає в тому, що ним здійснено постановку задачі, більшість 

результатів була отримана та оброблена особисто здобувачем. В роботі [11], що 

виконана у співавторстві з В.П.Желєзним та його групою, дисертантом отримано 

експериментальні дані методом лазерної кореляційної спектроскопії та проведено 

їх аналіз. Роботи [2,5,6,19-22] 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” PLMMP - 2001 (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- 
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Seminar "Spectroscopy of Molecules and Crystals" (Chinadiyovo, Zakarpattia, 

Ukraine, September 27-29, 2013), XIII Ukrainian 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 конференции «Применение 

лазеров в медицине и биологии (28-31 мая, Харьков-2014). 

Публикації. Основні результати роботи викладено в статтях та патентах 

[1-22], опублікованих у фахових міжнародних та українських виданнях, що 

внесені до переліку наукових фахових видань України, і додатково 

відображено в матеріалах конференцій, вказаних вище, основні з яких 

наведені у списку опублікованих праці за темою дисертації [23-39]. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, семи розділів, висновків та списку використаних 

джерел із 310 найменувань. Дисертація містить 83 рисунки і 8 таблиць. 

Кожний розділ завершується короткими висновками. Повний обсяг 

дисертації становить 292 сторінки, обсяг основного тексту – 253 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми дослідження, 

сформульовано мету і задачі дисертаційної роботи, показано наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, визначено об’єкт і предмет 

досліджень, вказано методи досліджень. Наведена також інформація щодо 

апробації результатів досліджень і особистого внеску здобувача. 

У першому розділі дисертаційної роботи викладено концепцію опису 

явища аномального молекулярного розсіяння світла у деяких розведених 

розчинах, в першу чергу – водних розчинах спиртів. Розглянуто відмінність 

поведінки концентраційної та температурної залежності коефіцієнту 

розсіяння світла розведеними розчинами спиртів від описаних у рамках 

термодинамічного підходу – розсіяння світла на флуктуаціях густини та 

флуктуаціях концентрації. Таким чином, акцентується увага на необхідності 

дослідження процесів встановлення рівноваги та поведінці флуктуацій у 

рівноважному стані розбавлених водних розчинах спиртів. 

У другому розділі представлено експериментальні методики та 

установки для проведення досліджень у рамках поставленої задачі. Наведено 

результати тестування експериментальних установок, що реалізують обрані 

методи дослідження: 
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1) інтегральне розсіяння світла; 2)динамічне розсіяння світла з реалізацією нового 

корелометра для дослідження довготривалих процесів; 3)методика виявлення 

аномального розсіяння світла з допомогою дифузійних розчинів з неперервним 

розподілом концентрацій по зразку; 4) фазо-модульвана спекл-інтерферометрія 

для безконтактного визначення розподілу концентрації розчинів у просторі. 

У розділі показано, що наведені методики і можливості розробленого та 

використаного експериментального устаткування дозволяють комплексно 

досліджувати специфіку молекулярного розсіяння світла водними 

розчинами спиртів. 

Третій розділ присвячено вивченню встановлення рівноважного стану у 

водних розчинах гліцерину та етанолу. 

Досліджено поведінку 

інтегральних 

інтенсивностей поля-

ризованого та 

деполяризованого роз-

сіяння світла у розчинах 

вода-гліцерин. На рис.1 

наведено характерну 

поведінку інтенсивностей 

деполяризованого ( ( )H

VI t  

и поляризованого ( V

VI ) 

розсіяння світла на 

початкових етапах 

встановлення рівно-

важного стану у водно-

гліцеринових розчинах з 

концентрацією, яка 

відповідає аномальному 

розсіянню світла 
    0.046
p

x gl   за 10˚С. Як і в експериментах Рощиної для метанолових 

розчинів електролітів [4*], у водних розчинах гліцерину поляризоване 

(ізотропне) розсіяння світла змінюється більш суттєво. Це дає можливість 

говорити про формування певних закономірностей в поведінці інтенсивностей 

поляризованого и деполяризованого розсіяння світла за 20÷30 хвилин після 

приготування розчинів. При цьому постійне значення інтенсивності розсіяння 

встановлюється через проміжок часу порядку доби.  

На рис. 2 представлено часові залежності коефіцієнтів деполяризації 

розсіяного світла H V

V VI I   в розчинах вода-гліцерин від часу після виготовлення 

розчинів. Криві 1-3 відповідають розчинам з різними концентраціями спирту. Крива 

 

Рис.1 Інтенсивність ізотропного 
V

VI  (1) та 

анізотропного H

VI (2) розсіяння світла водними 

розчинами гліцерину [10]. Концентрації 

розчинів відповідають околу точки, в якій 

спостерігається максимум інтенсивності 

аномального розсіяння світла 0.046 мольної 

частки за 10˚С  
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3 відповідає концентрації, за якої спостерігається аномальний пік 

розсіювання світла. 

Для виявлення впливу способу змішування розчинів на їхні 

початкові характеристики та динаміку досягнення ними термодинамічної 

рівноваги застосовано акустичний і механічний способи змішання 

компонентів розчинів. Брали однакові зразки. Один зразок піддавався 

ультразвуковому опроміненню, інший - механічному диспергуванню. Далі 

проведено дослідження залежності коефіцієнта деполяризації розсіяного 

світла від часу для кожного зразка. На рис.3 показано залежності від часу 

після виготовлення розчину коефіцієнта деполяризації розсіяного світла 
H

V

V

V

I

I
   водними розчинами гліцерину за температури та концентрації, що 

відповідали аномальному піку розсіяння. Осцилююча поведінка 

інтенсивності поляризованого розсіяння світла, особливо на початкових 

етапах встановлення рівноваги, значно посилюється у випадку 

ультразвукового диспергування. Незалежно від методу змішування 

компонентів розчину, по закінченню доби параметри аномального 

розсіювання світла водних розчинів гліцерину мають приблизно однакові 

значення. 

 

  
Рис. 2. Залежності коефіцієнта 
деполяризації розсіяного світла 

H V

V VI I   в розчинах вода-гліцерин 

від часу, що пройшов після 
виготовлення розчину за температури 
10

О
С та різних значеннях мольної 

частки гліцерину х: 1–0.031, 2–0.035, 
3–0.046. Суцільними лініями на 
графіках представлено результати 
математичного згладжування  

Рис. 3. Залежності коефіцієнта 
деполяризації розсіяного світла в 
розчинах вода-гліцерин від часу, що 
пройшов після виготовлення 
розчину при ультразвуковому 
(крива 1) та механічному (крива 2) 
диспергуванні. Мольна частка 
гліцерину x=0.046, температура 
Т=10ºС 
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Додаткову інформацію про 
встановлення стаціонарного стану 
розчину в околі особливої точки 
можна отримати шляхом 
дослідження кутової анізотропії 
інтенсивності молекулярного 
розсіяння світла. За означенням, 
міра анізотропії визначається 

співвідношенням: 0 045 135
Z I I , де 

045
I  і 0135

I  - інтенсивності світла, 

що розсіяне відповідно, під кутами 
045  та 0135  . Залежність Z від часу 

  для розчинів вода-гліцерин 
представлена на рис.4. 

На рис. 5. показано встановлення 
рівноважного стану в водних 
розчинах етанолу в околі його 
особливої точки (максимуму 
аномального розсіяння світла), яке 
досліджено методом лазерної 
кореляційної спектроскопії. Кожна 
точка графіку є результатом обробки 
кореляційної функції інтенсивності 
розсіяного світла (див.(1)). Лінією 
показана залежність часу кореляції 

інтенсивності розсіяного світла с  
від часу, що пройшов після виготовлення 

розчину, яка 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. 
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. 

Встановлення рівноваги супроводжується процесами, які приводять до 
відхилень отриманих часів кореляції відносно апроксимаційної залежності, що 
сприймаються як випадкові. З часом ці відхилення значно зменшуються. Так, 

для даних за середнього значення с =25 мс (див. рис. 5а) середньоквадратичне 

відхилення складає ( ) 4.3cD    мс, або 17%. За добу (див. рис. 5б) ці значення 

складали 27с мс  , ( ) 3.8cD    мс, що становить 14%. За тиждень (рис. 5c) 

 

Рис.4. Кутова асиметрія інтенсивності 

розсіяного світла в залежності від 

часу, що пройшов після виготовлення 

розчину шляхом ультразвукового 

перемішування води та гліцерину з 

різною його мольною часткою ( :x  

1-0.035; 2-0.056; 3-0.046). Температура 

10°С  
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випадкові відхилення від середнього значення практично відсутні: 

45с   мс, ( ) 0.33cD    мс, тобто відхилення складало 0,7%. 

 

Крім того було виявлено 

наявність тонкої структури 

аномального піку розсіяння 

світла в водних розчинах 

етанолу при переході його у 

рівноважний стан. 

Результати нефелометрії 

за відносним методом по 

формазіновому еталону, які 

наведені на рис. 6. показують, 

що концентраційна 

залежність мутності розчину, 

що визначена в початковий 

момент часу (рис.6а) має один 

максимум, причому ця 

залежність через два тижні 

трансформується у сукупність 

піків (ріс.6б). Зазначимо, що 

за цієї температури гранична концентрація області, де суттєві 

квазікристалічні властивості води у розчині, приходиться на 

концентрацію 0.08x  , яка була отримана аналізом залежностей контракції.  

На рис. 7 представлено результати вимірювань часів кореляції світла, 

розсіяного на латексних частинках (паспортний розмір 60 нм), що були зважені в 

 
Рис.5. Залежність часів кореляції інтенсивності розсіяного світла від часу, який пройшов після 

виготовлення водного розчину етанолу в першу добу після змішання розчину (а), в другу (б) та 
через тиждень після виготовлення розчину (в). Концентрація етанолу (х=0.095 мольної частки) 

відповідає аномальному розсіянню світла при 22ºС. Експозиція кожної точки графіку становить 

15 с 

 
Рис.6. Залежність мутності водних розчинів етанолу 

від його мольної частки, яка отримана нефелометрією 

у одиницях мутності за формазіном (ОМФ) в першу 
добу після змішання розчину (а) та через тиждень 

після виготовлення розчину (б) 
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тих же водних розчинах етанолу, які були використані при попередніх 
експериментах. Автокореляційна функція інтенсивності розсіяного світла 

( )I t  на рухомих неоднорідностях має вигляд [9*]: 
2

2( ) ( ) ( )        сG I t I t a b e



 


    
 

(1) 

де c - характерний час флуктуацій інтенсивності розсіяного світла, 

,a b 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  виразом:  

2

1
 ,      с

Dq
       (2) 

4
 sin   

2

n
q





 
  

 
, n  - показник заломлення,  - довжина хвилі зондуючого 

випромінювання,  –кут розсіяння. 

В концентраційній 
залежності часів кореляції 
спостережено два піки (див. 
рис.7). Їх концентраційне 
положення збігається з 
піками інтенсивності 
розсіяння (рис.6). 
Зауважимо, що в околі 
одного з них за x=0,065 
помітно зменшення часу 
кореляції, тобто збільшення 
рухливості частинок 
латексу, а за x=0,095 
мольної частки – навпаки 
рухливість зменшується. Це 
можна трактувати як 
зменшення або збільшення 

локальної в'язкості на наномасштабах, які визначають рух броунівський 
частинки з розміром порядку ~10нм. Нагадаємо, що раніше розмір 
неоднорідностей в області аномального розсіювання світла оцінено як 

мезомасштабний: (100 1000 ) нм [10*,11*]. 

З представлених результатів випливає, що для водно-спиртових розчинів 
характерним є довготривалий часовий інтервал встановлення рівноважного 
стану. Цю обставину необхідно обов`язково враховувати при постановці 
експериментів та інтерпретації отриманих результатів. 

У четвертому розділі розглянуто прояв особливої точки водних розчинів 
спиртів у поведінці їх контракції. При утворенні водно-спиртових розчинів  

 
Рис.7 Залежність часів кореляції від мольної 
концентрації етанолу у водному розчині, визначена з 
кореляційних функцій інтенсивності розсіяного світла 
на частинках латексу з розміром 60 нм у розчинах 
вода-етанол при температурі  22°С 
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загальний об'єм розчину 12V

 

відрізняється від суми вихідних об'ємів 1V  і 2V  

його компонентів. Це явище характеризується безрозмірним параметром 

12

1 2

1
V

V V
  


,    (3) 

який прийнято називати контракцією. З фізичної точки зору макроскопічно 

величина контракції залежить від концентрації компонентів і температури 

розчину, а мікроскопічно змінюється в залежності від розмірів і форми 

молекул компонентів та характеру їх межмолекулярної взаємодії. 

Аналіз кривих контракцій за різних температур для водних розчинів 

етанолу дозволив отримати особливу точку, в якій похідна контракції по 

температурі дорівнює нулю (рис.8). 

 
Рис.8. Поведінка контракції розчину вода-етанол поблизу особливої точки за різних 

температур Т°C: 1-40; 2-20; 3-10; 4-5; 5-0 
 

При цьому, координата цієї точки майже співпадає з координатою 

аномального піку розсіяння світла. Існування подібних особливих точок було 

встановлено і для інших представників гомологічного ряду одноатомних спиртів. 

За температур вищих 42˚С та за малих концентрацій залежності контракції 

від температури стають майже лінійними. Тому, проводячи дотичні ліній 

контракції за різних температур, отримаємо точку дотику )(tx  (рис.9), яка 

дозволяє, виходячи з поведінки надлишкової контракції (див. рис.10), виділити 

на фазовій діаграмі водного розчину етанолу область, у якій є суттєвими 

квазікристалічні властивості води (рис.11). 

З геометричних міркувань на мікроскопічному рівні розглянуто відмінність 

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

термодинамічних станів. У гранично розведеному розчині вода-спирт кожна 

молекула спирту оточена щільним моношаром молекул води, як це зображено 

на рис.12. Зокрема, у водному розчині етанолу число молекул води в такому 

моношарі дорівнює приблизно 26 [12*, 13*].  
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Рис. 9. Дотична (крива 1) до кривої контракції 

водного розчину етанолу-2 за температури 5 ºС. 

Точка дотику відмічена символом x  

Рис. 10. Концентраційна залежність 

надлишкової контракції в розчині 

вода-етанол за різних температур Т°C: 

1- 0, 2- 5, 3- 10, 4- 20, 5- 30, 6- 40 

 

 
 

Рис. 11. Фазова діаграма водного розчину 

етанолу з кристалоподібним характером його 

структури  С-ТН 

Рис. 12. Схема розташування молекул 

води ( W ) в околі домішкових молекул 

етанолу (Et): у випадку граничного 

розведення (a), та поблизу особливої 

точки (б) 

У разі зростання концентрації молекул розчиненої речовини, деякі 

молекули води попадають в області моношару, що розділяє дві молекули 

спирту, тобто така молекула води починає належати вже двом молекулам 

спирту. Нарешті, при певній концентрації виявляється, що всі молекули води 

попадають у моношари, які розділяють молекули спирту. Ця концентрація 

явно виділена і її природно пов'язувати зі значенням концентрації в 

особливій точці. У випадку водного розчину етанолу 
( ) 1/ (1 / 2) 0.072p

wx z   , тобто практично збігається з експериментальним 

значенням. Разом з тим, рівномірний розподіл молекул спирту у воді є 

термодинамічно нестійким. У такому розчині інтенсивність флуктуацій 

концентрації значно зростає у порівнянні з тією, що спостерігається за 

межами околу особливої точки. Формуються кластери, які з часом внаслідок 

дифузії розпадаються. 

Істотно, що особлива точка попадає на границю області С на рис.11 , що 

також є передумовою нестійкості розчину в її околі. 
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Проведено аналіз залежності контракції від температури на основі 
наближеного рівняння стану для розчину, коефіцієнти якого розраховуються 
стандартними методами статистичної механіки за припущенням, що 
значення відповідних віріальних коефіцієнтів визначаються усередненими 
потенціалами міжмолекулярної взаємодії. Вважається, що останні мають 
таку структуру: 

= R D HU U U U  ,    (4) 

де доданки відповідають усередненим потенціалам відштовхування, 
дисперсійної та електростатичної взаємодії між частками й водневими 
зв'язками відповідно. 

Перший з них, RU , моделюється потенціалом твердосферного 

відштовхування 

, ,
=

0, > ,
RU

r

r











 
    (5) 

де   – розмір молекул. Другий доданок =D d EU U U  описує суму внесків 

дисперсійних dU  та усереднених електростатичних сил, що змінюються за 

таким же законом, як і дисперсійна взаємодія: 

0, < ,

6=
, ,

D

D

r

U
r

r




 



  
   

 

   (6) 

 

де D  – ефективна 

константа взаємодії. 
Усереднений по 

кутах потенціал 
взаємодії між 
молекулами, який 
зумовлений водневими 
зв'язками, описується 
виразом: 

, ,
=

0, < , < ,

H H

H

H

r
U

r r

  

 

    


 

  (7) 
де H  – усереднене 

значення енергії 
водневого зв'язку, H  – 

довжина області 
перекриття електронних оболонок двох сусідніх молекул. Властивості 
водно-спиртового розчину описуються рівнянням стану, що породжується 
віріальним розкладом і відповідає використанню лише другого віріального 
коефіцієнту. 

Порівняння концентраційної залежності контракції, отриманої  на основі 
запропонованого рівняння стану з експериментальними даними наведено на рис.13. 

 
Рис.13. Контракція розчину етанолу та води за 025 C : 1– 

теоретичні дані, що відповідають адитивному підхіду 
[7*]; 2 – експериментальні дані з [14, 15]; 3 – розрахунок 
з урахуванням (5)-(7) 
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Як бачимо, запропоноване рівняння стану задовільно відтворює всі 

основні властивості поведінки контракції, окрім існування особливої точки. 

Її виникнення пов’язано зі специфічною структурою води, яка втрачається 

при усередненні потенціалів міжмолекулярної взаємодії. 

Таким чином, встановлено існування особливої точки водно-

спиртових розчинів на їх фазовій діаграмі. Вона відповідає точці перетину 

концентраційних залежностей контракції за різних температур, а також 

абсолютному максимуму інтенсивності молекулярного розсіяння світла. 

Зроблено висновок, що в околі особливої точки системи відбувається 

перехід від кластерної структури одного типу  

 

У п’ятому розділі розглянуто діелектричні властивості водних 

розчинів етанолу і асиметрію аномального піку розсіяння. 

На рис.14 наведено порівняння залежності показника заломлення від 

концентрації, що отримано експериментально (1) і аналогічної залежності 

побудованої за довідковими даними (2) за 17ºС. 

Як бачимо, за концентрацій 0 0.05x   і 1.0x  наші дані повністю 

збігаються з довідковими. У той же час, в ділянках концентрацій 

0.5 0.08x  , 0.8 0.1x   спостережено відхилення, що істотно виходять за 

межі похибки вимірювань. 

 

 

 

  
 

Рис.14. Концентраційна залежність 

показника заломлення водного розчину 

етанолу від мольної частки спирту в розчині 

за 17ºС: 1-результати експерименту, 2– 

довідкові дані [14*, 15*]. Розмір позначок 

відповідає максимальній похибці 

вимірювання 

 

Рис.15. 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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 Відхилення показника 
заломлення від табличних 
даних встановлюється за 
тривалий час (див. рис.15). З 
підвищенням температури 
відхилення зменшуються, але 
специфічна поведінка кривої, 
яка віддзеркалює перехід до 
мікронеоднорідного стану, за 
концентрації 0.08 мольної 
частки залишається (див. 
рис.16). 

У розділі запропоновано 
пояснення спостереженого 
ефекту за допомогою 
багаточастинкової поляри-
зованості молекул. Згідно 
таких уявлень, на частотах 

видимого світла діелектрична проникність  , показник заломлення rn  і 

поляризованість молекули   пов’язані між собою співвідношенням: 

2 1 4
,

2 3
rn n

 
 




 


,    (8) 

де n  - частинкова густина системи. В випадку бінарного розчину друга з 

формул набуває вигляду: 

1 1 2 2

1 4
( )

2 3
n n

 
 




 


 або   1 2

1 4
( ) (1 )

2 3
n x х x

 
 




  


, (9) 

де 1 2( )n x n n   - молекулярна густина розчину, а 2

1 2

n
x

n n



 - мольна доля 

спирту в розчині. 
У двохчастинковому наближенні поляризованість системи визначається 

виразом: 

(1) (2)

1 1

...
N

N i ij

i i j N

  
   

   
  

, 

де верхні індекси вказують порядок поляризованостей: одночастинкових, 
незвідних двочастинкових и т.д. 

Для мікрооднорідного розчину молекул двох сортів має місце 
аналогічний вираз: 

 
2

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

1 1 2 2 1 11 1 2 12 2 222

1 4 1
2 ...

2 3 2

r

r

n
n n n n n n

n


    

  
        

  

(10) 

або 

 
2

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

1 2 11 12 222

1 4 1
( ) (1 ) ( ) (1 ) 2(1 ) ...

2 3 2

r

r

n
n x x x n x x x x x

n


    

  
           

  

(11) 

 
Рис.16. Концентраційна залежність показника 

заломлення nr рівноважних водних розчинів 

етанолу від мольної частки спирту в розчині за 

різних температур Т°C: 1- 3; 2- 12; 3- 50; 4- 60. 
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де x  мольна частка другого з компонентів. При довільних концентраціях 

показник заломлення можна переписати таким чином: 

 

 
2 2 2

(2) (2) (2)

2 2 2

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

2 ( ) 2 ( ) 2 3

r r r
w wa a

r w r a r

n n w n an x n x
x x x x n x Z x

n n n w n n a


  

  
       

  
,  (12) 

 

де (2)

w , (2)

a  и (2)

wa  - усереднені значення двохчасткових поляризованостей 

молекул води, спирту і комплексу з молекул води та спирту в точках їх 

прямого контакту. Вважаємо, що середнє число найближчих сусідів Z 

залежить від концентрації, а для однокомпонентних систем виконується 

співвідношення  

 
2

(1) (2)

2

( ) 1 4 1
... , , .

( ) 2 3 2

r
k k k k

r

n k
n Z k w a

n k


 

  
      

.   (13) 

Тоді концентраційна залежність молекулярної густини розчину задається 

виразом: 

( )
( )

( )w a w

x
n x

m x m m




 
 ,    (14) 

де ( )x - масова густина розчину. 

Формулу (9) можна переписати у вигляді: 

 

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

3
s w aR x x R xR x x Z x


        (15) 

 

де 
2

2

1 1
( )

( ) 2

r
s

r

n
R x

n x n





, 

2

2

1 ( ) 1

( ) 2

r
w

w r

n w
R

n n w





 та 

2

2

1 ( ) 1

( ) 2

r
a

a r

n a
R

n n a





 - коефіцієнти 

молекулярної рефракції для розчину, води та спирту відповідно, а 

 
(2) (2) (2) (2)2 ...w wa a      

     
(16) 

 

Таким чином, на відміну від адитивного підходу (крива 3 рис.17) 

залучення багаточастинкової поляризованості молекул дозволяє у 

електростатичному наближенні повністю описати експериментальні 

залежності (криві 1 та 2 на рис.17). На рис.18 показано залежність 

координаційного числа від концентрації розчину, яка визначена за 

допомогою різниці старого і нового підходу згідно формули 

 

(2)

3 (1 ) ( )
( )

2 (1 )

w a sx R xR R x
Z x

x x

  


 
.     (17) 
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Рис.17. Залежність показника заломлення водного розчину етанолу від мольної частки 

спирту: 1 – експериментальні дані [14*, 15*]; 2 – розрахунок за формулою (15) з (2) , 

оціненою в електростатичному наближенні; 3 – аналогічний розрахунок з (2) 0  ; 4 – 

розрахунок показника заломлення за спрощеною аддитивною формулою 

( ) ( ) ( ) (1 )r r rn x n a x n w x      

 

У розділі доведено, що 

показник заломлення 

водно-спиртових розчинів 

в околі їх особливих точок 

залежить від ступеня їх 

нерівноважності. Фізична 

природа цього явища 

пов`язана з 

мікронеоднорідною 

структурою розчину, яка 

виникає внаслідок 

кластеризації. Завдяки 

двочастинковим внескам 

до поляризованості 

молекул вдається 

повністю відтворити 

поведінку показника 

заломлення водних у 

розчинах метанолу, етанолу та н-пропанолу у всьому концентраційному 

інтервалі їх існування. Отримано концентраційну залежність числа 

найближчих сусідів у всіх цих розчинах. 

 
Рис.18. Залежність координаційного  числа ( )Z x від 

мольної частки в водному розчині етанолу 

розрахована за формулою (17) 
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У шостому розділі 

розглянуто особливості 

аномального розсіяння світла 

рівноважними водними 

розчинами спиртів. 

На рис. 19 наведено 

залежності коефіцієнту розсіяння 

світла 90 ( )R x  для водно-

гліцеринових розчинів за різних 

температур. Як видно, у разі 

зростання температури висота 

піку зменшується, а сам він 

зміщується у бік більших 

концентрацій. Подібний характер 

поведінки є характерним і для 

водних розчинів трет-бутанолу 

[1*]. Якщо б розсіяння 

відбувалось на флуктуаціях 

концентрації, то висота піку 

розсіяного світла зростала б у 

разі зростання температури. Це і 

є підставою для того, аби 

вказаний пік називати піком 

аномального розсіяння світла. 

Таким чином, стосовно 

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 

0.03 0.06x  . За межами цього 

інтервалу властивості розчинів 

описуються теорією флуктуацій. 

Важливою обставиною, на яку довгий час не звертали уваги, є асиметрія 

аномальних піків розсіяння світла. Параметри цих піків, а саме їх висота та 

ширина, а також ступень асиметрії як функції молекулярної маси спиртів 

представлено на рис. 20. Ступінь асиметрії піку А визначається як: /r lA x x   , де 

rx  і lx - плечі ширини пику Px , які відкладено від його висоти PH . 

Зауважимо, що відношення / PA x  відтворює залежність PH  від молекулярної 

маси спиртів. 

 
Рис. 19. Концентраційні залежності 

коефіцієнту розсіяння світла R(x) для водно - 

гліцеринових розчинів за різних температур  

Т°C: 1 – 3; 2 - 5; 3 - 10 

 
Рис.20. 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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Проведено аналіз літературних даних, та порівняння їх з отриманими 

координатами особливої точки ( )px  для розчинів спиртів гомологічного ряду 

метанолу. Як бачимо, усі 

експериментальні дані 

добре вкладаються на пряму 

лінію. Обробка 

експериментальних даних 

методом найменших 

квадратів дозволила з 

похибкою <2% описати цю 

залежність як 

 
( ) 0.002(88 )px M  , 

 (18) 

 

де М-молекулярна маса 

відповідного спирту (див. 

рис.21). Наявність знайденої 

лінійної залежності між 

координатою за 

концентрацією особ-ливої 

точки розчинів 

гомологічного ряду спиртів 

та молеку-лярною масою 

спиртів  доводить, що 

наявність низько концентра-

ційного піку розсіяння 

світла не пов’язана ні з 

домішками в серії 

незалежних один від одного 

експериментів, ні з впливом 

на розсіяння світла 

нанобульбашок, як це 

стверджено в деяких 

роботах [19]. 

Залишається відкритим 

питання, чи співпадають 

координати особливих 

точок розчинів спиртів за 

умови знаходження їх 

шляхом дослідження різних 

фізичних властивостей 

(наприклад акустичних, 

теплових, реологічних). 

 
 

Рис.21. Залежність координати особливої точки 

водних розчинів спиртів 
)( px від молекулярної 

маси розчинених спиртів: метанол [8]; 1- етанол 

[1,9]; 2 - ізопропанол [10]; 4- третинний бутанол 

[1,2,11]; 7- пентанол. В центрі кривої точки 

відповідають ізомерам 5 - 1-пропанол и 3 – 

ізопропанол 

 

 
Рис.22. Часова залежність кореляційних функцій 

інтенсивності розсіяного світла для незбуреного (1) 

та механічно збуреного розчину вода-етанол з 

концентрацією 0.095 мольної долі спирту: через 

хвилину після збурення (2) та через 5 хвилин після 

збурення (3) 
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Розглянуто релаксацію збуджених механічно або калорично рівноважних 
розчинів вода-етанол. Було досліджено характер релаксації збурених станів 
у водних розчинах вода-етанол. Дослідження таких станів відбувалось 
протягом тижня після виготовлення розчину. Збурені стани можуть 
виникати шляхом механічного або калоричного збурення рівноважного 
стану розчину. Припущено, що характер релаксації таких станів не залежить 
від способу збудження, що є природним з точки зору теорії теплових 
гідродинамічних флуктуацій і знаходить використання в теорії 
молекулярного розсіяння світла. Для дослідження подальшої релаксації 
збудженого розчину використано метод лазерної кореляційної спектроскопії. 

Аналіз рис.22 вказує на те, що при збуренні рівноважного стану з'являються 
нові складові процесу релаксації. З [9*] відомо, що кореляційна функція 
інтенсивності розсіяного світла, яка змінюється за гармонійним законом з 
випадковим відхиленням частот в околі основної гармоніки, виглядає як 

(2) ( ) exp( )cos(2 ),g a c     
 
  (19) 

де параметр   визначається набором частот, a  і c  є константами. Основна 

гармоніка пов’язана з домінуючим коливальним процесом, який 
відбувається в системі. Далі буде показано, що в системі відбуваються 
переходи між двома близькими станами, кластерне впорядкування яких 
дещо відрізняється одне від одного. Значення основної частоти в обох 

випадках дорівнює ~ 10Гц .  

Зазначимо, що після збурення розчину інтенсивність розсіяного світла 
змінюється внаслідок розсіяння на теплових флуктуаціях рівноважного стану, 
яким відповідають характерні часи кореляції інтенсивності порядку 10 мс та 
розсіяння на просторових неоднорідностях, що утворюються внаслідок 
механічного або теплового збурення розчину, характерні часи яких 
визначаються як ~ 1 / 0.1с   с. Одночасна дія вказаних факторів призводить до 

кореляційної функції: 

(2) ( ) exp( 2 ) exp( ) cos(2 ) .
c

g a b c


  


 
        

 
 (20) 

Перший внесок у квадратних дужках пов`язаний з тепловими 
флуктуаціями, а другий визначається квазіпериодичними процесами, які 
відповідають релаксації збуджених станів розчинів. 

Таким чином, виходячи з температурних, концентраційних та часових 
залежностей абсолютного максимуму розсіяння світла водними розчинами 
спиртів, зроблено висновок, що саме флуктуації їх структури є 
відповідальними за виникнення аномального розсіяння світла  

 

У сьомому розділі наведено якісні уявлення про природу релаксаційних 
явищ у водних розчинах спиртів. 

Прийнято до уваги, що енергія взаємодії між молекулами води та спирту 
перевищує енергію взаємодії між парами однотипних молекул. Це є підставою для 
утворення водно-спиртових кластерів, час життя яких помітно перевищує 
характерні часи зіткнення та обертового руху молекул у чистих воді та спирті. Тому, 
водно-спиртовий розчин розглядається як система, в якій рухаються елементарні  
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кластери. Це приводить до існування осмотичного тиску, який описується 
рівнянням Ван-дер-Ваальса. За допомогою останнього побудовано псевдо-
спінодаль системи, в околі якої аномально зростає рівень флуктуацій та 
інтенсивність розсіяння світла. З аналізу положення псевдо-спінодалі 
знаходяться розміри елементарних кластерів, а також їх можлива будова. 

Запропоновано двофазну модель неоднорідних станів водних розчинів 
спиртів в околі їх особливих точок: 

Отримані у роботі експериментальні результати та запропонований 
кластерний підхід  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  

1. поведінці інтегральних інтенсивностей поляризованого й 
деполяризованого молекулярного розсіяння світла. Так з рис.1 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 до рівноважного значення інтенсивності, проходячи ряд послідовних 
осциляцій. Це свідчить про виникнення в системі нано- і мезоскопичних 
просторових неоднорідностей, подібних до зародків нової фази; 

2. поведінці та чисельних значеннях коефіцієнта кутової анізотропії Z  
інтегральної інтенсивності молекулярного розсіяння світла (рис.3). Відразу 
після виготовлення розчину параметр Z  є близьким до одиниці, що 

характерно для просторово однорідної системи. З часом Z  зростає і 
осцилює. Це можливо лише за умови виникнення просторових 
неоднорідностей (зародків нової фази) у системі. Середній розмір цих 
неоднорідностей можна оцінити за допомогою формули Дебая: 
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  ,    (21) 

де   - довжина хвилі розсіяного світла, а величина Z  апроксимується 

значенням 
0

0

45

135

I
Z

I
 . З достатньою точністю можна написати: 

8

Z
r  , тобто 

розмір неоднорідностей у водному розчині гліцерину досягає половини 
довжини хвилі розсіювання світла. Згідно роботам Вукса, Анісімова та 
Ескіна [3*, 17*, 16*] у водному розчині трет-бутанолу розмір 
неоднорідностей виявляється помітно більшим: 2r  ; 

3. залежностях показника заломлення водного розчину етанолу від 
концентрації та температури. Показано, що монотонна концентраційна 
залежність показника заломлення порушується у вузькому інтервалі 

концентрацій поблизу особливої точи розчину ( ) 0.08px  . В інтервалах 

концентрацій 0.06 0.08x   і 0.08 0.1x   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. 
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4. мікрооднорідності розчину поза вузьким інтервалом концентрацій 

( 0.06 0.1x   для етанолу), де він описується залежністю, характерною для 

стандартного термодинамічного підходу; 

5. нестійкості системи за концентрацій ( )px , яка пов'язана з тим, що 

гомогенний розподіл молекул зводиться до утворення моношарів навколо 

молекул етанолу в особливій точці розчину. Разом з тим, такому розподілу 

відповідає мінімум ентропії системи, і тому система буде прагнути перейти 

до іншого стану з більшою ентропією; 

6. утворенні двох станів системи. Це знаходить підтвердження також у 

дослідженнях мутності водного розчину етанолу. Одночасно було 

приготовлено 16 зразків водних розчинів етанолу з концентраціями, які 

змінювалися в межах: 0.045 0.15x  . Було виявлено, що на початку досліду 

найбільш мутним був розчин з мольною часткою етанолу 0.1. Після 

витримування протягом тижня ситуація змінювалася: найбільш мутними 

виявилися зразки з концентраціями 
1 0.065x   й

2 0.095x  , які 

розташовуються симетрично відносно ( ) 0.08px  . Надалі перерозподіл 

мутності не відбувався. 
Таким чином, в околі 

особливої точки водного 
розчину етанолу виникає 
два стани (умовно А і В). 
Один з них відповідає 
негомогеному розподілу 
молекул спирту одного 
типу, в якому утворюються 
зародки з кластерами 
другого типу, другий - 
навпаки. Обидва ці 
мікронеоднорідні стани є 
більш стійкими у порівнянні 
з гомогенним розчином 
(див. рис.24).  

Перехід між цими 
станами розчину 
відбувається завдяки 
тепловим флуктуаціям. 
Механічне або теплове 
збурення такої системи 
приводить до виникнення 

загасаючого періодичного процесу, що реєструється методами 
кореляційної спектроскопії. 

Іншою обставиною, що випливає з такої моделі, є асиметрія піку 
аномального розсіяння світла. Виникнення асиметрії пов'язане з тим, що 
теплові флуктуації в кожному із цих станів породжують свій пік 
інтенсивності розсіяного світла, а результуючий пік інтенсивності розсіяння 
є сумою парціальних внесків (див. рис.25). 

 
Рис.24. 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 при концентрації ( )px  
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Рис.25. Розкладання асиметричного піку розсіяння світла на 

парціальні внески, які відповідають двом різним 

термодинамічним станам розчину: 1-результуючий асиметричний 

пік, 2, 3 - симетричні парціальні внески. 

 

Треба додати, що стани системи в околі її особливої точки мають близькі 

між собою значення параметрів, які їх характеризують. Це є передумовою 

аномального зростання рівня флуктуацій. 

Основні факти, наведені у сьомому розділі, явно свідчать про 

визначальну роль процесів кластеризації у формуванні мікронеоднорідного 

стану розчинів поблизу особливої точки. 
 

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 одержаних 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. 
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 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. 
 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 065.0x  та 095.0x .  

 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 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 збудження рівноважного 
стану.  
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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. 

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. Кластеризація розчину є особливо 

вираженою в околі їх особливих точок 
)( px . При переході від 

концентрацій  ( )px x  до концентрацій ( )px x  структура елементарних 

кластерів в розчинах помітно змінюється ( A B ). 

8. Показано, що в околі особливих точок водно-спиртові розчини є 

мікронеоднорідними. В області концентрацій ( )px x  стан розчину 

утворюється елементарними кластерами, умовно, першого типу, в якому 
присутні і зародки, сформовані кластерами другого типу. При 

концентраціях ( )px x  все відбувається навпаки. Якщо ( )px x , в 

розчинах спостерігається квазіперіодичний процес, зумовлений 
флуктуаційними переходами між двома вказаними станами розчину. 
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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. 

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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АНОТАЦІЯ 

Гоцульський В.Я. Мікронеоднорідна структура водних розчинів спиртів та 

флуктуації в околі їх особливих точок. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2016.  
 

У дисертаційній роботі методами статичного та динамічного розсіяння світла, 

рефрактометрії, дилатометрії (визначення контракції розчинів) та незвідних вкладів 

поляризовності молекул розглядається проблема аномального розсіяння світла в 

околі особливих точок бінарних водних розчинів, у першу чергу, водно-спиртових 

розчинів. Особлива точка вводиться з умови нульового значення похідної контракції 

розчину за температурою. Показано, що в околі особливих точок ( )px ( x -мольна 

частка спирту) водно-спиртові розчини є мікронеоднорідними. В області 

концентрацій ( )px x і ( )px x  стан розчину утворюється елементарними кластерами 

двох різних типів. Якщо ( )px x , в розчинах спостережено квазіперіодичний процес, 

зумовлений флуктуаційними фазовими переходами між двома вказаними станами 

розчину. Виникнення аномального піку розсіяння світла зумовлено наявністю 

мезомасштабних зародків однієї фази в іншій та флуктуаційними фазовими 

переходами між станами розчину з різною кластерною впорядкованістю.  

Встановлення рівноважного стану у свіже приготованих водно-спиртових розчинах з 

концентраціями спирту, близькими до концентрації в особливій точці, також 

визначається фазовими переходами між вказаними станами розчину. Як наслідок, 

цей процес, у повній згоді з експериментальними даними, є немонотонним і 

довготривалим. Слабкі механічні або калоричні збудження рівноважного стану 

розчину викликають відносно швидко загасаючий квазіперіодичний процес. 

http://www.elsevier.com/locate/inca/500849
http://www.elsevier.com/locate/inca/500849
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Показано, що поведінка рефракційних властивостей водно-спиртових розчинів є 

обумовленою незвідними частинами двохчастинкових поляризовностей молекул 

води і спиртів. 

Ключові слова: кластерна структура, молекулярна рідина, розбавлені розчині, 

розсіяння світла, аномальний пік, встановлення рівноваги, рефракція.  
 

АННОТАЦИЯ 

Гоцульский В.Я. Микронеоднородная структура водных растворов спиртов 

и флуктуации в окрестности их особых точек. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук 

по специальности 01.04.14 – теплофизика и молекулярная физика. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2016. 
 

В диссертационной работе методами рассеяния света (в том числе динамического 

рассеяния света), рефрактометрии растворов, дилатометрии (определения контракции 

растворов), неприводимых многочастичных поляризуемостей исследовано явление 

аномального рассеяния света разбавленными бинарными растворами, в первую очередь 

водными растворами спиртов. 

Ранее было установлено, что при приближении к концентрации 
( ) 0.03px   

(мольные доли) водного раствора трет-бутанола интегральная интенсивность 

молекулярного рассеянного света возрастает более чем на порядок. Позднее подобные 

пики интенсивности молекулярного рассеяния света были найдены в других водных 

растворах спиртов, а также в других бинарных системах типа вода-β, γ-пиколин. Эта 

точка имеет все признаки характерной, или особой точки фазовой диаграммы водно-

спиртовых растворов. В диссертационной работе особая точка вводится из условия 

нулевого значения производной контракции раствора по температуре. При этом 

координата этой точки практически совпадает с координатой аномального пика 

рассеяния света. В работе существование подобных особых точек было установлено для 

представителей гомологического ряда одноатомных спиртов. Из геометрических 

соображений на микроскопическом уровне рассмотрено отличие особой точки водно-

спиртового раствора от любой другой точки в пространстве термодинамических 

состояний. Проведен анализ зависимости контракции от температуры на основе 

приближенного уравнения состояния для раствора, коэффициенты которого 

рассчитываются стандартными методами статистической механики по предположению, 

что значения соответствующих вириальных коэффициентов определяются 

усредненными потенциалами межмолекулярного взаимодействия. 

Показано, что в окрестности особых точек 
( )px  ( x  -мольная доля спирта) водно-

спиртовые растворы являются микронеоднородными. В области концентраций 
( )px x и 

( )px x  состояние раствора определяется элементарными кластерами 

двух разных типов. Если 
( )px x , в растворах наблюдается квазипериодический 

процесс, обусловленный флуктуационными фазовыми переходами между двумя 

указанными состояниями раствора. Показано, что аномальный рост интенсивности 

рассеянного света происходит вследствие формирования крупномасштабных 

флуктуаций структуры водно-спиртовых растворов. Явление аномального рассеяния 

света определяется наличием мезомасштабных зародышей одной фазы в другой и 

флуктуационными фазовыми переходами между состояниями раствора с различной 



 32 

кластерной упорядоченностью. Показано, что установление равновесного состояния 

в свежеприготовленных водно-спиртовых растворах с концентрациями спирта, 

близкими к концентрации в особой точке, также определяется фазовыми переходами 

между указанными состояниями раствора. Как следствие, этот процесс, в полном 

согласии с экспериментальными данными, является немонотонным и 

долгопротекающим. Слабые механические или калорические возмущения 

равновесного состояния раствора вызывают относительно быстро затухающий 

квазипериодический процесс. 

Рассмотрены диэлектрические свойства водных растворов этанола и асимметрия 

аномального пика рассеяния. Отклонение показателя преломления от табличных 

данных устанавливается за продолжительное время. С повышением температуры 

отклонения уменьшаются, но специфическое поведение кривой, которое связано с 

переходом к микронеоднородному состоянию, остается Показано, что поведение 

рефракционных свойств водно-спиртовых растворов обусловлено неприводимыми 

вкладами двухчастичных поляризуемостей молекул воды и спиртов. 

Ключевые слова: кластерная структура, молекулярная жидкость, разбавленные 

растворы, рассеяние света, аномальный пик, установление равновесия, рефракция.  
 

ABSTRACT 

Gotsulskiy V.Ya. Microinhomogeneous structure of aqueous solutions of alcohols 

and fluctuations near their peculiar points. – Manuscript.  

Thesis submitted for the degree of Doctor of Science in Physics and Mathematics by 

the specialty 01.04.14 – Thermal and Molecular Physics. –Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2016.  
 

An anomalous light scattering phenomenon in diluted binary solutions, especially in 

aqueous alcoholic solutions, is studied. Methods of the light scattering (including dynamic 

light scattering), solutions’ refractometry and dilatometry (a concentration determination), 

an irreducible multi-particle polarizability are applied. 

A peculiar point is connected with a zero value of the temperature derivative of the 

concentration’s contraction. It is shown that near the peculiar points 
( )px  ( x  - alcohol mole 

fraction) aqueous alcoholic solutions are micro-inhomogeneous. The state of solutions in the 

concentration range 
( )px x and 

( )px x is determined by elementary clusters of two different 

types. When 
( )px x a quasi-periodic process in solutions is observed in connection with 

fluctuation phase transitions between two solution’s states. The anomalous light scattering is 

caused by the presence of the mesoscale embryos of one phase inside another and the fluctuation 

phase transitions between two states of a different cluster ordering. 

Establishment of the equilibrium state in the freshly prepared aqueous alcoholic solutions 

with alcohol concentrations close to the peculiar point concentration is also determined by the 

phase transitions between the states mentioned below. As a consequence this process, in a full 

agreement with the experimental data, is non-monotonic and long. Weak mechanical or caloric 

perturbations of the equilibrium solution cause a relatively fast fading quasi-periodic process. It is 

shown that the behavior of the refractive properties of aqueous alcoholic solutions is due to the 

irreducible two-particle polarizability of water and alcohols molecules. 

Key words: a cluster structure, molecular liquids, dilute solutions, a light scattering, an 

anomalous peak, an establishment of equilibrium, a refraction. 


