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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 Актуальність теми. Основою макроскопічної теорії дифузії в 
рідинних системах є різні модифікації закону Фіка. Особливістю дифузії в 
багатокомпонентних розчинах є те, що в них виникають додаткові потоки, 
пов’язані із взаємним рухом різних компонент розчину. За наявності 
взаємодії між частинками такі потоки описуються нелінійними рівняннями, 
оскільки транспорт частинок одного сорту супроводжується перенесенням 
частинок інших сортів. У багатьох роботах вважається, що коефіцієнт 
дифузії Фіка є сталою величиною, хоча численні експериментальні дані 
підтверджують, що в рідинних системах він суттєво залежить від 
концентрації компонент розчину (для деяких розчинів може змінюватися в 
декілька разів при зростанні концентрації розчинника від нуля до 100%). 
Термодинаміка масопереносу в багатокомпонентних рідинах описується 
нелінійними диференційними рівняннями. 

У порівнянні з дослідженнями твердих тіл, газів та плазми теорія рідин 
є дуже складною областю науки. Немає загальноприйнятої моделі, яка 
враховувала би всі типи зв’язків, описувала би флуктуації складу розчинів, 
тощо. Можливо, саме тому ще не існує такої загальної теорії, яка дала б 
змогу пояснити концентраційну залежність коефіцієнта дифузії для рідин. 
Дана проблема пов’язана із складністю як теоретичного дослідження, так і 
прямого експериментального вимірювання структурних особливостей 
рідиних розчинів. Останнім часом все більше уваги приділяється 
дослідженню таких особливостей будови рідких речовин як 
комплексоутворення, будова сольватних оболонок, синерезис, тощо. Це 
пов’язано із дослідженнями проблем обміну речовин у живих клітинах, 
зростанням вимог до контролю якості продуктів харчової промисловості, 
технологією виробництва ліків та іншими практичними проблемами. 

У більшості розчинів коефіцієнт дифузії не є константою, а змінюється 
в залежності від співвідношення концентрацій рідких інгредієнтів: 

...),( ,21 NNfDef  . Проте з іншого боку дуже важливим є знаходження таких 
параметрів, що для даного молекулярного розчину були би константами. 
Виявляється, що це можна зробити, якщо ввести інші коефіцієнти dmn – 
парціальні коефіцієнти нелінійної взаємодифузії. 

З 90-тих років розвинуто альтернативний підхід до опису дифузії в 
рідинних системах [1*-5*], у межах якого дифузія розглядається як 
нелінійний процес, а парціальні коефіцієнти взаємодифузії dmn є сталими 
(незалежними від концентрації) характеристиками – матеріальними 
параметрами системи. Методика визначення числових значень введених по-
новому коефіцієнтів взаємодифузії за відомими експериментальними 
кривими була практично відсутня. Отже, постала задача навчитися знаходити 
матрицю dmn для конкретних молекулярних розчинів, аналізуючи 
експериментальні дані з концентраційних залежностей ...),( ,21 NNDef . 
Порівняння запропонованої теорії з експериментом також може дати нову 
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 інформацію стосовно структурних особливостей таких розчинів. Все це 
обумовлює актуальність теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами темами. Робота 
виконувалась на кафедрі математики та теоретичної радіофізики факультету 
радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка в рамках НДР “Фізичні основи та 
ефекти взаємодії випромінювання з речовиною для розвитку новітніх 
технологій інформатизації” (№ ДР 0106U006545) та “Фізичні та інформаційні 
процеси у конденсованому середовищі та біологічних системах з великою 
кількістю зв’язків” (№ ДР 0111U006937). 

Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи – теоретичне 
дослідження явища дифузії у багатокомпонентних молекулярних розчинах за 
умови протікання квазіхімічних реакцій із використанням закону нелінійної 
дифузії. 

Ця мета досягалася вирішенням таких завдань: 
- розробити метод знаходження матриці парціальних коефіцієнтів 

нелінійної дифузії виходячи із експериментальних даних по ...),( ,21 NNDef  для 
бінарних молекулярних розчинів; 

- за поведінкою дифузійних потоків розрахувати вміст складових 
розчину (комплексів, асоціатів), визначити ефективний (усереднений) склад 
комплексів; 

- пояснити вплив процесів комплексоутворення на термодинамічні 
властивості молекулярних розчинів на основі аналізу квазіхімічних реакцій 
(міжмолекулярної взаємодії) у рідинних системах; 

- розробити узагальнення теорії на випадок врахування різних типів 
комплексів та більш ніж трьох компонент у моделі;  

- виконати числове моделювання дифузійно-реакційних процесів. 
Об’єкт дослідження – процеси дифузії у багатокомпонентних 

рідинних системах із неоднорідним просторовим розподілом концентрації 
компонент.  

Предмет дослідження – нелінійна взаємодифузія в умовах суттєвого 
впливу квазіхімічних явищ (комплексоутворення в молекулярних розчинах). 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань 
застосовувалися методи статистичної фізики, нелінійних диференційних 
рівнянь, числових розв’язань систем нелінійних алгебраїчних рівнянь, 
програмні методи візуалізації фізичних процесів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова значимість даної 
роботи полягає у дослідженні дифузії у багатокомпонентних рідинних 
системах на основі уявлень про нелінійний характер дифузії за умови 
протікання квазіхімічних реакцій, у результаті яких виникають нові 
нестабільні сполуки (на відміну від звичайних хімічних реакцій, в яких 
утворюються довгоживучі компоненти). Розглянута в дисертації методика 
дозволяє отримати кількісні характеристики (квазі)хімічних реакцій 
(константи рівноваги), виходячи лише з аналізу особливостей фізичного 
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 процесу – дифузії в неоднорідній системі. 

Вперше застосовано теорію нелінійної дифузії для опису відповідних 
процесів у бінарних молекулярних розчинах за умови протікання 
квазіхімічних реакцій. Встановлено, що дифузія в таких системах залежить 
від процесів утворення/розпаду комплексів/асоціатів. Досліджено 
структурний склад розчинів і отримано кількісні характеристики хімічних 
реакцій ряду речовин, виходячи лише з аналізу особливостей взаємодифузії. 

Вперше в рамках запропонованої методики знайдено аналітичний вираз 
для ефективного коефіцієнта взаємодифузії в бінарному молеклярному 
розчині з врахуванням квазіхімічних реакцій. Перевірено можливість його 
застосування для декількох десятків композицій на основі порівняння 
теоретичного розрахунку з експериментальними даними. 

Сформульовано умови застосування окремих моделей комплексів для 
опису дифузії в трикомпонентній системі. 

Реалізовано метод візуалізації дифузійного процесу в рамках процесу 
«обміну позиціями» і розроблено відповідне програмне забезпечення, що 
дозволило наочно показати динаміку розвитку флуктуацій розмиття дифузної 
границі. 

Практичне значення одержаних результатів. Явище дифузії в 
рідкому середовищі має суттєву практичну та наукову значимість. Дифузія 
відіграє важливу роль в процесах життєдіяльності окремих клітин і тканин 
тваринного та рослинного світу (наприклад, дифузія кисню з легень у кров і 
вуглекислого газу з крові, розчинення ліків у рідинах організму, поглинання 
елементів мінерального живлення клітинами і т.ін.). Проникнення однієї 
речовини в іншу зазвичай виражають законом Фіка, який має обмежену 
область застосування. В той же час запропонована теорія принципово дає 
можливість точніше змоделювати процеси масопереносу в неоднорідному 
середовищі в умовах протікання квазіхімічних реакцій, у тому числі процеси 
обміну речовиною на клітинному рівні. 

Значну частину роботи присвячено дослідженню процесів дифузії для 
водно-спиртових розчинів, що в свою чергу може бути одним із способів 
їхнього аналізу у виробничих процесах. 

Дослідження складу молекулярних розчинів у межах «комплексно-
асоціативної» моделі може дати можливість детального аналізу змін 
властивостей та якості промислових розчинів (у тому числі шкідливих – 
зокрема, із вмістом ацетону та хлороформу), покращити технологію 
виготовлення та аналізу мастил, пального, що може допомогти підвищити 
експлуатаційні характеристики таких речовин, тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 
працею, усі наукові результати, положення і висновки, викладені в роботі, 
отримані здобувачем особисто. Вибір предмету, методів дослідження, 
інтерпретацію отриманих результатів та їхнє узагальнення здійснено автором 
разом з науковим керівником д.ф.-м.н., професором Обуховським В.В. 
Дисертантка безпосередньо брала участь у розробці теоретичної моделі 



4 
 опису дифузійних процесів, у здійсненні всіх числових розрахунків та 
аналітичному виведенні формул, обговоренні результатів та написанні, 
оформленні й підготовці до друку всіх статтей та тез доповідей, в яких 
висвітлюються основні результати роботи. 

Особистий внесок автора у роботи, виконані в співавторстві [1-20], 
полягав у безпосередньому застосуванні теорії нелінійної дифузії для 
розгляду процесів масопереносу в багатокомпонентних рідинних системах, 
враховуючи вплив міжмолекулярної взаємодії (протікання квазіхімічних 
реакцій) [1,8,15-16]; аналітичному виведенні виразу для ефективного 
коефіцієнта взаємодифузії [2-3]; для бінарних молекулярних розчинів 
формулюванні умов, за виконання яких нелінійний закон дифузії можна 
записати у формі закону Фіка. Дисертанткою сформульовано умови 
можливості моделювання комплексу у вигляді найпростішої структури (типу 
1-1) та аналітично виведено вирази для знаходження числових значень 
матеріальних параметрів таких систем [4,11,18,20]; проаналізовано та 
перевірено можливість застосування розвинутого в дисертаційній роботі 
підходу для великої кількості рідинних систем «речовина-розчинник», 
проведено дослідження варіацій комплексоутворень та складу молекулярних 
розчинів у залежності від значень ентальпії змішування речовин та характеру 
концентраційної залежності коефіцієнта взаємодифузії та зміни об’єму 
системи, знайдено ефективні параметри досліджуваних систем 
[9,10,13,17,20]. Проведено порівняльний аналіз теоретично розрахованих 
параметрів комплексів, в тому числі з врахуванням результатів аналізу 
спектрів комбінаційного розсіювання даних розчинів [5-7,12,14-15,17-18]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 
було представлено на таких всеукраїнаських та міжнародних конференціях:  
VITH International Young Scientists’ Conference on Applied Physics”, Kyiv, 
Ukraine (ICAP-2006); II International Conference “Electronics and Applied 
Physics”, Kyiv, Ukraine (ICEAP-2006); 4TH International Conference Physics of 
Liquid Matter: Modern Problems (PLMMP-2008), Kyiv, Ukraine; IXTH 
International Young Scientists’ Conference on Applied Physics (ICAP-2009), 
Kyiv, Ukraine; 5TH International Conference Physics of Liquid Matter: Modern 
Problems (PLMMP-2010) Kyiv, Ukraine; XTH International Young Scientists’ 
Conference on Applied Physics (ICAP-2010), Kyiv, Ukraine; 12 Всеукраїнська 
конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів «Сучасні 
проблеми хімії», Київ, Україна (2011); 9TH International Interdisciplinary 
Scientific Conference of Students and Young Scientists “Shevchenkivska Vesna”, 
Kyiv, Ukraine (2011); XITH International Young Scientists’ Conference on Applied 
Physics (ICAP-2011), Kyiv, Ukraine;. VII International Conference “Electronics 
and Applied Physics”(ICEAP-2011), Kyiv, Ukraine; International Student 
Conference “Science and Progress”, St.Petersburg, Russia (2011); VII 
International Conference “Electronics and Applied Physics” (ICEAP-2012), Kyiv, 
Ukraine; 4-th Conference on Statistical Physics: Modern Trends and Applications, 
Lviv, Ukraine (2012); XIITH International Young Scientists’ Conference on 
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 Applied Physics, (ICAP-2012); XXI International School-seminar of Galyna 
Puchkovska "Spectroscopy of molecules and crystals", Beregove, Bakhchisaray 
region, The Crimea, Ukraine (2013); II International Conference “Applied 
Physico-Inorganic chemistry”, Sevastopol, Ukraine (2013); XIIITH International 
Young Scientists’ Conference on Applied Physics”(ICAP-2013), Kyiv, Ukraine; X 
International Conference “Electronics and Applied Physics” (ICEAP-2014), Kyiv, 
Ukraine; Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з 
теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА-2015», Львів, Україна.  

Публікації. Основні результати та окремі положення дисертаційної 
роботи опубліковані в 7 статтях [1-7] у наукових фахових виданнях, а також 
представлені у збірниках наукових праць, матеріалах та тезах доповідей на 
всеукраїнських та міжнародних конференціях, основні з яких [8-20] наведені 
у списку опублікованих праць за темою дисертації.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
п’яти розділів, висновків і списку використаних джерел, який містить 137 
посилань, додатку. Повний об’єм дисертаційної роботи становить 165 
сторінок, у тому числі 94 рисунки та 35 таблиць. 
 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 
сформульовано мету та задачі досліджень, зазначено методи, які 
використовувались для досліджень, вказано практичне значення та можливі 
області застосування одержаних результатів, підкреслено наукову новизну 
роботи, показано особистий внесок здобувача, наведено відомості про 
апробацію результатів роботи на конференціях та публікації за темою 
дисертації. 

У першому розділі проаналізовано основні результати теоретичних та 
експериментальних досліджень за обраною тематикою.  

У першому підрозділі розглянуто методи опису процесу 
макроскопічного вирівнювання концентрації в початково неоднорідному 
середовищі. Обговорюються закони Фіка, теорія лінійної дифузії Онcагера, 
рівняння Максвелла-Стефана та формалізм термодинаміки нерівноважних 
процесів, область їх застосування та обмеження. Розглянуто дифузійно-
реакційні рівняння. 

Другий підрозділ стосується класифікації рідинних систем, оскільки 
предметом сучасної молекулярної фізики є дослідження структури, 
термодинамічних, кінетичних та динамічних властивостей молекулярних 
рідин [6*]. Фізичні моделі рідини розвивалися на двох різних рівнях: один з 
них заснований на аналогії між структурою рідини й твердого тіла, інший 
виходить із загальних принципів статистичної фізики і уявлення про 
локальну рівновагу.  

Описано комплексно-асоціативну модель рідинних систем, обговорено 
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 визначення термінів "комплекс" і "асоціат", розглянуто середній час їхнього 
життя в розчинах та наведено опис методів дослідження структурних 
утворень, застосовуючи коливальну спектроскопію [7*].Описано особливості 
дифузії у рідинних системах. Наведено емпіричні оцінки концентраційної 
залежності коефіцієнтів дифузії в розчинах. 

У четвертому підрозділі розглянуто основні сучасні методи 
експериментального визначення коефіцієнтів взаємодифузії (дисперсійний 
метод Тейлора, метод квазіпружного розсіяння нейтронів, інтерферо-
метричні, мембранні методи та інші). Отримані цими методами данні в 
наступних розділах порівнюються з розрахунками, виконаними в даній 
роботі. 

У другому розділі розглянуто трикомпонентну модель взаємодифузії в 
бінарному молекулярному розчині, що враховує міжмолекулярну взаємодію.  

Перший підрозділ присвячено методичним засадам опису нелінійної 
дифузії [1*-5*]. В основу теорії нелінійної дифузії покладено модель обміну 
позиціями рис.1. Згідно моделі, рідина – це нестисливе середовище, яке 
умовно можна розбити на комірки. Молекули можуть переміщуватися між 
комірками стрибками. Точніше, деталі процесу переміщення є несуттєвими з 
точки зору макроскопічного опису. Це може бути багатокроковий процес, 
проте суттєвими є тільки позиції молекул в початковий і кінцевий моменти 
часу. 

 

  
Рис. 1. Модель обміну позиціями. 

 
Використовуються базові рівняння теорії нелінійної дифузії, що 

застосовано до опису досліджуваних молекулярних розчинів:  
закон збереження (неперервності)  
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M 
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 Останнє є нелінійною функцією 2-го порядку щодо відносного об’єму 
(позначення: ji,  нумерують компоненти молекулярного розчину, Мі – 
відносний об’єм і-ої компоненти розчину, ij  – потік і-ої компоненти, Si – 
функції джерел/стоків, що характеризують процеси комплексоутворення 
(наприклад, для простої трикомпонентної системи: S3=αM1M2-βM3), dij – 
парціальні коефіцієнти нелінійної взаємодифузії, що на відміну від 
узагальненого коефіцієнта дифузії, є константами). Вважається, що об’єм 
системи залишається незмінним, тобто 1

n
nM  . 

Другий підрозділ стосується модельних уявлень про взаємодифузію в 
бінарному молекулярному розчині з урахуванням міжмолекулярної взаємодії. 
У досліджуваній моделі в початковий момент часу речовина вноситься в 
розчинник і дифундує як у вигляді окремих молекул (у чистому вигляді), так 
і в складі комплексів чи асоціатів (рис. 2).  

 

 Рис. 2. Модель нелінійної взаємодифузії в бінарному молекулярному розчині 
з урахуванням дифузії чистих речовин, їхніх комплексів та асоціатів. 
 

В роботі досліджено процеси комплексоутворення в молекулярних 
розчинах. Усереднений асоціат молекули Х k-ого степеня з деякою 
імовірністю може з’єднуватися з аналогічним асоціатом молекули Y l-ого 
степеня і утворити певний комплекс з кількістю відповідних молекул в ньому 
m і n. Оскільки ці сполуки нестійкі, то з деякою імовірністю вони можуть 
розпадатися на вихідні сполуки. Утворення і розпад комплексів – це 
нелінійний процес. В рамках таких уявлень аналізований бінарний розчин є 
тернарним (потрійним) і складається з таких компонент: [ kX ], [ lY ] та 
[ mnYX ] (дві речовини у вигляді асоціатів та комплекс) Надалі заради 
скорочення ці компоненти будуть нумеруватися індексами 1, 2, 3 відповідно. 
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 Така трикомпонентна модель - найпростіша, оскільки насправді в розчині 
може бути багато різних асоціатів і комплексів, але розглядаються усереднені 
(ефективні) комплекси і усереднені (ефективні) асоціати. Отже бінарний 
розчин, з частинками, що постійно змінюють партнерів взаємодії 
(багаточастинкова задача), замінюється ідеальною трикомпонентною 
системою (сукупність одночастинкових задач). 

Для такої системи знайдено явний вираз для ефективного коефіцієнта 
взаємодифузії. Для цього було здійснено перехід до змінних M1total, оскільки 
не важливо, дифундує молекула в чистому вигляді чи у складі комплексу; 
аналогічні міркування стосуються й потоків речовини. Рівняння нелінійного 
переміщення речовини виведено за умови, що взаємодифузія проходить 
повільно у порівнянні із швидкими процесами комплексоутворення. Після 
певних перетворень, розглянута модель веде до рівняння переносу, схожого 
по формі на рівняння Фіка, але коефіцієнт дифузії вже є функцією 
концентрацій: 

 
312 11 3 23 11 1 11 3

11 3
1

( ) ( )
( )

1

total
totaltotal

eff
total

Md q M d q M q MMD M M
M

 


     
 (3) 

 
(позначення: ,311 MMM total   ,1323131211 ddddq    η – об’ємна 
частка розчиненої речовини в комплексі). 

Розглянуто частковий випадок, коли нелінійна дифузія точно 
переходить у лінійний закон Фіка. Це відбувається, коли розглядається 
бінарний молекулярний розчин, в якому нема явища комплексоутворення, 
тоді з (2) отримується звичайний закон Фіка зі сталим коефіцієнтом дифузії   constdMD total

eff  121 . 
У представленому дисертаційному дослідженні проаналізовано 

отриману залежність коефіцієнта взаємодифузії від різних чинників, зокрема, 
від кількості молекул у комплексі. Доведено, якщо на експериментальній 
кривій концентраційної залежності коефіцієнта взаємодифузії при крайніх 
значеннях концентрації коефіцієнти дифузії однакові 12)1()0( dDD effeff  , 
то до складу комплексу входять не менше ніж дві молекули кожного сорту. 
Дане твердження отримано математично і обґрунтовано фізично (якщо 
вносимо одну молекулу речовини, то цього недостатньо для утворення 
комплексу більш складного, ніж 1-1). 

У третьому розділі розглянуто найпростішу модель трикомпонентної 
системи, де утворюється комплекс типу 1-1. Для такого випадку можна 
знайти всі дифузійні параметри, якщо відносний об’єм комплексу виразити 
через вимірювані характеристики.  

У першому підрозділі представлено методику, за якою 
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 експериментальні дані концентраційної залежності коефіцієнту дифузії та 
його похідних на краях інтервалу концентрацій (M1total=0 та M1total=1) 
порівнюються з теоретичними розрахунками.  

Для знаходження параметрів взаємодифузії, проаналізовано відповідні 
теоретичні вирази, в результаті чого виділено систему чотирьох рівнянь з 
чотирма невідомими (трьома парціальними коефіцієнтами взаємодифузії dmn та сталою хімічної реакції γ). Система (4) є нелінійною лише щодо γ, яка є 
характеристикою відношення імовірностей утворення та розпаду комплексу. 
Система розв’язується числовими методами, а неоднозначність по сталій 
хімічної реакції знімається завдяки використанню даних, взятих або з 
фізичних (наприклад зі спектрів комбінаційного розсіяння), або з хімічних 
експериментів. 
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У другому підрозділі порівнюються експериментальні дані з 

теоретичними розрахунками, зокрема, для розчину ацетон-хлороформ (див. 
рис. 3). Залежність ентальпії змішування даних речовин від концентрації 
розчину [10*] симетрична щодо 50% мольної частки розчиненої речовини. 
Це свідчить про те, що 1 молекула ацетону утворює асоціат із 1 молекулою 
хлороформу. Існування такого комплексу підтверджено іншими 
дослідженнями [9*]. Таким чином, для даного розчину можна застосувати 
модель з найпростішим типом комплексів (1-1). Порівняння розрахунку з 
експериментом дає можливість знайти матеріальні параметри системи – 
парціальні коефіцієнти нелінійної взаємодифузії nmd . Відхилення між 
експериментальною та розрахованою концентраційними залежностями 
коефіцієнта дифузії складає менше 2%.  

В рамках даного підходу проведено аналогічний аналіз для 24 
молекулярних розчинів з центральносиметричною концентраційною 
залежністю ентальпії та з коефіцієнтами дифузії, що при крайніх значеннях 
концентрацій мають різні величини; знайдено відповідні матеріальні 
параметри. Відхилення теоретичного розрахунку від експерименту не 
перевищує кількох відсотків.  
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 Рис. 3. Порівняння розрахунку (суцільна лінія) з експериментом [8*] (точки) 
для розчину ацетон-хлороформ при 250С. Параметри розрахунку: d12=3.71, 
d13=3.43, d23=0.47, γ=1.36, відносне середньоквадратичне відхилення 1,79%. 
 

У третьому підрозділі міститься детальний аналіз розглянутої методики 
для розчину ацетон-бензол [11*], наведено розроблений механізм 
знаходження розподілу відносних об’ємів компонент розчину. 

В п’ятому підрозділі представлено аналіз температурної залежності 
коефіцієнтів дифузії для розчину ацетон-хлороформ (рис. 4а). Матеріальні 
параметри мають температурну залежність, схожу на лінійну (рис. 4б). При 
зростанні температури стала хімічної реакції зменшується, що можна 
пояснити збільшенням інтенсивності процесів розпаду комплексів зі 
збільшенням T .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)                                                           б) 
Рис. 4. Температурна залежність коефіцієнтів взаємодифузії розчину ацетон-
хлороформ для температур 25, 40, 550С. 
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 Четвертий розділ присвячений огляду застосування теорії нелінійної 
дифузії для більш складних рідинних систем – водних розчинів спиртів. Для 
системи метиловий спирт-вода встановлено, що утворюється комплекс 
(гідрат спирту) типу 1-1, а обидві компоненти мають ефективні асоціати 
степеня 3, знайдено матеріальні параметри системи. Максимальне 
відхилення не перевищує 5,25% (рис. 5а). 

Для водного розчину етилового спирту в межах трикомпонентного 
наближення гарного збігу теоретичних і експериментальних отримати не 
вдалося, відхилення складає понад 20% (рис. 5б). Результати з найменшою 
розбіжністю експериментальних даних та теоретичного моделювання 
отримано для ефективного комплексу типу 3-3. Це можна пов’язати із 
складнішою структурою рідинної системи, оскільки із літератури відомо, що 
при змішуванні з водою етилового спирту утворюються не один, а декілька 
типів комплексів (за Менделєєвим: типи 1-3, 3-1, 1-12).  

 
Для пропилового спирту відхилення перевишувало 80%. Це є 

свідченням про наявність багатьох принципово різних типів комплексів, 
сукупність яких не можна звести до одного «ефективного» комплексу. Таким 
чином, аналізуючи властивості дифузії можна робити висновки щодо 
структурних особливостей розчинів. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    а)       б) 

Рис. 5. Порівняння розрахунку (суцільна лінія) з експериментом [13*] (точки) 
для розчину спирту при 250С: а) метилового (параметри розрахунку: 
d12=0.15, d13=2.13, d23=1.48, γ=2.69, відхилення 5,25%), б) етилового 
(параметри розрахунку: d12/=1.00, d13/=0.90, d23/=0.05, γ=65, відхилення 
21,81%). 

 
Отримані результати мають кореляцію із концентраційною поведінкою 

ентальпії [10*]: відповідна крива для метилового спирту/вода має вигляд, 
близький до симетричного, для розчину етиловий спирт/вода спостерігається 
значне зміщення кривої в бік малих концентрацій (при підвищенні 
температури починає спостерігатися зміна знаку), а для пропилового 
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 спирту/вода відбувається зміна знаку кривої ентальпії на інтервалі 
концентрацій від 0 до 1. Таким чином, у водному розчині метилового спирту 
ще можливо застосувати трикомпонентну схему, а у більш складних спиртах 
– тільки дуже наближено, оскільки в них виникають декілька типів 
комплексів [11*,12*]. 

У другому підрозділі проведено аналіз експериментальних залежностей 
об’ємних характеристик розчинів від концентрації спиртів у воді. На рис. 6 
представлено розподіл відносних об’ємів складових розчину для водного 
розчину метилового спирту, для якого спостерігається гарний збіг із 
розрахунком, максимальна кількість комплексів сягає 60% об’єму. 
Аналогічний аналіз для етилового спирту показав, що кількість комплексів 
наближається до 40%, але різниця впливу різних структурних одиниць на 
процеси дифузії є значною. 
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1,00
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Mi

M  total
1  Рис. 6. Відносні об’єми компонент для водного розчину метилового спирту 

при 250С. Точки – дані [12*], суцільні лінії – розрахунок, здійснений в 
представленій роботі. 

 
У третьому підрозділі аналітично досліджено зв’язок процесів 

комплексоутворення і від’ємного надлишкового об’єму (контракції), 
порівняно величину останнього з кількістю комплексів (гідратів). Для 
метилового спирту спостерігається гарне узгодження розрахованих та 
виміряних залежностей (рис. 7а), а помітне відхилення значень для етилового 
спирту (рис. 7б) можна пояснити тим, що в даній системі насправді 
утворюється декілька типів комплексів. Ці результати є ілюстрацією 
можливостей і границь застосування трикомпонентної моделі. 

В п’ятому розділі представлено узагальнення запропонованої моделі 
для врахування кількох типів комплексів. На прикладі водного розчину 
оцтової кислоти в першому підрозділі наведено порівняння застосування 
трикомпонентної і п’ятикомпонентної моделі, що складається з молекул 
речовини і розчинника у чистому вигляді, їх димерів та комплексу, знайдено 
ефективні параметри таких систем.  
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a)                                                           б) 
Рис. 7. Співставлення контракції (від’ємного надлишкового об’єму розчину) 
та об’єму гідратів спирту при 250С у водних розчинах спиртів: а) метиловий, 
б) етиловий. 

 
У другому підрозділі представлено чотирикомпонентну модель 

середовища, що враховує два усереднених типи комплексів, виведено 
рівняння для концентраційної залежності коефіцієнта взаємодифузії такої 
системи  
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і розроблено методику знаходження відносних об’ємів комплексів у системі. 
(тут позначено: 13 12 13 1 13 1 23 ,q d d d d      14 12 14 2 14 2 24q d d d d     , 

34 1 23 1 34 2 24 2 34q d d d d       , ηi – об’ємні частки розчиненої речовини і 
розчину в комплексі відповідно). Даний підхід демонструє універсальність та 
гнучкість представленої методики, придатної для врахування більшого числа 
компонент системи.  

У додатку показано, що модель «обміну позиціями» методично 
придатна для комп’ютерного моделювання динаміки дифузійного 
транспорту, числовими методами визначено параметри просторово-часових 
флуктуацій концентрацій молекул, які до теперішнього часу аналітично ще 
не розраховані. 
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 ВИСНОВКИ 

 У роботі розглянуто вплив процесів комплексоутворення на нелінійну 
дифузію у багатокомпонентних рідинних системах. За результатами 
проведених досліджень можна зробити такі висновки: 

1. На основі теорії нелінійної дифузії показано, що основні 
особливості концентраційної залежності швидкості дифузійного переносу 
компонент рідинної системи нерозривно пов’язані із процесами 
утворення/розпаду комплексів чи асоціатів; і можна дослідити особливості 
структурного складу молекулярних розчинів ряду речовин та отримати 
кількісні характеристики квазіхімічних реакцій виходячи лише з аналізу 
особливостей дифузії у таких системах. 

2. Запропоновано модель, у якій бінарний молекулярний розчин з 
частинками, що постійно змінюють партнерів взаємодії (багаточастинкова 
задача), замінюється ідеальною тернарною моделлю – трикомпонентною 
системою, компоненти якої не взаємодіють (сукупність одночастинкових 
задач).  

3. Для молекулярних розчинів сформульовано умови, при яких 
закон нелінійної дифузії може бути записаний у формі закону Фіка із 
коефіцієнтом дифузії, що залежить від концентрації речовин у явному 
вигляді. Для бінарного розчину аналітично знайдено вираз для ефективного 
коефіцієнта взаємодифузії з урахуванням квазіхімічних реакцій на основі 
тернарної моделі системи. Розвинуто методику його знаходження для моделі 
системи, що включає більше ніж три компоненти. 

4. Показано, що введення третьої компоненти у молекулярному 
розчині у вигляді ефективного комплексу типу 1-1 можливе при виконанні 
двох умов: ентальпія змішування має екстремум при молярному 
співвідношенні 1:1 і на границях повного інтервалу розчинення значення 
коефіцієнта взаємодифузії відрізняються між собою. Аналітично виведено 
систему рівнянь для знаходження парціальних коефіцієнтів нелінійної 
дифузії для таких систем. 

5. На прикладі бінарних молекулярних розчинів (які задовольняють 
умовам п.4) показано, що розвинутий підхід дозволяє описати 
експериментально визначені концентраційні залежності коефіцієнта дифузії з 
досить високою точністю (до 2%). При цьому парціальні коефіцієнти 
нелінійної взаємодифузії є константами, що доводить можливість їх розгляду 
як матеріальних параметрів речовини. 
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 АНОТАЦІЯ 

 
Ніконова В.В. Вплив комплексоутворення на нелінійну дифузію в молекулярних розчинах. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. –
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2016. 

Дисертація присвячена теоретичному дослідженню багато-
компонентних молекулярних рідинних розчинів з неоднорідним просторовим 
розподілом концентрації компонент системи. В роботі застосовано теорію 
нелінійної дифузії для опису процесів перенесення речовини у бінарних 
рідинних системах за умови протікання квазіхімічних реакцій. Встановлено, 
що дифузія в таких системах залежить від процесів комплексоутворення, а 
опис дифузії – від моделі рідинних систем. Використовується 
трикомпонентна модель, в рамках якої єдина багаточастинкова задача 
замінюється на сукупність одночастинкових. Застосовуючи комплексно-
асоціативну модель рідини досліджено структурний склад розчину і 
отримано кількісні характеристики хімічних реакцій, виходячи лише з 
аналізу особливостей дифузії. 

В рамках запропонованої методики аналітично знайдено вираз для 
ефективного коефіцієнта взаємодифузії для бінарного рідинного розчину з 
урахуванням квазіхімічних реакцій. Перевірено можливість його 
застосування для великої кількості рідинних систем. Запропоновано 
методику визначення парціальних коефіцієнтів нелінійної взаємодифузії. 

Для опису явища дифузії в трикомпонентній системі досліджено умови 
можливості застосування найпростішого типу комплексу, до складу якого 
входять лише по одній молекулі речовини та розчинника. 

Розроблено метод візуалізації дифузійного процесу з урахуванням 
обміну позиціями між молекулами і розроблено відповідне програмне 
забезпечення. Продемонстровано динаміку розмивання первісно різкої межі 
між двома різними рідинами, виникнення флуктуацій просторового 
розподілу концентрації частинок.  

Ключові слова: нелінійна дифузія, ефективний коефіцієнт 
взаємодифузії, міжмолекулярна взаємодія, комплексоутворення, асоціат, 
комплекс, квазіхімічна реакція, молекулярні розчини, обмін позиціями. 
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Диссертация посвящена теоретическому исследованию много-
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 компонентных молекулярных смесей с неоднородным пространственным 
распределением концентраций компонент системы. В работе использована 
теория нелинейной диффузии для описания процесса переноса вещества в 
двухкомпонентных жидкостных системах при условии протекания 
квазихимических реакций, в результате которых возникают неустойчивые 
соединения. Установлено, что процессы комплексообразования влияют на 
диффузию в таких системах, а описание диффузии зависит от модели жидкой 
среды. Образование и распад комплексов являются нелинейными 
процессами.  

На основе комплексно-ассоциативной модели жидкости исследован 
структурный состав молекулярных растворов. Исходя лишь из анализа 
особенностей диффузии получены количественные характеристики 
химических реакцій (константы равновесия). При этом реальный бинарный 
раствор заменяется идеальной трехкомпонентной системой со следующими 
составляющими: ассоциаты растворяемого вещества и рас творителя, а также 
усредненный («эффективный») комплекс. В рамках предложенной методики 
аналитически найдено выражение для концентрационной зависимости 
эффективного коэффициента взаимодиффузии для бинарного раствора с 
учетом квазихимических реакций. Проверена возможность его 
использования для большого количества сред. Предложена методика 
определения коэффициентов нелинейной взаимодиффузии, играющими роль 
материальных параметров среды. 

При описании диффузии в трехкомпонентной системе исследованы 
условия использования простейшего типа комплекса (1-1), в состав которого 
входят лишь по одной молекуле вещества и растворителя. Такими условиями 
являються: наличие экстремума энтальпии смешивания жидкостей при 
мольном соотношении один к одному и разные значения концентрационной 
зависимости коэффициента взаимодиффузии при нулевой и максимальной 
концентрации растворенного вещества. Для такой модели, сравнивая 
экспериментальные данные и теоретический расчет, можно найти 
коэффициенты взаимодиффузии и константу равновесия. 

Рассмотрена возможность применения представленной 
трехкомпонентной модели раствора для водных растворов спиртов. Для 
метилового спирта наблюдается хорошее соответствие расчетных и 
экспериментальных зависимостей, а существенное отклонение 
соответствующих кривых для этилового и пропилового спиртов объясняется 
наличием нескольких типов комплексов в таких систем. 

Разработан метод моделирования с целью визуализации 
диффузионного процесса с учетом модели обмена позициями между 
молекулами (последнее является основой теории нелинейной диффузии). 
Разработано соответствующее программное обеспечение, 
продемонстрирована динамика размытия первоначально резкой границы 
между двумя разными жидкостями, возникновение флуктуаций 
пространственного распределения концентрации частиц.  
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 Ключевые слова: нелинейная диффузия, эффективный коэффициент 
взаимодиффузии, межмолекулярное взаимодействие, комплексообразование, 
ассоциат, комплекс, квазихимическая реакция, молекулярные растворы, 
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Nikonova V.V. The influence of complex formation on nonlinear diffusion in molecular solutions. – Manuscript. 
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This thesis is dedicated to the theoretical study of multicomponent molecular 
solutions with nonhomogeneous spatial distribution of the system component 
concentration. In this research the theory of nonlinear diffusion processes is 
applied to describe mass transfer in two-component liquid systems provided the 
flow of quasi-chemistry reactions. Multiparticles task was replaced by summation 
of singleparticle tasks. It was established that the diffusion of such systems 
depends on the complexation process and the description of diffusion depends on 
the liquids model. Applying complex-associative model, structural composition 
solution was studied and quantitative characteristics of chemical reactions, based 
only on the diffusion characteristics analysis, were obtained. 

In the frames of the proposed analytical methods, the expression for 
effective mutual diffusion coefficient for binary mixtures with the presence of 
quasi-chemistry reactions was found. The possibility of its application to a large 
number of molecular solutions was tested. The method of determining partial 
mutual diffusion coefficients was presented. 

To describe the phenomenon of diffusion in three-component system 
conditions the possibility of using the simplest type complex, which consists of 
only one molecule of substance and one molecule of solvent, was investigated. 

The method of imaging diffusion process is presented with taking into 
account the exchange positions between molecules and the corresponding software 
is developed. It visually shows the dynamics of erosion, initially sharp boundary 
between two different fluids, the occurrence of fluctuations in spatial distribution 
of particles concentration. 

Key words: nonlinear diffusion, effective diffusion coefficient, 
intermolecular interaction, associate, complex, quasi-chemical reaction, molecular 
solutions, positions exchanging.  

 


