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АНОТАЦІЯ 

Хорольський О. В. Структурні та нерівноважні властивості розчинів 

полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна 

фізика. – Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка, МОН України. – 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 (ДМСО) 

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 (0.5 200) кГц при фіксованій температурі 

(290±1) К, метод капілярної віскозиметрії та пікнометричний метод у 

температурному інтервалі (293 353) К, методи математичного моделювання. 

Рідкі розчини полiвiнiлового спирту 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. Використання ПВС для біомедичних потреб зумовлене його 

здатністю до біодеградації з подальшим виведенням організмом. Із 

розвитком нанотехнологій розчини ПВС усе активніше використовуються у 

медицині та фармакології для інкапсуляції бактерій, стабілізації 

наночастинок металів і контрольованої доставки ліків. Проте деталі 

молекулярних механізмів, що використовуються у відповідних 
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технологічних процесах, та зміни властивостей розчинів ПВС у часі 

потребують подальших фізичних обґрунтувань. 

Дослідження динаміки макромолекул у розчинах полівінілового спирту 

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 обумовлено 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. 

Метою роботи є дослідження особливостей концентраційної та 

температурної поведінки макромолекул полівінілового спирту у водних та 

диметилсульфоксидних 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; 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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 у 
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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’язуються з формуванням мікронеоднорідної 

структури розчинів та специфікою її руйнації. Показано, що модель згасаючих 

гармонічних коливань вдало відтворює експериментальні закономірності, 

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. 

Швидше за все причиною коливань діелектричної проникності з часом є 

процес встановлення рівноваги у локально-неоднорідному розчині, який є 

візуально прозорим. За рахунок флуктуацій відбувається постійний перехід до 

гомогенного розчину та його подальше розшарування. 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. 

Ключові слова: розчини полівінілового спирту у воді та 

диметилсульфоксиді, зсувна в’язкість, структура макромолекулярного 

клубка, нерівноважні властивості розчинів. 



 6 

SUMMARY 

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

alcohol solutions in dimethyl sulfoxide and water. – Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate of Science in Physics and Mathematics by specialty 

01.04.14 – thermophysics and molecular physics. – Poltava V. G. Korolenko 

National Pedagogical University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

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 

(0.5200) kHz at the temperature (290±1) K, the method of capillary viscometry 

and the pycnometric method in the temperature range (293 353) K, and the 

methods of mathematical modeling have been used to study the structural and non-

equilibrium properties of PVA solutions. 

Liquid solutions of poly(vinyl alcohol) are used in the textile and paper 

industry, agriculture, pharmacology and medicine. Aqueous PVA solutions are 

widely used in medicine as cryogels and polymeric matrices for pharmaceutical 

forms, as film-forming agents for tablets coating and nutrient media, are part of 

membranes for gas separation and dialysis. The use of PVA for biomedical needs 

is due to its ability to biodegradate with the subsequent excretion of the body. With 

the development of nanotechnologies, PVA solutions are increasingly used in 

medicine and pharmacology to encapsulate bacteria, stabilize metal nanoparticles, 

and for control drug delivery. However, the details of the molecular mechanisms 

used in the corresponding technological processes and the changes in time of the 

PVA solutions properties require further physical substantiation. 
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The study of the macromolecules dynamics in poly(vinyl alcohol) solutions, 

depending on the concentration, temperature and nature of the solvent, is intended 

to elucidate the molecular mechanisms of the formation of the structural properties 

of macromolecules, which is especially important for understanding the physical 

and chemical mechanisms of controlled delivery of pharmaceutical forms. Physical 

properties of PVA solutions are not stationary, but undergo changes in time, which 

may be due to gellation and/or spinodal decomposition processes. In other words, 

these are the physical factors that shape the process of reaching the equilibrium in 

solution. Therefore, the study of non-equilibrium properties of aqueous and non-

aqueous solutions of poly(vinyl alcohol) in a wide range of concentrations and 

temperatures is relevant for the study of the methods of targeted delivery of dosage 

forms, the solution of technical tasks and the creation of compositions with 

predicted characteristics. 

The goal of this work is to study the specificities of the concentration and 

temperature behavior of poly(vinyl alcohol) macromolecules in aqueous and 

dimethyl sulfoxide solutions, as well as to determine the nature of the time 

variation of physical properties of PVA solutions. 

To achieve this goal, the following tasks must be solved: to find out the 

nature of the shear viscosity of PVA in DMSO solutions and water; to investigate 

the influence of concentration, temperature and nature of the solvent on the 

structure of macromolecular vesicles; determine the influence of the distribution of 

the substance in the macromolecular coil on the shear viscosity of the solutions; 

analyze the applicability of cellular approaches for dilute PVA solutions; correlate 

the time oscillations of the dielectric permittivity of PVA in DMSO solutions with 

molecular processes in a liquid system. 

The object of the study is the processes of changing the structure of PVA 

solutions in dimethyl sulfoxide and water. The subject of the study is the structural 

and non-equilibrium properties of PVA solutions depending on temperature and 

concentration. 
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In the thesis, the method of low-frequency dielectric spectroscopy, the 

method of capillary viscometry, the pycnometric method and methods of 

mathematical modeling were used to study the structural and non-equilibrium 

properties of PVA solutions. 

Kinematic viscosity was obtained using capillary viscosimeters of Ubbelode 

type with an error of 1.0%; the density was measured by a picometric method with 

an error of 0.05% using standard techniques. The dielectric permittivity of PVA 

solutions was investigated in the frequency range (0.5 200) kHz at a temperature 

(290±1) K with a total relative measurement error of not more than 2.0%. The 

framework for studying the electrical properties of liquid systems corresponds to 

the functionality of the P5083 AC bridge and is tested on classical fluids. 

The review of existing results of theoretical and experimental studies of the 

structure of macromolecules in liquid solutions is presented, in particular, the 

representation of possible configurations and conformational transitions of 

macromolecules, states of solutions depending on concentration is presented. The 

peculiarities of transfer phenomena in PVA solutions and the possibility of their 

reproduction by means of cellular models of shear viscosity of dilute solutions of 

macromolecules are highlighted. The reasons, consequences and peculiarities of 

changes in time of physical properties of PVA solutions are analyzed. 

The obtained results allow to predict the structural properties of PVA 

macromolecules, depending on the concentration, temperature and nature of the 

solvent. They take into account the existence of long-term equilibrium processes in 

solutions that affect the results of experiments on measuring the velocity and 

absorption of sound, shear viscosity and thermal conductivity. 

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 
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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 in DMSO solutions 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 in DMSO solutions 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 in DMSO solutions 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 in DMSO solutions and 

aqueous glycerol solutions. 

Most likely, the cause of time oscillations of dielectric permittivity is the 

process of equilibrium establishing in a locally inhomogeneous solution that is 

visually transparent. Due to fluctuations there is a constant transition to a 

homogeneous solution and its further stratification. Concentrated PVA in DMSO 

solutions are in the phase of a homogeneous solution and are prone to the 

formation of non-equilibrium layered systems. In our opinion, the long-term 

oscillations of the dielectric permittivity of PVA in DMSO solutions in these 

conditions are most likely not related to either gel formation or spinodal 

decomposition, but occur as a result of the process of equilibrium establishing in 

PVA solution. 

Key words: polyvinyl alcohol solutions in water and dimethyl sulfoxide, 

shear viscosity, macromolecular coil structure, non-equilibrium properties of 

solutions. 
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ВСТУП 

Обґрунтування 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. 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, стабілізації 

наночастинок металів та контрольованої доставки ліків. 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 

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 
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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; 

 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. 
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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-
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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. 
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РОЗДІЛ І  

НЕРІВНОВАЖНІ ПРОЦЕСИ У РОЗЧИНАХ  

ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ 

 

1.1. Конфігурації макромолекул полівінілового спирту у розчині  

Широке використання розчинів полівінілового спирту (ПВС) у 

промисловості, медицині та фармакології вимагає детального 

дослідження та прогнозування їх властивостей. Тому важливою задачею 

фізичної хімії високомолекулярних сполук є з’ясування взаємозв’язку 

між макроскопічними властивостями розчинів полімерів та структурою і 

тепловим рухом макромолекул, внутрішньо- та міжмолекулярною 

взаємодією, особливостями змін конформації макромолекул та 

надмолекулярної структури розчинів у залежності від взаємодії між 

сегментами макромолекул та між ними і розчинником, а також зовнішніх 

чинників [16-23]. Зазначені мікроскопічні властивості можуть бути 

вивчені сучасними методами дослідження розчинів полімерів.  

Із певними застереженнями умовно фізичні властивості 

макромолекул поділяються на електронні та конформаційні [17-21]. Стан 

електронних оболонок атомів макромолекулярного ланцюга визначає 

здебільшого електричні та оптичні властивості полімерних сполук. 

Просторове розміщення атомів у макромолекулярному ланцюзі та 

здатність до вільного обертання навколо одиничних зв’язків визначає 

структуру полімеру та можливі конфігурації макромолекулярного 

ланцюга у просторі – конформації [21, 22]. Саме конформація 

макромолекул визначає особливості міжмолекулярної взаємодії, 

відповідальної за основні фізичні властивості полімерної сполуки.  

Найчастіше просторові конформації макромолекулярних ланцюгів 

досліджуються в рамках модельних уявлень [16, 19], які проте не 

враховують конкретну хімічну структуру ланцюга. Класичною 

ідеалізованою моделлю макромолекули є модель вільносполученого 
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ланцюга, у якій передбачається, що в ідеальному полімерному ланцюзі 

кожен мономер взаємодіє тільки з сусідніми сегментами і не взаємодіє з 

молекулами розчинника. Вважається, що мономери сполучені зв’язками 

визначеної довжини без кореляції за напрямками. Розвиток моделі 

передбачає введення обмежень для олігомерних сполук та 

жорстколанцюгових макромолекул. Із певними застереженнями модель 

вільносполученого ланцюга добре корелює з експериментальними 

результатами для розбавлених розчинів у  -розчиннику та для 

полімерних розплавів [19-22, 24]. Серед інших теоретичних підходів 

варто виділити модель Порода і Краткі, у якій макромолекулярний 

ланцюг характеризується сталою кривизною та випадковим напрямком  

[20-22]. 

Полівініловий спирт відноситься до синтетичних полімерів 

аліфатичного ряду, що має гідроксильні групи і макромолекулярний 

ланцюг якого має лінійну будову [25]. 

У рамках моделі вільносполученого ланцюга найважливішою 

характеристикою є відстань між кінцями макромолекулярного ланцюга у 

вигляді радіус-вектора R: 

2
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,   (1.1) 

де 1 iii rru , N – кількість мономерів у ланцюзі, тобто ступінь 

полімеризації, l – довжина мономера ланцюга, причому 22 lui  . 

Середньоквадратична відстань між кінцями ланцюга 2R  характеризує 

розмір макромолекулярного клубка і враховує усереднення за усіма 

можливими конформаціями та відсутність кореляцій між напрямками 

двох сусідніх мономерів (вільне сполучення). Очевидно, що така відстань 

між кінцями ланцюга NlRR 
2/1

2  є набагато меншою від повної 

довжини вільносполученого ланцюга полімеру NlL  . Звідси видно, що 

конформацією ідеального полімерного ланцюга є статистично заплутаний 
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просторовий клубок [24, 26]. Згортання макромолекулярного ланцюга 

визначається його термодинамічною гнучкістю. Тобто у розбавленому 

розчині найбільш імовірною конформацією полімеру є згорнутий клубок, 

у якому ентропія системи є максимальною [27].  

Порівняння теоретичного моделювання та експериментальних 

даних свідчить про те, що отриманий висновок є справедливим для будь -

якого достатньо довгого макромолекулярного ланцюга, а конкретні 

значення середніх розмірів макромолекулярного клубка визначаються 

термодинамічними умовами системи та природою полімеру та 

розчинника [24]. Гнучкість макромолекулярних ланцюгів є причиною 

подібності конформацій макромолекул різної природи. Згідно рівняння 

(1.1) можна оцінити середню концентрацію мономерів у клубку n: 

 
2/13

32/1
~~  Nl

lN

N
n .    (1.2) 

Аналіз виразу (1.2) показує, що при збільшенні числа мономерних 

ланок у макромолекулі середня концентрація ланок прямує до нуля. 

Тобто ідеальний полімерний клубок характеризується досить 

розрідженою структурою, коли переважну частину об’єму клубка займає 

розчинник. Більш строго, структуру макромолекулярного клубка 

характеризують функцією розподілу  RPN , яка визначає ймовірність того, 

що модуль вектора, який сполучає кінці макромолекулярного ланцюга з N 

випадкових за напрямком ланок, дорівнює R. Припускаючи випадковість 

розподілу ланок у просторі для вільносполученого ланцюга з 1N , 

функцію розподілу  RPN  розраховують за формулою Гаусcа [18, 20, 24]: 
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Розподіл (1.3) мономерів у ідеальному макромолекулярному клубку 

є його фундаментальною властивістю, а таку конформацію 

макромолекули називають гауссовим клубком. Розмір гауссового клубка 
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має єдине характерне значення 2/1lNR  , яке є критерієм «ідеальності» 

макромолекулярного клубка. 

Розвинуті у класичній роботі [28] уявлення, згідно яких:  
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дозволяють оцінити відносну амплітуду флуктуації відстані R у 

гауссовому клубку: 
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Тобто флуктуації відстані R за порядком величини дорівнюють 

середньому значенню цієї відстані, а отже гауссів ланцюг є системою з 

сильними флуктуаціями [24, 26, 27]. 

Подальший розвиток теоретичних уявлень при описі динаміки 

макромолекул у розчині пов’язаний із врахуванням об’ємних взаємодій 

між сегментами макромолекули [24]. Об’ємні взаємодії змінюють 

локальну концентрацію мономерів у клубку за рахунок відштовхування 

або притягання ділянок полімерного ланцюга. Тому об’ємні взаємодії у 

рідинній системі характеризуються потенціалом взаємодії )(rU  між 

ланками ланцюга. Найчастіше невалентні (фізичні) взаємодії описуються 

двома вкладами у потенціал взаємодії )(rU  – вандерваальсівські взаємодії 

(зазвичай у вигляді потенціалу Леннарда-Джонса) і кулонівські взаємодії 

(у вигляді кулонівської взаємодії для точкових зарядів або в формі 

алгоритму Евальда) [29, 30]: 

CCLD U
rr

UUrU 
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 ,  (1.6) 

де LDU  – потенціал Леннарда-Джонса, CU  – потенціал кулонівської 

взаємодії, r  – відстань між центрами взаємодії,   – глибина потенційної 

ями,   – відстань, при якій енергія взаємодії дорівнює нулю.  
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Як правило, вигляд потенціалу )(rU  передбачає відштовхування між 

сегментами макромолекули при високих температурах та притягання – 

при низьких температурах [24]. Конкретний вигляд потенціалу )(rU  

фактично описуватиме ефективну взаємодію з урахуванням молекул 

розчинника [31].  

Очевидно, що існуватиме температура, при якій притягання і 

відштовхування між сегментами макромолекули компенсуватимуть один 

одного. Згідно робіт [19, 31], таку температуру називають  -

температурою. Інтервал температур T , коли переважає 

відштовхування між сегментами, називають областю «доброго» 

розчинника, а інтервал температур T , де переважає притягання, – 

областю «поганого» розчинника [19, 24]. За умови T  роль об’ємних 

взаємодій нівелюється, і макромолекула перебуває у стані клубка  [31]. 

При T  сили відштовхування переважають, що робить структуру 

макромолекули більш «пухкою», тому вона тим більше буде відповідати 

клубкоподібному стану. У роботах [24, 31] показано універсальність 

поведінки макромолекулярних клубків для інтервалу температур T  

(або, що те ж саме, в області «доброго» і  -розчинника). 

Таким чином, клубком можна назвати стан макромолекули, який не 

має достовірної просторової структури і флуктуації густини у якому 

порядку самої густини, а радіус їх кореляції того ж порядку, що і розміри 

макромолекули [24, 31]. 

При T  сили притягання переважають над силами відштовхування 

і при певному їх співвідношенні відбувається «колапс» полімерного 

клубка, коли сегменти макромолекули «конденсуються» самі на себе [31]. 

Відбувається перехід від розрідженого макромолекулярного клубка до 

відносно щільної макромолекулярної «краплі». Такий стан 

макромолекули називають глобулою. У роботі [32] глобулою називають 

щільне тривимірне утворення, з середини якого мономери ланцюга 

витіснили майже весь розчинник. Більш строге означення запропоноване 
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у [31]: глобула – це стан макромолекули, яка має певну термодинамічно 

достовірну просторову структуру, тобто флуктуації густини малі в 

порівнянні з самою густиною, а радіус кореляції флуктуації густини 

багато менше розмірів макромолекули. 

У роботі [31] показано, що всередині глобули густина мономерів 

залишається практично незмінною, різко зменшуючись на її границях. 

Схематично розподіл густини у макромолекулярній глобулі 

представлений на рис. 1.1. Тому із певними застереженнями 

макромолекулярні глобули наближено можна вважати сферичними 

утвореннями, які складаються з відносно твердого кора (ядра) та 

розрідженої периферії (опушки).  

Отже, конформація макромолекули – це просторове розміщення 

атомів і функціональних груп, яке задається набором і послідовністю 

конфігураційних ізомерів та їх взаємним розташуванням у 

макромолекулі, обумовленим тепловим рухом або зовнішніми впливами 

на макромолекулу [33]. 

Враховуючи, що зазвичай у розбавлених розчинах лінійних 

полімерів макромолекули знаходяться у згорнутих конформаціях – 

макромолекулярних клубках, для характеристики розмірів лінійних 

макромолекул у розчинах полімерів найчастіше використовують поняття 

радіуса макромолекулярного клубка (рис. 1.2), отримані за допомогою 

різних теоретичних підходів та експериментальних методів [34, 35]: 

 гідродинамічний радіус (RH), за який приймають радіус гіпотетичної 

твердої сфери, яка дифундує з тією ж швидкістю, що й досліджувана 

частинка, та враховує як ефекти, зумовлені розчинником, так і ефекти, 

обумовлені формою макромолекули. Гідродинамічний радіус 

визначають із коефіцієнту дифузії, використовуючи формулу 

Айнштайна: 
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де Bk  – стала Больцмана, T  – абсолютна температура,   – зсувна 

в’язкість розчину, D  – коефіцієнт дифузії. 

 радіус інерції (Rg, radius of gyration) макромолекули щодо осі 

обертання визначається як радіальна відстань від осі обертання центру 

мас макромолекули до точки, відносно якої її момент інерції щодо 

даної осі буде таким же, як і при фактичному розподілі речовини в 

макромолекулі. Іншими словами, величина 2

gR  – це середній квадрат 

відстані ( ir ) усіх елементів маси ( im ) макромолекули від її центра 

інерції: 
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Як правило, для лінійних макромолекул квадрат середнього радіусу 

інерції пов’язаний з середньою відстанню між кінцями ланцюга ( h  або 

0R ) співвідношенням: 

.
6

2

2
h

Rg       (1.9) 

 еквівалентний радіус (RМ) сфери, питомий об’єм і маса якої 

відповідають питомому об’єму і масі макромолекули.  

 ротаційний радіус (RR) макромолекули, який визначається шляхом 

обертання макромолекулярного клубка навколо геометричного центра  

[34, 35]. 

Для подальших міркувань важливо висвітлити особливості 

визначення середньої молекулярної маси полімера. Завдяки процесу 

полімеризації молекулярні маси окремих макромолекул можуть значно 

відрізнятися, а отже, дещо відрізнятимуться і розміри 

макромолекулярних клубків розчину однієї концентрації.  
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Рис. 1.1. Схема розподілу густини в макромолекулярній глобулі.  

 

 

 

 

Рис. 1.2. Схематичне порівняння розмірів макромолекулярного клубка 

[35, 36]. 
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Означення середньої молекулярної маси полімера ґрунтується на 

теорії випадкових величин. За визначенням середнього значення 

випадкової величини: 





0

)( dMMfMM n

n
,    (1.10) 

причому 1)(
0




dMMfn , а n – довільне ціле число [36]. 

Найчастіше у фізиці полімерів використовують перші два члени 

ряду середніх молекулярних мас, які називаються середньочисловою 

молекулярною масою nM  і середньомасовою молекулярною масою wM  

[36]: 
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З іншого боку, середні молекулярні маси також можна виразити так:  
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де iN  – число молекул зі молекулярною масою iM , n – число фракцій [16].  

Відношення середньомасової молекулярної маси wM  до 

середньочислової молекулярної маси nM  називають коефіцієнтом 

полідисперсності високомолекулярної сполуки [36].  

Середні молекулярні маси полімеру визначають експериментально: 

середньочислову молекулярну масу nM  розраховують за допомогою 
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методів осмометрії, кріоскопії й ебуліоскопії; середньомасову 

молекулярну масу wM  вимірюють методами світлорозсіювання, гель-

хроматографії та седиментації. Широкого практичного використання 

набув віскозиметричний метод визначення середньов’язкісної 

молекулярної маси M , значення якої близькі до wM  [36]. 

Середньов’язкісна молекулярна маса визначається так:  
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 ,    (1.14) 

де a  – показник із рівняння Марка-Куна-Хаувінка (див. вираз (1.37)). 

На практиці часто замість середньої молекулярної маси 

використовують середній ступінь полімеризації:  

0M

M
p  ,      (1.15) 

де M  и 0M  – середня молекулярна маса полімеру і молекулярна маса 

мономеру. 

 

1.2. Конформаційні переходи макромолекул ПВС у розчині  

Попри можливість великої кількості доступних конфігурацій, 

значна кількість макромолекул, зокрема і макромолекула ПВС, приймає у 

розчиннику певні конформації.  

Так у роботі [38] методом атом-атомних потенціальних функцій 

дослідженні конформаційні стани макромолекул ПВС у залежності від 

врахування внутрішньомолекулярних водневих зв’язків. Показано, що 

для ізотактичного ПВС (кожна ланка макромолекулярного ланцюга 

містить один центр стереоізомерії та конфігурації цих центрів однакові) 

при відсутності внутрішньомолекулярних водневих зв’язків енергетично 

вигідними є спіральні конформації, а при наявності таких зв’язків – 
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тільки конформація спотвореного транс-зигзагу. Для синдіотактичного 

ПВС (кожна мономерна ланка має один центр стереоізомерії та сусідні 

центри мають протилежні конфігурації) за відсутності 

внутрішньомолекулярних водневих зв’язків основний ланцюг може 

приймати 7 стійких конформаційних стани, що свідчить про максимальні 

конформаціні можливості ПВС серед інших вінілових полімерів із 

синдіотактичною конфігурацією.  При наявності 

внутрішньомолекулярних водневих зв’язків – переважають конформації 

спіралей. Зроблено висновок, що мікротактична структура ПВС 

визначається переважно умовами синтезу полімеру і не залежить від 

стеричних факторів, які визначаються просторовою структурою 

макромолекули полімеру [38]. 

Зміна конформації макромолекули в розчині відбувається внаслідок 

зміни зовнішніх умов (температура, склад розчину тощо). Зміна 

зовнішніх факторів призводить до зміни кількості та геометрії водневих 

зв’язків у розчині ПВС, внаслідок чого ближній порядок зникає і 

спіральна структура макромолекулярних ланцюгів руйнується. 

Полімерний ланцюг набуває невпорядкованої конформації 

макромолекулярного клубка – відбувається конформаційний перехід 

спіраль–клубок [39]. У [24] показано, що перехід спіраль–клубок є 

нефазовим конформаційним переходом, який відбувається у вузькому 

температурному інтервалі та не залежить від довжини макромолекули.  

При температурах, нижчих за  -температуру, відбувається перехід 

від розрідженого макромолекулярного клубка до відносно щільного 

макромолекулярного утворення – глобули [24, 39]. При цьому розмір 

макромолекулярного ланцюга стає компактнішим і оцінюється як:  

3

1

~ NRg .      (1.16) 
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Звідси видно, що при T  розмір макромолекули 3

1

~ NRg
 значно менший 

за відповідний розмір 2

1

~ NRg
 при T , тобто має місце «колапс» 

полімерного клубка при погіршенні термодинамічної якості розчинника – 

відбувається перехід клубок-глобула [24, 39]. 

Флуктуаційний режим у глобулі відрізняється від такого у 

статистичному клубку: флуктуації мають локальний характер і не вносять 

суттєвий вклад у розміри макромолекули. Внутрішній об’єм глобули 

можна вважати однорідним відносно щільним розчином мономерів, що 

об’єднані в ланцюг, а поверхневий шар, внаслідок збіднення 

конформаційного набору статистичних сегментів ланцюга, має 

розріджену структуру, яка складається із петлеподібних ділянок і густина 

якої плавно спадає [24, 39]. Розподіл густини речовини у глобулі 

представлений на рис. 1.1. 

Поняття фазового переходу у статистичній фізиці строго визначене 

тільки для термодинамічної системи з нескінченною кількістю частинок. 

Полімерні сполуки складаються з великої, але скінченої кількості 

мономерів 64 1010~ N . Внаслідок цього замість точки фазового переходу, 

як для індивідуальних рідин, для полімерних систем існує інтервал 

температур (термодинамічних параметрів), у якому спостерігається 

невизначеність термодинамічного стану макромолекули щодо 

співіснуючих фаз системи. Тобто для полімерних систем завжди існує 

неоднозначність приналежності змін системи до звичайного 

кооперативного або до фазового переходу [24]. Для подолання цієї 

неоднозначності користуються критерієм існування залежності ширини 

переходу від кількості мономерів N . Для полімерної системи отримують 

таку залежність інтервалу температур переходу від кількості мономерних 

ланок [24]: 

2

1

2

3

2

1
~

1
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 N

lN

T ,    (1.17) 
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тобто при N  інтервал температур 0T . Іншими словами, при 

великих довжинах макромолекулярного ланцюга перехід клубок-глобула 

є фазовим. Для реальних макромолекулярних ланцюгів KT 1~  [24]. 

Отже, перехід клубок-глобула супроводжується стрибкоподібними 

змінами розміру макромолекули, кожному з яких відповідають мінімуми 

вільної енергії системи, що уможливлює реалізацію метастабільних 

станів. Така ситуація характерна для фазових переходів І роду [40], тобто 

перехід клубок-глобула є фазовим переходом І роду [24, 27]. 

 

1.3. Концентраційні стани розчинів ПВС  

Як правило, молекули розчинників сольватують ПВС шляхом 

утворення водневих зв’язків. Якщо за основну властивість розчинника 

взяти здатність утворювати водневі зв’язки, то отримаємо наступну 

класифікацію розчинників [41]: 

– розчинники, які формують тримірну сітку водневих зв’язків (вода, 

етиленгліколь, формамід); 

– розчинники, які здатні формувати двомірну сітку водневих зв’язків 

(наприклад, етиловий спирт); 

– розчинники, які у молекулі мають атом азоту, кисню, сірки, фтору 

тощо і здатні утворювати водневий зв’язок з протонодонорами 

(ДМСО, ДМФА); 

– розчинники-протонодонори (хлороформ, дихлоретан);  

– розчинники, які не утворюють водневих зв’язків за звичайних умов 

(чотририхлористий вуглець, алкани тощо).  

Враховуючи ряд фізико-хімічних параметрів (показник заломлення, 

температуру кипіння, дипольний момент, функцію Кірквуда, параметр 

розчинності Гільдебранда, енергії верхньої заповненої та нижньої 

незаповненої орбіталей), у роботі [42] пропонується поділяти розчинники 

наступним чином: 
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– Сильноасоційовані розчинники з водневими зв’язками (вода, 

етиленгліколь, гліцерин, формамід). Варто зазначити, що молекули 

таких розчинників здатні формувати різну кількість водневих 

зв’язків: молекули води і етиленгліколю – до 4 зв’язків, молекула 

гліцерину – до 6 зв’язків. Саме внаслідок цього формується 

тримірна сітка водневих зв’язків.  

– Апротонні високополярні розчинники (ДМСО, ДМФА). Такий клас 

розчинників не схильний до формування сітки водневих зв’язків, 

тому використовується для забезпечення стабільності реологічних 

властивостей розчинів ПВС та пригнічення процесу 

структуроутворення [42]. 

У роботі [41] зроблено висновок, що розчинникам, для розчинів 

полівінілового спирту яких властиве структуроутворення, характерні високі 

значення діелектричної проникності   (табл. 1.1). Наприклад, діелектрична 

проникність води ( 3.78
2
OH ) майже вдвічі більша за діелектричну 

проникність ДМСО ( 7.46DMSO ) [43]. Деякі фізико-хімічні властивості 

найпоширеніших розчинників полівінілового спирту подано у табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1. 

Фізико-хімічні властивості основних розчинників  

полівінілового спирту [43, 44] 

Речовина 
Хімічна 

формула 

М, 

г/моль 
плT ,  

C  

кипT , 

C  

20 , 

кг/м3 
  

Вода OH2  18.01 0 99.97 998.2 78.3 

Диметилсульфоксид SOCH 23)(  78.13 18.5 189 1100.4 46.7 

Диметилформамід HONCCH )()( 23  73.09 –61 153 944.5 36.7 

Етиленгліколь 242 )(OHHC  62.07 –12.9 197 1113.0 37.7 

Гліцерин 353 )(OHHC  92.10 18 290 1261.0 42.5 
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Зрозуміло, що властивості водних розчинів ПВС визначаються 

конформацією макромолекул у розчині та особливостями фізичних 

властивостей розчинника – води, для якої характерне утворення 

тривимірної сітки водневих зв’язків [45], а внесення макромолекул 

полімеру порушуватиме структуру сітки водневих зв’язків та 

створюватиме локально упорядковані області навколо ланцюгів 

макромолекул. У свою чергу, властивості розчинів ПВС у ДМСО 

залежатимуть від будови молекули ДМСО, яка має гідрофільну частину, 

здатну до утворення водневих зв’язків, та гідрофобну частину, утворену 

двома метильними групами СН3. Комплексні дослідження методом 

діелектричної радіоспектроскопії [46] в діапазоні температур (20 80) C  

на частотах (2.856 79.31) ГГц вказують на те, що молекули ДМСО у 

рідкому стані не утворюють просторової сітки водневих зв’язків. В 

ДМСО при 20 C  тільки 22% молекул входить у склад кільцевих димерів, 

а середній ступінь асоціації зменшується від 2.37 при 20 C  до 1.78 при 

80 C  [47]. 

Дослідження водних розчинів ДМСО вказують на утворення 

гетерогенних кластерних структур [48-52]. У роботі [48] методами 

молекулярно-динамічного моделювання показано, що крім утворень 

складу 
221 )()( ОНДМСО  існують утворення складу 

122 )()( ОНДМСО , які 

характерні для концентрації 0.81 м.д. ДМСО і це підтверджується 

результатами по дифракції нейтронів у [49]. У роботі [50] представлені 

експериментальні дослідження діелектричних властивостей водних 

розчинів ДМСО в частотному діапазоні 1 МГц-80 ГГц при температурах 

298-318 К. Із [51] випливає, що при концентрації 0.33 м.д. (68 мас.%) 

ДМСО експериментально спостерігається зміна властивостей розчину, що 

можливо пов’язано з виникненням кластерних утворень складу 

221 )()( ОНДМСО , що узгоджується з результатами роботи [52].  

Подібна поведінка властива розчинам ПВС у ДМСО: гідрофільна 

частина взаємодіє з гідроксильними групами макромолекулярного 
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ланцюга, утворюючи водневий зв’язок, а гідрофобна – створює стеричні 

перешкоди для утворення міжланцюгових контактних взаємодій. Саме 

тому, на нашу думку, для розчинів ПВС у ДМСО не спостерігається 

гелеутворення аж до концентрацій ~15 мас.% на відміну від водних 

розчинів ПВС [2-4]. 

У роботах [53, 54] показано, що водневі зв’язки ПВС-Н2О, ПВС-

ДМСО і ПВС-ПВС є енергетично нерівнозначними: так енергія водневого 

зв’язку типу ПВС-Н2О дорівнює 3.12
TkB

H , а при взаємодії типу ПВС-

ПВС дорівнює 2.15
TkB

H  (тут враховується, що 1 кДж/моль=0.4175 
TkB

H ). 

Нерівноцінність енергії водневих зв’язків визначає кінетику розчинення 

полімеру та структурно-динамічні властивості макромолекул у розчині, а 

також концентраційно-температурну поведінку макромолекулярних 

клубків у розчині. 

Внаслідок великих розмірів макромолекул і значної 

міжмолекулярної взаємодії між сегментами макромолекул та 

розчинником процес розчинення полімерів, зокрема і полівінілового 

спирту, має ряд особливостей у порівнянні з розчиненням 

низькомолекулярних речовин. Першою стадією розчинення будь-якого 

полімеру є його набухання (swelling) – це процес поглинання (сорбція) 

полімером низькомолекулярної рідини, який супроводжується 

збільшенням об’єму і маси полімеру та зміною конформації його 

макромолекул. При набуханні рухливі молекули розчинника проникають 

між молекули полімеру (як правило, спершу – в аморфних областях) і 

розсувають їх ланцюги у результаті розриву міжмолекулярних зв’язків  

[55]. Великим молекулам полімеру відповідають низькі значення 

коефіцієнтів дифузії, тому змішування відбувається повільно і потребує 

значних проміжків часу. Дифузія розчинника в полімер призводить до 

поступового розриву міжмолекулярних контактів між ланцюгами, 
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збільшуючи їх рухливість. Процес протікає тим швидше, чим більш 

гнучкі макромолекули і чим менша густина їх упаковки.  

Згідно досліджень [56], товщина концентрованого (набряклого) 

шару на поверхні твердого полімеру зростає зі зростанням молекулярної 

маси полімеру. Розчинник дифундує в набряклий шар внаслідок градієнту 

концентрацій. Процес розчинення можна прискорити інтенсивним 

перемішуванням, внаслідок якого речовина з набряклого шару 

витягується у тонкі нитки і плівки. Завдяки низькому поверхневому 

натягу між двома розчинами – концентрованим біля поверхні полімеру та 

розбавленому навколо – та високу в’язкість концентрованого шару 

відбувається процес, аналогічний процесові формування плівок і ниток. Із 

цих же причин унеможливлюється процес формування «краплин» – 

сферичних утворень. 

Зi зростанням концентрації полімеру структура полімерного 

розчину змінюється. Вона переходить від ізольованих макромолекул у 

розбавлених розчинах, де вони знаходяться у згорнутих клубкоподiбних 

конформацiях [57], до агрегатів. Із ростом концентрації полімеру, тобто зі 

зменшенням середньої відстані між макромолекулами, ускладнюється 

сегментарний рух, що призводить до виникнення агрегатів і просторових 

молекулярних сіток. При досягненні критичної концентрації перекриття 

макромолекулярних клубків виникає міжмолекулярна сітка зачеплень, і в 

системі починається так звана область кросоверу. При подальшому 

зростанні концентрації ПВС, коли напіврозбавлені розчини стають 

концентрованими, у розчині виникають просторові молекулярні сітки за 

рахунок зменшення середньої відстані між макромолекулами та 

ускладнення сегментарного руху макромолекулярних ланцюгів.  

У роботі [58] запропонована класифікація розчинів полімеру в 

різних так званих режимах в залежності від його концентрації та 

молярної маси. Ця класифікація на сьогодні є загальноприйнятою та 

виділяє наступні концентраційні стани розчинів полімеру:  
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 розбавлений розчин; 

 напіврозбавлений розчин без перекриття макромолекул;  

 концентрований розчин без перекриття макромолекул; 

 напіврозбавлений розчин з перекриттям макромолекул;  

 концентрований розчин з перекриттям макромолекул.  

Рис. 1.3. Схематична діаграма станів розчину гнучколанцюгових 

макромолекул [24, 60]. 

 

У роботах [24, 59, 60] побудована узагальнена температурно-

концентраційна діаграма, яка відображає стани розчину 

гнучколанцюгових макромолекул. На рис. 1.3 зображена схематична 

діаграма станів розчину гнучколанцюгових макромолекул, де 
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область І відповідає області «ідеальних клубків»; область ІІ – області 

одиночних макромолекулярних клубків, у яких значну роль відіграють 

флуктуації; область ІІІ – область напіврозведеного доброго розчинника ; 

область IV – область напіврозведеного і концентрованого тета-

розчинника; область V – область колапсу одиночних макромолекул; 

область VІ – область фазового розшарування.  

Спробуємо дати більш чітке фізичне тлумачення концентраційним 

станам. Під розбавленим розчином розуміється такий його стан, коли 

розмір макромолекули RM є набагато меншим від середньої відстані між 

макромолекулами:  

13 MnR ,     (1.18) 

де n – чисельна густина макромолекул у розчині (   3 Ln ). 

Напіврозбавленому розчину без перекриття макромолекул відповідає 

нерівність: 

13 MnR .     (1.19) 

До цього потрібно додати, що макромолекули відрізняються між 

собою щільністю розподілу сегментів у макромолекулярному клубку. Тут 

потрібно розрізняти ситуації, коли густина розчинених макромолекул є 

меншою за густину розчинника solMM mn  , і такою, що наближуються до 

неї solMM mn  . 

Тоді для напіврозбавленого розчину без перекриття макромолекул 

матимемо: 

13 MnR    і   solMM mn  ,   (1.20) 

а для напіврозбавленого розчину з перекриттям макромолекул друга 

нерівність послаблюється: 

13 MnR    і   solMM mn  .    (1.21) 

Міркуючи далі, для концентрованих розчинів без перекриття 

макромолекул отримуємо нерівність: 
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1~3

MnR    і   solMM mn  ,    (1.22) 

а для концентрованих розчинів з перекриттям макромолекул маємо:  

1~3

MnR    і   solMM mn  .    (1.23) 

Для високомолекулярних полімерів у розчині виділяються наступні 

характерні концентрації [59, 60]:  

 концентрація переходу від розбавлених розчинів до 

напіврозбавлених розчинів без перекриття макромолекул (overlap 

concentration); 

 концентрація переходу від напіврозбавлених розчинів без 

перекриття макромолекул до напіврозбавлених розчинів з 

перекриттям макромолекул (entanglement concentration);  

 концентрація переходу від напіврозбавлених розчинів з 

перекриттям макромолекул до концентрованих розчинів з 

перекриттям макромолекул (crossover concentration).  

Існування різних режимів розчинів полімерів випливає зі зростання 

сили міжмолекулярної взаємодії при зростанні концентрації полімеру в 

розчині. Внаслідок цього спостерігається різна концентраційна поведінка 

властивостей полімерних розчинів (в’язкість, коефіцієнт дифузії, час 

релаксації тощо) у різних концентраційних режимах. Тому дослідження 

концентраційних залежностей властивостей розчину полімеру вносить 

ясність у динаміку полімеру та роль міжмолекулярної взаємодії в різних 

концентраційних режимах. Відповідні теорії, що описують динаміку 

полімеру в різних концентраційних областях, – це модель Зімма для 

розбавленого режиму, модель Рауза для напіврозбавленого режиму без 

перекриття макромолекул та модель Дой-Едвардса для напіврозбавленого 

режиму з перекриттям макромолекул та концентрованого режиму [61-63]. 

Універсальні динамічні властивості притаманні різним полімерам і 

можуть бути змодельовані на основі узагальнених моделей, в яких 
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особливостями хімічної будови нехтують, а враховуються тільки 

фактори, властиві цілому класу полімерів. 

Першою такою моделлю була модель субланцюгів Рауза, яка 

враховує лише два фактори, притаманні полімерним ланцюгам: по-перше, 

мономери макромолекули утворюють лінійний ланцюг; по-друге, із 

гнучкості полімерного ланцюга випливає існування багатьох різних 

конформацій [64-67]. Довгий полімерний ланцюг можна розбити на 

достатньо довгі ділянки, кожна з яких може розглядатися як гауссів 

клубок. При деформації клубка виникає сила, що перешкоджає цій 

деформації, – тобто ділянка поводить себе як пружина. Причиною 

виникнення цієї сили є зменшення числа можливих конформацій ланцюга 

у порівнянні з вихідним станом, тобто зменшення ентропії. Тому такі 

«пружини» називають «ентропійними пружинами». Уперше така модель, 

що складається з центрів в’язкого тертя і ентропійних пружин, була 

запропонована вченими Каргіним і Слонімським в 1947 р, але для опису 

руху полімерного ланцюга в розчині вона була застосована Раузом у 1953 

році [64-67]. Із використанням рівняння Ланжевена можемо записати 

рівняння руху для n-того центру в’язкого тертя [64-67]: 
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 – радіус-вектор n-того центру в’язкого тертя,   – коефіцієнт тертя, 
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де N – кількість центрів в’язкого тертя, середня відстань між якими l; R  

– час обертової релаксації, який виражається так [64-67]: 
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Модель Рауза задовільно описує рухи ланцюгів у розчинах, де 

кожен ланцюг рухається незалежно від інших, і добре описує середньо - і 

великомасштабну динаміку полімерного ланцюга в розплаві або 

концентрованому розчині. Для опису рухів полімерного ланцюга в 

розчині модель Рауза виявляється непридатною, оскільки модель не 

враховує участь розчинника у рухах полімерного ланцюга. Рух одного 

елемента ланцюга викликає збурення у розчиннику, яке передається 

іншим елементам ланцюга, що знаходяться топологічно далеко від даного 

елемента, але близько просторово. Тобто ділянки ланцюга «відчувають» 

одна одну не тільки через макромолекулярний ланцюг, а й через спільне 

середовище – розчинник. Такі гідродинамічні взаємодії не впливають на 

конформацію полімерного ланцюга, але змінюють його динаміку. 

Гідродинамічні взаємодії були введені Зіммом у модель субланцюгів 

Рауза [64-68]. Саме на основі моделі Зімма побудована динамічна теорія 

розбавлених розчинів полімерів [67, 68]. Згідно моделі Зімма рівняння 

руху для n-того центру в’язкого тертя має вигляд [67, 68]: 

  )(11 tfrrrrHk
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де роль коефіцієнта тертя відіграє матриця взаємодії nmH . Тоді 

середньоквадратичне зміщення центру за час  : 
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де ...6789.2)3/1( Г  – гамма-функція дробового аргументу [65, 67, 68]. Час 

обертової релаксації R  у моделі Зімма набуде вигляду [65, 67, 68]: 
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При збільшенні концентрації полімеру в розчині на збурення 

розчинника від руху одного сегмента ланцюга починають накладатися 

збурення, які створюються рухом сегментів інших ланцюгів. У результаті 
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сегмент перестає «відчувати» руху інших сегментів свого ланцюга, тобто 

гідродинамічні взаємодії між сегментами виділеного ланцюга 

«екрануються». Те ж саме відбувається і з об’ємними взаємодіями. У 

цьому випадку ланцюг можна уявити як послідовність «блобів», 

усередині яких гідродинамічні й об’ємні взаємодії не екрановані, і 

динаміка описується моделлю Зімма. На великих відстанях об’ємні та 

гідродинамічні взаємодії екрануються, а динаміка описується моделлю 

Рауза, але роль сегментів виконують блоби, розмір яких тим менший, чим 

більша концентрація. У розплаві розмір блобу виявляється порядку 

розміру одного сегмента і динаміка ланцюга описується моделлю 

Рауза [65-67]. 

Однак при переході до розплаву виникає інша складність: для 

виділеного ланцюга роль розчинника в розплаві відіграють інші ланцюги. 

Якщо ланцюги не дуже довгі, то для виділеного ланцюга вони поводяться 

як суцільна в’язке середовище, і модель Рауза працює добре. Якщо ж 

ланцюги достатньо довгі, то вони починають утворювати зачеплення 

навколо виділеного ланцюга і виступають в ролі динамічних перешкод, 

які заважають його вільному руху. Ланцюг змушений «повзати» між цими 

перешкодами, – застосовують теорію рептацій [65-67]. 

Вихідне положення теорії рептацій, розробленої в 70-х роках XX 

століття де Женом, Едвардсом і Доєм [63, 69], полягає в тому, що в 

концентрованих розчинах і розплавах полімерів макромолекули 

утворюють суцільну флуктуаційну сітку зачеплень, утворення якої 

пояснює виникнення пружних властивостей розчину при досягненні 

певної концентрації полімеру. По-друге, макромолекула здійснює 

змієподібні рухи в трубці, утвореної оточенням інших макромолекул.  

Механізм утворення трубки, вздовж якої рухається макромолекула, 

передбачає нерухомість оточуючих макромолекул і неможливість руху в 

напрямку, перпендикулярному осі трубки. Рух макромолекули вздовж 

трубки здійснюється внаслідок «змієподібної» дифузії, яка називається 



 

43 

рептацією. Оточення макромолекули, що утворює трубку, періодично 

оновлюється [63, 66, 69]. Цей період оновлення визначається характерним 

часом 0 , який за фізичним змістом аналогічний часові релаксації і який 

із загальних уявлень про дифузію та будову макромолекулярного ланцюга 

можна оцінити так [63, 66, 69]: 

3
23

0 ~~ N
TkN

lN

Be


 ,     (1.30) 

де eN  – середня кількість мономерів між сусідніми зачепленнями.  

В’язкопружні властивості концентрованого розчину або розплаву 

полімеру при цьому формуються так: при 0t  рідинна система поводить 

себе як концентрований розчин із сіткою зачеплень і проявляє пружний 

відгук системи; при 0t  макромолекула «встигає виповзти» із зачеплень, 

і концентрований розчин надає в’язкий відгук. При цьому залежність 

в’язкості від молекулярної маси ланцюга оцінюється 3~ M , а в окремих 

випадках спостерігається більш сильна кореляція 4,3~ M  [63, 66, 69]. 

Якщо 410~N  і 210~eN , то оцінка часу релаксації дає 2

0 10~   с. Сильні 

міжмолекулярні взаємодії або водневі зв’язки призводять до зростання 

в’язкості розчину полімеру, внаслідок чого час релаксації зростає до 

кількох секунд [63, 66, 69]. Саме тому в’язкопружні властивості 

концентрованих розчинів і розплавів полімерів визначаються у 

макроскопічних експериментах. 

Для з’ясування характерних розмірів макромолекулярних клубків у 

розчинах полівінілового спирту у воді та диметилсульфоксиді були 

розраховані характеристичні в’язкості, які залежать лише від природи 

полімеру і не залежать від його концентрації. Екстраполюючи 

концентраційну залежність приведеної в’язкості до нульової 

концентрації, отримаємо характеристичну в’язкість полімеру [70]: 
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 ,     (1.31) 



 

44 

де   – в’язкість розчину полімеру, 0  – в’язкість розчинника, С – 

концентрація розчину у масових частках.  

У найпростішому випадку розбавлених суспензій їх в’язкість 

визначається формулою Айнштайна [74]:  
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де susp  і sol  – питомі об’єми розчиненої речовини і розчину відповідно, 

suspn  і soln  – числові густини тих самих величин. Підставляючи (1.32) і 

(1.33) у формулу (1.31), отримаємо результат: 
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У випадку, коли ми розглядаємо розчин макромолекул, наперед 

важко сказати, яким є ефективний розмір макромолекули. Тому формула 

(1.34) дозволяє нам отримати оцінку ефективного радіусу макромолекули 

у розбавлених розчинах полімеру за формулою: 
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solvMR ,    (1.35) 

де solv  – питомий об’єм молекули розчинника. Якщо використати 

співвідношення solvsolvsolv m  /  і Asolv NMm / , де solvm  – маса молекули 

розчинника, solv  – густина розчинника, М – молярна маса розчинника, AN  

– стала Авогадро, то отримаємо: 
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За значеннями характеристичної в’язкості згідно рівняння Марка -

Куна-Хаувінка [70] для розбавлених розчинів полівінілового спирту 
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віскозиметричним методом у межах концентрацій )8.02.0( C  мас. % 

визначали середньов’язкісну молекулярну масу M : 

  ,
 MK      (1.37) 

де K  – константа системи полімер-розчинник, яка залежить від 

температури, полідисперсності, розгалуженості тощо;   – величина, 

пов’язана з жорсткістю ланцюгів, конформацією макромолекул і 

термодинамічним станом розчинника. Згідно роботи [70], при 

температурі 303 К для водних розчинів полівінілового спирту маємо 

гдлK /1066.6 4  і 64.0 , а для розчинів полівінілового спирту в 

диметилсульфоксиді – гдлK /1026.0 4  і 79.0 . 

У теорії розбавлених розчинів полімерів характеристична в’язкість 

використовується як критерій для оцінки концентраційного стану 

розчину. Оскільки від розміру макромолекули у розчині залежить те, чи є 

він розбавленим чи помірно концентрованим, а характеристична в’язкість 

пропорційна об’єму макромолекули у розчині, то розчин називають 

розбавленим, якщо його об’єм, зайнятий макромолекулами, значно менше 

загального об’єму розчину. Як правило, у розбавлених розчинах 

гнучколанцюгових полімерів ізольовані макромолекули знаходяться у 

згорнутих клубкоподібних конформаціях [39].  

Введення характеристичної в’язкості дозволяє більш чітко 

визначити кросоверну концентрацію С* розчинів макромолекул. Під С* 

розуміється концентрація переходу від ізольованих макромолекул до 

агрегатів і міжмолекулярної сітки зачеплень. Для гнучколанцюгових 

полімерів критичну концентрацію кросовера С* можна визначити 

експериментально віскозиметричним методом [70]: 

 
1* C .     (1.38) 

Критичну концентрацію кросоверу можна розрахувати згідно рівняння 

[70]: 
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3
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 ,    (1.39) 

де M  – середня молекулярна маса полімеру, NA – число Авогадро, Rg – 

радіус інерції полімерного клубка при критичній концентрації кросоверу.  

 

1.4. Особливості явищ переносу в розчинах ПВС  

1.4.1. Структурна в’язкість розчинів полімерів 

Структурна в’язкість пов’язана з появою структури в рідині та 

залежить від градієнта величини потоку. Структурна в’язкість типова для 

дисперсних систем, у тому числі колоїдних розчинів і розчинів 

високомолекулярних полімерів. Вона з’являється в цих системах, тому 

що в потоці структурованої рідини робота, виконана зовнішніми силами, 

витрачається не лише на подолання дійсної (ньютонівської) в’язкості, але 

й на руйнування структури і переорієнтацію продовгуватих часток у 

потоці. Структурна в’язкість відіграє важливу роль при транспортуванні 

дисперсних систем, наприклад, при русі рідких глин при чищенні 

річкових каналів, переміщенні рідких полімерів по трубах і в потоках цих 

субстанцій через апарати, які використовються в хімічній промисловості 

[71]. 

Структурна в’язкість – це поведінка в’язкості неньютонівської 

рідини, яка виявляється у зміні в’язкості дисперсної системи при зміні 

швидкості зсуву і обумовлена появою та руйнуванням структури рідини, 

а також орієнтаційним рухом довголанцюгових макромолекул у процесі 

течії. До того ж залежність в’язкості від швидкості зсуву повинна носити 

достатньо конкретний характер, форма кривої якого обумовлена 

залежними від напруги зсуву надмолекулярними процесами. Струкутрну 

в’язкість необхідно відрізняти від тиксотропії, що пов’язано з 

кардинальним відмінностями часів релаксації в’язкостей ( tiksstr   ) [72]. 

Типова поведінка структурної в’язкості для полімерних рідин, 

флокуляційних суспензій, колоїдів, пін, гелів тощо наступна: такі рідини 
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демонструють «ньютонівську» поведінку при дуже низьких і дуже 

високих швидкостях зсуву, але при проміжних значеннях швидкостей 

зсуву їх поведінку можна охарактеризувати як псевдопластичну чи 

«зсувного витончення». У деяких матеріалах ця поведінка може бути 

приписана структурі рідинної системи або сітці зв’язків, яка формується у 

рівноважному стані. Коли матеріал рухається під напругою зсуву, ця 

«структура» руйнується, приводячи до залежності від величини зсуву – 

так звана поведінка «зсувного витончення» [73].  

Механізми, що викликають появу структурної в’язкості та її 

поведінку, як правило, пов’язують з процесами збурення, іммобілізації та 

структурними критеріями під час взаємодії дисперсної фази з дисперсним 

середовищем у процесі течії. Наявність температурної залежності 

структурної в’язкості та її поведінка є питанням неоднозначним і 

характерним для кожного конкретного об’єкту дослідження.  

Для апроксимації експериментальних кривих структурної в’язкості 

застосовують наступні фізичні моделі.  

1. Модель Карро. Модель Карро корисна для опису поведінки 

в’язкості структурних рідин: 

 p)(1
)(

22

0












 

 .    (1.40) 

Ця модель містить чотири реологічні параметри: в’язкість при 

низьких швидкостях зсуву ( 0 ), в’язкість при високих швидкостях зсуву 

(  ), константу часу (  ) та індекс зсувного витончення (p). Це дуже 

узагальнена модель в’язкості, і вона може представити функцію в’язкості 

для широкого спектру матеріалів. Проте, ця формула може вимагати дані 

про швидкості зсуву в діапазоні від 106 до 108, щоб повністю визначити 

форму кривої (і отже, щоб визначити всі чотири парамети) [73]. 

Фактично, над певними діапазонами швидкостей зсуву модель 

Карро може бути редукована до інших різних популярних моделей як до 
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частинних випадків (у т. ч. моделі бінгамівського пластику та моделі 

степеневого закону), що і продемонстровано нижче [71-73]. 

а) Модель для діапазону від низьких до середніх швидкостей зсуву. 

Якщо ),( 0  , то модель Карро редукується до моделі Елліса, що 

включає три параметри 0 ,   і p: 

 p)(1
)(

22

0










 .    (1.41) 

б) Модель для діапазону від середніх до високих швидкостей зсуву.  

Якщо ),(0    і 1)( 2   , то модель Карро з очевидністю редукується 

до моделі Сіско: 

p)(
)(

22

0







   .   (1.42) 

Хоча здається, що модель має 4 параметри, але насправді вона має 

три параметри, оскільки відношення p2
0 /  – єдина характеристика разом 

з параметрами p і   [71-73]. 

в) Модель для середніх швидкостей зсуву.  Якщо 0   і 

1)( 2   , то модель Карро зводиться до степеневого закону:  

p)(
)(

22

0







  ,    (1.43) 

де параметри степеневого закону m і n еквівалентні комбінації параметрів 

моделі Карро [71-73]: 

p
m

2

0




  і pn 21 .  (1.44) 

г) Модель бінгамівського пластику.  

Якщо покласти p=0.5 у моделі Сіско, то отримаємо рівняння, 

еквівалентне моделі бінгамівського пластику:  







 0)(   ,    (1.45) 

де напруга розтягу 0  еквівалентна до (  /0 ) і   – в’язкість при високих 

швидкостях зсуву. 
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2. Модель Метера. Модель в’язкості, залежна від напруги зсуву, яка 

має ті ж загальні характеристики, як і модель Карро, – модель Метера: 

 a)/(1
)(

22

0









 

 ,    (1.46) 

де   – характеристичний параметер напруги зсуву, a – індекс зсувного 

витончення [71-73]. 

3. Модель Ясуди. Модель Ясуди – це модифікація моделі Карро з 

одним додатковим параметром a (тобто, всього п’ять параметрів): 

  apa /22

0

)(1 







 

 ,    (1.47) 

яка переходить до моделі Карро при a=1. (Цю модеть інколи називають 

моделлю Карро-Ясуди). Ця модель особливо корисна для представлення 

даних в’язкості для рідких полімерів з широким розподілом молекулярної 

маси, для яких в’язкість стану спокою наближається дуже поступово. 

Обидві ці моделі редукуються до ньютонівської поведінки при дуже 

низьких і дуже високих швидкостях зсуву і до поведінки за степеневим 

законом при проміжних швидкостях зсуву [71-73]. 

Для експериментальних реологічних досліджень структурної 

в’язкості достатньо два віскозиметричні методи – капілярної 

віскозиметрії та ротаційного віскозиметра з коаксіальними циліндрами. 

Проте пояснення механізмів між- та надмолекулярних процесів може 

вимагати додаткових досліджень, наприклад, структурних досліджень, 

молекулярної динаміки тощо. 

При досліджені методом капілярної віскозиметрії швидкості зсуву є 

низькими, що відповідає горизонтальній ділянці на кривій структурої 

в’язкості полімерів. Це дозволяє використовувати метод капілярної 

віскозиметрії для дослідження зсувної в’язкості розбавлених розчинів 

полімерів. 
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1.4.2. Модельні теорії зсувної в’язкості розчинів ПВС  

У розбавлених розчинах гнучколанцюгових полімерів обособлені 

макромолекули знаходяться у згорнутих клубкоподібних конформаціях 

[37, 39]. Тобто з певними застереженнями макромолекулярні клубки 

наближено можна вважати сферичними частинками, а розчини – 

наближеними до суспензій. У цьому випадку усереднену зсувну в’язкість 

  такого розчину можна розраховувати за теорією Айнштайна [74]: 









 

2

5
10 ,     (1.48) 

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, як відомо з [74], 

формула (1.48) застосовна для об’ємних концентрацій 1.0 . 

Із зростанням концентрації розчину суттєвими стають 

гідродинамічні взаємодії між макромолекулами. Їх врахування вперше 

було здійснено Бетчелором [75], який запропонував формулу: 









 ...2.5

2

5
1 2

0  ,   (1.49) 

що узагальнює формулу Айнштайна до об’ємних концентрацій 2.0 . 

На жаль, подальше узагальнення методу Бетчелора стикається зі 

значними труднощами у знаходженні суми ряду і навіть у розв’язанні 

питання про його збіжність. 

Подальший прогрес у знаходженні зсувної в’язкості більш 

концентрованих розчинів макромолекул пов’язаний з використанням 

коміркових моделей [76]. У них передбачається, що збурення 

гідродинамічних потоків частинками суспензії локалізується всередині 

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

комірки нормальна складова швидкості збурення і тангенціальна напруга 

рівні нулю, що означає відсутність тертя на зовнішній поверхні комірки. 
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У роботах [76-78] показано, що в’язкість достатньо концентрованої 

суспензії визначається співвідношенням, яке надалі називатимемо 

формулою Маломужа-Орлова: 

)1(211)1(

)1(

2
0









 , (1.50) 

де 0  – в’язкість розчинника,  30 / RR , 0R  – радіус частинки суспензії, 

R  – радіус комірки. При 0  і 1  асимптотики   приймають 

значення: 
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     (1.51) 

Для визначення середньої в’язкості суспензії потрібно встановити 

зв’язок між параметром моделі  30 / RR  та величиною питомого об’єму 

VV /0 , яка вимірюється експериментально, де 0V  – сумарний об’єм, 

який займають частинки суспензії, V  – об’єм системи. Питомий об’єм 

може бути визначений за формулою: 
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  ,      (1.52) 

де GR  має смисл середньої міжчастинкової відстані між частинками 

суспензії. У роботі [78] показано, що: 
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 ,      03.02  . (1.54) 

Коефіцієнти (1.54) підібрані у такий спосіб, щоб у розбавлених 

розчинах відтворювався розклад (1.49). Комірковий підхід дозволяє 

описати поведінку середньої в’язкості суспензії у інтервалі значень 

об’ємної концентрації макромолекул 5.0 , що фактично співпадає з 
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густиною розчину, яка відповідає контакту всіх макромолекул [77, 78].  

Зазначимо, що отримані формули для в’язкості суспензії 

відповідають обертальному руху частинок суспензії у комірці. Цією 

властивістю комірковий підхід у роботах [77, 78] суттєво відрізняється 

від усіх інших коміркових моделей, у яких розглядається поступальний 

рух частинок суспензії. Завдяки розгляду саме обертального руху 

вдається чітко погодити симетрію гідродинамічних потоків з симетрією 

сферичної комірки. 

Подальший розвиток описаного коміркового підходу для 

визначення середньої в’язкості суспензій виконується в роботі [78]. 

В останні роки з’явилися роботи, які враховують міжчастинкові 

гідродинамічні взаємодії та доповнені побудовами, запозиченими з 

досліджень процесів переносу в щільних молекулярних системах. 

Взаємний вплив частинок описується евристичним рівнянням для 

середніх значень тензора швидкостей деформацій у суспензії, внаслідок 

чого середня в’язкість суспензії сферичних частинок визначається 

співвідношенням: 
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5
10 .    (1.55) 

Зазначимо також, що поєднання ідеї коміркових підходів з 

уявленнями про активаційний механізм руху частинок у рідинах з 

несферичними молекулами, призводить до встановлення евристичної 

формули: 


















12

5
exp0 .    (1.56) 

Коротко зупинимося на температурній залежності зсувної в’язкості 

розчинів макромолекул. Вона визначається, передусім, температурною 

залежністю зсувної в’язкості розчинника 0 . Крім того, із зростанням 

температури змінюється ефективний радіус макромолекули. У випадку 

водних розчинів макромолекул   змінюється за законом [76-78]: 
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3/1
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Tk

E

B

A
e ,   (1.57) 

де   – питомий об’єм на одну молекулу, а 0  – виключений об’єм 

молекул води, причому відношення )/( TkE BA
 змінюється від 10 у потрійній 

точці води до 5 в околі критичної точки. 

 

1.4.3. Самодифузія у розчинах ПВС 

Сучасні підходи до опису процесу самодифузії в рідинних системах 

вказують про існування колективного (лагранжевого) та 

одночастинкового (френкелівського) внесків, які характеризують 

відповідно довготривалі колективні рухи молекул та швидкі рухи 

окремих молекул у процесі дифузії [79, 80]. Згідно робіт [79-81] повний 

коефіцієнт самодифузії подається у вигляді суми внесків:  

FL DDD 
.     (1.58) 

Колективні рухи у розчинах полімерів можуть бути описані з 

використанням коефіцієнту колективної дифузії. Згідно формули 

Айнштайна коефіцієнт дифузії, який визначається релаксацією 

флуктуацій концентрації, пов’язаний з розмірами сферичної частики 

співвідношенням: 

,
6 R

Tk
D

S

B
L


       (1.59) 

де S  – в’язкість розчинника, R – радіус сферичної частинки, 
LD  – 

коефіцієнт дифузії сферичної частинки розміру R, яка вважається 

незалежною від сусідніх частинок [79-81]. Для доброго розчинника 

5

3

~ NR , а в ідеальному тета-розчиннику 2

1

~ NR . Тобто дослідивши 

залежність коефіцієнта дифузії макромолекул від ступеня полімеризації в 

розбавленому розчені, визначають якість розчинника для певного 

полімеру. 
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Для розгляду руху окремого макромолекулярного ланцюга у 

напіврозбавлених розчинах застосовують концепцію рептацій [79-81]:  

,
)/(6 RN

Tk
D

S

B
F


     (1.60) 

де N – довжина ланцюга, 3nR  – кількість мономерів у 

макромолекулярному клубку, n – концентрація мономерів. При цьому 

макромолекулярний ланцюг «проковзує» у трубці діаметром R, який 

визначається сусідніми макромолекулами. Час рептації 
R , потрібний 

ланцюгу для формування індивідуальної трубки, пов’язаний з 

характеристичною довжиною трубки RNL )/(   одновимірним законом 

дифузії 2~ LDF  [79-81], звідси: 

.~ 2/33СNR      (1.61) 

Коефіцієнт самодифузії selfD , отриманий з експериментальних 

даних, відповідає тримірній моделі випадкових блукань макромолекули і 

визначається співвідношенням: 

,~
)/(18

75,12

2

 СN
RN

Tk
D

S

B
self


  (1.62) 

причому 

75,12~  СNDself .      (1.63)  

Експериментально коефіцієнт самодифузії у рідинних системах 

вимірюють методом квазіпружного розсіяння повільних нейтронів, який 

дозволяє отримати інформацію про мобільність молекул при тривалих 

( 42 1010   с) і надкоротких ( 1310 1010~    с) часових спостереженнях [82]. 

Отримані данні обробляють за допомогою моделі Булавіна-Оскотського-

Іванова [79, 80, 83], яка враховує ієрархію часових масштабів 

молекулярних рухів – швидких одночастинкових і повільніших 

колективних рухів – і дає для повного енергетичного уширення 

квазіпружного піка вираз: 
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    (1.64) 

де )2exp( W  – фактор Дебая-Веллера; Q  – зміна хвильового вектора 

нейтрона у процесі розсіяння; 0  – час осідлого життя молекули в 

положенні рівноваги. 

Для кількісного визначення коефіцієнтів дифузії використовуються 

асимптотичні наближення [82]: 

,0,)(2 22  QQDDE FL    (1.65) 

.,
2

2 22  QQDE L



    (1.66) 

Характерний час спостереження за молекулою в нейтронному 

експерименті: 

  126


 QDselfD .     (1.67) 

При великих значеннях Q  час спостереження за молекулою у 

процесі дифузії малий ( 1210~ 

D  с) – спостерігаються здебільшого швидкі 

одночастинкові рухи. При зменшенні значень Q  час спостереження за 

молекулою збільшується, реєструються повільніші колективні рухи 

молекул ( 210~D  с) [84]. 

У роботах [85-86] теоретичними та експериментальними методами 

досліджується дифузія молекул розчинника у рідких розчинах 

полівінілового спирту. 

У теоретичній роботі [87] методом молекулярної динаміки вивчено 

суміші макромолекул полівінілового спирту і молекул води та отримані 

коефіцієнти дифузії води. Показано, що механізм дифузії змінюється від 

рідиноподібної дифузії (випадкові блукання) при низьких концентраціях 

полімеру до процесу, обумовленого вільним об’ємом, при високих  

концентраціях полімеру. Механізм дифузії при високих концентраціях 

подібний механізму дифузії газу в аморфних полімерах.  
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Залежність коефіцієнту дифузії води від концентрації ПВС добре 

узгоджується з прогнозами моделі Макі-Майєса [88], яка використовує 

коміркову модель рідини: 

2

0 1

1


















D

D
,      (1.68) 

де   – об’ємна частка полімеру в розчині. Модель Макі-Майєса 

передбачає зменшення коефіцієнту дифузії з ростом концентрації 

полімеру в розчині та забезпечує достатню апроксимацію коефіцієнту 

дифузії розчинника у широкому інтервалі концентрацій розчину полімеру 

[88]. Недоліками моделі є обмеженість її застосовності для 

низькомолекулярних розчинників із відносно малими молекулами та 

відсутність врахування ефектів, спричинених розчинником. 

У експериментальній роботі [89] методом спін-ехо ЯМР з 

пульсуючим градієнтом магнітного поля досліджено коефіцієнт 

самодифузії води у багатокомпонентних розчинах полівінілового спирту. 

Коефіцієнт самодифузії води зменшується з ростом концентрації  

полімеру та добре узгоджується з передбаченнями моделі Макі-Майєса. 

Коефіцієнт самодифузії води виявився незалежним від молекулярної маси 

полівінілового спирту, ступеня його омилення та домішкової присутності 

інших розчинників. Коефіцієнт самодифузії розчинників (метанол, трет-

бутанол, формамід, оцтова кислота, триметиламін, поліетиленгліколь з 

ММ 400 і 4000) зменшувався з ростом концентрації ПВС та зростанням 

розміру молекули розчинника, що добре узгоджується з теорією вільного 

об’єму. Залежності коефіцієнтів самодифузії розчинників можуть бути 

описані в рамках феноменологічного підходу Філлі [90], згідно якого: 

)exp(0

CDD  ,     (1.69) 

де коефіцієнт   пов’язаний з розміром молекули дифузанта, а параметр 

масштабу   характеризує рідинну систему. Оцінені значення середньої 
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відстані між зачепленнями в сітці ПВС, яка зменшується з 20-30 Å для 

напіврозбавленого розчину до 4-6 Å у помірно концентрованому розчині.  

 

1.4.4. Рівняння стану розчинів ПВС 

Рівнянням стану називається рівняння, що пов’язує між собою тиск, 

об’єм, температуру, концентрацію та інші властивості системи, що 

знаходиться в рівновазі. Загальний вигляд рівняння стану 0,...),,( TVPf . 

Його можна розв’язати відносно однієї із змінних, наприклад, тиску 

,...),( TVP   [28, 92, 93]. 

Для розчину полімеру рівняння стану пов’язує осмотичний тиск із 

температурою, концентрацією розчину й індивідуальними 

характеристиками компонентів. Як відомо, осмотичний тиск розчину osmp  

пов’язаний зі зміною хімічного потенціалу розчинника співвідношенням 

osmsolvsolv p  , де solv  – питомий об’єм розчинника на одну молекулу. Для 

осмотичного тиску розчину полімеру можна написати: 
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z

Tk
p

solv

B

solv

solv
osm ,  (1.70) 

де   – об’ємна концентрація полімеру в розчині,   – величина, 

пропорційна другому віріальному коефіцієнту, solvpolz  /  – відношення 

питомого об’єму полімеру до питомого об’єму розчинника  [28]. 

У разі розбавлених розчинів полімерів, для яких справедливо 

рівняння (1.70), отриманий вираз можна спростити, розкладаючи  1ln  у 

ряд за величиною   [28]. У багатьох випадках можна обмежитись тільки 

двома членами розкладу: 
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 z

Tk
p

solv

B
osm ,   (1.71) 

Зрозуміло, що polpolpol M  /  і solvsolvsolv M  / , де polM , solvM  і solv , pol  – 

молекулярні маси та густини полімеру і розчинника відповідно  [28]. 

У результаті отримуємо рівняння стану полімерного розчину:  
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1
2 ,   (1.72) 

де C  – масова концентрація полімеру в розчині. Рівняння (1.72) для 

приведеного осмотичного тиску Cposm /  розчину полімеру добре 

узгоджується з експериментом, особливо для розчинів гнучколанцюгових 

полімерів [28]. Рівняння (1.71) можна записати в загальному вигляді: 

 ...21  CAATk
C

p
B

osm
,    (1.73) 

де А1 і А2 – віріальні коефіцієнти, які відповідно дорівнюють: 

1

1

 polMA ,      (1.74) 
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polsolv

solv

M
A .    (1.75) 

Порівнюючи рівняння (1.75) з рівнянням Вант-Гоффа для 

ідеального розчину polBosm MTCkp /  можна зробити висновок, що другий 

віріальний коефіцієнт (А2) враховує відхилення полімерного розчину від 

ідеальної поведінки. Визначають А2 як тангенс кута нахилу залежності 

Cposm /  від С [28]. 

Оскільки 







 3

3

4
/ polpolpol RM  , то детальне дослідження рівняння 

стану (1.72) дозволяє знайти ефективний радіус макромолекули полімеру:  

6/1
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)5.0(16
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 solv

polsolv AMM
R .   (1.76) 

У роботах [92, 93] проведені дослідження осмотичного тиску 

водних розчинів, гідрогелів та мембран полівініловго спирту у залежності 

від концентрації, молекулярної маси полімеру та віку розчину. Зокрема 

показано, що залежність осмотичного тиску від концентрації ПВС може 

бути апроксимовано емпіричною залежністю:  

  CCposm

2lg ,   (1.77) 

де  ,,  – додатні емпіричні сталі, С – масова концентрація полімеру.
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1.5. Часова еволюція властивостей розчинів ПВС 

Як правило, у хімічній технології основним розчинником 

полівінілового спирту є вода [28]. Проте відомо, що тривале зберігання 

концентрованих водних розчинів ПВС при кімнатній температурі 

призводить до гелеутворення [28, 94]. У роботі [94] подані приклади 

самовільного гелеутворення водних розчинів ПВС, що пояснюється 

утворенням стійких міжмолекулярних зв’язків, що є енергетично 

сильнішими за вандервальсівські взаємодії та водневі зв’язки.  

Утворення фізичного гелю відбувається через взаємодію 

полімерних ланцюгів шляхом мікрокристалічних переходів або 

асоціативних зв’язків [95, 96]. При цьому відбувається формування 

перколяційні сітки, що охоплює всю систему [97].  

При охолодженні водні розчини ПВС стають мутними. У роботах 

[98, 99] досліджено кінетику помутніння розчинів ПВС різної 

концентрації у діапазоні температур C )500(  і робиться висновок, що 

кристалізація не є необхідною умовою структуроутворення, а тільки 

супроводжує процес гелеутворення.  

У роботах [100, 101] методами подвійного променезаломлення та 

віскозиметрії досліджено водні розчини полівінілового спирту і показано, 

що процес гелеутворення у таких розчинах аналогічний процесові 

кристалізації. Згідно [102] у водних розчинах ПВС процес гелеутворення 

є подібним процесові кристалізації завдяки невеликим розмірам 

гідроксильних груп у макромолекулі. Гелеутворення у водних розчинах 

ПВС є незворотнім процесом, виявляється у зростанні з часом зсувної 

в’язкості розчинів і завершується формуванням гідрогелю.  

У роботі [103] показано, що до факторів, які впливають на процес 

гелеутворення, можна віднести молекулярну масу полімеру, ступінь 

омилення та спосіб отримання полівінілацетату – основної сировини для 

синтезу ПВС. У дослідженнях [104, 105] встановлено, що підвищення рН 

вихідного водного розчину сприяє формуванню більш пружних і 
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термостійких гелів, а в сильнокислому середовищі (рН<2) 

структуроутворення не відбувається взагалі.  

Кінетику утворення гелю можна контролювати за допомогою 

температурного режиму, що призводить до зміни термодинамічної якості 

розчинника [98], або введенням нерозчинників – осадників [99, 102]. 

Для потреб біотехнології та медицини використовуються 

макропористі гелеві середовища, які отримують шляхом швидкого 

заморожування з подальшим розморожуванням розчинів ПВС – так звані 

кріогелі [104-106]. При заморожуванні розчинів ПВС значну роль відіграє 

температура і швидкість охолодження та концентрація полімеру, оскільки 

зі зростанням концентрації зростає і температура, необхідна для 

отримання кріоструктури, і швидкість утворення кристалів льоду в 

розчині [104-106]. Чим більша швидкість охолодження розчину, тим 

менші розміри кристалів льоду. При утворенні кристалів льоду 

виникають механічні напруги, що можуть призвести до деструкції 

макромолекулярних ланцюгів – так званий кріокрекінг [106].  

Здається зрозумілим, що на процес гелеутворення вирішальним 

чином впливає природа розчинника, яка визначає термодинамічну 

спорідненість компонентів, і наявність домішок у розчині [99, 102,104]. 

У роботах [104-112] зроблені спроби пошуку індивідуального чи 

змішаного розчинника для ПВС, щоб пригнітити процес 

структуроутворення, який часто заважає технологічним процесам. У 

дослідженні [112] показано, що використання змішаного розчинника 

диметилсульфоксид-вода у молярному співвідношенні компонентів 2:1 

запобігає процесам структуроутворення в концентрованих розчинах ПВС, 

що пояснюється формуванням просторових перешкод для утворення 

водневих зв’язків між макромолекулярними ланцюгами ПВС. Внаслідок 

цього унеможливлюється утворення просторової сітки зчеплень, а це, в 

свою чергу, призводить до стабілізації реологічних властивостей розчинів 

ПВС у часі. 
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Єдиної думки щодо механізму гелеутворення в системах ПВС-вода і 

ПВС-ДМСО не досягнуто. Так у роботі [113] проведено дослідження 

структурної еволюції ПВС в ДМСО методами розсіювання світла та 

малокутового розсіювання нейтронів і зроблено висновок про поділ фаз, 

що передує гелеутворенню. А у роботі [114] запропоновано механізм, 

згідно з яким гелеутворення викликає фазовий поділ ПВС в ДМСО і воді.  

Таким чином, фізичні властивості розчинів ПВС не є 

стаціонарними, а зазнають змін у часі. Проте гелеутворення – не єдиний 

механізм часової еволюції фізичних властивостей розчинів ПВС. 

Зауважимо, що тут ми не будемо розглядати умовно хімічні процеси, які 

можуть мати місце у розчинах ПВС, – старіння розчину, фотохімічні 

процеси тощо.  

Для розчинів полімерів за певних термодинамічних умов 

уможливлюється протікання механізму фазового переходу від гомогенної 

фази до фаз із розділенням компонентів, який відбувається в усьому 

об’ємі рідинної системи. Такий процес обумовлений дифузійними 

процесами і називається спінодальним розпадом. Спінодальний розпад 

відбувається в області фазової діаграми за спінодаллю, де флуктуація 

системи призводить до фазового переходу. Як правило, на початкових 

етапах спінодального розпаду виникають мікроструктури, які з часом 

еволюціонують до масштабніших неоднорідностей – зародків нової фази. 

Особливістю спінодального розпаду є виникнення складних 

дисипативних утворень, які не притаманні стану термодинамічної 

рівноваги [115]. 

Для з’ясування механізму зміни з часом властивостей розчину 

полімеру важливо розглянути його фазову діаграму. Наприклад, згідно 

[116, 117] крива гелеутворення та спінодаль поділяють фазову діаграму 

водних розчинів ПВС на чотири області, причому область розчину над  

спінодаллю відповідає гомогенному розчину. В області розчину під 

спінодаллю відбувається розділення фаз шляхом спінодального розпаду, 
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але розчин не зазнає гелеутворення. В області геля під спінодаллю 

гелеутворення супроводжується фазовим переходом рідина -рідина, а 

області гелю над спінодаллю притаманне гелеутворення без фазового 

переходу рідина-рідина. Проте навіть при визаченому положенні на 

фазовій діаграмі термодинамічних умов, у яких перебуває розчин 

полімеру, необхідно більше інформації, щоб стверджувати, що основою 

гелеутворення є еволюція тримірної структури фази, багатої на полімер.  

За нормальних умов повністю омилений ПВС виявляється 

малорозчинним у більшості розчинників, тому для розчинення потрібне 

нагрівання та постійне перемішування, а після охолодження до кімнатної 

температури розчини можуть опинитися у метастабільному стані – 

спостерігається тенденція до розпаду на фази [25]. Розчин опиняється на 

межі рівноваги, а внаслідок широкого молекулярно-масового розподілу, 

якому завдячує метод виготовлення ПВС, відносно низькомолекулярні 

фракції можуть опинитися за межами термодинамічної сумісності.  

З іншого боку, навіть у області фазової діаграми, яка передбачає, що 

розчин перебуває у стані гомогенного розчину, можливі процеси, 

відповідальні за встановлення термодинамічної рівноваги. З подібною 

ситуацією ми стикаємось у водно-спиртових розчинах та розчинах 

гліцерину [118], де показано, що процес встановлення термодинамічної 

рівноваги потребує значних часових проміжків, аж до кількох тижнів.  

Під час розчинення макромолекули повільно дифундують в 

розчинник – спостерігається тенденція до переходу до гомогенного 

однофазного розчину. Але ентропія такої однофазної системи є відносно 

низькою, тому система буде намагатися перейти до шаруватої структури з 

різною концентрацією розчиненого компонента. З подібною ситуацією ми 

стикаємось у водних розчинах низькомолекулярних спиртів, зокрема 

метанолового ряду [118], проте для них є характерним формування 

сферичних зародків. За рахунок флуктуацій відбувається постійний 

перехід до гомогенного розчину та його подальше локальне 
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розшарування. При цьому фізичні характеристики можуть зазнавати змін 

у часі, як монотонно, так і періодично. 

 

 

Висновки до розділу І 

1. 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.  

2. Проведений огляд фізико-хімічних властивостей розчинників 

полівінілового спирту. 

3. Висвітлено особливості явищ переносу в розчинах ПВС – в’язкості, 

самодифузії та осмотичного тиску – та їх залежність від концентрації, 

температури та природи розчинника. Окреслено можливості моделювання 

зсувної в’язкості розбавлених розчинів макромолекул за допомогою 

коміркових моделей. 

4. Проаналізовано причини, наслідки та особливості зміни з часом 

фізичних властивостей розчинів ПВС. Показано, що зміни фізичних 

властивостей розчинів ПВС можуть відбуватися внаслідок протікання 

процесу гелеутворення, спінодального розпаду або встановлення 

термодинамічної рівноваги, що залежить від термодинамічних умов, у яких 

перебуває розчин. 
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РОЗДІЛ ІІ  

МЕТОДИКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВИМІРЮВАНЬ 

 

2.1. Методика приготування розчинів полівінілового спирту 

Розчини полівінілового спирту готували гравiметрично, тобто у 

посудину з притертою кришкою завантажували розчинник і 

порошкоподібний полівініловий спирт у відповідних масових 

співвідношеннях. Для отримання необхідної концентрації розчинів 

користувалися формулою:  

%100



solvPVA

PVA

mm

m
c ,     (2.1) 

де mPVA – маса полімеру, msolv – маса розчинника [119]. Концентрації виражені 

у масових долях, тобто відношенні маси розчиненої речовини до загальної 

маси розчину (позначаються – мас. %).  

Для визначення маси використовували терези лабораторні аналітичні 

моделі ВЛА-200-М (2-го класу точності), які забезпечують точність 

вимірювання маси 0.1 мг. Для вимірювання температури використані 

термометри лабораторні скляні ТЛС-4 з діапазонами 0…+55 °С та 

+50…+105 °С з ціною поділки 0.1 °С. Термостатування приладів виконували 

за допомогою універсального термостату U-10 з точністю  0.5 °С. 

Основним методом для прискорення розчинення полімеру є інтенсивне 

перемішування, яке значно зсуває градієнти гідродинамічного поля, що 

сприяє відриву поверхневого високов’язкого шару розчину. У сильному 

зсувному полі значно зменшується в’язкість розчину полімеру, одночасно 

зменшується можливість злипання макромолекул, що також сприяє 

прискоренню розчинення [120, 121]. Тому герметичну колбу з розчинником і 

полівініловим спиртом поміщували на водяну баню з температурою 95-98 °С 

і при постійному перемішуванні розчиняли протягом 6-12 годин до 

отримання візуально гомогенного розчину. Розчини охолоджували до 30-

35 °С та завантажували у необхідний прилад, слідкуючи за тим, щоб не 

утворювались бульбашки повітря. 
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2.2. Метод капілярної віскозиметрії 

Для фізичного експерименту важливою є величина коефіцієнта зсувної 

в’язкості рідинної системи, а також її залежність від температури і тиску 

[121]. Методи вимірювання в’язкості рідин поділяються на дві умовні групи: 

методи, які ґрунтуються на розв’язках задач гідродинаміки про рух рідини, 

обмеженої твердими стінками, і методи, основою яких є теорія нестійкого 

стану рідини і які ґрунтуються на вимірюванні параметрів згасаючих 

коливальних процесів [121, 122]. 

Серед методів вимірювання коефіцієнта в’язкості рідин широкого 

поширення набув метод витікання рідини через капіляри. Метод капілярної 

віскозиметрії дозволяє вимірювати коефіцієнт кінематичної в’язкості як 

абсолютним методом, так і відносним. Проте абсолютний метод потребує 

виконання кількох складних операцій (вимірювання внутрішнього діаметра 

капіляра, різниці тисків тощо), які впливають на точність досліджень. Тому в 

наших дослідженнях використаний відносний метод. Метод капілярної 

віскозиметрії ґрунтується на використанні рівняння Пуазейля: 
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або, що те ж саме: 
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де Q – кількість рідини, що протікає через капіляр віскозиметра за одиницю 

часу, V  – об’єм рідини, що протікає за час   через капіляр радіуса r  і 

довжиною l ;   – зсувна в’язкість рідини; p  – різниця тисків на кінцях 

капіляра. Рівняння (2.3) справедливе тільки для ламінарної течії рідини. 

Відомо, що для кожного капіляра, в залежності від його радіуса, існує 

критична швидкість витікання  c , вище якої ламінарна течія рідини 

переходить у турбулентну течію. Мінімальний час протікання, який 

забезпечує ламінарність течії (як правило, min 180 с), визначається зі 
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швидкості течії у капілярі, що має задовольняти числу Рейнольдса: 

l


 2300c  , де   – густина рідини. 

Метод Пуазейля значно спрощується при вимірюванні коефіцієнту 

динамічної в’язкості рідини відносним способом. При цьому досить виміряти 

час протікання однакового об’єму різних рідин через той самий капіляр та 

взяти відношення відповідних рівностей за законом Пуазейля (2.3). Для двох 

рідин маємо: 
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і, підставляючи коефіцієнт динамічної в’язкості еталонної рідини, 

визначаємо коефіцієнт динамічної в’язкості досліджуваної рідини. 

Відношення тисків 
12 / pp   визначають через відношення густин рідин 12 /   

завдяки конструктивним особливостям приладу. Оскільки рідина витікає 

через капіляр внаслідок різниці рівнів у колінах віскозиметра (ця різниця h 

однакова у дослідах із різними рідинами), то замість відношення тисків, під 

дією яких витікають рідини, можна взяти відношення їх густин: 
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Тоді формула (2.4) для визначення коефіцієнта динамічної в’язкості 

рідини відносним методом набуде такого вигляду: 
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Враховуючи, що 

  ,       (2.7) 

де   – коефіцієнт кінематичної в’язкості рідини, отримаємо: 

1

2
12



  .       (2.8) 

Для дослідження розчинів ПВС були використані капілярні 

віскозиметри типу ВПЖ-2 з капілярами різного перерізу, які підбиралися в 

залежності від в’язкості розчину. Віскозиметр капілярний скляний типу 
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ВПЖ-2 являє собою U-подібну трубку, в одне з колін якої впаяний капіляр 

певного діаметра. Вимірювання в’язкості за допомогою капілярного 

віскозиметра базується на визначенні часу протікання через капіляр 

фіксованого об’єму рідини з вимірювального резервуару.  

Кінематичну в’язкість рідини обчислюють за емпіричною формулою: 

  CK
g

807,9
,      (2.9) 

де   – кінематична в’язкість рідини (м2/с); g  – прискорення вільного падіння 

у місці вимірювань (м/с2); K  – стала віскозиметра; K
g

C 
807,9

 – стала 

приладу, отримана емпірично;   – час протікання рідини (с). 

Перед вимірюванням кінематичної в’язкості розчинів ПВС 

віскозиметри заливали хромовою сумішшю, витримуючи її не менше 5-6 

годин, ретельно промивали дистильованою водою та сушили. 

Методика розрахунку похибки вимірювання в’язкості методом 

капілярної віскозиметрії та величина відносної похибки подані у п. 2.5. 

 

2.3. Пікнометричний метод 

Багато фізичних властивостей рідинної системи прямо чи посередньо 

пов’язані з густиною та її змінами у залежності від змін термодинамічних 

умов. Зараз розроблено ряд методів вимірювання густини рідин, які 

грунтуються на різних фізичних підходах, зокрема пікнометричний, 

гідростатичний, флотаційний, вібраційний тощо. 

Пікнометричний метод відноситься до одних із найточніших методів 

визначення густини рідин при відносній простоті методики вимірювань. До 

переваг методу варто віднести: мала площа вільної поверхні рідини, що 

мінімізує випаровування рідини і поглинання вологи з повітря; дозволяє 

визначати густину як рухливих, так і сильнов’язких рідин; потребує 

невеликої кількості рідини; дозволяє розділити операції термостатування та 
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зважування. До недоліків методу можна віднести неможливість повного 

усунення поглинання вологи з повітря [123, 124]. 

Для вимірювань розчинів ПВС використані однокапілярні пікнометри 

об’ємом 5 см3 і 10 см3. Усередину посудини вводиться розчин до нанесеної 

на ньому кільцевої мітки і закривається глухою притертою пробкою. 

Для визначення густини розчину виконують три зважування на 

аналітичних терезах, вимірюючи: 1) масу порожнього пікнометра; 2) масу 

пікнометра, заповненого дистильованою водою до мітки; 3) масу пікнометра, 

заповненого досліджуваною рідиною до мітки. 

Умова рівноваги терезів із врахуванням дії сили Архімеда при 

зважуванні пустого пікнометра має вигляд: 
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Умова рівноваги терезів із врахуванням дії сили Архімеда при 

зважуванні пікнометра, наповненого до мітки дистильованою водою: 
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При зважуванні пікнометра, наповненого до мітки досліджуваним 

розчином, умову рівноваги терезів з урахуванням дії сили Архімеда 

запишемо так: 
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У співвідношеннях (2.10)-(2.12) величини мають наступний зміст: 

wtgawsol  ,,,,  – відповідно густини досліджуваного розчину, 

дистильованої води, повітря, скла, з якого виготовлений пікнометр, та 

матеріалу, з якого виготовлені важки; 0V  – об’єм пікнометра до мітки, V   – 

об’єм скла пікнометра; solwe mmm ,,  – маси важків, які врівноважують 

пустий пікнометр, пікнометр з дистильованою водою та пікнометр з 

досліджуваним розчином. Усі величини відповідають температурі, при якій 

визначається густина досліджуваного розчину. 



 69 

Віднявши від рівнянь (2.11) та (2.12) рівняння (2.10) і поділивши 

отримані вирази, після перетворень отримаємо формулу розрахунку густини 

досліджуваного розчину: 

  aaw

ew

esol
sol

mm

mm
 




 .    (2.13) 

Методика розрахунку похибки вимірювання густини пікнометричним 

методом та величина відносної похибки вимірювань подані у п. 2.5. 

 

2.4. Метод низькочастотної діелектричної спектроскопії 

Для дослідження молекулярних механізмів нерівноважних процесів у 

рідинах широко використовують спектроскопічні методи. Одним із 

струкрурно-чутливих методів є метод діелектричної спектроскопії, який 

дозволяє встановити залежність електричних властивостей рідинної системи 

від частоти гармонічних коливань електричного поля, що прикладена до неї. 

З точки зору фізики діелектриків електричні властивості речовини 

описуються однією з кількох пар величин, які приймають за основні в тій чи 

іншій інтерпретації [125, 126]. Наприклад, до рівняння Максвелла входять 

діелектрична проникність   та провідність  , а густина струму I  в речовині, 

обумовленого струмами провідності та струмами зміщення, дорівнює: 

)exp()( tiEiI m   ,     (2.14) 

де   – колова частота гармонічного електричного поля, i  – уявна одиниця, 

mE  – амплітудне значення напруженості електричного поля. 

В іншому способі опису властивостей діелектрика в гармонічному 

електричному полі вводять комплексну діелектричну проникність: 

  i ,        (2.15) 

де  ,  – дійсна та уявна частини комплексної діелектричної проникності. 

Тоді густина струму в діелектрику дорівнюватиме: 

)exp()( tiEiI m   .     (2.16) 

Із виразів (2.14) і (2.16) видно, що: 
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  , .      (2.17) 

Якщо в (2.15) винести за дужки   , то отримаємо дві нові величини: 

діелектричну проникність   і тангенс кута діелектричних втрат tg , 

причому: 
















tg .      (2.18) 

Таким чином, експериментально вимірявши пару величин (  , ), 

(  , ) або (  tg, ), можна обчислити іншу пару величин, що описують 

властивості діелектрика в гармонічному електричному полі. 

Найчастіше для опису електричних властивостей діелектриків 

використовують діелектричну проникність   і тангенс кута діелектричних 

втрат tg . Діелектричну проникність   визначають як відношення ємності 

конденсатора, заповненого речовиною, до ємності того ж конденсатора у 

вакуумі (в повітрі). Кутом діелектричних втрат   називають кут, який 

доповнює до 90  кут зсуву фаз між струмом та напругою в колі 

конденсатора, заповненого речовиною. 

Для вимірювання діелектричної проникності   і тангенса кута 

діелектричних втрат tg  речовини у діапазоні частот 20 Гц – 200 кГц 

найчастіше використовують мостові методи. У загальному випадку мостова 

схема представляє собою чотириполюсник, коефіцієнт передачі якого 

дорівнює нулю за певних умов, що називають умовами рівноваги моста. 

Установка для дослідження електричних властивостей рідинних 

систем, створена і описана авторами роботи [127], відповідає функціоналу 

моста змінного струму Р5083 і апробована на класичних рідинах. Основою 

установки є електронний міст із використанням операційних підсилювачів, 

термостатований вимірювальний конденсатор, який заповнюється 

досліджуваною рідиною, градуйований конденсатор змінної ємності, 

градуйований потенціометр та набір резисторів. 
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Призначений для визначення електричних характеристик рідин в 

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; генератора сигналів низькочастотного Г3-118 в 

діапазоні (0.5200) кГц, який служить джерелом гармонійної напруги Е; 

електронного мілівольтметра В3-38, який слугує індикатором рівноваги 

електронного моста 6. Використано операційні підсилювачі 2, 3, 4, 5 типу 

К544УД2А [128]. Для живлення моста використовується випрямляч з 

електронним стабілізатором напруги. Спрощена принципова схема 

електронного моста подана на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Принципова схема електронного моста:  

1 – еквівалентна схема вимірювального конденсатора; 2-5 – інтегральні 

операційні підсилювачі; 6 – мілівольтметр; С – конденсатор змінної ємності; 

Rn – градуйований потенціометр; Е – низькочастотний генератор [127]. 
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Вимірювальний конденсатор 1 складається з двох дисків діаметром 

50 мм, відстань між якими можна змінювати за допомогою мікрометричного 

гвинта. Диски виготовлені із нержавіючої сталі, покриті фторопластовими 

плівками для збільшення активного опору рідин, закріплені у 

фторопластових втулках та поміщені в алюмінієвий корпус, між стінками 

якого циркулює термостатуюча рідина. 

Градуйований конденсатор змінної ємності С може змінювати ємність 

у діапазоні (10 500) пФ, а його верньєрний механізм дозволяє визначати 

ємність з точністю до 0.01 пФ. Градуйований прицезійний потенціометр має 

опір 4 кОм, його верньєрний механізм дозволяє визначати опір з точністю 

4 Ом. Резистори 
1R , 

2R , 3R  і R  можна змінювати у залежності від меж 

вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg : )500...10(1 R  кОм, 

)200...6(2 R  кОм, )200...6(3 R  кОм, )1000...10(R  кОм, а їх величини відомі з 

похибкою 0.1 %. 

Принцип роботи установки для дослідження електричних 

властивостей рідинних систем. Сигнал від низькочастотного генератора Е 

подається на інвертуючий вхід операційного підсилювача 2 через 

градуйований конденсатор змінної ємності С і резистор R, а також на 

інвертуючий вхід операційного підсилювача 3 через вимірювальний 

конденсатор 1. 

Інвертуючі входи операційних підсилювачів 2, 3 є точками 

квазінульового потенціалу, тому умовою рівноваги електронного моста є 

рівність струмів: 

xpp II   і xaa II  .       (2.19) 

З умови рівноваги моста слідує xCC  , тобто рівність ємностей 

градуйованого конденсатора змінної ємності та вимірювального конденсатра 

з досліджуваною рідиною. 
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Діелектричну проникність   визначаємо як відношення ємності 

вимірювального конденсатра з досліджуваною рідиною xC  до ємності цього 

конденсатора у повітрі 0C : 

00 C

C

C

Cx  .       (2.20) 

Для індикації рівноваги електронного моста використано інвертор 4, 

інвертуючий масштабний суматор 5 на операційних підсилювачах та 

електронний мілівольтметр 6. 

За законами Кірхгофа знайдемо струм aI , попередньо ввівши 

коефіцієнт передачі k  потенціометра nR : 

n

n
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R
k 2 ,        (2.21) 
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де Е – напруга на виході звукового генератора, R  і 
1R  – відповідні опори. 

Струм xpI  визначимо так: 

CEI xp  .       (2.23) 

Використавши вирази (2.20), (2.22) і (2.23), розрахуємо тангенс кута 

діелектричних втрат рідинної системи, якою заповнений вимірювальний 

конденсатор: 
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Методика розрахунку похибки вимірювання діелектричної проникності 

та величина відносної похибки вимірювань подані у п. 2.5. 

 

2.5. Аналіз похибок вимірювання експериментальних величин 

Розрахунок похибок вимірювань експериментальних величин розчинів 

полімерів здійснено згідно теорії похибок, висвітленої в літературі [129-131]. 
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Сумарна відносна похибка величини х при проведенні серії вимірювань 

розраховується за формулою: 

randinst   ,     (2.26) 

де inst  – відносна похибка приладу, яка здебільшого обумовлена 

обмеженістю точності інструменту вимірювання; rand  – відносна випадкова 

похибка величини х у серії вимірювань. 

Величини відносних похибок inst  і rand  визначаються виразами: 

%100



x

xinst
inst ,     (2.27) 

%100



x

xrand
rand ,     (2.28) 

де instx  – абсолютна інструментальна похибка вимірювання величини х; 

randx  – абсолютна випадкова похибка вимірювання величини х; x  – середнє 

значення величини х. 

Як правило, абсолютну випадкову похибку вимірювання randx  

величини х розраховують з використанням t-критерію Стьюдента за 

формулою: 

)()( xSntx nrand   ,    (2.29) 

де )(nt  – значення t-критерію Стьюдента, який згідно ГОСТ 8.207-76 для 

наукових досліджень знаходять за таблицею, задаючи надійність 95.0  і 

кількість вимірювань 5n ; )(xSn  – середньоквадратична похибка 

середнього арифметичного величини х, яка розраховується за 

співвідношенням: 
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У виразі (2.30) величина ix  – це і-те значення величини х; x  – середнє 

значення величини х; n  – кількість вимірювань величини х. 

Оцінимо похибку вимірювання густини   пікнометричним методом: 

%033.0%100%100)( 






T

T
inst




 ,  (2.31) 
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де   – густина рідини, Т – абсолютна температура вимірювання. Відносна 

похибка термостатування та вимірювання температури, яка представлена у 

(2.31) другим доданком і приблизно дорівнює 0.03%, вносить основний вклад 

у відносну похибку вимірювання густини рідини. 

Відносна випадкова похибка вимірювання густини при кількості 

зважувань n=5 становить %0004.0)( rand . Отже, сумарна похибка 

вимірювання густини пікнометричним методом дорівнює 

%03.0%0334.0)(  . 

Розрахуємо відносну похибку вимірювання кінематичної в’язкості  . 

У залежності від концентрації полімеру та використаного капілярного 

віскозиметра час витікання розчинів полівінілового спирту через капіляр 

лежить в межах 3-10 хвилин і визначається з точністю 0.1 с. Тоді відносна 

похибка приладу: 

%8.0%100%100)( 
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 ,   (2.32) 

Відносна випадкова похибка вимірювання кінематичної в’язкості у 

нашому випадку при 78.2)( nt  і %35.0)(  nS  становить %1.0)( rand . Отже, 

сумарна похибка вимірювання кінематичної в’язкості методом капілярної 

віскозиметрії дорівнює %9.0)(  . 

Обчислимо відносну похибку вимірювання зсувної в’язкості  S : 

%0.1)()()(   S .     (2.33) 

Зазначимо, що згідно вимог, які висуваються у літературі [3, 4, 11] до 

вимірювання в’язкості методом капілярної віскозиметрії, похибка 

вимірювання не повинна перевищувати 3%. 

Відносну похибку вимірювання діелектричної проникності оцінимо, 

виходячи зі співвідношення: 

%4.1%100%100%100)( 
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inst  , (2.34) 

де l – відстань між обкладками вимірювального конденсатора, f – частота 

електричного поля, Т – абсолютна температура вимірювання. Відносна 
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похибка встановлення частоти – не гірше 0.02%. Відносна випадкова похибка 

вимірювання діелектричної проникності у нашому випадку при Т=(290±1) К 

становить %25.0)( rand . Таким чином, сумарна похибка вимірювання 

діелектричної проникності методом низькочастотної діелектричної 

спектроскопії дорівнює %65.1)(  . 

 

 

 

Висновки до розділу ІІ 

1. Для одержання експериментальних даних у дисертації використані метод 

капілярної віскозиметрії, пікнометричний метод і метод низькочастотної 

діелектричної спектроскопії. Метод капілярної віскозиметрії та 

пікнометричний метод застосовані в температурному інтервалі 

(293 353) К. Методом низькочастотної діелектричної спектроскопії в 

діапазоні частот (0.5 200) кГц при фіксованій температурі (290±1) К 

досліджена діелектрична проникність розчинів полівінілового спирту. 

Експериментальні установки апробовані на класичних рідинах. 

2. Висвітлено особливості методики приготування розчинів полівінілового 

спирту. 

3. Проведено аналіз похибок експериментальних вимірювань Сумарні 

відносні похибки коефіцієнта зсувної в’язкості, густини та діелектричної 

проникності в залежності від умов експерименту відповідно дорівнюють 

)%0.19.0()( S , )%05.003.0()(   та )%00.265.1()(  . 
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РОЗДІЛ ІІІ  

СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ МАКРОМОЛЕКУЛ  

ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ У РОЗБАВЛЕНИХ  

ВОДНИХ ТА ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДНИХ РОЗЧИНАХ 

 

3.1. Характеристика об’єктів дослідження 

Системні дослідження фізичних властивостей розчинів полівінілового 

спирту (ПВС) є перспективними завдяки їх використанню у різних галузях 

промисловості [25], сільському господарстві [25, 132], фармакології та медицині 

[133]. Розчини полiвiнiлового спирту використовуються у текстильній та 

паперовій промисловості для виготовлення волокон, плівок, мембран, пористих 

матеріалів, паперу, клеїв та захисних покриттів, а також у будівництві, 

косметичних засобах і модифікації інших полімерів [25, 132, 134]. 

У медицині та фармакології розчини ПВС застосовуються для 

контрольованої доставки лікарських форм і білків [135], для інкапсуляції 

бактерій [136], детоксикації організму [137]; використовуються як гідрогелі, 

загущувачі та поживні середовища [138], як кріогелі та полімерні матриці [135], 

як плівкоутворювачі для покриття таблеток і при пересадці тканин [139, 140], як 

пролонгатори в краплях для очей і в офтальмології [141, 142]; у складі мембран 

для розділення газів і діалізу [143, 144]. Використання ПВС для біомедичних 

потреб зумовлене його здатністю до мікробної чи ензимної біодеградації до 

простіших сполук з подальшим виведенням організмом [137, 144, 145]. 

Полівініловий спирт (ПВС) відноситься до гнучколанцюгових 

водорозчинних термопластичних синтетичних полімерів аліфатичного ряду і 

містить у макромолекулярному ланцюзі гідроксильні групи, відповідальні за 

сильні внутрішньо- і міжмолекулярні взаємодії, які здійснюються за рахунок 

водневих зв’язків [25, 132, 133]. Основною сировиною для отримання ПВС є 

полівінілацетат (ПВА) [146]. Схематично структуру макромолекули ПВС 

можна представити у вигляді: 
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, 

де n – кількість мономерних груп з гідроксидною групою, m – кількість 

мономерних груп з ацетатною групою, причому n+m=p – середній ступінь 

полімеризації [25, 132, 133].  

Фізичні властивості полівінілового спирту суттєво залежать від 

молекулярної маси (середньомасової, середньочислової, середньов’язкісної), 

середнього ступеня полімеризації р, молекулярно-масового розподілу, ступеня 

омилення. За молекулярною масою полівініловий спирт можна розділити на 

чотири групи: олігомерні сполуки (4000-10000 г/моль, р=100-250), 

низькомолекулярні сполуки (10000-45000 г/моль, р=250-1000), сполуки середньої 

молекулярної маси (45000-150000 г/моль, р=1000-3500) і високомолекулярні 

сполука (150000-500000 г/моль, р=3500-11000) [25, 156-159]. 

Переважно ПВС отримують методом лужного алкоголізу 

полівінілацетату безперервним або періодичним способом [146-153]. Ступінь 

омилення ПВС, тобто відсотковий вміст ацетатних груп в макромолекулярному 

ланцюзі, регулюють під час синтезу шляхом введенням лугу, а також 

закінченням реакції алкоголізу додаванням води, пероксиду водню, соляної, 

оцтової або ортофосфорної кислоти [146-153]. Використані нами зразки 

полівінілового спирту, отримані методом лужного алкоголізу полівінілацетату, 

мають атактичну конфігурацію, тобто відсутня будь-яка упорядкованість 

просторового розміщення центрів стереоізомерії полімерного ланцюга [154-

158]. Полівініловий спирт, отриманий таким методом, є аморфним полімером і 

його ступінь кристалічності дорівнює 35%, а молекулярно-масовий розподіл 

визначається 2/ nw MM  [154, 159, 160], де wM  – середньомасова молекулярна 

маса і nM  – середньочислова молекулярна маса. Вміст гідроксильних груп в 

ланцюзі ПВС дорівнює 38.67 мас.% [156, 158, 159]. Фізико-хімічні та 

біологічні властивості кополімерів вінілового спирту чутливі до кількості та 

розподілу в ланцюзі вінілацетатних ланок [161, 162]. 
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Згідно даних рентгеноструктурного аналіза [163-165], у 

конденсованому стані полівініловий спирт має період ідентичності 2.52 Å, 

що відповідає плоскій зигзагоподібній конфігурації макромолекулярного 

ланцюга, причому гідроксильні групи розміщені в положеннях 1 і 3. У 

твердому стані елементарна комірка, яку утворюють два орієнтовані ланцюги 

полівінілового спирту, має форму прямокутного паралелепіпеда з розмірами 

82.7a Å, 52.2b Å та 60.5c Å [163-165]. 

При взаємодії макромолекул ПВС протікають міжмолекулярні реакції, 

у результаті яких між макромолекулами виникають хімічні зв’язки (зшивки), 

відповідальні за утворення тримірної просторової сітки макромолекул 

полімеру. Зшивки можуть виникати внаслідок взаємодії функціональних 

груп при контакті макромолекул і при взаємодії з функціональними групами 

низькомолекулярних речовин (розчинників, осадників тощо), що є 

молекулярним підґрунтям для технології створення клейових композицій 

[166-168]. При нагріванні сухого ПВС вище 160 C  відбувається зшивання 

макромолекул [169]. 

Внаслідок термічної, іонізуючої, механічної, хімічної або іншої дії на 

полівініловий спирт і розчини ПВС здійснюють його модифікацію, необхідну 

для термосенсибілізації, сумісності з іншими полімерами і 

низькомолекулярними сполуками, для досягнення високої водостійкості 

полімерних композицій або для зниження в’язкості водних розчинів 

полівінілового спирту [139, 170-172]. 

Для експериментальних досліджень використані полiвiнiлові спирти 

марок Mowiol 3-85, Mowiol 4-98 та Mowiol 6-98 (Kuraray) без додаткової 

очистки [173]. У якості розчинників використано двічі дистильовану воду та 

диметилсульфоксид (ДМСО) макри «фарм», який витримували над NaOH i 

переганяли при низькому тиску (3-5 мм рт. ст.), збираючи середню фракцію 

згідно роботи [174]. Чистоту розчинників контролювали за густиною та 

показником заломлення. Фізико-хімічні властивості полівінілових спиртів та 

розчинників подані у табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1. 

Фізико-хімічні властивості об’єктів дослідження та розчинників [44, 173] 

Об’єкт 

дослідження 

Умовна  

назва 

Ступінь 

омилення, 

мол .% 

wM , 

г/моль 

Середній 

ступінь 

полімеризації 

Mowiol 3-85 
ПВС 

3-85 
85.21.0 14000 ~300 

Mowiol 4-98 
ПВС 

4-98 
98.40.4 27000 600 

Mowiol 6-98 
ПВС 

6-98 
98.40.4 47000 1000 

Розчинник 
Хімічна 

формула 

М, 

г/моль 

Тпл,  

К 

Ткип,  

К 

Диметилсульфоксид  (CH3)2SO 78.13 291.5 462 

Вода H2O 18.01 273 373 

 

Проведені експериментальні дослідження концентраційних і 

температурних залежностей кінематичної в’язкості та густини розчинів 

полівінілових спиртів у диметилсульфоксиді та воді в інтервалі температур 

(293 353) К для концентрацій 0.3; 0.5; 0.7; 1; 1.65; 2.32; 3; 5; 7; 10; 15 і 

20 мас.%. Методика приготування розчинів і методики експериментальних 

вимірювань представлені у п. 2.1-2.3. 

Експериментально досліджена діелектрична проникність розчинів 

ПВС 4-98 у ДМСО з концентраціями 5, 10 і 15 мас.% при фіксованій 

температурі (290±1) К з використанням мостового методу вимірювання в 

інтервалі частот (0.5 200) кГц, докладно описаного в п. 2.4. Результати й 

узагальнення досліджень часових залежностей діелектричної проникності 

розчинів ПВС 4-98 у ДМСО представлені у п. 4.1. 
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3.2. Концентраційні стани розчинів полівінілового спирту 

У результаті проведених експериментів отримані температурні та 

концентраційні залежності густини ),( CT   і кінематичної в’язкості 

),( CT   розчинів полівінілового спирту у воді та диметилсульфоксиді. 

Зсувну в’язкість розраховували за відомою формулою: 

  .      (3.1) 

Отримані експериментальні дані свідчать, що в дослідженому 

температурному інтервалі температурні залежності густини розчинів 

полівінілового спирту в диметилсульфоксиді мають лінійний характер на 

відміну від аналогічних залежностей водних розчинів полівінілового спирту, 

температурні залежності густин яких зі зменшенням концентрації все більш 

подібні температурній залежності густини води (рис. 3.1). Слід зауважити, 

що збільшення концентрації полівінілового спирту у воді приводить до того, 

що радіус кривизни температурних залежностей густини водних розчинів 

полівінілового спирту збільшується. Густини усіх розчинів лінійно зростають 

з ростом концентрації полівінілового спирту у всьому температурному 

інтервалі в межах похибок експерименту. На рис. 3.2 зображено 

температурні залежності зсувної в’язкості розчинів полівінілового спирту у 

воді та у диметилсульфоксиді. Аналіз рис. 3.2 показує, що зсувна в’язкість 

5 % розчину полівінілового спирту в диметилсульфоксиді в межах похибок 

експерименту має таку ж величину і температурну залежність, як 10 % 

розчин полівінілового спирту у воді. Те ж саме спостерігається для 10 % 

розчину полівініловго спирту в диметилсульфоксиді та 15% розчину у воді, 

15% розчину в диметилсульфоксиді та 20 % розчину полівінілового спирту у 

воді. Аналіз залежностей зсувної в’язкості від концентрації розчинів 

полівінілового спирту вказує на зменшення радіусу кривизни 

концентраційних залежностей зсувної в’язкості розчинів полівінілового 

спирту в диметилсульфоксиді у порівнянні з аналогічними залежностями 

водних розчинів полівінілового спирту. 
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Рис. 3.1. Температурні залежності густини розчинів ПВС 3-85 у воді 

(нижня серія кривих) та диметилсульфоксиді (верхня серія кривих) для 

масових часток розчиненої речовини:  

1 і 6 – 0%; 2 і 7 – 5%; 3 і 8 – 10%, 4 і 9 – 15%; 5 і 10 – 20%. 

 

Рис. 3.2. Температурні залежності зсувної в’язкості розчинів ПВС 3-85  

у воді для концентрацій 5% (1), 10% (2), 15% (3), 20% (4), а також у 

диметилсульфоксиді для концентрацій 5% (5), 10% (6), 15% (7), 20% (8). 
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Для обробки експериментальних даних розчинів полівінілового спирту 

у воді та диметилсульфоксиді були розраховані характеристичні в’язкості, 

які залежать лише від природи полімеру і не залежать від його концентрації. 

Екстраполюючи концентраційну залежність приведеної в’язкості до нульової 

концентрації, отримаємо характеристичну в’язкість полімеру [70]: 

  






 


 CC
0

0

0
lim




 ,     (3.2) 

де   – в’язкість розчину полімеру, 0  – в’язкість розчинника, С –

 концентрація розчину у масових частках.  

За значеннями характеристичної в’язкості згідно рівняння Марка-Куна-

Хаувінка [70] для розбавлених розчинів полівінілового спирту 

віскозиметричним методом у межах концентрацій )8.02.0( C  мас. % 

визначали середньов’язкісну молекулярну масу M : 

  ,
 MK       (3.3) 

де K  – константа системи полімер-розчинник, яка залежить від температури, 

полідисперсності, розгалуженості тощо;   – величина, пов’язана з 

жорсткістю ланцюгів, конформацією макромолекул і термодинамічного 

стану розчинника. Згідно з [70], при температурі 303 К для водних розчинів 

полівінілового спирту маємо гдлK /1066.6 4
 і 64.0 , а для розчинів 

полівінілового спирту в диметилсульфоксиді – гдлK /1026.0 4
 і 79.0 . 

Шукані величини подані у таблиці 3.2.  

Отже, використані об’єкти є низькомолекулярними полівініловими 

спиртами з середніми ступенями полімеризації 300~p  для ПВС 3-85, 600~p  

для ПВС 4-98 і 1000~p  для ПВС 6-98, що добре корелює з відомою 

закономірністю wn MMM    і значеннями для використаних об’єктів, 

заявлених виробником (див. табл. 3.1), а спосіб отримання полімеру визначає 

2/ nw MM  [154, 159, 160], де nM  – середньочислова молекулярна маса і wM  – 

середньомасова молекулярна маса. 
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Таблиця 3.2.  

Значення характеристичної в’язкості   , середньов’язкісної молекулярної 

маси M , критичної концентрації кросоверу С* і радіусу інерції полімерного 

клубка RC при критичній концентрації кросоверу  

Розчин    M ,  

г/моль 

С*,  

мас. % 

RC,  

нм 

ПВС 3-85  

у воді 
0.27 12200 3.64 5.10 

ПВС 3-85  

у диметилсульфоксиді 
0.44 12200 2.27 5.97 

ПВС 4-98 

у воді 
0.34 17200 2.93 6.15 

ПВС 4-98 

у диметилсульфоксиді 
0.58 17200 1.74 7.32 

ПВС 6-98 

у воді 
0.48 38540 2.10 9.70 

ПВС 6-98 

у диметилсульфоксиді 
1.09 38580 0.92 12.80 

 

У теорії розбавлених розчинів полімерів характеристична в’язкість 

використовується як критерій для оцінки концентраційного режиму розчину. 

Оскільки від розміру макромолекули у розчині залежить те, чи є він 

розбавленим чи помірно концентрованим, а характеристична в’язкість 

пропорційна об’єму макромолекули у розчині, то розчин називають 

розбавленим, якщо його об’єм, зайнятий макромолекулами, значно менше 

загального об’єму розчину. Як правило, у розбавлених розчинах 

гнучколанцюгових полімерів ізольовані макромолекули знаходяться у 

згорнутих клубкоподібних конформаціях [57, 70]. Зі зростанням концентрації 

полімеру структура розчину змінюється, переходячи від ізольованих 

макромолекул до агрегатів і міжмолекулярної сітки зачеплень при досягненні 
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критичної концентрації перекриття макромолекулярних клубків С* – початку 

так званої області кросоверу. Для гнучколанцюгових полімерів критичну 

концентрацію кросоверу С* можна визначити експериментально 

віскозиметричним методом [175, 176]: 

 
1* C .      (3.4) 

Критичну концентрацію кросоверу можна розрахувати згідно рівняння: 

3

*

4

3

CARN

M
C


 ,     (3.5) 

де М – молекулярна маса полімеру, NA – число Авогадро, RС – радіус інерції 

полімерного клубка при критичній концентрації кросоверу [175, 176]. 

Аналіз таблиці 3.2 показує, що перехід від розбавленого до 

напіврозбавленого розчину полівінілового спирту у диметилсульфоксиді 

відбувається при нижчих концентраціях, ніж перехід від розбавленого до 

напіврозбавленого розчину полівінілового спирту у воді. На нашу думку, 

така поведінка зумовлена тим, що взаємодія між макромолекулами 

полівінілового спирту менш ймовірні, ніж взаємодії між молекулами 

полівініловго спирту і молекулами розчинника. Зроблені висновки 

підтверджуються результатами роботи [5], де проведений аналіз 

термодинамічних параметрів в’язкої течії концентрованих розчинів 

полівінілового спирту згідно модельної теорії Ейрінга і вказано на високу 

якість диметилсульфоксиду як розчинника для полівінілового спирту з 

термодинамічної точки зору. 

Порівняння концентраційних режимів розчинів полівінілових спиртів 

ПВС 4-98 і ПВС 6-98 зі ступенем гідролізу (98.4 0.4) мол. % і розчинів 

полівінілового спирту ПВС 3-85 зі ступенем гідролізу (85.21.0) мол. %, 

який у макромолекулярному ланцюзі містить крім гідроксильних також 

ацетатні групи, показує, що зі зростанням ступеня гідролізу, а тим самим зі 

зменшенням числа ацетатних груп у полімерному ланцюзі, зменшується 

критична концентрація перекриття макромолекулярних клубків.  
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Для дослідження механізму в’язкої течії розчинів полівінілового спирту 

використаємо модель, яка дає можливість оцінити зміни термодинамічних 

параметрів і дозволяє зробити висновки щодо структурних особливостей 

надмолекулярної будови розчинів полімеру. Згідно теорії абсолютних швидкостей 

реакцій [177], розвиненої для неідеальних систем [178], активований комплекс є 

локальним нерівноважним станом системи – флуктуацією, яка переводить 

відповідний елемент об’єму системи в термодинамічно нестійкий стан. 

Розрахунки показують, що залежності  1ln  Tf  мають лінійний 

характер, тому правомірно застосувати для опису температурної залежності 

зсувної в’язкості модельну теорію Ейрінга [177, 179], згідно якої: 
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де AN  – стала Авогадро, h  – стала Планка,   – трансмісійний коефіцієнт, V – 

мольний об’єм, R  – універсальна газова стала,    HSG ,,  – вільна енергія 

Гіббса, ентропія і ентальпія активації в’язкої течії.  

Використавши отримані дані про температурні залежності коефіцієнта 

кінематичної в’язкості   досліджуваних об’єктів, розрахована ентальпія 

активації в’язкої течії  H  за допомогою співвідношення: 
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 .     (3.7) 

Вільну енергію Гіббса і ентропію активації можна розрахувати в межах 

припущення 14 e . Такі значення згаданих термодинамічних потенціалів 

називають емпіричними. Для емпіричної вільної енергії Гіббса запишемо: 
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Використавши зв’язок між термодинамічними величинами 

   STHG , розрахуємо емпіричне значення ентропії активації в’язкої 

течії 
 eS : 
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Якщо між ентропією і емпіричною ентропією рідинної системи 

спостерігається лінійна залежність, то у такій рідинній системі 

спостерігається так званий кінетичний компенсаційний ефект [178], 

наявність якого вказує на однотипність молекулярних процесів, що 

протікають при в’язкій течії досліджуваних рідин, і який математично можна 

виразити як: 

  eSTAH 
*

,     (3.10) 

де *T  – ізокінетична температура активного комплексу, при якій механізм 

процесу різко змінюється. 

Проведені розрахунки вільної енергії Гіббса  G , ентальпії активації 

в’язкої течії  H  та емпіричної ентропії  eS , результати представлені 

графічно у вигляді залежностей )(   eSfH   на рис. 3.3. 

Рис. 3.3. Залежності ентальпії активації в’язкої течії  H  від ентропії  eS  для 

розчинів полівінілового спирту у воді (– –) та диметилсульфоксиді (– –) для 

концентрацій: 1 – 0.3%; 2 – 0.5%; 3 – 0.7%; 4 – 1%; 5 – 3%; 6 – 5%;  

7 – 7%; 8 – 10%. 
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Аналіз отриманих результатів показує, що згідно використаної 

модельної теорії у розчинах ПВС 6-98 в диметилсульфоксиді умовно можна 

виділити три інтервали концентрацій, в межах яких протікають однотипні 

молекулярні процеси: І інтервал відповідає концентраціям 0.3%, 0.5% і 0.7%, 

ІІ інтервал – концентраціям 1% і 3%, ІІІ інтервал належить концентраціям 

5%, 7% і 10 %. Для водних розчинів полівінілового спирту також можна 

умовно виділити три інтервали концентрацій, в межах яких протікають 

однотипні молекулярні процеси: І інтервал відповідає концентраціям 0.3%, 

0.5%, 0.7% і 1%, ІІ інтервал – концентраціям 3%, 5% і 7%, ІІІ інтервалу 

належить концентрація 10 %. 

Отримані висновки добре корелюють з результатами у таблиці 3.2, для 

розчинів ПВС 6-98 в диметилсульфоксиді концентрація переходу від 

розбавлених до напіврозбавлених розчинів визначена як 0.92%, що лежить 

між І інтервалом і ІІ інтервалом концентрацій, а концентрація переходу від 

напіврозбавлених до концентрованих розчинів – 3.7%, що відповідає 

переходу від ІІ інтервалу до ІІІ інтервалу, в межах яких протікають 

однотипні молекулярні процеси. Для водних розчинів полівінілового спирту 

концентрація переходу від розбавлених до напіврозбавлених розчинів 

становить 2.1%, що знаходиться між І інтервалом і ІІ інтервалом, а 

концентрація переходу від напіврозбавлених до концентрованих розчинів 

оцінена як 8.4%, що відповідає переходу від ІІ інтервалу до ІІІ інтервалу 

концентрацій. 

Зменшення ентропії в цілому свідчить про те, що процеси, що призводять 

до виникнення молекулярного кластеру і його ближньої сольватації, 

супроводжуються значним локальним упорядкуванням системи [180]. Аналіз 

термодинамічних величин активації в’язкої течії (рис. 3.3) свідчить, що водні 

розчини полівінілового спирту більш локально впорядковані, ніж розчини 

полівінілового спирту в диметилсульфоксиді. Інакше кажучи, 

диметилсульфоксид формує більш молекулярно дисперсні розчини 

полівінілового спирту, ніж вода, а в термодинамічному смислі 

диметилсульфоксид є кращим розчинником для полівінілового спирту, ніж вода. 
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3.3. Ефективні радіуси макромолекул полівінілового спирту 

у диметилсульфоксиді та воді 

Для подальших розрахунків важливо обговорити деталі обчислень 

власного об’єму макромолекул, а також границі, яка відділяє розріджені та 

щільні розчини.  

Для оцінки застосовності співвідношень (1.48)-(1.51) і (1.56) для опису 

концентраційних залежностей зсувної в’язкості розчинів ПВС у воді та 

ДМСО необхідно перейти від масової концентрації розчину до об’ємної 

концентрації   макромолекулярних клубків. Очевидно, що вони пов’язані 

між собою співвідношенням:  

w

A

M

CNR

3

4 3
  ,     (3.11) 

де NRR 0  – радіус макромолекулярного клубка, мінімальна довжина 

мономера 5.20 R  Å [164, 165];   – густина розчину; AN  – стала Авогадро; 

wM  – середньомасова молекулярна маса. Середня кількість мономерів у 

макромолекулах ПВС подана у таблиці 3.1. 

Аналіз таблиці 3.2 показує, що перехід від розбавленого до 

напіврозбавленого розчину полівінілового спирту у диметилсульфоксиді 

відбувається при нижчих концентраціях, ніж такий перехід у водному 

розчині полівінілового спирту. На нашу думку, така поведінка зумовлена 

тим, що кількість контактних взаємодій між макромолекулами полівінілового 

спирту є меншою, ніж їх кількість між молекулами полівініловго спирту і 

розчинника [152, 153]. 

Порівняння отриманих нами експериментальних даних з тими, що 

відповідають формулам (1.48)-(1.51) і (1.56) при відповідному значенні 

об’ємної концентрації   на прикладі розчинів ПВС 6-98, представлено на 

рис. 3.4 та рис. 3.5. 
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Рис. 3.4. Відносні ( 0/ ) експериментальні значення зсувної в’язкості водних 

розчинів ПВС 6-98 (білі кружечки) як функція об’ємної концентрації 

макромолекул: лінія 1 відповідає формулі Айнштайна, лінія 2 – формулі 

Бетчелора, лінія 3 – формулі Маломужа-Орлова та лінія 4 – формулі (1.56). 

Рис. 3.5. Відносні ( 0/ ) експериментальні значення зсувної в’язкості розчинів 

ПВС 6-98 у ДМСО (чорні кружечки) як функція об’ємної концентрації 

макромолекул: лінія 1 відповідає формулі Айнштайна, лінія 2 – формулі 

Бетчелора, лінія 3 – формулі Маломужа-Орлова та лінія 4 – формулі (1.56). 
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Із рис. 3.4 випливає, що аж до концентрації 7.0~  експериментальні 

дані узгоджуються з формулою Айнштайна (1.48). Цей результат викликає 

непорозуміння, оскільки межа, яка відділяє розчин віддалених одна від одної 

макромолекул від розчину, в якому макромолекули починають 

перекриватись, знаходиться при  =0.494. У зв’язку з цим, можна зробити 

припущення, що використаний нами розмір макромолекули NRR 0 =79 Å 

для ПВС 6-98 є суттєво завищеним. Інакше кажучи, у водному розчині 

клубки ПВС суттєво стискаються так, що їх власний об’єм суттєво 

зменшується. Цей висновок якісно узгоджується з моделлю макромолекули, 

що складається з твердого ядра та розрідженої периферії [39], яка слабко 

впливає на характер гідродинамічних збуджень. 

Із рис. 3.5 видно, що для розчинів ПВС 6-98 у ДМСО аж до 

концентрації 9.0~  експериментальні дані узгоджуються з формулою 

Бетчелора (1.49). Отримані дані є суперечливими, оскільки формула 

Бетчелора застосовна для об’ємних концентрацій 2.0 . Як і в 

попередньому випадку, можна припустити, що використаний нами розмір 

макромолекули не є правильним, а отже, і об’ємна концентрація 

макромолекулярних клубків розрахована не коректо. 

Із розглянутих коміркових підходів (1.48)-(1.51) і (1.56) для опису 

зсувної в’язкості розбавлених розчинів ПВС найбільш адекватною є формула 

Маломужа-Орлова (1.151). Вона дозволяє моделювати поведінку зсувної 

в’язкості аж до концентрацій перекриття макромолекулярних клубків. 

На рис. 3.6 і рис. 3.7 показані нормовані залежності відносної зсувної 

в’язкості 0/  від об’ємної концентрації макромолекулярних клубків  , які 

враховують зміну ефективного радіуса макромолекули з ростом 

концентрації. Із рис. 3.8 видно, що для водних розчинів ПВС 6-98 з 

концентраціями, меншими за 1 мас.%, ефективний радіус макромолекули  
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Рис. 3.6. Відносні ( 0/ ) експериментальні значення зсувної в’язкості водних 

розчинів ПВС 6-98 (білі кружечки) як функція нормованої об’ємної концентрації 

макромолекул: лінія 1 відповідає формулі Айнштайна, лінія 2 – формулі 

Бетчелора, лінія 3 – формулі Маломужа-Орлова та лінія 4 – формулі (1.56). 

Рис. 3.7. Відносні ( 0/ ) експериментальні значення зсувної в’язкості розчинів 

ПВС 6-98 у ДМСО (чорні кружечки) як функція нормованої об’ємної концентрації 

макромолекул: лінія 1 відповідає формулі Айнштайна, лінія 2 – формулі 

Бетчелора, лінія 3 – формулі Маломужа-Орлова та лінія 4 – формулі (1.56). 
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залишається незмінним і дорівнює NRR 0 =79 Å, а з ростом концентрації – 

нелінійно зменшується. 

Для розчинів ПВС у ДМСО спостерігається нелінійна спадна 

залежність (рис. 3.9), причому радіуси макромолекулярних клубків для 

низьких концентрацій у середньому на 15% більші, ніж передбачалося, тобто 

ефективні радіуси макромолекулярних клубків ПВС у ДМСО в розбавлених 

розчинах більші, ніж такі для водних розчинів ПВС. Це добре узгоджується з 

результатами роботи [181], що ДМСО є кращим розчинником для ПВС з 

термодинамічної точки зору. 

Подібна поведінка розмірів макромолекулярних клубків з ростом 

концентрації спостерігалась також в роботах [182-184]. Цей ефект в [182] 

пов’язується з деформацією гнучколанцюгових макромолекул внаслідок 

взаємного відштовхування. У роботі [183] демонструється нелінійне 

зменшення питомого об’єму клубків макромолекул білків з ростом їх 

концентрації у водних розчинах поліетиленгліколя ( 8000wM  г/моль). 

Порівняння експериментальних даних із даними по моделюванню упаковки 

твердих сфер нагадує тенденцію, яку ми спостерігаємо на рис. 3.8. Так само, 

зменшення середньоквадратичного радіусу макромолекул з ростом 

концентрації полімеру в розчині поліетиленгліколя ( 20000wM  г/моль) автори 

[184] пов’язують зі згортанням макромолекулярних клубків унаслідок 

взаємодії між ними та взаємного проникнення клубків. 
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Рис. 3.8. Залежність ефективного радіусу макромолекулярного клубка від 

концентрації ПВС 6-98 у водному розчині. Пунктирною лінією позначений радіус 

макромолекулярного клубка, визначений за формулою NRR 0 . 

 

Рис. 3.9. Залежність ефективного радіусу макромолекулярного клубка від 

концентрації ПВС 6-98 у диметилсульфоксидному розчині. Пунктирною 

лінією позначений радіус макромолекулярного клубка, визначений за 

формулою NRR 0 . 
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3.4. Температурні та концентраційні залежності ефективних радіусів 

макромолекул ПВС у ДМСО та воді 

Радіуси макромолекулярних клубків у розбавлених розчинах полімерів 

з ростом концентрації зменшуються, що пов’язується з деформацією 

гнучколанцюгових макромолекул внаслідок взаємного відштовхування та 

взаємопроникнення клубків [185]. 

Питання залежності радіуса макромолекулярних клубків від температури 

для розчинів полімерів не є однозначним. Наприклад, у роботах [186, 187] 

показано, що радіуси макромолекул у розчині з ростом температури 

збільшуються; у роботах [188, 189] спостерігається зменшення радіусів 

макромолекул у розчині з ростом температури. Навіть у межах однієї рідинної 

системи відсутня згода у питанні температурної залежності радіусів 

макромолекул: у роботі [190] показано нелінійне зменшення гідродинамічних 

радіусів декстрану у водних розчинах з ростом температури, у той же час у 

роботі [191] ці залежності – лінійні. Можна припустити, що поведінка радіусів 

макромолекул залежить від кількох важливих факторів, таких як концентрація, 

температура, природа полімеру та розчинника тощо.  

Вище показано, що 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 ,       (3.12) 

де 5.20 R Å – розмір мономеру полівінілового спирту, а N  – число 

мономерів у макромолекулі. 

Для знаходження ефективного радіусу макромолекули ми 

використовуємо наступний алгоритм: 
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1) ефективний радіус макромолекули визначається за формулою: 

3/1

4

3








 eff

A

w
eff

CN

M
R 


,    (3.13) 

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

концентрація розчину; AN  – стала Авогадро.  

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

визначається зі співпадіння зсувної в’язкості розчину sol  зі значенням 

][ effMO  , яке надається формулою Маломужа-Орлова:  

][ effMOsol   .      (3.14) 

Зазначимо, що eff  є суттєво меншим у порівнянні з величиною: 

)3/4( 3

wA MCNR   , розрахованою за стандартною методикою. Так, для 

водного розчину ПВС 6-98 при температурі 293 К та концентрації 0.3 мас.% 

ефективний радіус макромолекули effR  дорівнює 65 Å, у той час, як за 

формулою (3.13) він повинен дорівнювати 79 Å. Зроблені нами оцінки якісно 

узгоджуються з результатами роботи [39]. 

Формула Маломужа-Орлова дозволяє описати поведінку в’язкості 

розчинів полівінілового спирту в інтервалі значень об’ємної концентрації 

макромолекул 5.0 , що фактично співпадає з густиною розчину, яка 

відповідає контакту всіх макромолекул [2, 76-78]. 

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 воді та ДМСО 

(рис. 3.10 і 3.11). 
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Рис. 3.10. Концентраційна залежність ефективних радіусів макромолекул 

ПВС 6-98 у ДМСО для температур 293 К (1), 303 К (2), 313 К (3), 323 К (4), 

333 К (5), 343 К (6) і 353 К (7). 

Рис. 3.11. Концентраційна залежність ефективних радіусів макромолекул 

ПВС 6-98 у воді для температур 293 К (1), 303 К (2), 313 К (3), 323 К (4), 

333 К (5), 343 К (6) і 353 К (7). 
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Концентраційні залежності ефективних радіусів макромолекул 

полівінілового спирту у ДМСО представляють собою сімейство нелінійних 

спадних кривих, причому величина CR  /  з ростом температури 

збільшується (рис. 3.10). Із рис. 3.12 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. 3.14 представлена поверхня ),( CTfR  , 

яка дає уявлення про температурно-концентраційну залежність ефективних 

радіусів макромолекулярних клубків у розбавлених розчинах ПВС в ДМСО. 

Інша картина спостерігається для водних розчинів ПВС (рис. 3.11 і 

рис. 3.13). У межах похибок експерименту в розчинах з концентраціями 

(0.30.7) мас.% ефективний радіус макромолекул залишається незмінним аж 

до температур ~330 К. У водних розчинах ПВС з концентраціями 

(1.653.0) мас.% ефективний радіус макромолекул нелінійно зменшується з 

ростом температури. На рис. 3.15 спостерігається «плато» ефективних 

радіусів макромолекул в області відносно низьких температур і 

концентрацій. Спробуємо дати цьому тлумачення. 

Таким чином, у розчинах ПВС аж до концентрації перекриття «корів» 

макромолекулярних клубків роль їх розрідженої периферії є несуттєвою, 

вона слабко впливає на гідродинамічну взаємодію між частинками. 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. 
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Рис. 3.12. Температурна залежність ефективних радіусів макромолекул 

полівінілового спирту ПВС 6-98 у ДМСО для концентрацій 0.3% (1), 

0.5% (2), 0.7% (3), 1% (4), 1.65% (5), 2.32% (6) і 3% (7). 

Рис. 3.13. Температурна залежність ефективних радіусів макромолекул 

полівінілового спирту ПВС 6-98 у водних розчинах для концентрацій 

0.3% (1), 0.5% (2), 0.7% (3), 1% (4), 1.65% (5), 2.32% (6) і 3% (7). 
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Рис. 3.14. Поверхня ефективних радіусів макромолекул полівінілового 

спирту ПВС 6-98 у диметилсульфоксиді як функції температури та 

концентрації. 

 

Рис. 3.15. Поверхня ефективних радіусів макромолекул полівінілового 

спирту ПВС 6-98 у водних розчинах як функції температури та концентрації. 
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Диметилсульфоксид є кращим за воду розчинником для полівінілового 

спирту, підтвердженням чого є збільшення ефективних радіусів 

макромолекул ПВС в ДМСО на 15-20% у порівнянні з водними розчинами 

ПВС (тобто розчинник сприяє збільшенню розміру макромолекулярного 

клубка). Ці факти добре узгоджуються з висновками роботи [192], де 

показано, що при внесенні ДМСО як третього компонента у водний розчин 

ПВС відбувається послаблення міжмолекулярної взаємодії між 

макромолекулами ПВС і водою та між сегментами ПВС між собою. Це 

пояснюється кращою спорідненістю ДМСО до ПВС, ніж у випадку води. 

Доповнимо отримані вище данні залежностями концентрації від 

температури 
constR

TfC


 )( , при яких радіус макромолекулярного клубка 

залишатиметься незмінним (рис. 3.16-3.17). Ці лінії є характеристичним 

кривими, які дають змогу розрізнити зміни, обумовлені або перекриттям 

макромолекулярних периферій, або їх деформацією внаслідок теплового 

руху. Із рис. 3.16-3.17 видно, що для розчинів ПВС у ДМСО ці залежності 

мають лінійний спадний характер:  

)( 00 TTCC   , KT 2930  ,    (3.15) 

де значення 0C  та   наведені у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3.  

Значення 0C  та   з рівняння (3.15) для розчинів ПВС 6-98 у ДМСО. 

Å,R  .%,0 масC  1, K  

05.075.65   5.204 0.009 

05.065.68   4.819 0.009 

05.055.70   4.665 0.010 
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Рис. 3.16. Залежності концентрації від температури розчинів ПВС 6-98 у 

ДМСО при сталому радіусі макромолекулярного клубка:  

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

 

Рис. 3.17. Залежності концентрації від температури водних розчинів  

ПВС 6-98 при сталому радіусі макромолекулярного клубка: 

Å)05.065.59(   (1), Å)05.035.61(   (2), Å)05.045.63(   (3). 
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Здається цілком зрозумілим, що 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 флуктуацій локальної густини в периферійній частині 

макромолекулярного клубка. Таким чином, 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. 3.18) є 

достатньо суттєвими. Внаслідок чого «прозорість» периферії збільшується, а 

її вплив на зсувну в’язкість зменшується. Збільшення концентрації системи 

обумовлено зміною хімічного потенціалу макромолекул, тобто це можна 

розглядати як реакцію системи на зовнішню силу. Це є своєрідним аналогом 

флуктуаційно-дисипативної теореми [193], яка пов’язує між собою відгук 

системи на зовнішню силу з рівноважними флуктуаціями спряженої 

величини. 

 

Рис. 3.18. Схема розподілу густини в макромолекулі полівінілового спирту. 
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Згідно цих міркувань можна сформулювати аналог флуктуаційно-

дисипативної теореми для поведінки макромолекул: флуктуації сегментів на 

периферії макромолекули визначаються відгуком системи на зміну хімічного 

потенціалу макромолекул.  

Такі ж залежності 
constR

TfC


 )(  для водних розчинів ПВС 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 у роботах [194, 195], 

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. 

 

 

Висновки до розділу ІІІ 

1. На основі експериментальних даних проаналізовано застосовність 

коміркового підходу до опису концентраційних залежностей зсувної 

в’язкості водних та диметилсульфоксидних розчинів полівінілового спирту. 

2. Показано, що формула Маломужа-Орлова дозволяє моделювати в’язкість 

розчинів полівінілового спирту як функцію об’ємної частки 

макромолекулярних клубків у розчині аж до концентрації перекриття 

макромолекулярних клубків.  

3. Модель макромолекули, яка складається з твердого ядра та розрідженої 

периферії, адекватно описує архітектуру макромолекулярних клубків 

полівінілового спирту в диметилсульфоксиді та воді для розбавлених 

розчинів. 
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4. Показано, що температурні залежності ефективних радіусів макромолекул 

ПВС у ДМСО в межах похибок експерименту носять лінійний характер. У 

водних розчинах ПВС подібні температурні залежності ефективних радіусів 

макромолекул є більш складними: 1) в області відносно низьких температур і 

концентрацій величини ефективних радіусів макромолекул залишаються 

незмінними; 2) при більш високих концентраціях у водних розчинах ПВС 

спостерігається їх нелінійне зменшення зі зростанням температури. 

Концентраційні залежності ефективних радіусів макромолекул в обох 

розчинниках носять нелінійний спадний характер. 

 



 106 

РОЗДІЛ ІV 

НЕРІВНОВАЖНІ ВЛАСТИВОСТІ КОНЦЕНТРОВАНИХ РОЗЧИНІВ 

ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ У ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДІ 

 

4.1. Осциляції діелектричної проникності у часі  

концентрованих розчинів ПВС у ДМСО 

Із метою виявити процес гелеутворення у диметилсульфоксидних 

розчинах ПВС проведене дослідження діелектричної проникності 

концентрованих розчинів ПВС у ДМСО протягом значних часових проміжків 

при однаковій температурі експерименту. Метод діелектричної 

спектроскопіїї як структурно-чутливий метод дослідження рідинних систем 

дозволяє аналізувати зміни надмолекулярної структури розчинів. 

Експериментально досліджена діелектрична проникність розчинів 

ПВС 4-98 у ДМСО з концентраціями 5, 10 і 15 мас.% при фіксованій 

температурі (290±1) К протягом значних часових проміжків (близько 3 років) 

із використанням мостового методу вимірювання в інтервалі частот 

(0.5200) кГц. Сумарна відносна похибка вимірювань не перевищувала 2 %.  

Установка для дослідження електричних властивостей рідинних систем 

докладно описана у п. 2.4 і апробована на класичних рідинах. 

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 
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рис. 4.1-4.3 представлені залежності діелектричної проникності від часу 

розчинів ПВС у ДМСО з концентраціями 5, 10 і 15 мас.% для частот 

(0.5200) кГц. 

Як видно з рис. 4.1-4.3, спостерігається 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 % 

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 ( 71022.8   с) для 10 мас.% розчину ПВС у ДМСО. Чи можемо ми 

припускати можливість існування довготривалих процесів встановлення 

рівноваги у концентрованих полімерних розчинах? 

Для розуміння природи досліджуваного явища коротко зупинимося на 

особливостях процесу розчинення полівінілового спирту. Основним методом 

для прискорення розчинення полімеру є інтенсивне перемішування, яке 

значно зсуває градієнти гідродинамічного поля, що сприяє відриву 

поверхневого високов’язкого шару розчину. У сильному зсувному полі 

значно зменшується в’язкість розчину полімеру, одночасно зменшується 

можливість злипання макромолекул, що також сприяє прискоренню 

розчинення [120]. Тому колбу з розчинником і ПВС поміщують на водяну 

баню з температурою 90-95 C  і при постійному перемішуванні розчиняють 

протягом 6-12 годин до отримання візуально гомогенного розчину. 
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Рис. 4.1a. Залежності діелектричної проникності від часу приготування 

розчину ПВС у ДМСО з концентрацією 5 мас.% для частот:  

2 кГц (1), 4 кГц (2), 6 кГц (3), 10 кГц (4), 200 кГц (5).  

Штриховані лінії відповідають апроксимації за формулою (4.3). 

 

Рис. 4.1b. Частотні залежності діелектричної проникності розчину ПВС у 

ДМСО з концентрацією 5 мас.%, коли від моменту приготування розчину 

минуло: 0 днів (1), 628 днів (2), 831 день (3), 918 днів (4). 
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Рис. 4.2a. Залежності діелектричної проникності від часу приготування 

розчину ПВС у ДМСО з концентрацією 10 мас.% для частот:  

2 кГц (1), 4 кГц (2), 6 кГц (3), 10 кГц (4), 200 кГц (5).  

Штриховані лінії відповідають апроксимації за формулою (4.3). 

 

Рис. 4.2b. Частотні залежності діелектричної проникності розчину ПВС у 

ДМСО з концентрацією 10 мас.%, коли від моменту приготування розчину 

минуло: 0 днів (1), 601 день (2), 796 днів (3), 952 дні (4). 
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Рис. 4.3a. Залежності діелектричної проникності від часу приготування 

розчину ПВС у ДМСО з концентрацією 15 мас.% для частот:  

2 кГц (1), 4 кГц (2), 6 кГц (3), 10 кГц (4), 200 кГц (5).  

Штриховані лінії відповідають апроксимації за формулою (4.3). 

 

Рис. 4.3b. Частотні залежності діелектричної проникності розчину ПВС у 

ДМСО з концентрацією 15 мас.%, коли від моменту приготування розчину 

минуло: 0 днів (1), 603 днів (2), 798 днів (3), 947 днів (4). 
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Внаслідок великих розмірів макромолекул і значної міжмолекулярної 

взаємодії процес розчинення полімерів, зокрема і полівінілового спирту, має 

ряд особливостей у порівнянні з розчиненням низькомолекулярних речовин. 

Першою стадією розчинення будь-якого полімеру є його набухання  – це 

процес поглинання полімером низькомолекулярної рідини, який 

супроводжується збільшенням об’єму і маси полімеру та зміною конформації 

його макромолекул. Також можна сказати, що набухання – це одностороннє 

змішування, при якому полімер відіграє роль розчинника, а речовина, в якій 

він набухає, – розчиненої речовини. При набуханні рухливі молекули 

розчинника проникають між молекули полімеру (як правило, спершу – в 

аморфних областях) і розсувають їх ланцюги у результаті розриву 

міжмолекулярних зв’язків. Великим молекулам полімеру відповідають низькі 

значення коефіцієнтів дифузії, тому змішування відбувається повільно і 

потребує значних проміжків часу. При цьому завдяки властивості 

макромолекул змінювати свою форму, розчинник на проміжних стадіях 

розчинення не тільки заповнює пустоти між окремими ланками, але й 

збільшує ефективні радіуси полімерних клубків і відстані між їх центрами 

мас, не пошкоджуючи при цьому полімерного тіла [196]. Дифузія розчинника 

в полімер призводить до поступовому розриву міжмолекулярних контактів 

між ланцюгами, збільшуючи їх рухливість. Процес протікає тим швидше, 

чим більш гнучкі макромолекули і чим менша густина їх упаковки. 

Зi зростанням концентрації полімеру структура полімерного розчину 

змiнюється, переходячи від ізольованих макромолекул у розбавлених 

розчинах, які знаходяться у згорнутих клубкоподiбних конформацiях [197], 

до агрегатів i міжмолекулярної сітки зачеплень при досягненні критичної 

концентрації перекриття макромолекулярних клубків – так званої області 

кросоверу С*. Раніше нами показано в розділі 3, що для водних розчинів 

ПВС марки Mowiol 4-98 зi ступенем гiдролiзу 98.4±0.4 мол.% критична 

концентрація кросоверу починається з 2.93 мас.%. При подальшому 

зростанні концентрації ПВС у розчині виникають просторові молекулярні 
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сітки за рахунок зменшення середньої відстані між макромолекулами та 

ускладнення сегментарного руху макромолекулярних ланцюгів, – 

напіврозбавлені розчини стають концентрованими. У концентрованих водних 

розчинах ПВС спостерігається незворотний процес гелеутворення [81, 198], 

який виявляється у зростанні з часом зсувної в’язкості розчинів і 

завершується формуванням гідрогелю. Згідно [199, 200] у водних розчинах 

ПВС процес гелеутворення аналогічний процесові кристалізації завдяки 

невеликим розмірам гідроксильних груп у макромолекулі. Для 

концентрованих розчинів ПВС у ДМСО принаймні до концентрації 15 мас.% 

процес гелеутворення візуально не спостерігався, хоча концентрація 

кросоверу для досліджуваного ПВС у ДМСО визначена як 1.74 мас.% [4]. 

Макромолекули повільно дифундують в розчинник – спостерігається 

тенденція до переходу до гомогенного однофазного розчину. 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 [201]. За рахунок флуктуацій відбувається 

постійний перехід до гомогенного розчину та його подальшого 

розшарування. 

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. 

Із структури формули ПВС випливає, що між елементарними ланками 

однієї молекули чи двох різних молекул можуть утворюватись водневі 

зв’язки. Саме вони відіграють головну роль у згортанні лінійної 

макромолекули у глобулу в розбавлених розчинах, внаслідок утворення 

міжсегментних водневих зв’язків. При додаванні ДМСО водневий зв’язок 
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утворюється також між елементарними ланками ПВС і молекулами ДМСО 

(рис. 4.4). В роботах [202, 203] показано, що водневі зв’язки не є 

рівноцінними: енергія водневих зв’язків при взаємодії типу ПВС-ПВС 

дорівнює молькДжEHB /3.36 , а при взаємодії типу ПВС-вода – 

молькДжEHB /4.29 . Внаслідок цього виникає тенденція до розчинення 

полівінілового спирту. 

 

Рис. 4.4. Схема утворення водневого зв’язку між мономером макромолекули 

ПВС і молекулою ДМСО. 

 

Згідно сформульованим вище уявленням, встановлення рівноваги у 

розчині супроводжується виникненням в 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 (те ж саме стосується і зміни 

розмірів краплин). Фактично це означає, що характер релаксації не залежить 

від конкретної молекулярної структури розчинника і розчиненої речовини. 

Тобто ми сподіваємось, 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 ,     (4.1) 
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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 з поверхневою дифузією. Можна висловити припущення, що 

такий самий закон відповідає часовій еволюції діелектричної проникності 

розчинів ПВС у ДМСО, а також поляризованого молекулярного розсіяння 

світла. Більш того, 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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У ряді робіт обговорюється питання часових проміжків встановлення 

рівноважного стану у водних розчинах одноатомних спиртів [204-206]. 

Важливими є результати робіт [118, 201, 207], у яких методами інтегральної 

інтенсивності молекулярного розсіяння світла та динамічного розсіяння 

світла (лазерна кореляційна спектроскопія) 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 [208, 209]. 

Для апроксимації згасаючих часових осциляцій діелектричної 

проникності концентрованих розчинів ПВС у ДМСО шукатимемо 

співвідношення у вигляді, подібному до формули (4.1): 
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де f  і   мають той же смисл, що і в формулі (4.1). Результати апроксимації 

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

рис. 4.6 та у таблиці 4.1. 

 

Рис. 4.5. a) Залежності коефіцієнта деполяризації розсіяного світла в 

розчинах вода-гліцерин від часу, що пройшов після виготовлення розчину за 

температури 10 ОС і наступних мольних частках гліцерину в розчині x:  

1 – 0.031, 2 – 0.035, 3 – 0.046. Крива 3 відповідає концентрації, при якій 

спостерігається аномальний пік розсіяння світла.  

b) Кутова асиметрія інтенсивності розсіяного світла в залежності від часу 

після виготовлення водного розчину гліцерину шляхом ультразвукового 

перемішування (x, мол. част.:1 – 0.047; 2 – 0.035; 3 – 0.056). Рисунки взяті за 

згодою авторів з роботи [207]. 

 

Якщо прийняти згідно рис. 4.5 з роботи [207] характерний час життя 

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

осциляцій – приблизно 4 години (0.167 доби), тоді зі співвідношення (4.2) та 

таблиці 1 маємо: 

)(a )(b
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167.0/1

0.1

7.966
 , 

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

ДМСО є подібною до такої у водних розчинах гліцерину. 

 

Таблиця 4.1.  

Значення характерного часу життя мікронеоднорідності ( ) та частоти 

осциляцій ( f ) для досліджуваних концентрацій ПВС у ДМСО,  

розраховані згідно (4.3) 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 

 

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 свідчать роботи [26, 210, 211], у 

яких зазначається, що внаслідок високої в’язкості розчинів полімерів, 

рівновага у них встановлюється тим повільніше, чим вища концентрація 

полімеру, і може тривати кілька місяців. 
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Рис. 4.6. Апроксимація (пунктирні лінії) за формулою (3) експериментальних 

точок (ромби) діелектричної проникності на частоті 1 кГц розчинів ПВС у 

ДМСО з концентраціями (а) 5 мас.%, (b) 10 мас.%, (c) 15 мас.%. 



 118 

4.2. Природа часової еволюції властивостей розчинів ПВС 

Отже, у концентрованих розчинах полівінілового спирту (Mowiol 4-98 

(Kuraray), ступінь полімеризації 600p , ступінь гiдролiзу 98.4±0.4 мол.%) в 

диметилсульфоксиді (ДМСО) з концентраціями 5, 10 і 15 мас.% нами 

експериментально виявлено довготривалі коливання діелектричної 

проникності на частотах (0.5-200) кГц при сталій температурі (290±1) К, що 

свідчать про періодичні зміни структури полімерного розчину. 

Було висунуто 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 (див п. 4.1, [3, 212]). 

Спробуємо обґрунтувати це припущення. 

Для цього розглянемо фазову діаграму водних розчинів ПВС. Згідно 

робіт [116, 117], крива золь-гель переходу та спінодаль поділяють фазову 

діаграму водних розчинів ПВС на чотири області (рис. 4.7). 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. 

Під спінодальним розпадом розуміють механізм фазового переходу 

від гомогенної фази до фаз із розділенням компонентів, який відбувається в 

усьому об’ємі рідинної системи. Спінодальний розпад визначається 

дифузійними процесами і відбувається в області фазової діаграми за 

спінодаллю, де флуктуація системи призводить до фазового переходу. 

Як правило, на початкових етапах спінодального розпаду виникають 

дрібнодисперсні структури, які з часом еволюціонують до масштабніших 

неоднорідностей – зародків нової фази. Важливою особливістю 

спінодального розпаду є виникнення складних дисипативних утворень, у 
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тому числі – періодичних, які не притаманні стану термодинамічної 

рівноваги [115]. 

Наявність області ІІ на рис. 1 передбачає, що фазовий перехід рідина-

рідини 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  [160]), 

якому завдячує метод виготовлення ПВС, відносно низькомолекулярні 

фракції можуть опинитися за межами термодинамічної сумісності.  

У роботі [212] розглянутий вплив води на процес гелеутворення у 

водно-диметилсульфоксидних розчинах ПВС (ступінь полімеризації 

2000 50p   , ступінь гiдролiзу 99 %). Зроблені висновки, що вода 

підсилює здатність розчинів ПВС до гелеутворення та робить рідинну 

систему полідисперсною під час гелеутворення. 

За допомогою методу Вінтера показано [26], що додавання 20% води 

до розчину ПВС у ДМСО сприяє різкому зростанню температури 

гелеутворення ( gT ) розчину ПВС: так, для системи ПВС-ДМСО отримано 

6,0gT C   (279 К), а для системи ПВС-0.8 ДМСО-0.2 вода – 17,1gT C   

(290,1 К).  
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Рис. 4.7. Фазова діаграма водних розчинів полівінілового спирту (повністю 

омилений, середній ступінь полімеризації 500p ). Суцільна лінія – крива 

золь-гель переходу, пунктирна лінія – бінодаль, штрихована лінія – 

спінодаль [116]. 

 

Отримані у цій роботі значення температур гелеутворення добре 

узгоджуються з фазовою діаграмою для водних розчинів ПВС з роботи 

[116]. Ми 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. 4.7, 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 
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помітної зміни їх в’язкості. 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). 

Що ж є причиною коливань діелектричної проникності з часом, якщо 

розчини ПВС у ДМСО – гомогенні? 

На нашу думку, причиною цього є процес встановлення рівноваги у 

локально-неоднорідному розчині, який є візуально прозорим. Часи 

релаксації можуть сягати (10-5 10-2) с [118]. Під час розчинення 

макромолекули ПВС повільно дифундують в розчинник – спостерігається 

тенденція до переходу до гомогенного однофазного розчину. Але ентропія 

такої однофазної системи є відносно низькою, тому система буде 

намагатися перейти до шаруватої структури з різною концентрацією 

розчиненого компонента. 

Із подібною ситуацією ми стикаємось у водних розчинах 

низькомолекулярних спиртів, зокрема метанолового ряду [118], проте для 

них є характерним формування сферичних зародків. За рахунок флуктуацій 

відбувається постійний перехід до гомогенного розчину та його подальше 

розшарування. 

Згідно уявлень, сформульованих у роботах [3, 118], встановлення 

рівноваги у розчині супроводжується виникненням в ньому 

мікронеоднорідної структури, яка реалізується у вигляді компактних 

областей (шарів або краплин) з різною концентрацією ПВС. Причому 

шарувата структура розчину відповідає максимуму ентропії рідинної 
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системи. Внаслідок флуктуацій спостерігається постійний перехід одних 

шарів у другі і навпаки. Це означає, що характер релаксації не залежить від 

конкретної молекулярної структури розчинника і розчиненої речовини. У 

роботі [3] показано, що характер встановлення рівноваги у розчині ПВС-

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

спиртів метанолового ряду і гліцерині. 

 

 

Висновки до розділу ІV 

1. Уперше виявлено довготривалі коливання у часі діелектричної 

проникності на частотах (0.5 200) 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. 

2. 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. 

3. 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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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА 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 (0.5 200) кГц при сталій температурі (290±1) К у 

концентрованих розчинах низькомолекулярного ПВС у ДМСО, що свідчать 
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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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Mixtures / Iwona Płowas,́ Jolanta Sẃiergiel, Jan Jadzyn // The Journal of 

Chemical and Engineering Data. – 2013. – Vol. 58, Iss. 6. – pp. 1741-1746. 

53. Румянцев М.С. Влияние типа водородных связей на реакционную 

способность гидроксильных групп в реакции ацеталирования 

поливинилового спирта бутаналем / М.С. Румянцев, А.В. Гущин, 

С.В. Зеленцов // Высокомолекулярные соединения. Серия Б. – 2012. – 

Т. 54, № 9. – С. 1497-1504. 

54. Dielectric Properties and Analysis of H-bonded Interaction Study in 

Complex Systems of Binary and Ternary Mixtures of Polyvinyl Alcohol 

with Water and DMSO / D.J.S. Anand Karunakaran, T. Ganesh, M. Maria 

Sylvester, Praveen Hudge, A.C. Kumbharkhane // Fluid Phase Equilibria. – 

2014. – Vol. 382. – pp. 300-306. 



 133 

55. Практикум по высокомолекулярным соединениям / [под 

ред. В.А. Кабанова]. – М.: Химия, 1985. – 224 с. 

56. Asmussen F. Velocity of Dissolution of Polymers. Part II / Frithjof 

Asmussen, Kurt Ueberreiter // J. Polym. Sci. – 1962. – Vol. 57, Iss. 165. – 

pp. 199-208. 

57. Kawaguchi M. Adsorption of a Synthetic Rubber onto a White Carbon 

Surface / M. Kawaguchi, A. Sano, A. Takahashi // Polymer J. – 1981. – 

Vol. 13,Iss. 11. – pp. 1019-1025. 

58. Graessley W.W. Polymer Chain Dimensions and the Dependence of 

Viscoelastic Properties on Concentration, Molecular Weight and Solvent 

Power / W.W. Graessley // Polymer. – 1980. – Vol. 21. – pp. 258-262. 

59. Experimental Determination of the Temperature-Concentration Diagram of 

Flexible Polymer Solutions by Neutron Scattering / J.P. Cotton, M. Nierlich, 

F. Boué, M. Daoud, B. Farnoux, G. Jannink, R. Duplessix, and C. Picot 

// The Journal of Chemical Physics. – 1976. – Vol. 65, Iss. 3. – pp. 1101-

1108. 

60. Daoud M. Temperature-Concentration Diagram of Polymer Solutions 

/ M. Daoud, G. Jannink // J. Phys. France. – 1976. – Vol. 37, Iss. 7-8. – 

pp. 973-979. 

61. de Gennes P.G. Dynamics of Entangled Polymers Solutions. I. The Rouse 

Model / P.G. de Gennes // Macromolecules. – 1976 – Vol. 9. – pp. 587-593. 

62. de Gennes P.G. Dynamics of Entangled Polymers Solutions. II. Inclusion of 

Hydrodynamic Interactions / P.G. de Gennes // Macromolecules. – 1976 – 

Vol. 9. – pp. 594-598. 

63. Дой М. Динамическая теория полимеров [пер. с англ.] / М. Дой, 

С. Эдвардс. – М.: Мир, 1998. – 440 с. 



 134 

64. Rouse P.E. A Theory of the Linear Viscoelastic Properties of Dilute 

Solutions of Coiling Polymers / Prince E. Rouse // J. Chem. Phys. – 1953. – 

Vol. 21, Iss. 7. – pp. 1272-1280. 

65. Основы физики макромолекул: учебное пособие / О.В. Борисов, 

Е.Б. Жулина, А.А. Полоцкий, А.А. Даринский, И.М. Неєлов. – СПб: 

Университет ИТМО, 2015. – 74 с.  

66. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения: учеб. для вузов 

/ Ю.Д. Семчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с. 

67. Хохлов А.Р. Лекции по физической химии полимеров / А.Р. Хохлов, 

С.И. Кучанов. – М.: Мир, 2000. – 192 c. 

68. Zimm B.H. Dynamics of Polymer Molecules in Dilute Solution: 

Viscoelasticity, Flow Birefringence and Dielectric Loss / Bruno H. Zimm 

// J. Chem. Phys. – 1956. – Vol. 24, Iss. 2 – pp. 269-278. 

69. де Жен П. Идеи скейлинга в физике полимеров [пер. с франц.] 

/ П. де Жен, [под ред. И.М. Лифшица]. – М.: Мир, 1982. – 368 с. 

70. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии 

волокнообразующих полимеров: учебное пособие для вузов 

/ Б.Э. Геллер, А.А. Геллер, В.Г. Чиртулов. – М.: Химия, 1996. – 432 с. 

71. Успехи реологии полимеров (сборник статей) / [под 

ред. Г.В. Виноградова]. – М.: Химия, 1970. – 293 с. 

72. Рейнер М. Реология / М. Рейнер. – М.: Наука, 1965: – 224 c. 

73. Darby R. Chemical Engineering Fluid Mechanics / Ron Darby. – New York: 

Marcel Dekker, 2001. – pp. 65, 67-71. 

74. Einstein A. Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen / A. Einstein. 

// Ann. Phys. – 1906. – Vol. 19. – pp. 289-305. 

75.  Batchelor G.K. An Introduction to Fluid Dynamics / G.K. Batchelor. – 

Cambridge University Press, 2000 [1967]. – 634 p. 



 135 

76. Маломуж Н.П. Новая версия ячеечного метода определения 

вязкости взвесей / Н.П. Маломуж, Е.В. Орлов // Коллоидный журнал. – 

2002. – Т. 64, № 6. – С. 802-810. 

77. Malomuzh N.P. Static Shear Viscosity of a Bimodal Suspension 

/ N.P. Malomuzh, E.V. Orlov // Ukr. J. Phys. – 2005. – Vol. 50, Iss. 6. – 

pp. 618-623. 

78.  Orlov E.V. Shear Viscosity of Dispersions of Particles with Liquid Shells 

/ E.V. Orlov  // Colloid Journal. – 2010. – Vol. 72, Iss. 6. – pp. 820-824. 

79. Булавін Л.А. Квазіпружне розсіяння повільних нейтронів в рідинах: 

Навч. посібн. / Л.А. Булавін, Г.М. Вербінська, І.М. Вишневський. – 

Полтава: АСМІ, 2004. – 86 c. 

80. Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ / Л.А. Булавін, 

Т.В. Кармазіна, В.В. Клепко, В.І. Слісенко. – К.: Академперіодика, 

2005. – 640 с. 

81. Чалых А.Е. Современные представления о диффузии в полимерных 

системах / А.Е. Чалых, В.Б. Злобин // Успехи химии. – 1988. – Т. 57, 

Вып. 6. – С. 903-928. 

82. Диффузия осадителя в полимерном геле / Ю.Б. Мельниченко, 

В.В. Клепко, В.В. Шилов, В.Б. Иваницкий, Л.А. Булавин 

// Высокомолекулярные соединения. – 1991. – Т. 33, № 9. – С. 1849-

1855. 

83. Булавин Л.А. Одночастичный и коллективный вклады в коэффициент 

самодиффузии метилового спирта / Л.А. Булавин, Г.Н. Вербинская, 

В.Т. Кротенко // Физика жидкого состояния. – 1991. – № 19. – С. 40-43. 

84. Квазіпружне розсіяння повільних нейтронів у водно-спиртових 

розчинах / Н.О. Атамась, Л.А. Булавін, О.А. Василькевич, 

Г.М. Вербінська, В.В. Кротенко, В.І. Слісенко // Ядерна фізика та 

енергетика. – 2010. – Т. 11, № 2. – С. 159-164. 



 136 

85. Polymer and Water Dynamics in Poly(vinyl alcohol)/Poly(methacrylate) 

Networks. A Molecular Dynamics Simulation and Incoherent Neutron 

Scattering Investigation / G. Paradossi, I. Finelli, F. Natali, M.T.F. Telling, 

E. Chiessi // Polymers. – 2011. – Vol. 3. – pp. 1805-1832. 

86. Ultra-small-angle Neutron Scattering Studies on Phase Separation of 

Poly(vinyl alcohol) Gels / H. Takeshita, T. Kanaya, K. Nishida, K. Kaji, 

T. Takahashi, M. Hashimoto // Physical Review E. – 2000. – Vol. 61, Iss. 2. 

– pp. 2125-2128. 

87. Diffusion of Water in Swollen Poly(vinyl alcohol) Membranes Studied by 

Molecular Dynamics Simulation / Florian Müller-Plathe // Journal of 

Membrane Science. – 1998. – Vol. 141, Iss. 2. –pp. 147-154. 

88. Mackie J.S. The Diffusion of Electrolytes in a Cation-Exchange Resin 

Membrane I. Theoretical / J.S. Mackie, P. Meares // Proceedings of the 

Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. – 1955. 

– Vol. 232, Iss. 1191. – pp. 498-509. 

89. Petit J.-M. Solute Probe Diffusion in Aqueous Solutions of Poly(vinyl 

alcohol) As Studied by Pulsed-Gradient Spin-Echo NMR Spectroscopy / J.-

M. Petit, X.X. Zhu, P.M. Macdonald // Macromolecules. – 1996. – Vol. 29. 

– pp. 70-76. 

90. Phillies G.D.J. The Hydrodynamic Scaling Model for Polymer Self-

Diffusion / George D.J. Phillies // J. Phys. Chem. – 1989. – Vol. 93, Iss. 13. 

– pp. 5029-5039. 

91. Будтов В.П. Самодиффузия в растворах и расплавах гибкоцепных 

полимеров / В.П. Будтов // Успехи химии. – 1989. – Т. 58, № 10. – 

С. 1746-1762. 

92. Holloway J.L. Aging Behavior of PVA Hydrogels for Soft Tissue 

Applications After In Vitro Swelling Using Osmotic Pressure Solutions 



 137 

/ J.L. Holloway, A.M. Lowman, G.R. Palmese // Acta Biomaterialia. – 

2013. – Vol. 9, Iss. 2. – pp. 5013-5021.  

93. Measurement of the Osmotic Properties of Thin Polymer Films and 

Biological Tissue Samples / Ferenc Horkay, Iren Horkayne-Szakaly, and 

Peter J. Basser // Biomacromolecules. – 2005. – Vol. 6. – pp. 988-993. 

94. Папков С.П. К проблеме самопроизвольного застудневания растворов 

полимеров / С.П. Папков, А.К. Диброва // Высокомолекулярные 

соединения. Серия А. – 1983. – Т. 25, № 3. – С. 630-635. 

95. Urayama K. Pure Shear Deformation of Physical and Chemical Gels of 

Poly(vinyl alcohol) / K. Urayama, S. Ogasawara, T. Takigawa // Polymer. – 

2006. – Vol. 47(19). – pp. 6868-6873. 

96. Oppong F.K. Microrheology and Dynamics of an Associative Polymer 

/ F.K. Oppong and J.R. de Bruyn // Eur. Phys. J. E. – 2010. – Vol. 31. – 

pp. 25-35. 

97. Oppong F. Gelation on the Microscopic Scale / F. Oppong, P. Coussot, and 

J.R. de Bruyn // Phys. Rev. E. – 2008. – Vol. 78. – p. 021405. 

98. Влияние растворителя на процесс студнеобразования поливинилового 

спирта / Л.З. Роговина, Г.Л. Слонимский, Л.С. Гембицкий, Е.А. Серова, 

В.А. Григорьева, E.H. Губенкова // Высокомолекулярные соединения. 

Серия А. – 1973. – Т. 15, № 6. – С. 1256-1261. 

99. Верхотина Л.H. Влияние природы растворителя и способа получения 

на морфологию студней поливинилового спирта / Л.H. Верхотина, 

Л.С. Губенкова, Л.С. Гембицкий //Высокомолекулярные соединения. 

Серия Б. – 1971. – Т. 13, № 8. – С. 625-626. 

100. Влияние температуры и концентрации на свойства надмолекулярных 

частиц в водных растворах поливинилового спирта / В.П. Будтов, 

Н.А. Домничева, А.Я. Сорокин, Т.П. Толмачева, В.А. Кузнєцова 



 138 

// Высокомолекулярные соединения. Серия Б. – 1976. – Т. 18, № 9. – 

С. 670-673. 

101. Формирование надмолекулярного порядка в водных растворах 

поливиниловго спирта как процесс кристаллизации / О.В. Кленина, 

В.И. Кленин, Л.И. Полубаринова, С.Я. Френкель 

// Высокомолекулярные соединения. Серия А. – 1972. – Т. 14, № 10. – 

С. 2192-2200. 

102. Бабаевский П.Г. Влияние воды на физические превращения и 

вязкоупругие свойства поливинилового спирта / П.Г. Бабаевский, 

П.А. Козлов, Е.Б. Тростянская // Высокомолекулярные соединения. 

Серия А. – 1986. – Т. 28, № 2. – С. 426-431. 

103. Влияние молекулярной массы, содержания ацетатных групп и способа 

получения на структурообразование в водных растворах 

поливинилового спирта / В.П. Будтов, Н.А. Домничева, 

Т.В. Трапезникова, Л.Л. Еженкова, М.Э. Розенберг 

// Высокомолекулярные соединения. Серия А. – 1981. – Т. 23, № 6. – 

С. 1210-1215. 

104. Фуфаева М.С. Формирование гетерофазных криогелей и 

пенокриогелей на основе водного раствора поливинилового спирта и 

регулирование их свойств: дисс. …кандидата хим. наук: 02.00.04 

/ Мария Сергеевна Фуфаева. – Томск, 2013. – 143 с. 

105. Лозинський В.И. Криотропное гелеобразование растворов 

поливинилового спирта / В.И. Лозинский // Успехи химии. – 1998. – 

Т. 67. – № 7. – С. 641-655. 

106. Behavior of PVA Fiber Concrete Under Freezing and Thawing Cycles / Fei 

Xu, Xian-Song Xie, Ju Chen, Wei-Liang Jin // Indian Journal of Engineering 

and Material Sciences. – 2015. – Vol. 22, Iss. 6. – pp. 693-700.  



 139 

107. Vainerman E.S. Study of Cryostructurization of Polymer Systems 

I. Structure Formation in Solutions of Thiol-Containing Polymers under 

Freezing-thawing / E.S. Vainerman, V.I. Lozinsky, S.V. Rogozhin // Colloid 

and Polymer Science. – 1981. – Vol. 259, Iss. 12. – pp. 1198-1201. 

108. Маклаков А.И. Самодиффузия в растворах и расплавах полимеров 

/ А.И. Маклаков, В.Д. Скирда, Н.Ф. Фаткуллин. – Казань: Издательство 

Казанского университета, 1987. – 224 с. 

109. Нестеров А.Е. Термодинамика растворов и смесей полимеров 

/ А.Е. Нестеров, Ю.С. Липатов. – Киев, Наукова думка, 1984. – 300 с. 

110. Association Behavior of Singly Chain-End Hydrophobically-Modified 

Poly(vinyl alcohol) in Aqueous Solution / Y. Uemura, H. Hirayama, 

Y. Hatate, P.M. Macdonald // Journal of Chemical Engineering of Japan. – 

2001. – Vol. 34, Iss. 10. – pp. 1211-1217. 

111. Association Behaviors of Hydrophobically Modified Poly(vinyl alcohols) in 

Water and DMSO / Y. Uemura, T. Honda, M. Yoshida, Y. Hatate, 

P.M. Macdonald // Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering 

congress program and abstracts. – 2004. – Vol. 2004. – pp. 894 (8). 

112. Мішуров Д.О. Процеси структуроутворення в концентрованих 

розчинах полівінілового спирту в бінарних розчинниках: дис... канд. 

хім. наук: 02.00.06 / Дмитро Олексійович Мішуров. – Харків, 2009. – 

145 с. 

113. Gelation Process of Poly(viny1 alcohol) as Studied by Small-Angle Neutron 

and Light Scattering / T. Kanaya, M. Ohkura, H. Takeshita, K. Kaji, 

M. Furusaka, H. Yamaoka, G.D. Wignall // Macromolecules. – 1995. – 

Vol. 28. – pp. 3168-3174. 

114. Takahashi N. Gelation-Induced Phase Separation of Poly(vinyl alcohol) in 

Mixed Solvent of Dimethyl Sulfoxide and Water / N. Takahashi, T. Kanaya, 

K. Nishida, K. Kaji // Macromolecules. – 2007. – Vol. 40. – pp. 8750-8755. 



 140 

115. Cкрипов В.П. Спинодальный распад (фазовый переход с участием 

неустойчивых состояний) / В.П. Скрипов, А.В. Скрипов // УФН. – 1979. 

– Т. 128. – С. 193-231. 

116. Komatsu M. Light-Scattering Studies on the Sol-Gel Transition in Aqueous 

Solutions of Poly(vinyl alcohol) / Motoko Komatsu, Takashi Inoue, and 

Keizo Miyasaka // Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition. – 

1986. – Vol. 24, Iss. 2. – pp. 303-311. 

117. Time-Resolving Analysis of Cryotropic Gelation of Water/Poly(vinyl 

alcohol) Solutions via Small-Angle Neutron Scattering / Finizia 

Auriemma, Claudio De Rosa, Rosa Ricciardi, Fabrizio Lo Celso, 

Roberto Triolo, and Vitaly Pipich // J. Phys. Chem. B. – 2008. – 

Vol. 112. – pp. 816-823. 

118. Релаксационные и равновесные свойства разбавленных водных 

растворов спиртов / Л.А. Булавин, В.Я. Гоцульский, Н.П. Маломуж, 

В.Е. Чечко // Известия Академии наук. Серия химическая. – 2016. – 

№ 4. – С. 851-876. 

119. IUPAC Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry. Second 

Edition / [prepared for publication by Ian Mills, Tomislav Cvitaš, Klaus 

Homann, Nikola Kallay, Kozo Kuchitsu]. – Oxford: Blackwell Scientific 

Publications, 1993. – p. 41. 

120. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки / К.Е. Перепелкин, 

М.Д. Перепелкина. – Л.: Химия, 1977. – 104 с. 

121. Малкин А.Я. Диффузия и вязкость полимеров. Методы измерения 

/ А.Я. Малкин, А.Е. Чалых. – М.: Химия, 1979. – 304 с. 

122. Чолпан П.Ф. Экспериментальные методы определения вязкости 

жидкостей: метод. рекоменд. для студентов физических 

специальностей вузов / П.Ф. Чолпан, Л.Н. Гаркуша. – К.: УМК при 

Минвузе УССР, 1987. – 39 с. 



 141 

123. Чолпан П.Ф. Экспериментальные методы определения плотности 

жидкостей: метод. рекоменд. для студентов физических 

специальностей вузов / П.Ф. Чолпан, Л.Н. Гаркуша. – К.: УМК при 

Минвузе УССР, 1987. – 19 с. 

124. Кивилис С.С. Техника измерения плотности жидкостей и твердых тел 

/ С.С. Кивилис. – М.: Стандартгиз, 1959. – 192 с. 

125. Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах 

/ А.А. Брандт. – М.: Государственное издательство физико-

математической литературы, 1963. – 404 с. 

126. Сканави Г.И. Физика диэлектриков (область слабых полей) 

/ Г.И. Сканави. – М.: Государственное издательство физико-

математической литературы, 1949. – 500 с. 

127. Установка для вимірювання електричних властивостей рідин в 

діапазоні частот 10 Гц – 100 кГц / В.К. Калаптуровський, О.П. Руденко, 

В.С. Сперкач, В.В. Шилов, В.М. Нестеренко // Збірник наукових праць: 

Вісник Полтавського державного педагогічного інституту 

ім. В.Г. Короленка. Серія «Фізико-математичні науки». – 1998. – 

Вип. 3. – С. 72-75. 

128. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Справочник / [под 

ред. С.В. Якубовского]. – М.: Радио и связь, 1990. – 496 с. 

129. Кассандрова О.Н. Обработка результатов наблюдений 

/ О.Н. Кассандрова, В.В. Лебедев. – М.: Наука, 1970. – 104 с. 

130. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений 

/ П.В. Новицкий, И.А. Зограф. – Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 304 с. 

131. Сизиков В.С. Устойчивые методы обработки результатов измерений: 

учебное пособие / В.С. Сизиков. – СПб.: Спецлит, 1999. – 240 с. 

132. Николаев А.Ф. Водорастворимые полимеры / А.Ф. Николаев, 

Г.И. Охрименко. – Л.: Химия, 1979. – 144 с. 



 142 

133. Ebewele R.O. Polymer science and technology / Robert O. Ebewele. – 

Boca Raton, New York: CRC Press, 2000. – 483 p. 

134. Такахаси Г. Пленки из полимеров [пер. с японського] / Г. Такахаси. – 

Л.: Химия, 1971. – 152 с. 

135. Responsive Polymers in Controlled Drug Delivery / A.K. Bajpai, Sandeep 

K. Shukla, Smitha Bhanu, Sanjana Kankane // Prog. Polym. Sci. – 2008. – 

Vol. 33. – pp. 1088-1118. 

136. Encapsulation of Living Bifidobacteria in Ultrathin PVOH Electrospun 
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