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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Рідкі розчини 

полiвiнiлового спирту (ПВС) використовуються у текстильній та паперовій 

промисловості, сільському господарстві, фармакології та медицині. Водні 

розчини ПВС широко застосовуються в медицині як кріогелі та полімерні 

матриці для лікарських форм, як плiвкоутворювачi для покриття таблеток i 

поживнi середовища, входять до складу мембран для розділення газів і 

дiалiзу [1*]. Використання ПВС для біомедичних потреб зумовлене його 

здатністю до біодеградації з подальшим виведенням організмом. Із 

розвитком нанотехнологій розчини ПВС все активніше використовуються у 

медицині та фармакології для інкапсуляції бактерій [2*], стабілізації 

наночастинок металів [3*] та контрольованої доставки ліків [4*]. Проте 

деталі молекулярних механізмів, що використовуються у відповідних 

технологічних процесах, та зміни властивостей розчинів ПВС у часі 

потребують подальших фізичних обґрунтувань. 

Дослідження динаміки макромолекул у розчинах полівінілового спирту 

(ПВС) у залежності від концентрації, температури та природи розчинника 

покликане з’ясувати молекулярні механізми формування структурних 

властивостей макромолекул, що особливо важливо для розуміння фізико-

хімічних механізмів контрольованої доставки лікарських форм. Фізичні 

властивості розчинів ПВС не є стаціонарними, а зазнають змін у часі, що 

може бути обумовленим процесами гелеутворення та/або спінодального 

розпаду. Інакше кажучи, це є фізичні чинники, які формують процес 

встановлення рівноваги у розчині. Тому дослідження нерівноважних 

властивостей водних і неводних розчинів полівінілового спирту у широкому 

діапазоні концентрацій і температур є актуальними для вивчення способів 

таргетної доставки лікарських форм, розв’язання технічних завдань і 

створення композицій із прогнозованими характеристиками. 

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

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на кафедрі 

загальної фізики і математики фізико-математичного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. Зміст роботи узгоджений із планом роботи кафедри за 

науково-дослідною темою «Дослідження фізико-хімічних властивостей 

бінарних систем у конденсованому стані» (№ ДР 0117U003238). 

Мета та завдання досліджень. Метою роботи є дослідження 

особливостей концентраційної та температурної поведінки макромолекул 

полівінілового спирту у водних та диметилсульфоксидних (ДМСО) розчинах, 

а також встановлення природи зміни у часі фізичних властивостей розчинів 

ПВС.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

• з’ясувати природу зсувної в’язкості розчинів ПВС у ДМСО і воді; 
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• дослідити вплив концентрації, температури та природи розчинника на 

структуру макромолекулярних клубків ПВС; 

• визначити вплив розподілу речовини у макромолекулярному клубку на 

зсувну в’язкість розчинів; 

• проаналізувати застосовність коміркових підходів для розбавлених 

розчинів ПВС; 

• співвіднести часові осциляції діелектричної проникності розчинів ПВС 

у ДМСО з молекулярними процесами у рідинній системі; 

Об’єктом дослідження є процеси зміни структури розчинів ПВС у 

диметилсульфоксиді та воді. 

Предмет дослідження – структурні та нерівноважні властивості 

розчинів ПВС у залежності від температури та концентрації. 

Методи дослідження. Для дослідження структурних і нерівноважних 

властивостей розчинів ПВС у дисертаційній роботі застосовані метод 

низькочастотної діелектричної спектроскопії, метод капілярної віскозиметрії, 

пікнометричний метод та методи математичного моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено застосовність 

коміркових моделей для опису в’язкості розбавлених розчинів ПВС. 

Доведено, що модель макромолекули з відносно твердим кором (ядром) та 

розрідженою периферією (опушкою) адекватно описує архітектуру 

макромолекулярних клубків полівінілового спирту в диметилсульфоксиді та 

воді для розбавлених розчинів. Показано, що належне врахування 

гідродинамічної взаємодії та вказаного розподілу речовини всередині 

макромолекулярного клубка дозволяє адекватно відтворювати в’язкість 

розчинів ПВС як функцію температури та концентрації впритул до значень 

об’ємної концентрації макромолекул φ≤0.5.  

Уперше зареєстровано довготривалі коливання у часі діелектричної 

проникності концентрованих розчинів ПВС у ДМСО, які свідчать про 

періодичні зміни структури розчину полімеру. Запропоновано фізичну 

модель, згідно якої часові осциляції діелектричної проникності 

концентрованих розчинів ПВС у ДМСО пов’язані з формуванням 

мікронеоднорідної структури розчинів. Побудовано математичну модель 

згасаючих гармонічних коливань і визначені характерні часи життя 

мікронеоднорідностей у концентрованих розчинах ПВС у ДМСО. Показано 

існування подібності між процесами встановлення рівноваги у розчинах ПВС 

та розчинах одноатомних спиртів. Уперше застосовано закон подібності для 

опису часових залежностей встановлення рівноваги у розчинах ПВС-ДМСО і 

гліцерин-вода. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

дають змогу прогнозувати структурні властивості макромолекул ПВС у 

залежності від концентрації, температури і природи розчинника. Вони 

враховують існування довготривалих процесів встановлення рівноваги у 

розчинах, які впливають на результати експериментів із вимірювання 

швидкості поширення та поглинання звуку, зсувної в’язкості та 

теплопровідності. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою, в якій висвітлені ідеї та розробки автора, що дозволили розв’язати 

поставлені завдання. Запозичені в роботі гіпотези, положення чи ідеї інших 

авторів мають відповідні посилання і використані тільки для підкріплення 

ідей здобувача. Усі наукові результати, положення та висновки, що 

виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. Вибір тематики, 

постановка мети і завдань дослідження здійснено дисертантом разом із 

науковим керівником – д. ф.-м. н., проф. О. П. Руденком. 

У працях, виконаних у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає 

у проведенні експериментальних вимірювань та обробці їх результатів. 

Здобувач брав активну участь в інтерпретації та обговоренні отриманих 

результатів, формулюванні висновків і підготовці публікацій [1-15] до друку. 

У роботах [1, 2, 4, 5] представлені результати проведених дисертантом 

експериментальних вимірювань в’язкості розчинів ПВС та їх обробка за 

допомогою методів математичного моделювання. Особистий внесок здобувача 

у роботі [6] полягає у обробці експериментальних результатів та 

формулюванні висновків разом із науковим керівником. У роботах [3, 7] 

особистий внесок дисертанта полягає у проведенні серії експериментальних 

вимірювань діелектричної проникності концентрованих розчинів ПВС у 

ДМСО протягом тривалого проміжку часу та виявленні часових осциляцій 

діелектричної проникності розчинів ПВС, запропонована математична модель 

згасаючих гармонічних коливань і показана подібність між процесами 

встановлення рівноваги у розчинах ПВС та розчинах одноатомних спиртів. 

Апробація результатів дисертації. Представлені в роботі результати 

оприлюднені на міжнародних та всеукраїнських конференціях: 6th, 7th and 8th 

International Conference «Physics of Liquid Matter: Modern Problems» (PLMMP-

2014, PLMMP-2016, PLMMP-2018, Kyiv, Ukraine); XXV и 

XXVI Международная научно-практическая конференция аспирантов, 

магистрантов и студентов «Физика конденсированного состояния» (ФКС-ХХV 

(2017), ФКС-ХХVI (2018), г. Гродно, Республика Беларусь); V Міжнародна 

науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі 

сучасних технологій» (2016, м. Тернопіль, Україна); Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого 

стану речовини» (2015, м. Миколаїв, Україна); ХІІІ Українська конференція з 

високомолекулярних сполук (2013, м. Київ, Україна). 

Публікації. Основні матеріали та результати дисертації опубліковані у 

7 статтях [1-7] у наукових фахових журналах. Вони доповнюються також 

науковими повідомленнями в матеріалах та тезах доповідей на наукових 

конференціях, основні з яких [8-15] наведено у списку опублікованих праць 

за темою дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел 

(213 найменувань). Загальний обсяг дисертації складає 154 сторінки, у тому 

числі 111 сторінок основного тексту. Дисертація містить 29 рисунки, 

5 таблиць і додаток. 



 4 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

висвітлено її зв’язок з науковими програмами, сформульовано мету та 

завдання дослідження, відображено наукову новизну і практичне значення 

отриманих результатів, вказано особистий внесок автора, надано відомості 

про апробацію результатів, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі проведено аналіз нерівноважних властивостей 

розчинів ПВС. Представлено огляд існуючих результатів теоретичних та 

експериментальних досліджень структури макромолекул у рідких розчинах, 

зокрема наведено уявлення про можливі конфігурації та конформаційні 

переходи макромолекул, стани розчинів у залежності від концентрації. 

Висвітлено особливості явищ переносу в розчинах ПВС та можливості їх 

відтворення за допомогою коміркових моделей зсувної в’язкості розбавлених 

розчинів макромолекул. Проаналізовано причини, наслідки та особливості 

зміни з часом фізичних властивостей розчинів ПВС. 

У другому розділі описано методики експериментальних вимірювань та 

методика приготування розчинів ПВС, проведений аналіз похибок 

вимірювань.  

Кінематична в’язкість отримана за допомогою капілярних віскозиметрів 

типу ВПЖ-2 з похибкою 1.0 %; густина вимірювалась пікнометричним 

методом із похибкою 0.05 % за допомогою стандартних методик. 

Діелектрична проникність розчинів ПВС досліджувалась у частотному 

інтервалі (0,5200) кГц при температурі (290±1) К з сумарною відносною 

похибкою вимірювань не більше 2.0 %. Установка для дослідження 

електричних властивостей рідинних систем відповідає функціоналу моста 

змінного струму Р5083 і апробована на класичних рідинах. Призначений для 

визначення електричних характеристик рідин у діапазоні (0,5200) кГц 

вимірювальний міст складається з: електронного моста, виконаного з 

використанням операційних підсилювачів і суматора напруг; блока живлення 

операційних підсилювачів; вимірювального плоского конденсатора, 

пластини якого покрито фторопластовими плівками для збільшення 

активного опору рідин; генератора сигналів низькочастотного Г3-118; 

мілівольтметра В3-38, який слугує індикатором рівноваги електронного 

моста. Діелектричну проникність визначали як відношення ємності 

конденсатора з розчином до ємності того ж конденсатора у повітрі. 

У третьому розділі на основі експериментальних даних із в’язкості 

розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді за допомогою 

теорії зсувної в’язкості розчинів макромолекул Маломужа-Орлова 

досліджено концентраційні та температурні залежності ефективних радіусів 

макромолекул полівінілового спирту в розбавлених розчинах. 

У розбавлених розчинах гнучколанцюгових полімерів, до яких належить 

полівініловий спирт, ізольовані макромолекули знаходяться у згорнутих 

клубкоподібних конформаціях [5*]. Тобто з певними застереженнями 

макромолекулярні клубки наближено можна вважати сферичними 
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частинками. За теорією Айнштайна, згідно з якою молекула розчиненої 

речовини розглядається як тверда сфера, а розчинник – як суцільне 

середовище [6*], для середньої в’язкості розчину сферичних частинок маємо: 









+= 

2

5
10 ,      (1) 

де 0  – в’язкість розчинника,   – об’ємна концентрація частинок 

(макромолекулярних клубків). Лінійна залежність зсувної в’язкості від 

об’ємної концентрації свідчить про нехтування гідродинамічною взаємодією 

між макромолекулярними клубками. Проте формула (1) застосовна для 

об’ємних концентрацій 1.0 . 

Із зростанням концентрації розчину суттєвими стають гідродинамічні 

взаємодії між макромолекулами. Їх врахування вперше було здійснено 

Бетчелором [7*], який запропонував формулу: 









+++= ...2.5

2

5
1 2

0  ,     (2) 

що узагальнює формулу Айнштайна до об’ємних концентрацій 2.0 . 

Підкреслюється, що узагальнення методу Бетчелора стикається з 

труднощами у знаходженні суми ряду і розв’язанні питання про його 

збіжність. 

Подальший прогрес у знаходженні зсувної в’язкості більш 

концентрованих розчинів макромолекул є пов’язаним із використанням 

коміркових моделей [8*]. У них враховується, що збурення гідродинамічних 

потоків частинками суспензії локалізуються, головним чином, усередині 

сферичної комірки, яка оточує частинку. Також вважається, що на межі 

комірки нормальна складова швидкості збурення і тангенціальна напруга 

дорівнюють нулю, що означає відсутність тертя на зовнішній поверхні 

комірки. Зокрема у роботах [8*-9*] показано, що в’язкість достатньо 

концентрованої суспензії визначається співвідношенням, яке надалі 

називатимемо формулою Маломужа-Орлова: 

)1(211)1(

)1(

2
0






−+−+−

−
= , (3) 

де 0  – в’язкість розчинника,   – середня в’язкість розчину, ( )30 / RR= , 0R  

– радіус частинки суспензії, R  – радіус комірки. При 0→  і 1→  

асимптотики   приймають очікувані значення: 









→
−

→+++

=
.1,

)1(3

2

,0...),1(

0

2
0







     (4) 

Таким чином, задача визначення середньої в’язкості суспензії зводиться 

до встановлення взаємозв’язку параметра моделі ( )30 / RR=  з величиною 

питомого об’єму VV /0= , яка вимірюється експериментально, де 0V  – 

сумарний об’єм, який займають частинки суспензії, V  – об’єм системи. 
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Відзначимо, що питомий об’єм також може бути визначений за 

формулою: 

( )33

0 8/
3

4
GRR 








=


 ,      (5) 

де GR  має смисл середньої відстані між частинками суспензії. У роботі [9*] 

показано, що: 

( ) GRR ...2

210 +++=  ,    (6) 

де i  є відомими коефіцієнтами, підібраними у такий спосіб, щоб у 

розбавлених розчинах відтворювався розклад (2). Комірковий підхід 

дозволяє описати поведінку середньої в’язкості суспензії в інтервалі значень 

об’ємної концентрації частинок: 5.0 , що фактично співпадає з густиною 

суспензії, яка відповідає контакту всіх частинок [8*, 9*]. 

Аналіз застосовності коміркових підходів для опису зсувної в’язкості 

розбавлених розчинів ПВС показує, що найбільш адекватною є формула 

Маломужа-Орлова, яка дозволяє моделювати поведінку зсувної в’язкості аж 

до концентрацій перекриття макромолекулярних клубків. 

Наведені теоретичні викладки потребують перегляду моделі 

макромолекулярного клубка у розчині. Із певними застереженнями 

макромолекулярні клубки наближено вважатимемо сферичними частинками, 

які складаються з відносно твердого кора (ядра) та розрідженої периферії 

(опушки) [10*]. Така структура розподілу речовини у макромолекулі напряму 

проявляється у поведінці зсувної в’язкості розчинів макромолекул (рис. 1).  

Для опису концентраційних 

залежностей зсувної в’язкості 

розчинів ПВС у воді та ДМСО 

необхідно перейти від масової 

концентрації розчину С до об’ємної 

концентрації   макромолекулярних 

клубків. Очевидно, що вони пов’язані 

між собою співвідношенням:  

w

A

M

CNR

3

4 3
 = ,  (7) 

де NRR 0=  – радіус 

макромолекулярного клубка; N – 

середня кількість мономерів у макромолекулі ПВС; 5.20 =R  Å – мінімальна 

довжина мономера ПВС;   – густина розчину; AN  – стала Авогадро; wM  – 

середньомасова молекулярна маса ПВС. Для узгодження концентраційної 

залежності зсувної в’язкості розчину з формулою Маломужа-Орлова 

необхідно прийняти, що ефективний радіус макромолекули effR , який 

співпадає з розміром кору, є суттєво меншим від величини NRR 0= . 

Для знаходження ефективного радіусу макромолекули ми 

використовуємо наступний алгоритм: 

)(r

effR R r

кор периферія 

Рис. 1. Схема розподілу густини в 

макромолекулі полівінілового спирту. 
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1) ефективний радіус макромолекули визначається за формулою: 
3/1

4

3








= eff

A

w
eff

CN

M
R 


 ,     (8) 

де wM  – середньомасова молекулярна маса ПВС,   і C  – густина і масова 

концентрація розчину; AN  – стала Авогадро; 

2) eff  – ефективна об’ємна концентрація макромолекул у розчині, що 

визначається зі співпадіння зсувної в’язкості розчину sol  зі значенням 

][ effMO  , яке надається формулою Маломужа-Орлова:  

][ effMOsol  = .      (9) 

Зазначимо, що eff  є суттєво меншою у порівнянні з величиною, 

розрахованою за формулою (7).  

Використовуючи експериментальні дані та формулу для зсувної 

в’язкості Маломужа-Орлова, шляхом обробки експериментальних даних за 

вказаним алгоритмом отримано концентраційні залежності ефективних 

радіусів макромолекул ПВС вздовж ізотерм для розчинів у ДМСО та воді 

(рис. 2).  

Концентраційні залежності ефективних радіусів макромолекул 

полівінілового спирту у ДМСО представляють собою сімейство нелінійних 

спадних кривих, причому величина CR  /  з ростом температури 

збільшується (рис. 2a). Із рис. 3a видно, що температурні залежності 

ефективних радіусів макромолекул ПВС у ДМСО в межах похибок 

експерименту носять лінійний характер, причому з ростом концентрації 

нахил прямих зменшується. На рис. 4a представлена поверхня ),( CTfR = , яка 

дає уявлення про температурно-концентраційну залежність ефективних 

радіусів макромолекулярних клубків у розбавлених розчинах ПВС в ДМСО. 

Рис. 2. Концентраційна залежність ефективних радіусів макромолекул 

полівінілового спирту у ДМСО (a) та воді (b) для температур 

293 К (1), 303 К (2), 313 К (3), 323 К (4), 333 К (5), 343 К (6) і 353 К (7). 

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

,%C

Å,R

60

65

70

75

80

85

90

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

,%C

Å,R
(a) (b) 



 8 

Інша картина спостерігається для водних розчинів ПВС (рис. 2b і 3b). У 

межах похибок експерименту в розчинах із концентраціями (0.30.7) мас.% 

ефективний радіус макромолекул залишається незмінним аж до температур 

~330 К. У водних розчинах ПВС з концентраціями (1.65 3.0) мас.% 

ефективний радіус макромолекул нелінійно зменшується з ростом 

температури. На рис. 4b спостерігається «плато» ефективних радіусів 

макромолекул в області відносно низьких температур і концентрацій. 

Рис. 3. Температурна залежність ефективних радіусів макромолекул  

полівінілового спирту у ДМСО (a) та воді (b) для концентрацій  

0,3% (1), 0,5% (2), 0,7% (3), 1% (4), 1,65% (5), 2,32% (6) і 3% (7). 

 

Диметилсульфоксид є кращим за воду розчинником для полівінілового 

спирту, що підтверджено збільшенням ефективних радіусів макромолекул ПВС 

в ДМСО на 15-20% у порівнянні з водними розчинами ПВС (тобто розчинник 

сприяє збільшенню розміру макромолекулярного клубка). Це пояснюється 

кращою спорідненістю ДМСО до ПВС, ніж у випадку води. Аналіз отриманих 

залежностей показує, що у розчинах ПВС аж до концентрації перекриття 

«корів» макромолекулярних клубків роль їх розрідженої периферії є 

несуттєвою, вона слабко впливає на гідродинамічну взаємодію між частинками.  

Рис. 4. Поверхня ефективних радіусів макромолекул полівінілового спирту у 

диметилсульфоксиді (a) та воді (b) як функції температури та концентрації. 

0,30

0,70

1,65

3,00

293
303

313
323

333
343

353

60

65

70

75

80

85

90

.%,масC

Å,R

K,T

0,30

0,70

1,65

3,00

293
303

313
323

333
343

353

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

.%,масC

Å,R

K,T

(a) (b) 

60

65

70

75

80

85

90

283 293 303 313 323 333 343 353 363

1 

4 

5 

6 

7 

3 

2 

Å,R

K,T
56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

283 293 303 313 323 333 343 353 363

1 

4 

5 

6 
7 

3 

2 

K,T

Å,R
(a) (b) 



 9 

Із ростом концентрації периферії макромолекулярних клубків 

перетинаються, але слабко впливають на взаємодію між макромолекулами. 

Подібна поведінка притаманна макромолекулам і при зростанні температури. 

Тут відбувається активізація сегментного руху периферії з температурою, 

проте її внесок у в’язкість розчинів ПВС у порівнянні з внеском відносно 

«твердого» кору є незначним. 

Доповнимо отримані вище данні залежностями концентрації від 

температури 
constR

TfC
=

= )( , при яких радіус макромолекулярного клубка 

залишатиметься незмінним (рис. 5). Ці лінії є характеристичними кривими, 

які дають змогу розрізнити зміни, обумовлені або перекриттям 

макромолекулярних периферій, або їх деформацією внаслідок теплового 

руху. Із рис. 5a видно, що для розчинів ПВС у ДМСО ці залежності мають 

лінійний спадний характер. 

Рис. 5. Залежності концентрації від температури  

розчинів ПВС у ДМСО (a) при сталому радіусі макромолекулярного клубка  

Å)05.075.65(   (1), Å)05.065.68(   (2), Å)05.055.70(   (3)  

та водних розчинів ПВС (b) при сталому радіусі макромолекулярного клубка: 

Å)05.065.59(   (4), Å)05.035.61(   (5), Å)05.045.63(   (6). 

 

Такі ж залежності 
constR

TfC
=

= )(  для водних розчинів ПВС (рис. 5b) 

можна апроксимувати двома прямими з різним кутом нахилу, які 

перетинаються при температурі )2315(   К. Звідси випливає, що при цій 

температурі відбувається зміна мікровластивостей рідинної системи ПВС-

вода. Порівнюючи залежності концентрації від температури при сталому 

маркомолекулярному радіусі для систем ПВС-ДМСО і ПВС-вода, можна 

припустити, що вказані зміни властивостей системи ПВС-вода обумовлені 

зміною властивостей розчинника – води. Як показано авторами роботи [11*], 

при температурі C42  (317 К) у воді відбувається динамічний фазовий 

перехід, при якому має місце суттєва зміна характеру теплового руху 

молекул води та перерозподіл водневих зв’язків. 

Таким чином, зростання концентрації розчину призводить до зростання 

взаємодії між макромолекулярними клубками. Така взаємодія спричинює 

зменшення ефективного радіусу макромолекули. Разом з тим, зміна 

температури при фіксованій концентрації призводить до зростання 
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флуктуацій локальної густини в периферійній частині макромолекулярного 

клубка. Тобто одне і те ж зменшення ефективного радіусу макромолекули 

відбувається як унаслідок регулярного зростання концентрації, так і 

внаслідок зростання флуктуацій густини сегментів у периферії при 

підвищенні температури. Додамо, що теплові флуктуації густини сегментів 

на розрідженій периферії (див. рис. 1) є достатньо суттєвими. Внаслідок чого 

«прозорість» периферії збільшується, а її вплив на зсувну в’язкість 

зменшується. Збільшення концентрації системи обумовлено зміною 

хімічного потенціалу макромолекул, що можна розглядати як реакцію 

системи на зовнішню силу. Це є своєрідним аналогом флуктуаційно-

дисипативної теореми, яка пов’язує між собою відгук системи на зовнішню 

силу з рівноважними флуктуаціями спряженої величини. Можна 

сформулювати аналог флуктуаційно-дисипативної теореми для поведінки 

макромолекул: флуктуації сегментів на периферії макромолекули 

визначаються відгуком системи на зміну хімічного потенціалу 

макромолекул.  

У четвертому розділі обговорюються результати дослідження 

діелектричної проникності концентрованих розчинів ПВС у ДМСО в 

частотному інтервалі (0,5200) кГц при температурі (290±1) К протягом 

значних часових проміжків (близько 3 років). Фізичні властивості розчинів 

ПВС не є стаціонарними, а зазнають змін у часі, що може бути обумовленим 

процесами гелеутворення та/або спінодального розпаду. Інакше кажучи, це є 

фізичні чинники, які формують процес встановлення рівноваги у розчині. 

Метод діелектричної спектроскопіїї як структурно-чутливий метод 

дослідження рідинних систем дозволяє аналізувати зміни надмолекулярної 

структури розчинів. 

Очікуваними були однонаправлені процеси зміни з часом діелектричної 

проникності концентрованих розчинів ПВС у ДМСО. Зростання 

діелектричної проникності концентрованого розчину полімеру з часом 

відповідало б диспергуванню макромолекул у розчиннику, коли 

макромолекули оточені зв’язаними молекулами ДМСО. Зменшення 

діелектричної проникності концентрованого розчину полімеру з часом 

свідчило б про зростання кількості мiжмолекулярних зачеплень, що 

відповідало б процесові формування гелю або іншим часовим змінам 

полімерного розчину («старіння», фотохімічні процеси тощо). 

Проте спостерігаються хвилеподібні зміни з часом діелектричних 

властивостей розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді. На 

рис. 6 представлені залежності діелектричної проникності від часу розчинів 

ПВС у ДМСО з концентраціями 5, 10 і 15 мас.% для частот (0,5200) кГц. 

Як бачимо, спостерігаються коливання в часі діелектричної проникності 

концентрованих диметилсульфоксидних розчинів ПВС, причому чим вища 

частота електричного поля, тим менш помітними є ці зміни. Так для частоти 

200 кГц коливання діелектричної проникності відбуваються у межах 7 %. 

Найбільші коливання діелектричної проникності спостерігаються для 

низьких частот 0,5-2 кГц, зокрема на частоті 500 Гц зміна сягає 30 % 
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початкового значення. Це може 

свідчити про зміну з часом 

надмолекулярної структури 

полімерного розчину: коливання 

можуть відповідати низькочастотним 

процесам перебудови 

міжмолекулярних зв’язків, 

пов’язаними з сегментним рухом 

частин макромолекулярного ланцюга. 

Зміни можуть свідчити про процес 

встановлення термодинамічної 

рівноваги у концентрованих 

полімерних розчинах. Такий висновок 

не викликав би значних дискусій, 

якби не часові проміжки 

експерименту, які сягають 952 доби 

для 10 мас.% розчину ПВС у ДМСО. 

Однак виникає питання: чи можемо 

ми припускати можливість існування 

довготривалих процесів встановлення 

рівноваги у концентрованих 

полімерних розчинах? 

У ряді робіт обговорюється 

питання часових проміжків 

встановлення рівноважного стану у 

водних розчинах одноатомних 

спиртів. У роботах [12*, 13*] 

методами інтегральної інтенсивності 

молекулярного розсіяння світла та 

динамічного розсіяння світла 

показано, що для встановлення 

рівноважного стану водно-спиртових 

розчинів необхідний проміжок часу, 

який може сягати одного-двох тижнів 

після виготовлення розчину. Варто 

звернути увагу, що досліджені 

системи мають міжмолекулярну сітку 

водневих зв’язків, а розміри молекул 

розчинника (вода) і розчиненої 

речовини (аліфатичні одноатомні 

спирти, гліцерин) є близькими, 

співмірними. З іншого боку, для склоподібних речовин, які є аморфними 

системами в метастабільному стані, час досягнення термодинамічної 

рівноваги з певними застереженнями можна вважати таким, що прямує до 

нескінченності. 

Рис. 6. Залежності діелектричної 

проникності від віку розчину ПВС у 

ДМСО з концентрацією 5 мас.% (a), 

10 мас.% (b), 15 мас.% (c) для частот: 

2 кГц (1), 4 кГц (2), 6 кГц (3), 

10 кГц (4), 200 кГц (5). Штриховані 

лінії відповідають апроксимації за 

формулою (11). 
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З енергетичної точки зору, розчинення полімеру відбувається тоді, коли 

сумарна енергія взаємодії полімерних молекул з розчинником перевищує 

енергію взаємодії молекул розчинника одна з одною і взаємодію між 

молекулами самого полімеру. Процес розчинення полімеру, як і 

низькомолекулярної сполуки, супроводжується зменшенням вільної енергії. 

Макромолекули повільно дифундують у розчинник – спостерігається 

тенденція до переходу у гомогенний однофазний розчин. Але ентропія такої 

однофазної системи є відносно низькою, тому система буде намагатися 

перейти до шаруватої структури. Виникають компактні області (прошарки, 

краплини) розчину з різною концентрацією розчиненого компонента. З такою 

ж ситуацією ми стикаємось у водних розчинах низькомолекулярних спиртів, 

зокрема метанолового ряду [12*]. За рахунок флуктуацій відбувається 

постійний перехід до гомогенного розчину та його подальшого 

розшарування. 

Таким чином, встановлення рівноваги у розчині супроводжується 

виникненням у ньому мікронеоднорідної структури, яка реалізується у 

вигляді компактних областей (шарів або краплин) з різною концентрацією 

ПВС. Така структура розчину відповідає максимуму ентропії системи. 

Внаслідок флуктуацій спостерігається постійний перехід одних шарів у другі 

і навпаки. Фактично це означає, що характер релаксації не залежить від 

конкретної молекулярної структури розчинника і розчиненої речовини. 

Тобто можна припустити, що характер релаксації у розчині ПВС-ДМСО 

багато у чому є подібним до того, що має місце у водних розчинах спиртів 

метанолового ряду і гліцерині. Інакше кажучи, часову залежність розмірів 

компактних областей можна описати залежністю: 

( ) 







−=



t

trtr f expsin)( 0 ,     (10) 

де 0r  – початковий розмір мікронеоднорідності,   – характерний час життя 

мікронеоднорідності, а f  – частота, що відповідає осциляціям розміру 

мікронеоднорідностей внаслідок поверхневої дифузії молекул з шару і в шар. 

Зазначимо, що характерний час життя   мікронеоднорідностей також 

пов’язаний із поверхневою дифузією.  

Для апроксимації згасаючих часових осциляцій діелектричної 

проникності концентрованих розчинів ПВС у ДМСО шукатимемо 

співвідношення у вигляді: 

( ) initfm

t
tt 


 +








−= expsin)( ,    (11) 

де f  і   мають той же смисл, що і в формулі (10). Результати апроксимації 

для досліджених розчинів ПВС у ДМСО для частоти 1 кГц представлені на 

рис. 6 та у таблиці 1. 

Згідно висвітлених теоретичних уявлень слід чекати, що значення часів 

життя мікронеоднорідностей та осциляцій їх форми у системах ПВС-ДМСО і 

гліцерин-вода повинні бути пов’язані співвідношенням: 
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Таблиця 1 

Значення характерного часу життя мікронеоднорідності ( ) та частоти осциляцій 

( f ) для досліджуваних концентрацій ПВС у ДМСО для частоти 1 кГц. 

Концентрація ПВС, 

мас.% 

1−

f , 

діб 

 , 

діб 

5 

10 

15 

168.2 

165.3 

159.5 

966.7 

966.7 

966.7 
 

Якщо прийняти згідно роботи [13*] характерний час життя 

мікронеоднорідності у системі гліцерин-вода рівним одній добі, а період 

осциляцій – приблизно 4 години (0.167 доби), тоді зі співвідношення (12) та 

таблиці 1 маємо: 
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                                                 8.9837.966  , 

тобто бачимо, що кінетика процесів встановлення рівноваги у розчинах ПВС-

ДМСО є подібною до такої у водних розчинах гліцерину. 

Вказані аргументи дають нам підставу стверджувати про існування 

довготривалих процесів встановлення термодинамічної рівноваги у 

концентрованих розчинах полівінілового спирту у диметилсульфоксиді. 

Часові проміжки встановлення термодинамічної рівноваги для розчинів ПВС 

у ДМСО видаються ймовірними, якщо брати до уваги, що розміри 

макромолекул розчиненої речовини (ПВС) у різних просторових 

конформаціях і молекул розчинника (ДМСО) можуть відрізнятися на кілька 

порядків. На користь висунутих аргументів свідчить той факт, що внаслідок 

високої в’язкості розчинів полімерів, рівновага у них встановлюється тим 

повільніше, чим вища концентрація полімеру, і може тривати кілька місяців. 

Проте зміни у часі фізичних властивостей розчинів ПВС можуть бути 

обумовленими як процесами гелеутворення та/або спінодального розпаду, 

так і процесом встановлення рівноваги у розчині. 

Обґрунтуємо припущення, що осциляції діелектричної проникності 

концентрованих розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді 

мають флуктуаційну природу та пов’язані з процесами формування та 

зникнення у розчинах мікронеоднорідної структури. Для цього розглянемо 

фазову діаграму водних розчинів ПВС. Згідно роботи [14*], крива золь-гель 

переходу та спінодаль поділяють фазову діаграму водних розчинів ПВС на 

чотири області (рис. 7). Область І відповідає гомогенному розчину. В області 

ІІ відбувається розділення фаз шляхом спінодального розпаду (spinodal 

decomposition), але розчин не зазнає гелеутворення. В області ІІІ 

гелеутворення супроводжується фазовим переходом рідина-рідина (liquid-

liquid phase separation) за механізмом спінодального розпаду. Області ІV 

притаманне гелеутворення без фазового переходу рідина-рідина. 
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Наявність області ІІ на рис. 7 передбачає, що фазовий перехід рідина-

рідина за механізмом спінодального розпаду не завжди викликає 

гелеутворення. Існування області IV означає, що спінодальний розпад не є 

необхідною умовою для гелеутворення. Проте існує область, в якій 

гелеутворення супроводжує спінодальний розпад. Навіть у цьому випадку 

необхідно більше інформації, щоб стверджувати, що основою гелеутворення 

є еволюція тримірної структури фази, багатої на полімер. 

Як відомо, за нормальних умов 

ПВС виявляється малорозчинним у 

більшості розчинників, тому для 

розчинення потрібне нагрівання та 

постійне перемішування. Після 

охолодження до кімнатної 

температури розчини можуть 

опинитися у метастабільному стані – 

спостерігається тенденція до розпаду 

на фази. Розчин знаходиться на межі 

рівноваги, а внаслідок широкого 

молекулярно-масового розподілу 

( 2/ nw MM ), якому завдячує метод 

виготовлення ПВС, відносно 

низькомолекулярні фракції можуть 

опинитися за межами 

термодинамічної сумісності. 

Вважаємо, що фазова діаграма для розчинів ПВС у ДМСО є подібною до 

фазової діаграми водних розчинів ПВС. Більш низька температура 

гелеутворення для системи ПВС-ДМСО може свідчити, що спінодаль на 

фазовій діаграмі розчинів ПВС у ДМСО має розміщуватися нижче спінодалі 

на рис. 7, і при температурі довготривалого діелектричного експерименту 

Т=(290±1) К розчин ПВС у ДМСО знаходився в області гомогенного 

розчину. На користь міркувань про гомогенність розчину ПВС у ДМСО (у 

сенсі області І на фазовій діаграмі) також свідчать і відсутність помутніння 

розчинів за час дослідження (близько 3 років), і відсутність візуально 

помітної зміни їхньої в’язкості. 

Тому швидше за все причиною коливань діелектричної проникності з 

часом є процес встановлення рівноваги у локально-неоднорідному розчині, 

який є візуально прозорим. Часи релаксації можуть сягати (10–510–2) с [13*]. 

За рахунок флуктуацій відбувається постійний перехід до гомогенного 

розчину та його подальше розшарування. 

Таким чином, концентровані розчини ПВС у ДМСО знаходяться у фазі 

гомогенного розчину та схильні до утворення нерівноважних шаруватих 

систем. На нашу думку, довготривалі осциляції діелектричної проникності 

розчинів ПВС у ДМСО за вказаних умов скоріш за все не пов’язані ні з 

гелеутворенням, ні зі спінодальним розпадом, а відбуваються внаслідок 

процесу встановлення рівноважного стану в розчині ПВС. 

Рис. 7. Фазова діаграма водних 

розчинів полівінілового спирту 

(ступінь полімеризації р=500). 

Суцільна лінія – крива золь-гель 

переходу, пунктирна лінія – бінодаль, 

штрихована лінія – спінодаль [14*]. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Методами низькочастотної діелектричної спектроскопії, капілярної 

віскозиметрії та пікнометрії проведено дослідження структурних та 

нерівноважних властивостей розчинів полівінілового спирту у 

диметилсульфоксиді та воді. 

2. Встановлено, що запропонована Маломужем і Орловим формула для зсувної 

в’язкості суспензій може бути використана для опису в’язкості розбавлених 

розчинів ПВС. Вона дозволяє адекватно моделювати в’язкість розчинів ПВС до 

значень об’ємної концентрації макромолекул φ≤0.5, що значно розширює 

застосовність відомих підходів Айнштайна (φ<0.1) та Бетчелора (φ≤0.2). 

3. Показано, що модель макромолекули, яка складається з відносно твердого 

кора (ядра) та розрідженої периферії (опушки), адекватно описує архітектуру 

макромолекулярних клубків полівінілового спирту в диметилсульфоксиді та воді 

для розбавлених розчинів. Доведено, що розподіл речовини у макромолекулі 

ПВС напряму проявляється у поведінці зсувної в’язкості розчинів. 

4. За допомогою формули Маломужа-Орлова встановлено, що температурні 

залежності ефективних радіусів макромолекул ПВС у ДМСО в межах 

похибок експерименту носять лінійний характер. У водних розчинах ПВС 

подібні температурні залежності є більш складними: 1) в області відносно 

низьких температур і концентрацій значення ефективних радіусів 

макромолекул залишаються незмінними; 2) при більш високих 

концентраціях спостерігається їх нелінійне зменшення зі зростанням 

температури. Концентраційні залежності ефективних радіусів макромолекул 

в обох розчинниках носять нелінійний спадний характер.  

5. Уперше виявлено довготривалі коливання у часі діелектричної 

проникності на частотах (0,5200) кГц при сталій температурі (290±1) К у 

концентрованих розчинах низькомолекулярного ПВС у ДМСО, що свідчать 

про періодичні зміни структури розчину полімеру. Найбільші коливання 

діелектричної проникності спостерігаються на низьких частотах (0,5-2) кГц, 

зокрема на частоті 500 Гц зміна сягає 30 % початкового значення. Висунуто 

припущення, що встановлення термодинамічної рівноваги у концентрованих 

розчинах ПВС у ДМСО має довготривалий характер.  

6. Запропоновано фізичну модель, згідно якої часові осциляції діелектричної 

проникності концентрованих диметилсульфоксидних розчинів полівінілового 

спирту мають флуктуаційну природу та пов’язані з формуванням 

мікронеоднорідної структури розчинів. Встановлено існування глибокої 

спорідненості між процесами встановлення рівноваги у розчинах ПВС та 

розчинах одноатомних спиртів. 

7. Уперше застосовано закон подібності для опису часових залежностей 

відповідних станів у розчинах ПВС-ДМСО і гліцерин-вода. Запропоновано 

математичну модель згасаючих гармонічних коливань, яка дає змогу 

визначити характерні часи життя та частоти осциляцій мікронеоднорідностей 

у концентрованих розчинах ПВС у ДМСО. 
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АНОТАЦІЯ 
Хорольський О.В. Структурні та нерівноважні властивості розчинів 

полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 
 

Дисертація присвячена експериментальному дослідженню особливостей 
концентраційної та температурної поведінки макромолекул полівінілового 
спирту (ПВС) у водних та диметилсульфоксидних розчинах, а також 
встановленню природи зміни у часі фізичних властивостей розчинів ПВС. Для 
дослідження структурних і нерівноважних властивостей розчинів ПВС 
застосовані метод низькочастотної діелектричної спектроскопії в діапазоні 
частот (0,5200) кГц при фіксованій температурі (290±1) К, метод капілярної 
віскозиметрії та пікнометричний метод у температурному інтервалі 
(293353) К, методи математичного моделювання. 

Опис зсувної в’язкості розбавлених розчинів ПВС здійснюється за 
допомогою коміркових моделей. Доведено, що модель макромолекули з 
відносно твердим кором (ядром) та розрідженою периферією (опушкою) 
адекватно описує архітектуру макромолекулярних клубків ПВС в 
диметилсульфоксиді (ДМСО) та воді для розбавлених розчинів. Показано, що 
належне врахування гідродинамічної взаємодії та вказаного розподілу речовини 
всередині макромолекулярного клубка дозволяє адекватно відтворювати 
в’язкість розчинів ПВС як функцію температури та концентрації впритул до 
значень об’ємної концентрації макромолекул φ≤0.5.  

Уперше зареєстровано довготривалі коливання у часі діелектричної 
проникності концентрованих розчинів ПВС у ДМСО, які свідчать про 
періодичні зміни структури розчину полімеру. Запропоновано фізичну модель, 
згідно якої часові осциляції діелектричної проникності концентрованих 
розчинів ПВС у ДМСО пов’язуються з формуванням мікронеоднорідної 
структури розчинів та специфікою її руйнації. Показано, що модель згасаючих 
гармонічних коливань вдало відтворює експериментальні закономірності, 
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визначено характерні часи життя мікронеоднорідностей у концентрованих 
розчинах ПВС у ДМСО. Виявлено існування подібності між процесами 
встановлення рівноваги у розчинах ПВС та розчинах одноатомних спиртів. 
Уперше застосовано закон подібності для опису часових залежностей 
встановлення рівноваги у розчинах ПВС-ДМСО і гліцерин-вода. 

Ключові слова: розчини полівінілового спирту у воді та 
диметилсульфоксиді, зсувна в’язкість, структура макромолекулярного клубка, 
нерівноважні властивості розчинів. 
 

АННОТАЦИЯ 
Хорольский А.В. Структурные и неравновесные свойства растворов 

поливинилового спирта в диметилсульфоксиде и воде. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.14. – теплофизика и молекулярная физика. – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2018. 
 

Диссертация посвящена экспериментальному исследованию особенностей 
концентрационного и температурного поведения макромолекул 
поливинилового спирта (ПВС) в водных и диметилсульфоксидних растворах, а 
также установлению природы изменения во времени физических свойств 
растворов ПВС. Для исследования структурных и неравновесных свойств 
растворов ПВС применены метод низкочастотной диэлектрической 
спектроскопии в диапазоне частот (0,5 200) кГц при температуре (290±1) К, 
метод капиллярной вискозиметрии и пикнометрический метод в температурном 
интервале (293353) К, методы математического моделирования. 

Описание сдвиговой вязкости разбавленных растворов ПВС осуществляется с 
помощью ячеечных моделей. Доказано, что модель макромолекулы с относительно 
твердым ядром и разреженной опушкой адекватно описывает архитектуру 
макромолекулярных клубков ПВС в диметилсульфоксиде (ДМСО) и воде для 
разбавленных растворов. Надлежащий учет гидродинамического взаимодействия и 
упомянутого распределения вещества внутри макромолекулярного клубка позволяет 
адекватно воспроизводить вязкость растворов ПВС как функцию температуры и 
концентрации вплотную к значениям объемной концентрации макромолекул φ≤0.5. 

Показано, что температурные зависимости эффективных радиусов 
макромолекул ПВС в ДМСО в пределах погрешностей эксперимента носят линейный 
характер. В водных растворах ПВС подобные температурные зависимости являются 
более сложными: 1) в области относительно низких температур и концентраций 
значения эффективных радиусов макромолекул остаются неизменными; 2) при более 
высоких концентрациях наблюдается их нелинейное уменьшение с ростом 
температуры. Концентрационные зависимости эффективных радиусов макромолекул 
в обоих растворителях носят нелинейный нисходящий характер. 

Впервые зарегистрированы долговременные колебания во времени 
диэлектрической проницаемости концентрированных растворов ПВС в ДМСО, 
которые свидетельствуют о периодических изменениях структуры раствора 
полимера. Предложена физическая модель, согласно которой временные 
осцилляции диэлектрической проницаемости концентрированных растворов 
ПВС в ДМСО связываются с формированием микронеоднородной структуры 
растворов и спецификой ее разрушения. Показано, что модель затухающих 
гармонических колебаний воспроизводит экспериментальные закономерности, 
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определены характерные времена жизни микронеоднородностей в 
концентрированных растворах ПВС в ДМСО. Обнаружено существование 
сходства между процессами установления равновесия в растворах ПВС и 
растворах одноатомных спиртов. Впервые применен закон подобия для 
описания временных зависимостей установления равновесия в растворах ПВС-
ДМСО и глицерин-вода. 

Ключевые слова: растворы поливинилового спирта в воде и 
диметилсульфоксиде, сдвиговая вязкость, структура макромолекулярного клубка, 
неравновесные свойства растворов. 
 

SUMMARY 
Khorolskyi O.V. Structural and non-equilibrium properties of polyvinyl 

alcohol solutions in dimethyl sulfoxide and water. – Manuscript. 
Thesis for a Candidate of Science in Physics and Mathematics by specialty 

01.04.14 – thermophysics and molecular physics. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 
 

The thesis deals with determining the features of concentration and temperature 
behavior of macromolecules of poly(vinyl alcohol) (PVA) in aqueous and dimethyl 
sulfoxide (DMSO) solutions based on experimental data, and defines the nature of 
temporal changes in physical properties of PVA solutions. The method of low-
frequency dielectric spectroscopy in the frequency range (0.5 200) kHz at the 
temperature (290±1) K, the method of capillary viscometry and the pycnometric 
method in the temperature range (293353) K, and the methods of mathematical 
modeling have been used to study the structural and non-equilibrium properties of 
PVA solutions. 

The applicability of cell models for describing the viscosity of dilute PVA solutions 
has been established. It has been proved that the model of a macromolecule with 
relatively hard core and rarefied periphery describes adequately the architecture of 
macromolecular coils of PVA in dimethyl sulfoxide and water for dilute solutions. It has 
been shown that the proper account of the hydrodynamic interaction and the specified 
distribution of matter within the macromolecular coil allow appropriate reproducing of 
the viscosity of the PVA solutions as the function of temperature and concentration close 
to the values of the volume concentration of the macromolecules φ≤0.5. 

The author for the first time has recorded the long-term variations in time of the 
dielectric permittivity of concentrated PVA solutions in DMSO which indicate the 
periodic changes in the structure of the polymer solution. A physical model is 
proposed in which the time oscillations of the dielectric permittivity of concentrated 
PVA solutions in DMSO are related to the formation of the microheterogeneous 
structure of solutions. The mathematical model of fading harmonic oscillations has 
been constructed and the characteristic life periods of the microinhomogeneities in the 
concentrated PVA solutions in DMSO have been determined. It has been proved that 
there is a similarity between the processes of equilibrium determination in PVA 
solutions and aqueous monoatomic alcohols solutions. The similarity law for the first 
has been used to describe the time dependencies of equilibrium determination in PVA 
solutions in DMSO and aqueous glycerol solutions. 

Key words: polyvinyl alcohol solutions in water and dimethyl sulfoxide, shear 
viscosity, macromolecular coil structure, non-equilibrium properties of solutions. 


