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Вступ 
 

Нейтронна діагностика рідкого стану існує понад 40 років [1], причому 
частина з її методів дістала значного розповсюдження тільки за останні два 
десятиліття. Як правило, для нейтронної діагностики рідин та рідинних сис-
тем використовують теплові нейтрони [2] з енергією En ~ (10-2 ÷ 10-1) еВ, які 
займають значне місце в широкому енергетичному спектрі від високо-
енергетичних (En ~ 106 еВ) до низькоенергетичних, таких як ультрахолодні 
нейтрони з En < 10-3 еВ. Теплові нейтрони унікальні тим, що дві їхні характе-
ристики водночас співмірні відповідним параметрам рідин, а саме: енергія 
теплових нейтронів має значення, близьке до характерних значень енергій 
атомарних і молекулярних рухів у рідинах, у той час як їхня довжина хвилі де 
Бройля співмірна з розмірами молекул [3]. Збіг цих обставин дозволяє діагно-
стувати рідкий стан як за його структурою, так і за його динамікою. 

Якщо порівняти нейтронну діагностику з оптичною або рентгенівською, 
то очевидним стає більш різноманітна природа взаємодії з речовиною у випа-
дку нейтронів порівняно зі світлом, рентгенівським випромінюванням. Для 
нейтронів основним типом взаємодії з речовиною є ядерна взаємодія, при 
цьому амплітуда такої взаємодії залежить не тільки від порядкового номера 
елемента в таблиці Менделєєва, а й від ізотопного складу [4]. Це дає  змогу 
використовувати ізотопну заміну з метою визначення структури рідинних 
систем. 

Наявність власного магнітного моменту нейтрона дозволяє спостерігати 
у ферофлюїдах магнітне розсіяння нейтронів, що допомагає визначати струк-
туру магнітних рідин. Нагадаємо, що на сьогодні ферофлюїди, як і інші ме-
зомасштабні рідини [5], широко застосовуються для діагностики та лікування 
онкозахворювань. 

У загальному випадку переріз розсіяння нейтронів на зразку можна по-
ділити на когерентну та некогерентну частини, кожна з яких може бути поді-
лена на пружну й непружну частини. При розсіянні нейтронів на рідині ідеа-
льно пружного розсіяння (як у випадку кристала) не існує, а є розсіяння з не-
великою зміною енергії нейтронів – квазіпружне розсіяння. Структуру рідин 
вивчають (рис. 1) за допомогою когерентного розсіяння нейтронів на невели-
кі кути [6], тобто за допомогою диференціального перерізу розсіяння. 

Якщо в рідині наявні невеликі неоднорідності, то структуру таких неод-
норідностей слід вивчати при розсіюванні нейтронів на малі кути, які визна-
чаються з умови Вульфа–Бреггів за умови, що довжина хвилі де Бройля ней-
тронів має порядок розмірів указаних неоднорідностсей [7]. Це можуть бути 
флуктуації густини поблизу критичної точки пароутворення, флуктуації кон-
центрації поблизу критичної точки розшарування, агрегати з фулеренів у су-
мішах «рідина - фулерени», магнітні частинки з шаром поверхнево-активних 
речовин у ферофлюїдах. 

Динаміку молекул чи іонів у рідинах і рідинних системах досліджують 
за допомогою непружного розсіяння нейтронів [8]. При цьому слід вивчати 
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двічі диференціальний переріз розсіяння нейтронів. Аналіз квазіпружної його 
частини дозволяє знайти адекватну модель дифузії молекул, іонів у рідинах 
та рідинних системах [9]. За допомогою непружного розсіяння нейтронів мо-
жна визначати узагальнений частотний спектр рідинної системи – аналог фо-
нонного спектра в твердих тілах. 

Рідкий стан речовини має широке різноманіття і, як бачимо, вимагає за-
стосування для його діагностики принципово різних нейтронних методів. 
 

 
Рис. 1. Нейтронна діагностика рідкого стану речовини. 

 
Так, гравітаційний ефект у рідинах та рідинних системах (залежність гу-

стини в рідинах та концентрації в розчинах від висоти в полі земного тяжін-
ня) можна дослідити [10] завдяки вимірюванню повного перерізу розсіюван-
ня та поглинання нейтронів Σ.  

Стан речовини, що відповідно до своїх термодинамічних параметрів Р та 
Т знаходяться на фазовій Р-Т діаграмі між лініями плавлення та лінією ки-
піння, називають рідким. Речовини в рідкому стані можна поділити на рідини 
та рідинні системи (рис. 2). Для рідин і рідинних систем відношення серед-
ньої потенціальної енергії взаємодії між молекулами до їхньої середньої кіне-
тичної енергії порядку 1, у той час як для твердих тіл ця величина значно бі-
льше 1, а для газу значно менше 1. Існують спроби класифікувати рідини. 
Спробуємо розвинути цю класифікацію. 

Рідини можуть бути поділені на класичні та квантові. До квантових рі-
дин відносять 3Не (фермі-рідина), 4Не, 6Не (бозе-рідини) та їхні розчини, а 
також спін-орієнтований водень з ізотопами. Характерною особливістю кван-
тових рідин є те, що середня довжина хвиль де Бройля їхніх частинок має по-
рядок середньої відстані між частинками. 
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Класичні рідини у свою чергу ми поділяємо на атомарні, молекулярні, 
іонні та іонно-електронні. Атомарні рідини – це такі рідини, що складаються 
з атомів одного елемента таблиці Менделєєва. 
 

 
 

Рис. 2. Класифікація рідкого стану речовини. 
 

Для атомарних рідин існують докладні рентгенографічні дані про їхню 
структуру. Теорія їхньої будови достатньо розвинута [11]. Ці рідини склада-
ються зі сферично симетричних бездипольних частинок (атомів) з ненаправ-
леними і ненасиченими силами взаємодії. Атомарними рідинами є скраплені 
інертні гази. 

Найбільш розповсюдженими в природі є молекулярні рідини, які за мо-
лекулярною масою можна поділити на низько- та високомолекулярні. Маси 
молекул низькомолекулярних рідин знаходяться в межах від одиниць до со-
тень атомних одиниць маси (а.о.м.), а високомолекулярних – від тисяч до мі-
льйонів. На відміну від низькомолекулярних високомолекулярні рідини мо-
жуть бути тільки в конденсованому стані, тобто вони існують або як рідини, 
або як кристали. 

Високомолекулярні  рідини  можна  поділити  на  олігомери (103 ÷ 104) 
а.о.м. та розплави полімерів (104 ÷ 107) а.о.м. Олігомери – це ті ж самі поліме-
ри, але вони побудовані з меншої, ніж полімер, кількості одиниць – мономе-
рів. Наприклад, полімер полістирол складається з молекул, маса яких 1,3∙105 
або, скажімо, 2,33∙105 а.о.м., у той час як молекула олігополістиролу може 
мати масу 5∙103 а.о.м. Порівняно з полімерами олігомери у твердому стані не 
мають такої еластичності, що пояснюється значно меншою довжиною їхніх 
молекул. Олігомери можуть бути як штучно виготовленими, так і природни-
ми. Типовими природними олігомерами є сахариди. 

Низькомолекулярні рідини, у свою чергу, підрозділяються за типами 
взаємодій на рідини з ізотропною взаємодією молекул та на рідини з анізот-
ропною взаємодією молекул. Так, ізотропна міжмолекулярна взаємодія хара-
ктерна для рідкого CCl4 або CH4, а анізотропна взаємодія характерна для води 
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та спиртів. Рідини з ізотропною взаємодією – це рідини з ван-дер-ваальсів-
ською взаємодією, які мають ближнє упорядкування в розташуванні молекул. 
На відміну від них рідини з анізотропною взаємодією, окрім ближнього гео-
метричного упорядкування в розташуванні молекул, мають ще й орієнтаційне 
упорядкування молекул. У цьому випадку взаємодія між молекулами здійс-
нюється завдяки переносу електрона (донорно-акцепторна взаємодія, напри-
клад, водневий зв’язок) або завдяки наявності хімічних сил.  

 

Вода є найбільш розповсюдженою молекулярною рідиною в природі, 
тому її властивості достатньо добре вивчені. Аномальні в значній мірі влас-
тивості води пояснюються наявністю великої кількості спрямованих і наси-
чених водневих зв’язків між її молекулами. Відомо, що молекули води в се-
редньому зберігають приблизно тетраедричне взаємне розташування, близьке 
до існуючого в льоду, і в цьому розумінні її квазікристалічність в околі дові-
льної частинки порівняно сильно виражена. Водночас у воді, на відміну від 
льоду, відбувається як сильний розтяг, так і згинання водневих зв’язків, що 
створює можливість існування помітної долі розірваних водневих зв’язків. 
Багато з дислокованих молекул води заповнюють собою пустоти тетраедрич-
ної структури. Саме тому дальній порядок у водній системі відсутній, і квазі-
кристалічності в розумінні трансляційної повторюваності істинної миттєвої 
структури, немає.  

 

На рис. 3 наведено температурну залежність ізотермічної стисливості 
атомарної рідини (аргону) та молекулярної рідини (води). 

 

Легко бачити, що на відміну від аргону температурна залежність βT для 
води має немонотонний характер і лише при температурах, більших за тем-
пературу приблизно 42 °С температурна поведінка βT аргону та води якісно 
збігаються. Цей факт пояснюється тим, що при нагріванні до температур, бі-
льших за 42 °С, порушується суцільна сітка водневих зв’язків, характерних 
для води та відсутніх в аргоні, і у воді відбувається динамічний фазовий пе-
рехід, який і зумовлює [12] існування максимальної температури людського 
організму. 

 

Іонні рідини – це рідини, що утворені парами іонів з протилежним заря-
дом. Прикладом іонних рідин є розплави солей. Розплави солей – це такі рі-
дини, одиницями яких є іони різного знака. В іонних рідинах різниця елект-
ронегативностей атомів, з яких утворена сіль, велика (більша за 2). Електрони 
в таких системах у вищій степені локалізовані (на відміну від металів) і рідко 
переходять від одного іона до другого. У розплавах складних солей крім іонів 
можуть існувати і молекули, наприклад у розплавах CdI2, AlCl3.  

 

У розплавах солей іони можуть бути одноатомними (наприклад, Li+, Cl–, 
O2–, S2–) чи багатоатомними. Багатоатомні іони діляться на нітрат-іон NO3

–, 
карбонат-іон CO2

2–, перхлорат-іон ClO4
–, сульфат-іон SO4

2–, хромат-іон CrO4
2-, 

гідроксил-іон OH–, фосфат-іон PO4
3– та іон-амонію NH4

+. Іони можуть мати 
різну симетрію. Одноатомні іони – сферично-симетричні; нітрат- та карбо-
нат-іони – плоскі трикутники; сульфат-, хромат-, фосфат-, перхлорат- та іон-
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аммонію  мають  тетраедричну  структуру. Гідроксил-іон  має  лінійну  стру-
ктуру. 
 

 
Рис. 3. Температурна залежність ізотермічної стисливості βT для води  

та аргону,Tmin ≈ 320 K. 
 

Cтруктура іона зумовлює просторовий розподіл оточуючого електрич-
ного поля, а тому сила взаємодії іона з іншими іонами чи молекулами в різ-
них напрямках неоднакова. Для сферичних іонів ситуація простіша. Між со-
бою іони взаємодіють за законом Кулона (далекодіюча взаємодія), а між іо-
нами та молекулами можлива взаємодія Ван-дер-Ваальса (короткодіюча вза-
ємодія). 

 

Рентгенографічні дослідження показують, що при плавленні солей пер-
ше координаційне число дещо зменшується, але впорядкованість у розташу-
ванні іонів у розплавах солей залишається досить високою. Якщо іонні радіу-
си катіона та аніона суттєво відрізняються (наприклад, Li+ та I–, Li+ та Cl–), то 
зміна числа найближчих сусідів в іонній рідинній системі порівняно з пер-
шим координаційним числом солі в твердому стані більш суттєва, ніж коли 
значення іонних радіусів більш близькі.  

 

Особливе місце займають іонно-електронні рідини [13, 14], до яких на-
лежать рідкі (розплавлені) метали. Природа сил зв’язку в рідких металах така 
ж, як і у металів кристалічних. Вона обумовлюється колективним стягуван-
ням атомних остовів (іонів) вільними електронами. У цьому відношенні ме-
талеві рідини принципово відрізняються від скраплених благородних газів, 
що призводить до суттєвої відмінності і їхніх фізичних властивостей. Проте 
рентгенографічні дані вказують на те, що характер ближнього порядку в обох 
цих типах класичних рідин дуже близький один до одного. У структурному 
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відношенні рідкі метали також можна вважати простими рідинами. Остання 
обставина здається природною, якщо врахувати, що металевий зв’язок, що 
здійснюється вільними електронами, є ненаправленим та ненасиченим, тому 
металеві іони сферично симетричні та мають електронну структуру, аналогі-
чну електронній структурі атомів благородних газів. Зауважимо, що й у крис-
талічній фазі типові метали та елементи нульової групи однаково прагнуть 
кристалізуватися в структури, більш щільно упаковувані й близькі одна до 
одної. 

Досить розповсюдженими в природі є і рідинні системи. Серед них слід 
виділити розчини, рідинні суміші, колоїдні системи, рідкі кристали. 

 

Під розчинами ми розуміємо таку рідинну систему, яка складається з 
ізотопів, атомів, молекул або іонів двох чи декількох різних сортів і в яких 
при незмінних зовнішніх умовах досягається стан термодинамічної рівнова-
ги. Якщо число ізотопів, атомів, молекул чи іонів одного сорту значно пере-
вищує число частинок іншого сорту, то такий розчин називаємо розбавленим. 
Розчини ми поділяємо на ізотопні, атомарні, молекулярні, іонні та іонно-
електронні. Під ізотопними розчинами розуміємо ізотопноатомарні, ізотоп-
номолекулярні, ізотопноіонні та ізотопноіонно-електронні рідинні системи. 

 

Ізотопноатомарний розчин – це така рідинна система, яка утворена з мо-
лекул шляхом їхньої ізотопної заміни. Наприклад, H2O-D2O, C6H6-C6D6, 
H2O16-H2O18. 

Ізотопноіонний розчин – це рідинна система, яка складається з іонів 
двох або більше типів, утворених від ізотопів хоч би одного й того ж елемен-
та таблиці Менделєєва. 

 

Ізотопноіонно-електронні розчини – це такі рідинні системи, які утворе-
ні шляхом розчину однієї іонно-електронної рідинної системи в іншій. На-
приклад, Hg201-Zn розчин у Hg202-Zn. 

 

Під атомарними розчинами ми розуміємо таку рідинну систему, яка 
складається з атомів двох чи більше елементів таблиці Менделеєва. 

Під молекулярними розчинами ми розуміємо такі рідинні системи, в 
яких молекули однієї рідини розчинені в іншій молекулярній або атомарній 
рідині. Вони є найбільш розповсюдженими речовинами в природі. 

Під іонними розчинами ми розуміємо таку рідинну систему, в якій іони 
розчинені в атомарній чи молекулярній рідині. 

 

Слід відзначити, що значне місце в природі займають водні розчини еле-
ктролітів, які належать до іонних розчинів [15]. Нагадаємо, що при розчинен-
ні у воді NaCl дисоціює на додатні іони Na+ (катіони) та від’ємні іони Cl–

(аніони). Наявність таких заряджених частинок у воді призводить до утво-
рення силового поля, наприклад навколо іона Na+, яке зв’язує сусідні молеку-
ли в гідратну оболонку. При цьому рухомість молекул води в гідратній обо-
лонці зменшується. 

Розчини поділяються на низько- та високомолекулярні. Високомолеку-
лярним розчином називають систему, що складається з низькомолекулярного 
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розчинника та високомолекулярної розчиненої речовини. Такою системою є, 
наприклад, розчин полістирол-дейтероциклогексан. 

Близькими до розчинів, але відмінними від них, є суміші. Суміші явля-
ють собою рідинні системи, що складаються із рідини і молекул іншої речо-
вини, причому остання не є рідиною. Яскравим прикладом може бути водна 
суміш фулеренів або нанотрубок. 
 

 
Рис. 4. Молекула фулерену C60. 

 
Найвідомішим представником фулеренів є C60, частинки якого є такими 

собі «м’ячиками» з діаметром близько 7 Å, складеними з атомів вуглецю 
(рис. 4), причому кожен такий «м’ячик» у дійсності є однією окремою моле-
кулою! При випаровуванні водної суміші фулеренів1 молекули води випаро-
вуватимуться, а молекули 60C  утворять тверду фазу. Саме це і відрізняє таку 
рідинну систему від розчину. 

Під колоїдними системами ми розуміємо такі рідинні системи, що скла-
даються з рідини, в якій плавають вкраплення іншої речовини, що знаходить-
ся в газовій, рідкій чи твердій фазах, або такі рідинні системи, в яких унаслі-
док динамічних процесів, що відбуваються в них, з’являються новоутворені 
вкраплення. Саме такі процеси відбуваються в розчинах поверхнево-
активних речовин (ПАР). При значних концентраціях ПАР у розчині утво-
рюються міцели – кульки, що складаються з молекул ПАР (рис. 5) [16–18]. 

Колоїдні системи із самоорганізацією складаються з амфіфільних моле-
кул (рис. 6), які мають полярну гідрофільну «голову» і неполярний гідрофоб-
ний «хвіст» завдовжки в декілька нанометрів. Сама назва цих молекул похо-
дить від грецьких слів amphis (αμφισ, обидва) і philia (φιλια, любити, товари-

                                                   
1 Зазначимо, що молекули фулеренів C60 гідрофобні і тому для приготування їх-

ніх водних сумішей використовують хімічно модифіковані молекули фулеренів. 
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шувати) і віддзеркалює той факт, що такі молекули є одночасно розчинними 
у полярних і неполярних розчинниках. 
 

 
 

Рис. 5. Утворення міцели у водному розчині ПАР. 
 

Слід відзначити, що амфіфільні молекули виявляють здатність до само-
організації, утворюючи в рідинах різноманітні агрегати: сферичні чи цилінд-
ричні міцели, подвійні шари і везикули, а деякі амфіфільні молекули здатні 
утворювати також біконтинуальні структури. 

 

Розчини амфіфільних молекул (що мають суттєво асиметричну форму) 
мають певні особливості, пов’язані з можливістю при певних умовах утворю-
вати гетерогенний розчин. Амфіфільні речовини складаються з витягнутих 
молекул довжиною (20 ÷ 30) Å. До таких речовин належать солі жирних кис-
лот, які мають у своєму складі гнучкий парафіновий ланцюжок CnH2n+1 (“жи-
рний хвіст”), приєднаний до полярної групи – “головки”. “Головка” утворена 
групою атомів, з’єднаних полярними зв’язками. 

 

На відміну від розчинів та колоїдних систем в іншому класі рідких сис-
тем – рідких кристалах – вирішальну роль відіграє просторово орієнтоване 
розташування всіх довгих молекул, з яких вони складаються [19–22]. Рідкі 
кристали поділяються на два типи: термотропні та ліотропні. До першого ти-
пу належать речовини, що утворюють рідкокристалічну фазу внаслідок зміни 
температури. До другого типу належать речовини, що утворюють рідкокрис-
талічну фазу внаслідок зміни її концентрації. У свою чергу, термотропні рідкі 
кристали поділяються на нематичні, холістеричні та смектичні кристали. 

 

Нематичний рідкий кристал (нематик) має високу ступінь дальнього орі-
єнтаційного порядку, разом з тим він не має дальнього трансляційного по-
рядку. Таким чином, на відміну від рідини, яка є ізотропною, молекули рідко-
го кристала спонтанно зорієнтовані відносно деякої осі, що задається одини-
чним вектором n  (директором). 

 

Слово “нематик” ввів Ж. Фрідель (G. Friedel). Воно походить від гр. 
nema (νημα, нитка) і пов’язано з ниткоподібною формою дефектів, що спо-
стерігаються в цих речовинах. 
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а) вільна жирна кислота 

 
б) фосфоліпід 

 
в) тригліцерид 

 
Рис. 6. Деякі амфіфільні молекули. 

 
Холістеричні рідкі кристали складаються із дзеркально-несиметричних 

молекул на відміну від дзеркально-симетричних молекул нематиків. Прикла-
дом відсутності дзеркальної симетрії є ліва та права руки людини, які ми ні-
коли не можемо сумістити одна з одною. Уперше холістеричні рідкі кристали 
виявлено на похідних холістерину, звідки й пішла назва. Структура холісте-
рику має гвинтову вісь симетрії, направлену нормально до напрямку перева-
жної орієнтації молекул. Локально холістерик дуже схожий на нематик. Він 
не має дальнього порядку в розташуванні центрів ваги, а молекули переважно 
зорієнтовані вздовж осі, направлені по директору. Разом з тим для холістери-
ка директор не має постійного напрямку в просторі. 

 

Періодична спіральна структура холістериків задає їхньою унікальну 
властивість селективно відбивати падаюче світло. Крок цієї спіралі, а відпо-
відно й характер дифракції світла на холестеричному рідкому кристалі зале-
жить від температури, що дозволяє за кольором такого рідкого кристала ви-
значити його температуру. 

 

Наступний тип рідких кристалів – це смектик (від грецького σμηγμα – 
“смегма” – мило). Цю назву ввів Фрідель для рідких кристалів, які нагадують 
мило. Зі структурної точки зору всі смектики є шаруватими матеріалами з 
чітко заданою відстанню між шарами, яку можна визначити за допомогою 
дифракції рентгенівських променів. Смектики більш упорядковані, ніж нема-
тики. Смектичні рідкі кристали можуть мати різні типи упаковки молекул у 
шарі. Так, у смектику молекули в кожному шарі розташовані перпендикуляр-
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но площині шару, у той же час центри молекул розташовані нерегулярно, як у 
рідині. Притягання між шарами такого рідкого кристала менше, ніж притя-
гання молекул всередині шару, тому шари легко ковзають один відносно дру-
гого. 

На відміну від термотропних ліотропні рідкі кристали утворюються при 
розчиненні ряду амфіфільних молекул у певних розчинниках. Амфіфільні 
молекули складаються з гідрофільних (які “люблять” воду) та гідрофобних 
(які “не люблять” воду) груп. Відомий приклад ліотропного рідкого кристала 
– мило, яке є розчином додецилсульфату натрію у воді. Ліотропні рідкі крис-
тали утворюються також біологічними молекулами. Ці кристали відіграють 
важливу роль в організмі людини. Вони утворюють з ліпідів та білків так 
звані біологічні мембрани. 

 

У ламілярній фазі ліотропного рідкого кристала вода заповнює простір 
між шарами, утвореними групами (головками) амфіфільних молекул, що кон-
тактують із водою, а вуглецевоводневі неполярні групи (хвости) цих молекул 
контактують між собою. 

 

У кубічній фазі ліотропного рідкого кристала плоскі шари вигинаються 
й утворюють сфери, в яких полярні гідрофільні “головки” знаходяться на по-
верхні сфери, а хвости направлені в центр цієї сфери. У гексагональній формі 
ці шари згорнуті в циліндр. При цьому циліндричні структурні одиниці роз-
ташовані паралельно одна одній і утворюють гексагональну упаковку. 

 

Нейтронні експерименти, що описані в монографії, проведені автором 
разом з учнями на реакторах ІБР-1 (Дубна, СРСР), ВВР-М (Київ, Україна), 
DR-3 (Роскилд, Данія), ІБР-2 (Дубна, Росія), BNC (Будапешт, Угорщина) та 
GKSS (Гіштахт, Німеччина). 

Основний масив експериментальних даних був отриманий на реакторі 
ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України та на реакторах ІБР-1, 
ІБР-2, Обєднаного інституту ядерних досліджень (Дубна, Росія). 

 

Зразки для досліджень були виготовлені власноруч або колегами з Уні-
верситету П'єра та Марії Кюрі (Париж, Франція), Інституту передових техно-
логій Румунської академії наук (Тімошаре, Румунія) та Інституту експериме-
нтальної фізики Словацької академії наук (Кошице, Словаччина). 

Низка додаткових доповнюючих експериментів була проведена за допо-
могою оптичного, кондуктометричного, денситометричного методів та мето-
ду малокутового розсіяння рентгенівського випромінювання. 

 

Cпівробітники Київського національного університету імені Тараса Ше-
вченка виконували вказані експерименти в колоборації і, відповідно, у спів-
авторстві із співробітниками Обєднаного інституту ядерних досліджень 
(Дубна, Росія), Інституту ядерних досліджень НАН України, Інституту про-
блем безпеки АЕС НАН України, Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Бо-
голюбова, Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інсти-
туту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецько-
го, Київського медичного університету ім. О. О. Богомольця, Інституту тера-



 13 

пії Української академії медичних наук (Харків, Україна), Московського уні-
верситету ім. Ломоносова, Російського наукового центру „Курчатовський 
інститут” (Москва, Росія), Московського інженерно-фізичного інституту (До-
лгопрудне, Росія), Інституту фізики твердого тіла та оптики (Будапешт, Уго-
рщина), Інституту передових технологій Румунської академії наук (Тімошаре, 
Румунія), Інституту експериментальної фізики Словацької академії наук 
(Кошице, Словаччина), Дослідницького центру GKSS (Гіштахт, Німеччина), 
Університету імені П'єра та Марії Кюрі (Париж, Франція), Інституту біологі-
чних структур ім. Ж-П Ебель (Гренобль, Франція), Інституту Адольфа Мер-
кель університета Фрайбурга (Фрайбург, Швейцарія), Ок-Ріджської націона-
льної лабораторії (Ок-Рідж, США), Дослідницькo-наукового центру Юліх 
GmbH (Юліх, Німеччина). 
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1. ВЗАЄМОДІЯ ПОВІЛЬНИХ НЕЙТРОНІВ ІЗ РЕЧОВИНОЮ 
В РІДКОМУ СТАНІ 

 
1.1. Особливості взаємодії повільних нейтронів із речовиною 

 
Довгий час рентгенографічний метод був головним джерелом відомос-

тей про молекулярну структуру рідин. Він дає досить повні уявлення про 
розподіл атомів в одноатомних рідинах. Криві радіального розподілу,  радіу-
си координаційних сфер і координаційні числа – це той мінімум інформації, 
який необхідний для отримання картини будови рідин. Проте у випадку бага-
тоатомних рідин виникає питання про орієнтаційну упорядкованість. І рент-
генографічний метод навіть при сучасному рівні розвитку експериментальної 
техніки і теорії не може дати однозначних висновків. Ще більші труднощі 
виникають при дослідженні молекулярної будови та динаміки рідинних сис-
тем (розчинів, колоїдних систем, рідких кристалів, рідинних сумішей) [1–3]. 

 

Нові можливості для вивчення рідкого стану дають нейтронні методи 
[4]. Методи пропускання та  розсіяння повільних нейтронів  не тільки суттєво 
доповнють рентгенівські дослідження, але й у низці випадків дозволяють 
одержати унікальні результати. Практична цінність нейтронних досліджень 
речовин зумовлена й відмінностями між нейтронною оптикою та оптикою 
рентгенівських променів. 

 

Низька енергія (Е  1 еВ) і відносно велика порівняно з швидкими нейт-
ронами довжина хвилі (  1 Å) обумовлюють специфіку взаємодії [5–10] по-
вільних нейтронів з речовиною. Ця взаємодія, виявляється, залежить значною 
мірою від деталей атомної структури розсіювача, а також від особливостей 
теплового руху атомів речовини та існуючих між ними хімічних зв`язків. За-
лежність взаємодії від атомної структури розсіювача пояснюється тим, що 
довжина хвилі повільних нейтронів має порядок міжатомних відстаней у ре-
човині. Залежність взаємодії від атомної динаміки розсіювача пояснюється 
тим, що енергія повільних нейтронів відповідає енергії хімічних зв`язків і 
теплового руху атомів у кристалах і рідинах. 

 

Таким чином, повільні нейтрони значно більше чутливі до особливостей 
динаміки атомів розсіювача, ніж рентгенівські промені, і з успіхом викорис-
товуються для аналізу атомної структури речовин в тих випадках, коли вико-
ристання рентгенівських променів або електронів виявляється незручним або 
просто неможливим. 

Нейтрон з довжиною хвилі порядку міжатомних відстаней має якраз ха-
рактерну для молекули речовини енергію і швидкість. Рентгенівський квант 
із довжиною хвилі порядку міжатомних відстаней має енергію в 105 раз біль-
шу, ніж характерна енергія коливальних квантів молекул рідинної системи. А 
швидкість кванта рентгенівського випромінювання завжди є швидкістю світ-
ла і, отже, у всіх випадках суттєво перевищує характерні атомні чи молекуля-
рні швидкості. Така суттєва невідповідність енергії і швидкості рентгенівсь-
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кого кванта характерним для молекул речовини енергіям і швидкостям і по-
яснює слабку чутливість рентгенівських променів до особливостей атомної 
динаміки розсіювача. Можна уявити собі, що протягом часу прольоту рент-
генівського кванта крізь зразок, атоми останнього залишаються практично 
нерухомими, і тому їхній рух майже не відображується на розсіянні рентге-
нівських променів, які  роблять нібито миттєву фотографію місцезнаходжен-
ня атомів. У той час енергія повільних нейтронів має той же самий порядок, 
що і енергія теплового руху атомів, тому рух атомів безпосередньо відобра-
жується на спектрі розсіяних нейтронів. Слід зауважити, що значно більш 
висока чутливість нейтронів до особливостей динаміки рідин та рідинних си-
стем пов`язана, нарешті, з тим, що нейтрони мають масу спокою, а рентгенів-
ський квант її не має. 

Таким чином, найбільш плідно нейтронні дослідження можуть бути ви-
користані при вивченні фізики речовин, що знаходяться в конденсованому 
стані (твердому чи рідкому). У рідинах, де атомна динаміка особливо склад-
на,  розсіяння повільних нейтронів дозволяє одержати цінні  відомості  відно-
сно характеру руху атомів (молекул), наприклад про ступінь квазікристаліч-
ності цього руху, про особливості механізму самодифузії. Це має велику 
практичну цінність ще й тому, що до існування нейтронних методів самоди-
фузія не піддавалась прямому експериментальному дослідженню, оскільки 
неможливо було відрізнити даний атом чи молекулу від інших, слідкуючи за 
їхнє переміщеннями і залишаючи їхні властивості незмінними. Спостережен-
ня самодифузії ставало можливим, якщо замінити невелику частинку атомів 
рідини ізотопами, що використовувались у методі мічених атомів. Але в цьо-
му випадку не виключена можливість, що виміряний коефіцієнт самодифузії 
залежить від атомного числа міченого атома. Використання методу ЯМР для 
дослідження самодифузії обмежено сукупністю ядер, на яких спостерігається 
резонанс. Нейтронний метод дослідження самодифузії, який не приводить до 
зміни енергетичних і геометричних умов руху молекул, дозволяє безпосеред-
ньо спостерігати за тепловим рухом частинок у речовині і є унікальним ін-
струментом  дослідження динаміки атомів у рідинах. 

Крім того існує ще одна принципова відмінність методу розсіяння пові-
льних нейтронів від решти існуючих методів дослідження рідкого стану. Ви-
мірювані в експерименті коефіцієнти самодифузії формуються на різних ча-
сах спостереження tсп. У методі мічених атомів tсп  ( 110 ÷ 310 ) с, у методі 
ЯМР tсп  10–6 с. Час спостереження в нейтронному експерименті суттєво 
зменшується і становить tсп  (10–10÷10–12) с, що дає змогу спостерігати навіть 
дуже швидкі одночасткові коливальні рухи молекул. За допомогою методу 
квазіпружного розсіяння повільних нейтронів вдалося розділити колективний 
та одночастковий внески в коефіцієнт самодифузії рідин.  

Нейтронні методи дослідження властивостей речовин у конденсованому 
стані ґрунтуються на властивостях нейтрона як елементарної частинки, з яких  
найбільш важливими є відсутність електричного заряду, наявність маси спо-
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кою, достатньо сильна взаємодія з атомними ядрами і слабка з діамагнітними 
електронами. Сукупність цих властивостей робить нейтрони (за виключен-
ням ультрахолодних) сильно проникаючим випромінюванням, хвильові влас-
тивості якого можуть бути вибрані адекватними розмірам об’єктів дослі-
дження (зазвичай у діапазоні (1÷10) Å, а кінематичні властивості (швидкість, 
кінетична енергія) зручними для дослідження процесів відносного руху ато-
мів і молекул у речовині. Фізику повільних нейтронів прийнято називати 
нейтронною оптикою. Існує глибока аналогія між нейтронною оптикою та 
розсіянням світла та рентгенівських променів. Разом з тим розсіяння нейтро-
нів має свою специфіку, яка робить у великій кількості випадків використан-
ня нейтронів найбільш вдалим, а інколи навіть єдино можливим методом до-
слідження. Саме ця специфіка визначила значні успіхи нейтронного методу 
дослідження деталей атомної структури та динаміки речовин у конденсова-
ному стані. Зазначимо, що значна кількість Нобелівських премій, що мають 
стосунок до розшифровки складних біологічних структур, пов’язана з нейт-
ронним методом. 

 

Нейтрони, подібно до інших елементарних частинок, проявляють хви-
льові властивості. Для дослідження рідин та розчинів на молекулярному рівні 
найбільш підходять так звані теплові (повільні) нейтрони, енергія яких по-
рядку 1 еВ та нижче. Довжину хвилі таких нейтронів можна розрахувати за 
формулою 

 

 2 0,286h mE E    (Å), (1.1) 
 

де Е – кінетична енергія нейтрона, еВ. Максимальний потік нейтронів у реак-
торах, де для сповільнення нейтронів використовується важка вода при кім-
натній температурі, приходиться саме на цю область довжин хвиль.  Довжина 
хвилі повільних нейтронів (порядку 1,5 Å) порівнянна з розмірами атома, то-
му взаємодія нейтронів з речовиною суттєво залежить від атомної структури 
речовини-розсіювача. У той же час, оскільки енергія теплових нейтронів по-
рівнянна з енергією теплового руху атомів середовища, взаємодія визнача-
ється також атомною динамікою розсіювача. Унаслідок цього повільні нейт-
рони є досить ефективним інструментом дослідження речовини в конденсо-
ваному стані. 
 

З чотирьох існуючих у природі типів взаємодії елементарних частинок і 
полів (сильне, слабке, електромагнітне і гравітаційне) для нейтронів, що вза-
ємодіють з речовиною, суттєві  два: сильна (ядерна) та електромагнітна взає-
модія, яка обумовлена наявністю в нейтрона магнітного дипольного моменту. 
Надалі в основному ми будемо розглядати ядерну взаємодію. Що ж стосуєть-
ся електромагнітної взаємодії, то можливі такі процеси: 

 

1. Магнітна взаємодія – взаємодія магнітного моменту нейтрона з магні-
тним моментом електронної оболонки атома. Цей процес найбільш суттєвий 
наряду з ядерним, йому присвячено низку монографій 6, 11, 12. 
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2. Взаємодія магнітного моменту нейтрона з кулонівським полем ядра – 
так звана взаємодія Швінгера. 

3. Взаємодія магнітного моменту нейтрона з магнітним моментом атом-
ного ядра. 

4. Специфічні процеси, що як правило не відіграють суттєвої ролі при 
розгляді взаємодії нейтронів з речовиною й обумовлені властивостями нейт-
рона як елементарної частинки (нейтрон-електронна взаємодія). 

Основним процесом взаємодії нейтрона з речовиною є ядерна взаємодія. 
Взаємодія нейтрона з ядром може бути пружною й непружною. У першому 
випадку сумарна кінетична енергія нейтрона та ядра зберігається, у другому –
непружні процеси змінюють сумарну кінетичну енергію. Зіткнення нейтрона 
з ядром може відбуватись двома шляхами: або без утворення проміжного яд-
ра, коли нейтрон розсіюється безпосередньо силовим полем ядра (потенціа-
льне розсіяння), або з утворенням проміжного збудженого ядра з наступним 
його розпадом по одному з можливих каналів – пружне та непружне розсіян-
ня, випромінювання -квантів (процес радіаційного захвату нейтрона ядром), 
поділу ядра. Для енергії нейтронів нижче 1 еВ непружне розсіяння нейтрона 
на  ядрі неможливо, основні процеси – пружне ядерне розсіяння (потенціаль-
не, резонансне та їхня інтерференція) та радіаційний захват. 

 

Розглядаючи процес розсіяння повільних нейтронів не окремим ядром, а 
сукупністю атомів (наприклад, кристалом або рідиною), необхідно врахову-
вати наступну важливу обставину. Оскільки довжина хвилі повільних нейт-
ронів має порядок міжатомних відстаней, то, попадаючи в речовину, нейт-
ронна хвиля фактично вступає у взаємодію не з певним атомом, а одразу з 
колективом атомів. Ця обставина приводить до специфіки розсіяння повіль-
них нейтронів, яку можна розглянути, використовуючи поняття  когерентно-
го і некогерентного розсіяння.  

 

Упорядкованість у розміщенні центрів розсіяння, спільність фізичних 
властивостей цих центрів обумовлюють постійність фазових співвідношень 
для хвиль, розсіяних від різних центрів, наслідком чого є когерентне (інтер-
ференційне) розсіяння. Наявність же тих чи інших елементів безладу в колек-
тиві центрів розсіяння приводить до некогерентного розсіяння. У когерент-
ному розсіянні центри розсіяння беруть участь як колектив, узгоджено, тоді 
як у некогерентному розсіянні вони беруть участь окремо, незалежно один 
від одного. Таким чином, атоми колективу в якійсь мірі виступають як єди-
ний колектив, а в певній мірі як індивідуальні розсіювачі. Тоді переріз розсі-
яння можна представити як суму перерізів когерентного σког і некогерентного 
розсіянь σнк: 

                                                      ког нк     . (1.2) 

При когерентному розсіянні складаються амплітуди хвиль, розсіяних рі-
зними центрами. У результаті інтерференції виникає єдина хвиля з сумарною 
амплітудою, що розсіяна колективом як цілим. Квадрат цієї сумарної амплі-
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туди й визначає когерентну складову перерізу розсіяння. При некогерентно-
му розсіянні складаються квадрати амплітуд окремих розсіяних хвиль, тому 
переріз некогерентного розсіяння є сумою перерізів розсіяння на окремих 
центрах. Позначаючи центр розсіяння індексом і, можна записати [6] 

                             
2

2~ ~
N

ког i i
i

a N 
  

 
 ; 2~ ~

N

ког i i
i

a N   
 
 , (1.3) 

де N  число центрів розсіяння. 
Таким чином, когерентна складова перерізу розсіяння пропорційна ква-

драту числа центрів розсіяння, тоді як некогерентна складова пропорційна 
просто числу центрів розсіяння. Зазначимо, що природа порушень колектив-
ного порядку, що приводять до некогерентного розсіяння, може бути різною і 
залежить від механізму взаємодії випромінювання з речовиною. 

Однією з причин є ізотопна некогерентність, яка обумовлена різницею 
між амплітудами розсіяння нейтронів на ядрах різних ізотопів одного й того 
ж хімічного елемента. Друга причина – спінова некогерентність полягає в 
залежності ядерної взаємодії від взаємної орієнтації спінів нейтрона та ядра. 
Дві третини перерізу спінового некогерентного розсіяння пов’язано з пере-
орієнтацією спіну нейтрона при розсіянні. Імовірність переорієнтації  визна-
чається співвідношенням [8] 

                                                    2
3

нк

ког нк

W 


  
. (1.4) 

Ще одна причина некогерентного розсіяння полягає в тепловому русі 
атомів у речовині. Цей рух приводить до теплового дифузного розсіяння. 

Різні типи некогерентності  в окремих випадках представлені в різній 
степені. Якщо попередньо розділити ізотопи, то в досліджуваному об’єкті 
зовсім не буде ізотопного некогерентного розсіяння. Для уникнення спінової 
некогерентності слід поляризувати нейтрони і ядра розсіювача.  

Когерентна й некогерентна складові перерізу розсіяння повільних нейт-
ронів характеризуються відповідно когерентною й некогерентною ампліту-
дами розсіяння bког і bнк. Ці амплітуди визначаються із співвідношень  

                                           когb b   ;    2 2 2
нкb b b      , (1.5) 

де … означає усереднення як по спінових станах системи з нейтрона і дано-
го ізотопу, так і по всіх ізотопах даного хімічного елемента.  

Нейтрони розсіюються на ядрах атомів. Розмір ядер має порядок вели-
чини 10–12 см, що на чотири порядки менше за довжину хвилі теплових нейт-
ронів. Унаслідок цього амплітуда розсіяної нейтронної хвилі є ізотропною, 
дійсною й для більшості атомів практично не залежить від енергії нейтрона. 
Проте знак і величина амплітуди розсіяння нерегулярно залежать від заряду 
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та масового числа ядра, а також від взаємної орієнтації спінів нейтрона і ядра. 
Цим нейтронне розсіяння суттєво відрізняється від розсіяння рентгенівських 
променів, в якому амплітуда розсіяння визначається електронною структу-
рою атома і прямо пропорційна атомному номеру. У випадку рентгенівських 
променів немає потреби вводити окремо когерентну й некогерентну складові, 
тому зазвичай використовується так званий атомний формфактор f, що фор-
мально збігається з bког  для нейтронів.  

У табл. 1.1 наведено основні параметри нейтронного й рентгенівського 
розсіяння для атомів, що представляють найбільший інтерес. З цієї таблиці 
випливає декілька важливих висновків.  
 

Таблиця 1.1. Когерентний σког та повний σ перерізи розсіяння нейтронів  
для деяких елементів: bког і f наведені в одиницях 10–14 м, σког,  

σ – в одиницях 10–28 м2 (бн) 
 

Нейтрони  

Атом bког  σког   

Рентгенівське ви-
промінювання 

f (θ = 0) 
1H 0,374 1,8 81,6 0,28 
2H (D) +0,667 5,6 7,6 0,28 
12C +0,665 5,55 5,6 1,69 
14N +0,940 11,1 11,1 1,97 
16O +0,580 4,2 4,2 2,25 
31P +0,510 3,3 3,6 4,23 
32S +0,285 1 1,2 4,5 

 

Амплітуда розсіяння рентгенівського випромінювання пропорційна чис-
лу електронів атома, на якому відбувається розсіяння. Атом водню має всього 
один електрон, тому внесок розсіяння нейтронів на атомі Н важко виділити 
на фоні розсіяння на більш важких елементах. Амплітуди розсіяння нейтро-
нів для атомів D, С, О, N такої ж величини, як і у важких металів. Нейтронні 
амплітуди розсіяння для атомів водню та дейтерію розрізняються як за вели-
чиною так і за знаком. Тому водневий атом на нейтронних картах густини 
амплітуди розсіяння буде мати від’ємну густину, у той час як всі інші атоми 
(див. табл. 1.1), будуть мати позитивну густину. Як бачимо, ізотопна заміна 
Н – D дозволяє “керувати” амплітудою розсіяння. 

Зауважимо, що некогерентний переріз розсіяння малий порівняно з ко-
герентним перерізом майже для всіх атомів, за виключенням атома водню bнк. 
Саме це й обумовило значні успіхи нейтронного методу при дослідженні ре-
човин, до складу яких входять атоми водню (вода, спирти та їхні розчини, 
біологічні об’єкти). 
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1.2. Розсіяння повільних нейтронів на вільному ядрі  

 
Розглянемо ядерне пружне розсіяння повільних нейтронів на вільному 

ядрі, що знаходилось у стані спокою до зіткнення. Розсіяння на вільному ядрі 
зручно розглядати в системі центра мас нейтрона та ядра. У цьому випадку 
задача про зіткнення двох частинок перетворюється в задачу про розсіяння 
одної частинки на нерухомому силовому центрі. На  центр розсіяння падає 
плоска нейтронна хвиля, що поширюється вдовж осі х: exp( )ikx , де 

2k mE   – величина хвильового вектора нейтрона, Е – енергія відносного 
руху, ( )n nm m M m M   – приведена маса нейтрона та ядра. Для хвильової 
функції розсіяного нейтрона маємо 

 

                                  , exp( ) ( , )exp( ) /r ikr cos f ikr r        . (1.6) 

У формулі (1.6) перший доданок є падаюча хвиля, а другий – сферична 
хвиля, що обумовлена розсіянням,  – кут розсіяння,  ,f k  – амплітуда роз-
сіяння, що визначається потенціалом взаємодії нейтрона з ядром. Диференці-
альний переріз розсіяння в інтервал тілесного кута 2 sind d      має ви-
гляд 

 

                                                        2( , )d f k d    . (1.7) 

При сферично-симетричному ядерному потенціалі амплітуду розсіяння 
можна виразити через суму амплітуд парціальних хвиль. При цьому кожній 
парціальній хвилі відповідає певний орбітальний момент l :  

                               
0

1( , ) (2 1) exp(2 ) 1 (cos )
2 l l

l

f k l i P
ik





      , (1.8) 

де (cos )lP   – поліном Лежандра l-го порядку; l – зсув фази l-ї парціальної 
хвилі. Для повільних нейтронів довжина хвилі набагато перевищує радіус дії 
потенціалу розсіяння ( 3

0( ) 10r   , тому суттєвим є тільки ізотропне розсі-
яння l = 0. У цьому випадку з формули (1.8) випливає  

                               0 0 0( ) exp(2 ) 1 2 exp( )sinf k i ik i k      . (1.9) 

При 0k   (Е0) 0 також прямує до нуля, оскільки значення f  пови-
нно бути скінченним при нульовій енергії. Можна показати, що 0 ~ 2 1lk  . То-
ді при малих 0 вираз (1.4) спрощується 0( ) ( )f k k k  , амплітуда розсіяння 
має сенс фазового зсуву розсіяної хвилі, який виражено в одиницях довжини 
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(тобто поділеного на хвильовий вектор). Існує скінченна границя  

                                                   
0

lim ( )
k

f k const a


   . (1.10) 

Тут a  – довжина розсіяння Фермі. У загальному випадку a є комплексною 
величиною, Rea  може бути як більшою, так і меншою за нуль. Більшість 
ядер характеризується позитивною довжиною розсіяння Фермі (a > 0), але 
існує декілька ядер з від’ємною довжиною розсіяння (H, 7Li, 48Ti, 51V, 55Mn, 
62Ni, 64Ni, 113Cd) [7]. Уявна частина довжини розсіяння зумовлена поглинан-
ням і в більшості випадків мала.  

Таким чином, для повільних нейтронів енергетичною залежністю амплі-
туди розсіяння можна знехтувати і вважати ( )f k a  . Тоді отримаємо вираз 
для диференціального перерізу розсіяння повільних нейтронів на вільному 
ядрі 

                                                             2d a d   . (1.11) 

На відміну від розсіяння швидких нейтронів диференційний переріз роз-
сіяння має виключно простий вигляд, особливості взаємодії нейтрона з ядром 
проявляються дуже слабо. Це обумовлено двома обставинами: по-перше, до-
вжина хвилі повільного нейтрона суттєво більше розмірів області дії ядерних 
сил; по-друге, енергія повільного нейтрона суттєво менше за ефективну ве-
личину потенціалу ядерної взаємодії. 

Дослідження показують, що значення довжин розсіяння для різних ядер 
знаходяться  в інтервалі (0,3÷1)·1012 см . Отже, інтегральний переріз ядерно-
го розсіяння повільних нейтронів (~ 24 a ) має величину (1÷10) б (1 б = 
= 1024  см2). 
 

1.3. Розсіяння повільних нейтронів на зв’язаному ядрі 
 

На процес розсіяння теплових, холодних та ультрахолодних нейтронів 
[16] конденсованими речовинами (кристалами та рідинами) повинен суттєво 
впливати хімічний зв’язок між атомами або міжмолекулярна взаємодія між 
молекулами розсіювача. Ядро, на якому відбувається розсіяння, пов’язано 
тепер з великою масою всього колективу ядер і це означає, що тепер система 
центра мас нейтрона та ядра збігається з лабораторною системою координат. 
Це приводить до збільшення амплітуди розсіяння. Амплітуда розсіяння на 
зв’язаному ядрі виражається через амплітуду розсіяння на вільному ядрі фо-
рмулою  

                                                         ( 1)ЗВf a A A  , (1.12) 

де А – масове число ядра. З ростом А ступінь зв’язаності зменшується.  
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Хімічний зв’язок атомів речовин у конденсованому стані призводить до 
того, що нейтрон, який розсіюється на даному ядрі, вступає у взаємодію не 
тільки з цим ядром, але й з його оточенням. У процесі розсіяння нейтрон не 
передає енергію окремому ядру, а бере участь в енергетичному обміні одразу 
з усім колективом зв’язаних ядер. Навіть при некогерентному розсіянні нейт-
рон по суті взаємодіє із сукупністю атомів, оскільки за співвідношенням не-
визначеностей неможливо локалізувати відповідне колективне збудження 
(неможливо встановити яке саме ядро відповідає за колективне збудження). 
Це має важливий наслідок: розсіяння нейтрона на зв’язаному ядрі може від-
буватись без зміни енергії. Таке розсіяння будемо називати пружним розсіян-
ням, воно характерне при розсіянні нейтронів на ядрах, зв’язаних у кристалі-
чній решітці. (Зауважимо, що пружне розсіяння на зв’язаному ядрі не слід 
плутати з пружним розсіянням на вільному ядрі. Вільне ядро завжди відчуває 
віддачу, що приводить до зміни енергії нейтрона при розсіянні.) 

 

У загальному випадку необхідно враховувати, що для речовин у конден-
сованому стані характерні рухи двох типів: а) колективні, в яких беруть 
участь одразу багато ядер; б) відносно повільні індивідуальні (наприклад, 
дифузія якого-небудь конкретного ядра чи атома).  

 

У рідинах та рідинних системах колективні та індивідуальні рухи моле-
кул чи атомів представлені майже однаковою мірою. У зв`язку з цим необ-
хідно враховувати, що при розсіянні повільних нейтронів у рідині частина 
переданої енергії втрачається на збудження колективних рухів, а частина - на 
збудження індивідуальних дифузійних рухів. Ця остання частина передається 
розсіювачу у вигляді енергії віддачі ядра, на якому відбувається розсіяння. 
Очевидно, що віддача ядра, зв`язаного в рідині, менше, ніж віддача вільного 
ядра. Оскільки вона все ж таки існує, то з цього випливає, що при  розсіянні в 
рідині пружне розсіяння нейтронів виявляється неможливим. 

 

У цьому випадку мова йде про непружне розсіяння, пов`язане з обміном 
енергії  між  нейтроном  і  колективними  рухами  розсіювача,  і  про  квазі-
пружне розсіяння, що відбувається при відсутності передачі енергії нейтрона 
колективним рухам і пов`язане виключно з ефектом віддачі розсіювачих 
ядер. 

 

Строго кажучи, пружного розсіяння нейтронів не існує, тому що  навіть 
у кристалах є дифузія атомів. Тому виділення перерізу пружного розсіяння 
справедливе лише у тою мірою, якою можна знехтувати часткою індивідуа-
льних ступенів вільності розсіювача. У випадку кристалів таке виділення 
практично виправдане, у випадку ж рідин таке виділення неможливе. 

Отже, повний переріз розсіяння нейтронів на зв’язаних ядрах може бути 
представлене у вигляді суми чотирьох доданків (див. рис. 1.1): П

НК – переріз 
некогерентного пружного розсіяння; Н

НК – переріз некогерентного непруж-
ного розсіяння; П

КОГ  – переріз когерентного пружного розсіяння; Н
КОГ – пе-

реріз когерентного непружного розсіяння. 
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Ефект атомної структури розсіювача найбільшою мірою проявляється в 
когерентних складових перерізу розсіяння (структурні властивості криста-
лів). Ефект атомної динаміки розсіювача проявляється в некогерентному роз-
сіянні повільних нейтронів. У випадку рідин поняття пружного розсіяння є 
досить наближеним. При дослідженні динаміки рідин аналізується некогере-
нтне квазіпружне та непружне розсіяння повільних нейтронів. 
 

 
Рис. 1.1. Структура повного перерізу. 

 

Фермі показав, що розсіяння повільних нейтронів на зв’язаних ядрах 
можна розглядати в першому борнівському наближенні, якщо використову-
вати спеціальний вигляд потенціалу взаємодії нейтрона з ядром (псевдопоте-
нціал Фермі). Нагадаємо, що борнівське наближення справедливе, якщо по-
тенціал взаємодії слабкий порівняно з енергією частинки, що налітає, і хви-
льова функція розсіяної частинки мало змінюється. На перший погляд, бор-
нівське наближення недопустиме для розрахунків взаємодії повільних нейт-
ронів з ядрами, оскільки енергія взаємодії нейтрона з ядром значно переви-
щує кінетичну енергію нейтрона, а хвильова функція нейтрона поблизу ядра 
суттєво відрізняється від плоскої хвилі. Разом з тим при обчисленні перерізу 
розсіяння нейтрона на атомній системі слід мати на увазі, що розмір області, 
в якій хвильова функція нейтрона сильно відрізняється від початкової, досить 
малий порівняно з розміром атомної системи ( 0 ;r d  0r   , 0r ~ 1210  см – 
радіус дії ядерних сил, d ~ 810  см – відстань між найближчими ядрами в ре-
човині,  ~ 910  см – довжина хвилі повільного нейтрона). Це дозволяє зне-
хтувати протяжністю області ядерної взаємодії, тоді для псевдопотенціалу 
Фермі використання борнівського наближення має бути доречним.  

Запишемо у борнівському наближенні вираз для амплітуди розсіяння 

0( , )f k k
 

 через потенціал розсіяння V  

                                         2
0 0( , ) 2  
   

f k k m k V k , (1.13) 

де 
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                                     0 0exp( ) exp( ) 
     k V k dr ikr V ik r . (1.14) 

У виразах (1.13) та (1.14) вектори 0k


, k


 – хвильові вектори, що опису-
ють відповідно початковий та кінцевий стани нейтрона. Формула (1.14) по-
винна приводити до того ж самого результату, що й точна теорія, згідно з 
якою розсіяння повинно бути ізотропним, тобто f a  . Як показав Фермі, 
єдиною формою потенціалу  V r , яка дає в борнівському наближенні ізо-
тропне розсіяння, є -функція 

 

 

                                                 22 ( )   
 V r m a r R , (1.15) 

де r , R


 – радіус-вектори нейтрона в ядра, що розсіює; m – їхня зведена маса; 
a – довжина розсіяння Фермі для вільного ядра. Підкреслимо, що формула 
(1.15) не справжній потенціал, він представляє собою формальний вираз, пі-
дібраний таким чином, щоб у борновському наближенні відбувалось s-
розсіяння нейтронів з відомою амплітудою розсіяння. Підставляючи формулу 
(1.15) у (1.13), отримаємо  
 

                           
2

02

2 exp( ) ( )exp( )
2

mf a dr ikr r ik r a
m


     
 

    


. (1.16) 

Аналіз можливості використання для повільних нейтронів наближення 
псевдопотенціалу Фермі обговорюється в роботах 1, 7, 10. Показано, що 
наближення справедливе, якщо радіус дії ядерних сил малий порівняно з від-
станями між ядрами розсіювача і довжиною хвилі нейтронів. Врахування 
другого борнівського наближення приводить до поправок, що не перевищу-
ють 0,5%.  

 

Розрахувати переріз розсіяння – це означає розрахувати в процесі розсі-
яння ймовірність переходу нейтрона із стану, що характеризується хвильовим 
вектором 0k


, у стан k


 з урахуванням того, що цей перехід супроводжується 

деякою зміною в зразку, на якому відбувається розсіяння. Початковий і кін-
цевий квантові стани зразка будемо відповідно позначати i  та f , енергія 
при цьому змінюється i fE E . У системі центра мас нейтрона і всієї моле-
кули розсіювача диференціальний переріз розсіяння в елемент тілесного кута 

2 sind d     : 

                              
2 22

0 02
0 0

( , )
2

           

   
i f

d k k mf k k kf V k i
d k k

. (1.17) 

Нехай розсіяння нейтрона відбувається на N-атомній молекулі. Поло-
ження n-го ядра описується радіус-вектором nr , довжину розсіяння нейтрона 
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на n-му ядрі позначимо nb . Запишемо псевдопотенціал Фермі у вигляді 

                                              22 ( )      n n
n

V r m b r r . (1.18) 

Розрахуємо величину 

                      
2

0 0
2 exp( ) ( )exp( )

     
        

n n
n

k V k b dr ikr r r ik r
m

 

                                                 
22 exp( )n n

n

b iQr
m


 
 , (1.19) 

де 0Q k k 
 

 – вектор розсіяння або переданий хвильовий вектор. 

Підставляючи формулу (1.7) у вираз (1.5), одержимо  

                                 
2

10

exp
N

n n
ni f

d k b f iQr i
d k 

     


 , (1.20) 

                                          1 11 1n n
n

b a
A A

        
  

, (1.21) 

де nA  – атомна вага n-го ядра; 
N

n
n

A A  – молекулярна вага. У випадку крис-

тала можна покласти А = ∞, після чого переходимо до результату (1.1).  
Переріз розсіяння по відношенню до одного ядра досліджуваного зразка 

перепишемо у вигляді  

                     
1 10

exp exp
N N

n n n n
n ni f

d k b b i iQr f f iQr i
d k N  

 

     
 

   . (1.22) 

Для одержання з формули (1.22) перерізу, що вимірюється  експеримен-
тально, необхідно виконати дві операції – просумувати за всіма можливими 
кінцевими станами нейтрона та розсіювача й усереднити за різними початко-
вими станами розсіювача. Підсумовування за кінцевими станами виконаємо, 
приймаючи до уваги закон збереження енергії: зміна енергії нейтрона при 
розсіянні пов’язана із зміною енергетичного стану зразка 

 

 

                                             2 2 2
02 i fm k k E E     . (1.23) 

Розсіювач може перейти тільки в такі кінцеві стани, енергія яких 
f iE E   . Тому підсумовування за кінцевими станам можна представити у 

вигляді  
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                                     i f
fi i f

d dd E E
d d 

               
 . (1.24) 

Надалі зручно перейти до двічі диференціального перерізу розсіяння 
 

                                      
2

i f
f i fi

d dE E
d d d 

              
 . (1.25) 

Скористаємось інтегральним представленням -функції: 

                                                 12 expx dt ixt






    . (1.26) 

Тоді 

                                       1 i f
i f

E E
E E

 
       

   
, (1.27) 

                        
2 1 exp ( )

2 i f
f i fi

d t ddt i E E
d d d





                 
  

. (1.28) 

 

Для будь-якого оператора A  

              exp exp e e ( )


    i f

iHt iHt

iE t i A f iE t i A f i A t f , (1.29) 

де ( )A t  – гейзенбергівське представлення оператора A  

                                        ( ) exp( ) exp( )  A t iHt A iHt . (1.30) 

Таким чином,  

                       exp ( ) exp e en
i f n

iHt iHt
iQri E E t i iQr f i e f


   


 

 . (1.31) 

Якщо скористатись одержаним результатом, то вираз для двічі диференціа-
льного перерізу розсіяння можна записати у вигляді 

                            
2

0

exp
2

N N

n n
n ni

d k i tb b dt
d d k N




 

             
  

 

                              exp( ) expn n
f

iHt iHt

i e iQr e f f iQr i


   

    (1.32) 

або  
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2

0

exp ; ,
2

N N

n n ii
n ni

d k i tb b dt t n n
d d k N




 

              
  

. (1.33) 

Якщо скористатись формулою (1.30), то ii можна записати у вигляді 

                                ; , exp ( ) exp (0)ii n nt n n i iQr t iQr i        
   . (1.34) 

Квантовомеханічне усереднення по і-му стану необхідно доповнити усе-
редненням за початковими станами, яке включає в себе: 

1) усереднення за енергетичним станом розсіювача, що отримало назву 
теплового усереднення; оскільки енергія падаючих нейтронів фіксована, то 
немає необхідності в усередненні за енергетичними станами нейтронів;  

2) усереднення за можливими орієнтаціями розсіювача відносно нейт-
ронного пучка (у випадку, коли орієнтація розсіювача не фіксована);  

3) усереднення за спіновими станами частинок (нейтрон + ядро). 
4) усереднення за різними ізотопами одного й того ж самого елемента.  
Для виконання вказаних усереднень необхідно мати певну інформацію 

відносно розсіювача. Будемо вважати, що розсіювач знаходиться у стані тер-
модинамічної рівноваги при деякій температурі Т, що відсутні кореляції між 
спінами різних ядер і що ізотопи розподілені поміж ядер даного елемента 
статистично з імовірністю, пропорційній їхній розповсюдженості.  

Результат теплового усереднення позначимо  

                                                   ( ) ( )   nn nn
T

i t i t . (1.35) 

Після теплового усереднення переріз розсіяння (1.33) приймає вигляд 

                       
2

0

exp
2

N N
nn

n n T
n nT

d k i tb b dt t
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. (1.36) 

Надалі виконаємо спін-ізотопне усереднення перерізу розсіяння. У цілях 
скорочення запису вираз (1.36) запишемо у вигляді 

 

                                              
2

( )
N N

n n nn
n nT

d b b Ф T
d d  



     
 . (1.37) 

 

Указане усереднення стосується тільки довжин розсіяння Фермі. Виді-
лимо спочатку окремо діагональні члени (з n n ): 

                     
2 2

2
n n nn n nn

n n nT

d d b b Ф b Ф
d d d d  



               
  . (1.38) 

 

Потім додамо та віднімемо суму 2
n nn

n
b Ф . У результаті одержимо 



 29 

                        
2

22
N N N

n n nn n n nn
n n n

d b b Ф b b Ф
d d  



                  
   (1.39) 

Таким чином, усереднення за спіновими станами та ізотопами приводить 
до розділення перерізу розсіяння на дві складові, одна з яких має  інтерфере-
нційний характер (когерентна складова), а друга представляє собою суму по 
всіх ядрах розсіювача (некогерентна складова). Отже, виміряний експеримен-
тально двічі диференціальний переріз розсіяння представляє собою суму не-
когерентного та когерентного перерізів розсіяння: 

                                            
2 2 2

КОГ НК

d d d
d d d d d d

     
            

. (1.40) 

Якщо розсіювач складається з атомів одного й того ж самого елемента, 
то nb b , і в цьому випадку одержимо 
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d b Ф T
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 , (1.41) 
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 . (1.42) 

 

Величина b  є когерентна амплітуда розсіяння КОГb , тоді як 

 1 222b b  – некогерентна амплітуда розсіяння НКb . 

Таким чином, приходимо до наступних виразів для когерентної та неко-
герентної складових двічі диференційного перерізу розсіяння, які можна оде-
ржати експериментально:  
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, (1.43) 
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. (1.44) 

 

Підкреслимо, що вирази (1.43), (1.44) справедливі для розсіювачів будь-
якої природи – як для кристалів, так і для рідин чи рідинних систем. Надалі 
ми будемо розглядати дослідження динаміки рідкого стану речовини мето-
дом квазіпружного розсіяння повільних нейтронів.  

Більш глибокий аналіз одержаних експериментально двічі диференцій-
них перерізів розсіяння потребує використання апарату просторово-часових 
кореляційних функцій. При цьому можливі два практичних підходи: 
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 1) підхід, що використовує корелятивні функції Ван Хова;  
 2) підхід, що використовує введений Ігелстаффом закон розсіяння.  
 

1.4. Розсіяння нейтронів і просторово-часові корелятивні функції 
 

Двічі диференційний переріз розсіяння є мірою відгуку досліджуваного 
зразка на збудження, що викликане падаючими нейтронами, і тому відобра-
жає [17] динамічні властивості розсіювача при різних частотах і довжинах 
хвиль.  

Вирази (1.43), (1.44) для перерізу розсіяння можна записати у більш зру-
чному для інтерпретації вигляді, використовуючи корелятивні функції опера-
торів, що належать до мішені. Необхідно підкреслити, що корелятивні функ-
ції зручні не тільки з математичної точки зору (забезпечують компактність 
позначень), але найбільш важливо, що ефективні теоретичні методи в термі-
нах кореляційних функцій формулюються найбільш природно. Адже кореля-
тивні функції системи існують незалежно від того, відбувається чи не відбу-
вається на даній системі розсіяння нейтронів.  

Розгляд динаміки речовин полегшується у двох граничних випадках: 
а) коли всі рухи в системі виключно індивідуальні й відсутні колективні вза-
ємодії (випадок ідеального газу) і б) коли всі рухи в системі колективні (ви-
падок ідеального кристала). Наявність у системі водночас і колективних і ін-
дивідуальних рухів суттєво ускладнює розгляд її динаміки (випадок, характе-
рний для рідини). 

Відсутність до цього часу загальної теорії рідкого стану, що викликано 
надзвичайною складністю характеру руху атомів і молекул у рідині, значно 
ускладнює інтерпретацію даних по розсіянню повільних нейтронів  рідинами. 
У зв`язку з цим виникає необхідність використання загального методу роз-
гляду розсіяння нейтронів системами хімічно зв`язаних ядер  методу прос-
торово-часових кореляційних функцій Ван Хова 1, 3. Загальність цього ме-
тоду означає, що він може бути застосований до розсіювачів будь-якої фізич-
ної природи  газів, кристалів, рідин. Проте найбільш важливим указаний 
метод є у використанні його до розсіяння повільних нейтронів рідинами.  

Метод заснований на розгляді руху окремих частинок, між якими існує 
сильний зв`язок (кореляція). У загальному випадку вводяться дві характерис-
тики величини цієї кореляції: ефективна область кореляцій радіуса r0 і час 
релаксації t0. r0 визначає розміри області простору, у межах якої рух даної 
частинки ефективно впливає на рух інших частинок (r0 ~ 10–8 см). Час релак-
сації відповідає часовому проміжку, протягом якого відбувається релаксація 
деякого точкового збурення в середовищі, що викликано рухом окремої час-
тинки (t0  10–13 с).  

Якщо відстань r між двома частинками набагато більша за радіус r0 або 
час спостереження за частинками t багато більший, ніж t0, то в цих випадках 
можна нехтувати кореляцією між рухами вказаних частинок.  
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Міжчастинкова взаємодія приводить до того, що існує певний зв`язок 
між знаходженням однієї частинки системи в деякій точці 1r

  в момент часу t1 
і знаходженням іншої частинки системи в точці 2r

  в момент часу t2. Функцію 
ймовірності виявити частинки відповідно в точках 1r

  і 2r
  в моменти часу t1 і t2 

називають просторово-часовою корелятивною функцією. Вона описує коре-
ляцію між парою довільно вибраних частинок системи  (або кореляцію між 
положеннями тієї ж самої частинки в різні моменти часу)  2 1 2 1,G r r t t 

  . 
Для зручності  надалі будемо вважати, що 1r

  = 0 і t1 = 0, це означає, що в по-
чатковий момент часу частинка знаходилась у початку координат.  

У загальному випадку функція  ,G r t  є комплексною:  

                                               , Re , Im ,G r t G r t i G r t 
   . (1.45) 

Як показав Ван-Хов,  Re ,G r t  виявляється пов`язаною з флуктуаціями 
густини системи, тоді як  Im ,G r t  визначає просторово-часову поведінку 
(дисипацію) локального збурення густини системи. При виконанні умови 

2
t

kT


  уявна частина корелятивної функції обертається в нуль і остання 

стає дійсною: дійсно, протягом досить великого часу будь-яке збурення по-
винно практично зовсім дисипувати. Протягом малих часів система є кванто-
во-механічною і її динаміка описується комплексною корелятивною  функці-
єю, тоді як протягом великих часів система є класичною і описується дійсною 
корелятивною функцією.  

У класичному наближенні дійсну функцію  ,G r t  зручно представити у 
вигляді суми двох доданків:  

                                                , , ,n aG r t G r t G r t    , (1.46) 

де  ,nG r t   парна корелятивна функція;  ,aG r t   автокореляційна функ-
ція.  ,nG r t dr   – імовірність виявити частинку в момент часу t в околі dr  
поблизу точки r , якщо відомо, що якась інша частинка системи знаходилась 
у початковий момент часу на початку координат;  ,aG r t dr    імовірність 
знайти поблизу r  у момент t  ту ж саму частинку системи, яка в початковий 
момент часу була на початку координат.  

На рис. 1.2 наведено просторові залежності функцій  ,nG r t  і  ,aG r t  у 
граничних випадках великих і малих часів (порівняно з часом релаксації t0 
порядку 10–13 с). Проте в останньому випадку функції повинні бути комплек-
сними, так що наведені на рисунку криві відповідають тільки дійсним компо-
нентам цих функцій. 
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Рис. 1.2. Кореляційні функції у граничних випадках великих та малих часів. 

 
Як видно з рисунка, парна корелятивна функція  ,nG r t  є осцилюючою, 

а автокореляційна функція  ,aG r t  – монотонною функцією r (вважаємо, що 
система макроізотропна, і кореляційні функції не залежать від напрямку век-
тора r ). При великих часах спостереження за частинкою функція  ,aG r t  
близька до нуля у всьому просторі, тоді як функція  ,nG r t  слабо осцилює 
навколо сталої g0. Величина g0 характеризує середню густину системи. При 
малих часах (t0) функція  ,aG r t  близька до (r), а функція  ,nG r t  бли-
зька до g(r), де g(r) – радіальна функція розподілу, уведена Прінсом і Церніке 
у зв’язку з вивченням розсіяння рентгенівських променів. Функція g(r) опи-
сує миттєвий розподіл частинок системи відносно деякої частинки, розміще-
ної на початку координат. Кореляційну функцію Ван Хова  ,G r t  слід роз-
глядати як узагальнення функції g(r), що враховує динаміку системи.  

 

Для визначення динаміки конкретної системи необхідно в теорії Ван Хо-
ва задати конкретну модель повної кореляційної функції. Моделювання авто-
корелятивної функції  ,aG r t  значно простіше, ніж моделювання повної ко-
реляційної функції  ,G r t . Тому виникло питання про можливість приблиз-
ного вираження  ,G r t  через автокореляційну функцію. Такий вираз (на-
ближення згортки) був одержаний Віньярдом: 

                                          , , ,a aG r t G r t dr g r G r r t    
      . (1.47) 

У теорії Ван Хова двічі диференціальні перерізи розсіяння повільних 
нейтронів виражаються через кореляційні функції таким чином 1:  

 

                      
22

0

exp ,
2

ког

ког

b kd dr dt iQr i t G r t
d d k

           


  
 

, (1.48) 
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, (1.49) 

де k


, 0k


  хвильові вектори падаючого й розсіяного нейтронів; 0Q k k 
 

 
зміна хвильового вектора нейтрона; bког, bнк  амплітуди когерентного й неко-
герентного розсіяння. Переріз когерентного розсіяння є фур’є-образом повної 
кореляційної функції, тоді як переріз некогерентного розсіяння  фур’є-образ 
автокореляційної функції.  

З виразів (1.48), (1.49) випливає, що для заданої зміни енергії нейтрона  
ефективний внесок у переріз розсіяння повинна вносити поведінка кореля-
ційних функцій при часах, що за порядком величини визначаються співвід-
ношенням t   . Отже, для великих передач енергії  суттєва поведінка ко-
реляційних функцій при малих часах спостереження, тоді як при малих пере-
дачах енергії суттєва поведінка кореляційних функцій при великих часах. 
Згідно з цим для вивчення поведінки кореляційних функцій при малих часах 
необхідно використовувати дані по розсіянню з великими , а для вивчення 
поведінки функцій при великих часах потрібні дані по розсіянню з малими . 

Із виразів (1.48), (1.49) випливає також, що при малих значеннях хвильо-
вого вектора Q


 ефективний внесок у переріз розсіяння вносить поведінка 

кореляційних функцій при великих r і навпаки. Це означає, що когерентне 
розсіяння повинно проявлятись сильніше при малих Q


, тобто при малих ку-

тах розсіяння. При великих передачах енергії та імпульсу когерентне розсі-
яння повинно з точністю до амплітуди переходити в некогерентне, оскільки  

                                         0, 0 0 0пG r t g r     . (1.50) 

Використовуючи наближення згортки (1.3), можна наближено виразити 
двічі диференціальний когерентний переріз розсіяння нейтронів через неко-
герентний  

 

                                 
22 2

2 1КОГ

НККОГ НК

bd d Q
d d b d d

                   


, (1.51) 

 

де 

                                            0 expQ dr g r g iQr




    
    . (1.52) 

 

Отже, двічі диференціальний когерентний переріз розсіяння, що визна-
чається динамікою всього колективу частинок, представляється в наближенні 
згортки у вигляді двох множників, перший з яких визначається динамікою 
окремої частинки (некогерентний переріз), а другий  визначається структу-
рою системи.  
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Використовуючи кореляційні функції, можна показати, що у випадку си-
стем з дифузією відсутнє виключно пружне розсіяння нейтронів. Дійсно, пе-
реріз пружного розсіяння повинен визначатись граничним значенням кореля-
ційної функції при t  . Разом з тим якщо є дифузія, то в цьому випадку 
функція  ,aG r t  буде прямувати до нуля для нескінченно великих t, тобто 
пружного розсіяння не буде. Таким чином, у рідинах чи рідинних системах 
пружне розсіяння відсутнє.  

Розгляд динаміки конкретної системи полягає в моделюванні її кореля-
ційних функцій. Одержані в результаті нейтронного експерименту двічі ди-
ференціальні перерізи розсіяння слід аналізувати в рамках певних моделей 
для автокореляційної функції  ,aG r t .  
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2. ТЕХНІКА НЕЙТРОННОЇ ДІАГНОСТИКИ РІДИН 
ТА РІДИННИХ СИСТЕМ 

 
2.1. Джерела нейтронів 

 
Дослідницький ядерний реактор ВВР-М. Експерименти, описані в мо-

нографії, виконувалися переважно на реакторах ВВР-М Інституту ядерних 
досліджень (ІЯД) НАН України (Київ) та реакторах ІБР та ІБР-2 (Дубна, Ро-
сія). Дослідницький ядерний реактор ВВР-М – це одна з останніх модифіка-
цій водо-водяних реакторів. Основні характеристики реактора ВВР-М наве-
дено в табл. 2.1. 
 

Таблиця 2.1. Основні характеристики реактора ВВР-М ІЯД НАН України 
 

Найменування Значення 
1 Потужність реактора, МВт 

 
10 

2 

Кількість тепловиділяючих збірок (ТВЗ) в активній зоні 
реактора в перерахунку на одиничні, шт.:  

максимальна  
мінімальна  

 

 
 

262 
156 

3 Тип тепловиділяючих збірок (ТВЗ)  
 

ВВР-М2 
4 Об’єм активної зони реактора, л  

 
82 

5 

Виконавчі органи системи контролю і захисту (СКЗ), 
шт., у тому числі:  

компенсуючі (КС) 
аварійного захисту (АЗ) 
автоматичного регулятора (АР)  

 

 
9 

 

5 
3 
1 

6 Максимальна густина теплового потоку, кВт/м2 
 

490 
7 Прокачка води першого контуру, м3/год 

 
1200 

8 Швидкість води в активній зоні, м3/с 
 

2,6 
9 Тиск води на вході в активну зону, Па 

 
1,35·105 

10 Різниця тисків води в активній зоні, Па 
 

1,5·104 

11 Максимальна температура води на виході з активної 
зони, оС  50 

12 Максимальна температура стінки твела, оС 
 

95 

13 

Максимальне значення густини потоків теплових нейт-
ронів, нейтрон/(см2∙с): 

в активній зоні 
у відбивачі (ізотопні канали) 

 

 
 

1,4·1014 

6,0·1013 

14 

Максимальне значення густини потоків швидких нейт-
ронів з Е > 0,8 МеВ, нейтрон/(см2∙с) 

на денцях горизонтальних каналів  
на опорній гратці  

 
 

4,8·1014 
5,2·1012 
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Головне призначення реактора – отримання потоків нейтронів для про-
ведення досліджень у таких областях, як ядерна фізика, фізика реакторів, 
нейтронна фізика, фізика конденсованого стану речовини, матеріалознавство, 
радіоелементний аналіз, біофізика, медицина, хімія, а також отримання радіо-
ізотопів з великою питомою активністю та впровадження радіаційних техно-
логій. 

Порівняно з попередніми дослідницькими реакторами водо-водяного 
типу у ВВР-М збільшена поверхня теплообміну за рахунок використання 
тонкостінних трубчастих твелів типу ВВР-М. На реакторі в основному вико-
ристовуються твели ВВР-М2 зі збагаченням урану 36 %, концентрацією па-
лива 61 г/л і поверхневим теплозніманням 0,37 м2/л. Можуть також викорис-
товуватись твели типу ВВР-М3 зі збагаченим ураном 90 %, концентрацією 
палива в активній зоні 67,9 г/л і поверхневим теплозніманням 0,66 м2/л. Крім 
того, для зменшення маси урану, що завантажується, активна зона реактора 
ВВР-М оточена відбивачем із берилію [1].  

На рис. 2.1 – 2.4 наведено схематичний горизонтальний та вертикальний 
перерізи басейну реактора, переріз бака реактора та схему сховища відпра-
цьованого ядерного палива (ВЯП).  
 

 
 

Рис. 2.1. Горизонтальний переріз реактора ВВР-М: 
1 – активна зона зі стрижнями регулювання та аварійного захисту; 2 – берилієвий 
відбивач; 3 – горизонтальні експериментальні канали; 4 – теплова колона; 5 – бак 

реактора; 6 – біологічний захист; 7 – канал для транспортування відпрацьованих ТВЗ 
у сховище; 8 – біологічні канали; 9 – канал для зберігання механізму вивантажування 

ТВЗ; 10 – захист теплової колони; 11 – шибер горизонтального каналу. 
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Бак реактора об’ємом 22 м3 має циліндричну форму і виготовлений з 
алюмінієвого сплаву САВ-1. Параметри бака такі: товщина стінок 16 мм, діа-
метр 2300 мм, висота 5705 мм. Знизу до бака приварене сферичне днище ви-
сотою 270 мм і з товщиною стінки 20 мм. Зверху бак закривається технологі-
чною кришкою товщиною 40 мм. Бак до рівня 5000 мм заповнений дистильо-
ваною водою, яка водночас є теплоносієм, уповільнювачем та біологічним 
захистом. 

 

 
 

Рис. 2.2. Вертикальний переріз реактора ВВР-М: 
1 – бак реактора; 2 – активна зона; 3 – теплова колона; 4 – верхня (направляюча) 

і нижня (опорна) гратки активної зони; 5 – кришка апарата; 6 – біологічний захист 
(важкий бетон); 7 – чавун; 8 – гратка для вирівнювання потоку води; 9 – берилієвий 

відбивач; 10 – горизонтальний канал; 11 – сховище ВЯП; 12 –“гаряча” камера; 
13 – фільтр. 

 
У днищі бака є система отворів для: втягуючого й нагнітаючого трубо-

проводів, повернення води після фільтра, транспортного каналу у “гарячі” 
камери, підключення рівнеміра, відбирання води першого контуру та ряд ін-
ших. Трубопроводи виготовлені із сталі марок 1Х18Н10Т та 1Х18Н9Т. 

На технологічній кришці закріплені ізотопні, матеріалознавські, транс-
портні канали, канали для іонізаційних камер, монтажна хрестовина каналів 
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стержнів, система керування й захисту, канал освітлення активної зони, при-
ймач “фунікулера” відпрацьованих ТВЗ, канали первинної загрузки “свіжих” 
ТВЗ і опромінюваних зразків, “два канали”, що з’єднуються з горизонталь-
ними каналами ТК (САВ-1). 

На 4000 мм нижче технологічної кришки розташована обичайка актив-
ної зони з діаметром 940 мм, висотою 1080 мм та об’ємом 82 л. Нижче зони 
розташовані дві гратки: верхня направляє ТВЗ по комірках активної зони. На 
ній зібраний стаціонарний берилієвий відбивач, нижня опірна, що фіксує 
ТВЗ, виштовхувачі, канали виконавчих органів керування СУЗ, експеримен-
тальні канали. Виконавчими органами СУЗ є 9 стержнів, що вводяться на рі-
вень активної зони (один стержень автоматичного регулювання, п’ять стерж-
нів компенсації, три незалежних стержня аварійного захисту). Поглиначі сте-
ржнів виготовлені на основі сполук бору. 
 

 
 

Рис. 2.3. Корпус реактора ВВР-М (переріз). 
 

Нижче граток обичайка має форму конуса, який переходить у циліндр. 
Він уварений у дно бака і є направляючим каналом потоку теплоносія через 
активну зону і втягуючий колектор. Усередині втягуючого колектора розта-
шований механічний фільтр (циліндричний стакан із САВ, що має 4860 отво-
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рів діаметром 9 мм), який перешкоджає попаданню в насоси сторонніх пред-
метів. 

По периметру обичайки бака перпендикулярно вертикальній осі на рівні 
середини висоти активної зони вварені 9 стаканів горизонтальних каналів 
(діаметрами 60 і 100 мм, матеріал САВ), які закінчуються у берилієвому від-
бивачі. На рівні активної зони вварена також ніша теплової колони реактора 
діаметром 1150 мм (САВ-1), яка своїм днищем пристає до обичайки активної 
зони. 

Над стаканами горизонтальних експериментальних каналів (ГК) розта-
шована гратка (САВ-1), що огинає обичайку активної зони та нішу й вирів-
нює швидкості потоку теплоносія, який надходить у бак реактора. На гратці 
зафіксовано канали первинного завантаження “свіжих” ТВЗ і зразків для 
опромінення. 

Бак реактора за допомогою радіальних ребер, приварених до днища, ста-
виться на опірну плиту, яка водночас є площиною для монтажу кілець чавун-
ного біологічного захисту. 

Берилієвий відбивач складається зі стаціонарного та змінного блоків. 
Стаціонарний відбивач має зовнішній діаметр 936 мм, висоту 590 мм; внут-
рішня порожнина – шестигранник з відстанню між гранями 540 мм. Для охо-
лодження відбивач має наскрізні вертикальні отвори діаметром 6 мм. Змінні 
берилієві блоки являють собою шестигранники розміром “під ключ” 32 мм 
довжиною 590 мм. Стаціонарний відбивач має вертикальні і горизонтальні 
отвори для розташування експериментальних каналів. Маса берилію 335 кг.  

Біологічний захист реактора комбінований і складається з берилію (150–
200 мм), води (680 мм), чавуну (200 мм), важкого бетону (2000 мм по всій 
висоті реактора). Зверху над активною зоною біологічний захист здійснюєть-
ся шаром води 3500 мм та чавунною кришкою товщиною 200 мм. Знизу ак-
тивна зона захищена шаром води 1000 мм. 

Сховище ВЯП виготовлено як спеціальний басейн, розташований на рів-
ні –5 м. Складається він із двох баків. Внутрішній бак виготовлено з алюміні-
євого сплаву САВ-1 СТУ-386, товщина його стінок 14 мм. Зовнішній бак ви-
готовлено зі сталі 1Х18Н9Т - 2МТУ2895-51, товщина його стінок 5 мм. Ззов-
ні сховище обкладено бетонними блоками. Висота сховища 4,2 м, довжина 
3 м і ширина 0,97 м. 

Сховище складається із стаціонарного й пересувного. Комірки для збері-
гання розташовані у двох ярусах. У стаціонарному сховищі знаходиться 261 
комірка для потрійних збірок і 20 для одиничних, у пересувному сховищі – 
відповідно 29 і 12. Усього в обох сховищах 290 потрійних і 32 одиничних, що 
в перерахунку на одиничні становить 902 комірки. Басейн сховища заповнено 
дистильованою водою. 

Відпрацьовані ТВЗ транспортуються з-під кришки бака реактора по по-
хилому каналу. 

Біологічний захист сховища ВЯП зверху складається із шару води 
2500 мм та чавунної кришки 400 мм. По периметру басейн сховища на всю 
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висоту оточений важким бетоном товщиною 1250 мм. Схему сховища наве-
дено на рис. 2.4. 

Під реактором знаходиться “гаряча” камера (ГК) № 1, що з’єднується з 
баком реактора спеціальним каналом, по якому в ГК №1 подаються радіоак-
тивні матеріали. ГК № 1 оснащено пристроями (маніпулятори, електромеха-
нізми тощо), що забезпечують безпечну роботу персоналу в операторській 
ГК. Зразки з ГК № 1 в інші ГК (№ 2 – № 4) подаються за допомогою транспо-
ртера. ГК облицьовано нержавіючою сталлю марки 1Х18Н9Т. До камер при-
микає операторське приміщення, звідки проводиться робота та спостережен-
ня. Для спостереження за роботою в камерах, згідно з проектом є оглядове 
вікно із спеціального захисного скла. Камера має приточно-витяжну вентиля-
цію. 
 

 
 

Рис. 2.4. Схема сховища ВЯП. 
 

Обладнання першого контуру розташоване в приміщенні насосної, що 
знаходиться під баком реактора на рівні 5400 мм і оточене важким бетоном 
товщиною 1000 мм. Стелею є підлога реактора товщиною 1400 мм. 

Перекриття нейтронних пучків, що виходять із горизонтальних експери-
ментальних каналів, здійснюється за допомогою шиберів. Шибера виготов-
лені зі сталі 35Л-I-Н0229-54 і 40. 



 41 

На рис. 2.5 наведено технологічну схему реактора ВВР-М. Технологічна 
схема дослідницького ядерного реактора ВВР-М включає в себе обладнання 
та системи, що забезпечують його роботу в усіх передбачених проектом ре-
жимах і виключають режими неприйнятні з точки зору ядерної та радіаційної 
безпеки. Основні системи технологічної схеми виконують наступні функції і 
мають такі параметри. 
 

 
Рис. 2.5. Основні системи технологічної схеми реактора ВВР-М. 

 
В активній зоні реактора відбувається процес ланцюгової ядерної реакції 

поділу урану. 90 % актів поділу відбувається під дією теплових нейтронів 
(енергія, менша за 0,2 еВ). Після акту поділу утворені швидкі нейтрони упо-
вільнюються у воді або в берилієвому відбивачі. Вода водночас здійснює від-
ведення тепла з активної зони. Максимальна кількість ТВЗ (у перерахунку на 
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одиничні) – 262 шт. Маса 235U після закінчення перевантаження 4,9 кг, мак-
симальне вигоряння 47,5 %. 

 

Максимальне значення густини потоку теплових нейтронів в активній 
зоні 1.4·1014 н/(см2·с), у відбивачі 6·1013 н/(см2·с). Середнє питоме тепловиді-
лення в активній зоні – 100 Вт/см3, максимальне – 200 Вт/см3. Максимальна 
густина теплового потоку 490 кВт/м2, максимальна температура стінки тве-
лів – 95°С, максимальна температура води на виході із активної зони – 56°С. 

 

Перший контур системи охолодження здійснює циркуляцію теплоносія з 
реактора в теплообмінник і навпаки. Теплоносій (дистильована вода) першо-
го контуру з бака реактора проходить зверху вниз активну зону та оточуючий 
її берилієвий відбивач і по відвідному втягуючому трубопроводу потрапляє в 
насоси, а потім проходить теплообмінники й по подвійному (напірному) тру-
бопроводу повертається у бак реактора. Циркуляція води в першому контурі 
здійснюється трьома насосами. Після насосів вода проходить два теплооб-
мінники (дві паралельні гілки). 

У першому контурі контролюється рівень води у басейні реактора 
(5100 мм), температура води на вході в активну зону (43°С) і на виході із неї 
(< 50°С), перепад температур в активній зоні (< 65°С), тиск води після насо-
сів (2,5 кг/см3), прокачка води (не менше 1200 м3/год). 

Теплообмінники першого контуру здійснюють передачу тепла від води 
першого контуру воді другого контуру. 

У другому контурі здійснюється охолодження теплоносія шляхом відве-
дення тепла від теплообмінників за допомогою замкнутого контуру, який на-
повнений технічною водою. Вода другого контуру прокачується насосами та 
охолоджується в градирні. Прокачка води в контурі 1100 м3/год. Вода з насо-
сної другого контуру подається в будівлю реактора по трубопроводу діамет-
ром 400 мм, звідки розподіляється на два теплообмінника, а потім збирається 
у зворотний трубопровід діаметром 400 мм, по якому подається на градирню. 

 

У другому контурі контролюється прокачка води (1100 м3/год), темпера-
тура води на вході в теплообмінник 22 0С і на виході 32 0С, тиск води до та 
після теплообмінника. 

Система управління і захисту забезпечує контроль потужності (інтенси-
вність ланцюгової реакції), керування, а при аварії – аварійне гасіння ланцю-
гової реакції. У процесі керування та контролю СУЗ виконує такі конкретні 
функції: вимірювання та записи густини потоку теплових нейтронів (потуж-
ність), вимірювання швидкості зміни густини потоку теплових нейтронів (пе-
ріоди), вимірювання реактивності, запуск і виведення реактора на заданий 
рівень потужності, автоматичне підтримання заданого рівня потужності, 
компенсації змін реактивності, що обумовлено ефектами вигоряння, отруєння 
і температурними ефектами, аварійної та попереджувальної сигналізації, зу-
пинку реактора за сигналами аварійного захисту. 

 

У системі очищення води першого контуру відбувається видалення про-
дуктів корозії та поділу 235U, що утворюються при контакті теплоносія з 
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конструкційними матеріалами та ТВЗ. Очищення здійснюється іонообмінни-
ми смолами. Величина витрат теплоносія, який очищується, визначається ви-
могами підтримання норм якості теплоносія по сумарному вмісту продуктів 
корозії і становить до 2,4 м3/год. 

Система спеціальної вентиляції видаляє повітря з приміщень та об’ємів, 
де можлива присутність радіоактивних аерозолів та інертних радіоактивних 
газів (ІРГ) і викидає її через вентиляційну трубу висотою 60 м. Видалення 
повітря здійснюється з таких місць – простір над басейнами реактора та схо-
вища ВЯП, реакторна зала, горизонтальні експериментальні канали і ніша 
ТК, насосна першого контуру, ГК. Загальні витрати в системі спецвентиляції 
становлять до 2000 м3/год.  

 

До сховища ВЯП надходять ТВЗ із відпрацьованим паливом по спеціа-
льному каналу. Для переміщення ТВЗ із басейну бака у сховище й навпаки 
використовується одне й теж обладнання. Відведення тепла із сховища здійс-
нюється за рахунок конвекції дистильованої води сховища, яка є і біологіч-
ним захистом. 

 

Підживлення водою першого контуру здійснюється із баків аварійного 
охолодження активної зони (4 баки по 10 м3).  

 

Контроль за станом герметичності твелів та об’ємної активності радіо-
нуклідів першого контуру здійснюється шляхом вимірювань сумарної 
об’ємної активності радіонуклідів у теплоносії першого контуру, об’ємної 
активності реперних радіонуклідів та ідентифікації механізмів проникнення 
продуктів поділу в теплоносій. Активність радіонуклідів теплоносія обумов-
лена активацією під дією теплових нейтронів і присутніх у ньому продуктів 
корозії конструкційних матеріалів та продуктів поділу 235U. Основний внесок 
у радіоактивність теплоносія дають 16N, 17N, 24Na, 239Np, 18F, 41Ar та продукти 
поділу. Об’ємна активність 41Ar, що утворюється внаслідок активації 40Ar те-
плоносія, при роботі реактора на нормальній потужності становить близько 
1,2·10-5 Кі/л. 

Контроль об’ємної активності води другого контуру здійснюється за до-
помогою апаратури радіаційного контролю (АРК) та спеціальних датчиків. 

Аварійне охолодження активної зони здійснюється з басейнів градирні 
та водонапірної вежі. 

У “гарячу” камеру № 1 надходять дистанційно по спеціальному транс-
портному каналу зразки, опромінені матеріали, напрацьовані радіоізотопи та 
тверді радіоактивні речовини.  

 

Модернізований імпульсний реактор ІБР-2М – це швидкий імпульс-
ний реактор періодичної дії. Його головна відмінність від інших реакторів 
полягає в механічній модуляції реактивності за допомогою рухомого відби-
вача (РВ). РВ є складною механічною системою, що забезпечує надійну ро-
боту двох частин, які визначають модуляцію реактивності: основний рухли-
вий відбивач (ОРВ) і додатковий рухомий відбивач (ДРВ). Ротори ОРВ і ДРВ 
обертаються в протилежних напрямках із різними швидкостями. У момент 
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суміщення обох відбивачів у зоні реактора генерується імпульс потужності. 
Відбивачі обертаються за допомогою асинхронного двигуна й розміщені в 
тонкостінному герметичному кожусі, заповненому гелієм (рис. 2.6). 

 

Система охолодження реактора триконтурна і складається з двох петель 
з міркувань безпеки. Теплоносієм у першому і другому контурах охолоджен-
ня є рідкий натрій, у третьому – повітря. Циркуляція рідкого натрію забезпе-
чується електромагнітними насосами. 
 

 
 

Рис. 2.6. Принципова технологічна схема реактора ІБР-2: 
1 – корпус реактора; 2 – активна зона; 3 – основний рухомий відбивач; 4 – додатко-

вий рухомий відбивач; 5 – уповільнювач; 6 – стаціонарний відбивач; 7 – перший кон-
тур охолодження; 8 – другий контур охолодження; 9 – натрієвий нанос; 
10 – теплообмінник «натрій–повітря»; 11 – проміжні теплообмінники. 

 
Основні властивості модернізованого реактора ІБР-2:  
 

1. Реактор ІБР-2 модернізований має більш компактну активну зону 
(рис. 2.7).  

 

2. Паливні елементи зібрані з таблеток двоокису плутонію з централь-
ним отвором, що дозволяє збільшити глибину вигоряння в 1,5 рази. 

 

3. Робочі частини модулятора реактивності – рухомого відбивача РВ-3 – 
виготовлені зі сплаву нікелю (див. рис. 2.6). Ротори ОРВ і ДРВ обертаються у 
протилежних напрямках, що дозволяє зменшити швидкість ОРВ у 2,5 рази 
(до 600 об/хв). Тривалість нейтронного імпульсу для швидких нейтронів у 
цьому випадку залишається 200 мс, але експлуатаційний ресурс істотно збі-
льшується (до 50 000 год).  
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Рис. 2.7. Схема активної зони модернізованого реактора ІБР-2: 

1 – водяні уповільнювачі; 2 – система аварійного захисту; 3 – стаціонарний відбивач; 
4 – тепловидільні зборки; 5 – холодні уповільнювачі; 6 – регулюючі стрижні; 

7 – основний рухомий відбивач; 8 – додатковий рухомий відбивач. 
 

Таблиця 2.2. Параметри реактора до та після проведення модернізації 
 

 До модернізації Після модернізації 
Середня потужність, МВт 2 2 
Тип палива PuO2 PuO2 
Максимальне вигоряння 6,5 9 
Частота імпульсів, Гц 5; 25 5; 10 
Напівширина імпульсу, с 245 ~ 200 
Основний відбивач 1500 600 
Додатковий відбивач 300 300 
Матеріал ОРВ та ДРВ сталь нікель + сталь 
Фон, % 6 7 
Густина потоку теплових 
нейтронів з поверхні упові-
льнювача, 1/(см2·с): 

усереднений за часом 
максимум в імпульсі 

 
 
 

1013 

1016 

 
 
 

~ 1013 

~ 1016 
 

2.2. Методика визначення повного перерізу розсіяння нейтронів 

Для визначення профілю густини рідин і концентрацій рідинних систем 
поблизу критичних точок пароутворення та розшарування слід досліджувати 
екстенцію нейтронного потоку. З цією метою була створена методика пропу-
скання повільних нейтронів [2 – 4].  

За допомогою пропускання повільних нейтронів може бути вивчений рі-
вноважний розподіл густини у гравітаційному полі поблизу критичної точки 
«рідина–пара». Геометрія такого експерименту показана на рис. 2.8.  

Від реактора пучок нейтронів попадає на монохроматор, що знаходиться 
під біологічним захистом. Згідно з умовою Вульфа–Брегга виділяється потік 
нейтронів із довжиною хвилі λ ≈ 1,3 Ǻ. За допомогою системи коліматорів і 
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горизонтальної щілини формувався вузький по вертикалі монохроматичний 
пучок нейтронів. Сформований пучок нейтронів попадав на зразок, який зна-
ходився в контейнері-термостаті. Пройдений крізь зразок пучок реєструвався 
пропорційним лічильником. Інтенсивність падаючого пучка нейтронів конт-
ролювалась моніторним лічильником. Контейнер-термостат розміщувався на 
підйомно-переміщуючому пристрої, який дозволяв вводити зразок у пучок 
нейтронів і переміщувати його за висотою з кроком 0,05 мм. 
 

 
Рис. 2.8. Геометрія експерименту з пропускання повільних нейтронів. 

 
Блок-схема установки показана на рис. 2.9. Електричні імпульси з детек-

тора надходять до устрою детекторного тракту 17 – 19. При цьому пропуска-
ються імпульси, амплітуда яких перевищує граничне значення, задане дис-
кримінатором 17. Пройдені імпульси подаються на швидкодіючу схему пере-
рахунку 18, а потім, після відповідного формування (19), передаються на вхі-
дні вентилі 20 регістра 21 з лічильним входом. Електричні імпульси від моні-
тора 7 подаються аналогічно до регістра 22. Час експозиції встановлюється за 
допомогою таймера-регістра 23. Показання регістрів детектора, монітора, 
таймера і регістра положення зразка 28 після закінчення кожного вимірюван-
ня послідовно подавались на цифродрукуючий пристрій 25 і водночас могли 
передаватися на ЕОМ 33 для обробки.  

Система переміщення зразка 8 – 16 дозволяє плавно змінювати поло-
ження контейнера-термостата 6 по вертикалі Х і горизонталі Y. Каретка 8, що 
служить для введення зразка у пучок нейтронів і виведення його з пучка, і 
підйомник 10, що служить для переміщення зразка по вертикалі на відстань 
~ 1 м, приводяться в рух двигунами постійного струму 13 через редуктори 12 
і черв'ячні механізми 11. На обмотку збудження та якір двигуна подаються 
однакові за величиною напруги від двох електромашинних підсилювачів 
ЕМП 14. Реверс руху здійснюється за рахунок зміни полярності напруги на 
якорі двигуна. Рухи обмежуються за допомогою кінцевих вимикачів 9 і реле 
керування 16, контакти яких вимикають відповідні обмотки ЕМП у момент, 
коли зразок займає одне з крайніх положень. Керування переміщенням відбу-
вається за сигналами із устрою дистанційного ручного 26 або автоматичного 
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28 – 31 управління. Дистанційне стеження за переміщенням відбувається за 
допомогою сельсинів-датчиків 15 і сельсинів-приймачів 26 горизонтального 
та вертикального рухів. 

 

 
 

Рис. 2.9. Блок-схема установки для дослідження гравітаційного ефекту. 
 

Крім того, сельсин-приймач має електричний датчик, який складається з 
джерел світла, фотодіода і диска-перервника з отворами. Сформований ім-
пульс датчика висоти 28 поступає до регістра положення зразка 27, а також 
до лічильника кроку переміщення 29. Логічна послідовність переміщень, ре-
єстрації та виведення даних визначається програмним устроєм 30. Для управ-
ління експериментом передбачене використання малої ЕОМ, яка може вико-
нувати накопичення, оперативну обробку інформації, що надходить, і за ре-
зультатами обробки планує умови вимірювання. Управляючий код поступає 
на ЕОМ до регістра 34 і вносить зміни в ході експерименту (наприклад, кори-
гує величину числа переміщень зразка в оптимальній відповідності з крутиз-
ною досліджуваної ділянки ізотерми відповідно до заданої точності). Встано-
влення температури зразка, вимірювання та підтримання її заданого значення 
з високою точністю забезпечується двоступінчастою системою термостату-
вання, яка включає термостат 35, регулятори температури термостата 37 і 
зразка 36, устрій вимірювання і завдання температури 38. Температура зразка 
вимірювалась за допомогою платинового термометра опору з точністю абсо-
лютного градуювання ± 0,01 K і напівавтоматичного потенціометра Р-308. Чут-
ливість такої схеми 10–4 K. Градієнти температури на зразку вимірювались за до-
помогою 16-спайної термопари «мідь–константан» і довгого термостатування 
не перевищували 10–3 K/м. 
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Схема вимірювання і регулювання температури показана на рис. 2.10. 
Датчиком температури є платиновий термометр опору (Т), що міститься на 
внутрішній стороні екрана контейнера-термостата. Датчиком величини стру-
му, що протікає через термометр, є зразкова котушка опору (RN). 

 

 
 

Рис. 2.10. Схема вимірювання та регулювання температури. 
 

Падіння напруги на термометрі (U1) і зразковій котушці опору (U2) по-
даються на входи Х1 і Х2 двохрядного напівавтоматичного потенціометра 1 
класу 0,005, де вони зрівнюються із заданими напругами Ux1 і Ux2 , що відпо-
відають вибраній температурі екрана і струму термометра. При відхиленні 
температури екрана від заданої виникає напруга неузгодженості (U1 – Ux1), 
яка підсилюється фотокомпенсійним підсилювачем 3, а потім через комута-
тор 4 подається на вхід астатичного регулятора 5. 

Використання одного потенціометра 1 з нормальним елементом 2 і під-
силювачем 3 як для регулювання температури екрана, так і для регулювання 
струму термометра, дозволяє зменшити вплив зміни кімнатної температури 
(відповідні зміни показань потенціометра і дрейф нуля підсилювача однаково 
впливають на обидва сигнали регулювання). Перемикання входів потенціо-
метра та астатичних регуляторів здійснюється контактами створеного на ос-
нові реле часу програмного комутатора (4). За кожний цикл роботи реле часу 
спочатку на 2 хв підключається система регулювання струму, потім на 7 хв – 
система регулювання температури, причому на час кожного перемикання 
знижується чутливість потенціометра на п'ять порядків. Необхідні положення 
перемикачів входу і чутливість потенціометра встановлюються за допомогою 
електродвигунів, закріплених на осі перемикачів (Р1, Р2). 

За допомогою описаної вище установки були проведені дослідження рі-
вноважних властивостей біля критичної точки «рідина–пара» [6 – 8]. 
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2.3. Методика визначення диференціального перерізу розсіяння 
нейтронів 

 
Для дослідження структури рідин та рідинних систем використовується 

трьохвісний нейтронний кристалічний спектрометр типу KSN-2 (рис. 2.11), 
установлений на 4-му горизонтальному каналі реактора ВВР-М Інституту 
ядерних досліджень НАН України.  

 

 
 

Рис. 2.11. Схема трьохвісного нейтронного кристалічного спектрометра KSN-2. 
 
Основними характеристиками нейтронного спектрометра є його розді-

льна здатність та світлосила. На рис. 2.11 представлено блок-схему трьохвіс-
ного кристалічного спектрометра. Залежно від значень бреггівського кута 
розсіяння θ, мозаїчності монохроматора та аналізатора η і кутового розхо-
дження нейтронного пучка α можна одержати різну роздільну здатність по 
енергії. У наведених експериментах монокристали характеризувались при-
близно однаковою мозаїчністю (20 – 30º), а можливість зміни θ обмежуються 
розміщенням установки на каналі. Тому покращення роздільної здатності 
установки можна зробити в основному за рахунок покращання колімації ней-
тронного пучка, що приведе до зменшення світлосили. У звязку з цим дово-
диться вибирати деякі компромісні рішення залежно від вимог експерименту. 

 

Більшість досліджень на даному спектрометрі проводились із свинцевим 
монокристалом як монохроматором (відбиваюча площина ІІІ) і мідним моно-
кристалом як аналізатором (відбиваюча площина 200). 

 

При використанні свинцю як монохроматора виділялась лінія монохро-
матичних нейтронів з енергією Е0 = 48,1 меВ ( 1,30455   Å). Потік моно-
хроматичних нейтронів після свинцевого монохроматора в районі зразка ста-
новив ~106 1/(см2·с).  
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2.4. Визначення диференціального перерізу розсіяння нейтронів 
на малі кути 

 
Одною з перших установок для вивчення малокутового розсіяння нейт-

ронів була установка, створена в Об’єднаному інституті ядерних досліджень 
(ОІЯД) (Дубна, Росія) під керівництвом Ю. М. Останєвіча, яка з часом отри-
мала назву ЮМО [9 – 11]. Ця установка розташована на каналі № 4 реактора 
ІБР-2 ОІЯД. Головні її вузли та деталі схематично зображено на рис. 2.12. 

 

 
 

Рис. 2.12. Схема установки малокутового розсіяння нейтронів ЮМО 
на реакторі ІБР-2 Лабораторії нейтронної фізики імені І. М. Франка ОІЯД. 

 
Цифрами позначено основні вузли установки: 1 – головний та додатко-

вий рухомий відбивач; 2 – активна зона реактора з уповільнювачем; 3 – пере-
ривач; 4 і 6 – перший та другий коліматор; 5 – вакуумна труба; 7 – термостат; 
8 – термостатуюча касета зі зразками; 9 – стіл зразків, 10 – ванадієвий стан-
дарт, 11 – перший кільцевий детектор з центральним отвором 200 мм; 12 – 
другий детектор з центральним отвором 80 мм; 13 – детектор прямого пучка. 
Абсолютне значення вектора q змінюється як за допомогою зміни довжини 
хвилі λ, так і за допомогою зміни кута θ. Основне сканування відбувається за 
довжиною хвилі, а кут сканується додатково за допомогою кільцевого детек-
тора, що складається з восьми кілець, тобто одночасно реєструється розсіян-
ня нейтронів на вісім кутів. Довжина хвилі визначається за методом часу про-
льоту. Відомо, що швидкість нейтрона залежить від його енергії. Вона 
пов’язана з довжиною хвилі де Бройля простим співвідношенням: 

h / (mv)  . Це дає можливість виміряти довжину хвилі нейтрона, знаючи 
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його швидкість. Така можливість реалізовується в цьому методі. Зауважимо, 
що аналогічний метод у ренгенографії принципово неможливий, оскільки 
швидкість поширення ренгенівської хвилі практично не залежить від її 
довжини. Проте деяким аналогом може виступати метод, що базується на 
використанні детекторів, чутливих до енергії падаючих -квантів.  

Розглянемо загальну схему методу часу прольоту (рис. 2.13). Припусти-
мо, що у точці А формується короткочасний імпульс нейтронів. Цей імпульс 
характеризується тривалістю, а розподіл нейтронів за довжиною хвилі в ньо-
му описується кривою, близькою за формою до розподілу Максвелла. Нейт-
рони з точки А через коліматор і вакуумний нейтроновід В потрапляють на 
зразок С, що знаходиться на відстані L від джерела. Час прольоту відстані L 
різний для нейтронів з різною довжиною хвилі. Якщо у виразі для довжини 
хвилі де Бройля швидкість v записати як L/t, то він набуває вигляду 

/( )t mL   .Оцінки показують, що для відстані L = 50 м і довжини хвилі ней-
трона ~ 1 Å, час прольоту становить приблизно t ~ 10−2 c.  
 

 
Рис. 2.13. Основні положення методу часу прольоту: А – джерело нейтронів, 

В – коліматор та нейтроновід; С – зразок; D – детектори; F – пастка; S – захист. 
 

Цей час легко виміряти за допомогою сучасних електронних пристроїв. 
У результаті початковий вузький імпульс нейтронів розпливається в часі, але 
його спектральний склад залишається сталим. У такому розумінні можна го-
ворити, що на зразок падає білий спектр нейтронів. Кожний з падаючих на 
зразок нейтронів розсіюється і потрапляє на детектор, який стоїть під певним 
фіксованим кутом. Нейтрони потрапляють на детектор у різний момент часу t 
(з моменту виникнення імпульсу нейтронів) і тому можуть бути зареєстрова-
ні часовим аналізатором. Останній являє собою електронний пристрій, що 
реєструє імпульси залежно від часу їхнього надходження в аналізатор. При 
цьому спеціальний стартовий імпульс, що збігається за часом зі спалахом 
нейтронів, визначає початок відліку. Стандартний аналізатор характеризуєть-
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ся числом каналів та їхньою шириною. Добуток числа каналів на їхню шири-
ну дорівнює тривалості одного циклу вимірів. У результаті нейтронограма, 
отримана таким методом, являє собою залежність числа імпульсів у кожному 
каналі аналізатора від його номера (тривалості часу прольоту) або від довжи-
ни хвилі. Таким чином, нейтронограма представляє собою дифракційну кар-
тину, розгорнуту у часі, звідки й виникла назва методу часу прольоту. 

Зразки на відстані ~18 м від поверхні сповільнювача вміщуються в 
спеціальний контейнер, в якому розміщено тримач на 14 кювет. За допомо-
гою комп’ютерно-керованого термостата в контейнері можна створити тем-
пературу в діапазоні від −80 до +200 °С. Протягом вимірювань зразки за-
мінюються автоматично. Потік розсіяних зразком нейтронів потрапляє у 
ступінчатий вакуумний нейтроновід, що конструктивно виконаний зі сталевої 
труби діаметром 1200 мм та довжиною 12 м. Особливістю даної установки є 
центральний отвір у детекторах розсіяння та ванадієвий стандарт у безпосе-
редній близькості до детекторів, що періодично вводиться і виводиться з 
пучка нейтронів. Це дозволяє уникнути небажаних ефектів від довго-
періодичних коливань потужності реактора та отримати переріз розсіяння в 
абсолютних одиницях. При довжині хвилі нейтрона 1,8 Å ефективність дете-
ктора становить 70 %. Для вимірювання пропускання досліджуваних об’єктів 
використовується детектор прямого пучка. 
 

Основні параметри установки ЮМО на ІБР-2 
 

Потік теплових нейтронів на зразку: 6·107 н/(см2·с) 
Частота повторень імпульсів потужності: 5 Гц 
Діапазон довжин хвиль, що використовуються: λ = (0,7 ÷ 7,0) Å 
Діапазон переданих імпульсів (два детектори): q = 0,006 ÷ 0,5 Å−1 
Найменший вимірюваний переріз розсіяння: 0,01 см−1 
Розмір падаючого пучка на зразку: 8·22 мм2 
Колімаційна система: аксіально-симетрична 
Детектори: наповнення 3Не, вісім кілець 
Детектор прямого пучка: наповнення 6Li 
Роздільна здатність по q: (5 ÷ 20)% 
Температурний діапазон: від −80°С до +200°С 
Калібрувальний стандарт: ванадій 

 
Розсіяння Ф(<q>) описується згорткою істинного закону розсіяння F(q) з 

функцією роздільної здатності приладу R(q,<q>): 
 

( ) ( ) ( , )q F q R q q dq      .                               (2.1) 
Однією з переваг методу часу прольоту є висока енергетична роздільна 

здатність. Тому R(q)  можна замінити на R():  
 

0 0( ) ( , ) ( , ) ( , )q q F q R d             ,                  (2.2)  

де R() − функція роздільної здатності по куту; 0q q  ; 0 2q   , де 
 − хвильове число випромінювання.  
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Функція роздільної здатності приладу має форму близьку до гауссової з 
0,1q  ÷0,2, і очікувані від неї спотворення закону розсіяння малі.  
В експериментах на установці ЮМО використовується метод часу про-

льоту, реєструється інтенсивність розсіяних нейтронів як функція часу (дов-
жини хвилі випромінювання ) ( )d d   . У даній установці відбувається 
накопичення 8 спектрів за часом прольоту, що відповідають різним кутам 
розсіяння .  

 

Стандартна процедура вимірювання полягає в послідовній експозиції в 
нейтронному пучку кювети з розчином досліджуваного зразка S й того ж зра-
зка з еталонним розсіювачем з ванадію S + V,  цілком перекриваючим прямий 
пучок. Для відповідних інтенсивностей мають місце співвідношення 

 

                    , 0 , , ,( ) ( ) ( )[ ( , ) ( , )]exp( )s j j j s j s j s s s jI I B              ,  

           , , 0 , ,( ) ( ) ( )exp( ) ( ) ( , )exp( )s v j s j s s j v v j v v v jI I I s               (2.3) 

 

де 0( )I  - інтенсивність нейтронів, що падають на зразок; ( )j  – ефектив-
ність j-го детектора розсіяння; v ,j – диференціальний переріз розсіяння 
відповідно зразка й ванадію; S , V – повний переріз розсіяння зразка й вана-
дію одиничної товщини; ,( , )s jB    – сумарний фон від розчинника, кювети й 
порожнього пучка; sI , vI  – товщина зразка й ванадію; ,s j , ,v j  – тілесні 
кути, під якими, відповідно, із зразка і розсіювача видно j-й детектор розсіян-
ня; ,s j , ,v j  – розсіяння нейтронів від зразка й ванадію відповідно. Після ко-
рекції зареєстрованих значень І() на мертвий час детекторів та решти апара-
тури, що реєструє нейтрони, з них утворюються нормовані інтенсивності 
 

                      , ,

, , , ,

( )
( , )

[ ( ) ( ( ]exp( )
s j s j

s j
s v j s j s v j s j v v

I C
i

I I C C 

 
  

      
. (2.4) 

 

Тут С – постійна складова спектра, пов’язана з наявністю залишкових потоків 
нейтронів із реактора у проміжках між імпульсами. Її рівень знаходиться з 
експериментального спектра в області  > 10Å, де можна знехтувати інтенси-
вністю нейтронів, пов’язаних з основною лінією.  
 

Фонове розсіяння від розчинника та власний фон установки іф(, j) вра-
ховується за допомогою аналогічних операцій для фонового вимірювання.  

Різниця «ефект–фон»: 

                                        , ,

, ,

( )
( )

( )
s s j s j

s j
v s j v j

q
i i i q
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. (2.5) 
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В області 0,1vq  ÷ 0,3 Å-1, що відповідає умовам розсіяння на ванадії, 
величину ( )vq  можна вважати постійною.  

Крім того, експерименти проводились також на малокутовій установці 
SANS національної лабораторії Ризо (Роскилд, Данія) 

Малокутовий спектрометр SANS реактора DR-3 є представником мало-
кутових установок на постійних джерелах нейтронів. Основні параметри 
ядерного реактора DR-3 такі: потужність 10 МВт, максимальний нотік нейт-
ронів 1,5÷104 нейтрон/(см2·с), охолоджуюча речовина – “важка” й “легка” 
вода, ядерне паливо 2,5÷3,5 кг 235U; збагачення менше 20 %.  

Установка SANS складається з таких основних  вузлів: монохроматора, 
коліматорів-нейтроноводів, камери зразків, детектора (рис. 2.14). 

Монохроматор складається з механічного селектора швидкостей, що дає 
нейтрони з довжинами хвиль від 3 до 25Å.  

 

 

 
 
Рис. 2.14. Схема установки малокутово-
го розсіяння нейтронів SANS, націона-
льна лабораторія Ризо (Роскилд, Данія). 

h1 = 7 cм, h2 = 5 cм, h4 = 60 cм, 
L1 = 2925 см, L2 = (100 ÷ 600) см, 

L4 = (100 ÷ 600) см. 
 

 
Селектор швидкостей має такі характеристики: швидкість обертання 

5100 об/с, висота пучка 50 мм.  
Вузол коліматора-нейтроноводу складається із шести модулів по 1 м, 

колімаційної труби діаметром 30 мм, покритого нікелем дзеркального нейт-
роноводу розміром 30  50мм. Довжину нейтроноводу можливо змінювати 
від 1 до 6 м.  

Зміна зразків досягається поворотом навколо вертикальної осі з похиб-
кою 0,01° на 7 позицій. Чутливий до позиціонування детектор (3Не) діамет-
ром 60 см знаходиться у вакуумній камері. Ефективна роздільна здатність 
детектора 1 см.  

Усі вузли установки знаходяться в загальній вакуумній системі 10–3 
Торр.  

Розчини досліджуваної речовини у воді готувались шляхом змішування 
вихідних компонентів з точністю до 0,3 мг, що забезпечувало похибку конце-
нтрації розчину не більш 0,5 %.  

Для приготування еквівалентного розчинника − суміші легкої й важкої 
води, яка використовувалась для вимірювання некогерентного фону, пропор-
ції вибирались таким  чином, щоб виконувалась умова рівності некогерент-
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них перерізів одиниць об‘єму еквівалентного розчинника й досліджуваного 
розчину. Молекулярний переріз розраховувався за правилом  

 

                                        2 2 24 4inc incb b b S           , (2.6)  

де b – амплітуда когерентного ядерного розсіяння; incS  – переріз некогерент-
ного розсіяння деяких ізотопів; ...   – означає усереднення по хімічному та 
ізотопному складу розчину чи еквівалентного розчинника. За рахунок усере-
днення враховувалась некогерентна складова розсіяння, що пов'язана з при-
сутністю в середовищі ізотопів та хімічних елементів, які мають різні амплі-
туди розсіяння.  

Досліджувані розчини знаходились у герметичних кюветах з оптичного 
кварцового скла з внутрішньою товщиною 1 та 2 мм. Кожна експозиція пари 
розчин-розчинник продовжувалася від 3 до 12 год. При дослідженні гранично 
малих перерізів розсіяння (< 0,01 см-1) заміни розчину й еквівалентного роз-
чинника проводилися двічі, із взаємною заміною вмісту кювет. При наступ-
ному додаванні двох експозицій тим самим виключалися ефекти, пов‘язані з 
нетотожністю кювет.  

Унікальним методом дослідження рідкого стану речовини є метод мало-
кутового розсіяння нейтронів (МКРН). На відміну від рентгенівської дифрак-
ції, розсіяння нейтронів він є неруйнівним методом дослідження, що є необ-
хідним при дослідженні, наприклад, біологічних об’єктів. 

Таким чином МКРН є методом, що використовується для вирішення 
широкого кола задач, а саме: дослідження біологічних об’єктів, дослідження 
фазових перетворень у системах з ПАР, системах з ліпідними мембранами, а 
також дослідження полімерів, білків, магнітних рідинних систем та рідинних 
систем з фулеренами.  

 

Науковий і практичний інтерес до властивостей міцелоутворюючих ПАР 
зумовлений унікальною будовою їхніх молекул, завдяки якій вони мають зда-
тність при досягненні певної концентрації у розчині утворювати міцели, а 
при подальшому зростанні концентрації – більш складні структури. Вивчення 
міцелярних рідинних систем залежно від концентрації домішок електролітів 
дозволяє отримати структурні параметри міцел, а також корисну інформацію 
про особливості взаємодії заряджених міцел. Установлення закономірностей 
та особливостей структурних переходів залежно від концентрації домішок 
солі в системі необхідне для розвитку фундаментальної науки та для 
розв’язання багатьох практичних задач, пов'язаних з використанням ПАР, 
зокрема підвищення нафтовіддачі пластів, виготовлення ліків тощо. Дослі-
дження рідинних систем з ПАР дозволяє встановити закономірності самоор-
ганізації міцелярних систем та процеси фазових перетворень у них. 

Вивчення фізичних та фізико-хімічних аспектів фазових переходів у 
мембранах (реальних біологічних та модельних ліпідних) виконується вже 
протягом багатьох років. Така зацікавленість пов’язана з біологічною важли-
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вістю мембран. Достатньо згадати, що в організмі людини  загальна площа 
мембран становить 200 км2. Крім того, слід вказати на численні перспективи 
їхніх застосувань як сенсорів, датчиків, фільтрів.  

Магнітні рідинні системи або так звані ферофлюїди – це такі колоїдні 
системи, в які включені магнітні полідисперсні частинки з характерним роз-
міром (1 – 15) нм, і за наведеною у вступі класифікацією рідинних систем є 
суспензіями. З метою запобігання злипання магнітних частинок у системі ви-
користовують так звані стабілізатори. Зазвичай це ПАР. Попри те, що пер-
ший ферофлюїд синтезували ще в 60-х роках минулого сторіччя, фізичні 
принципи стабілізації ферофлюїдів на сьогодні не є зрозумілими. Існує чима-
ло теоретичних та експериментальних робіт по дослідженню структури маг-
нітних рідинних систем, але на сьогодні залишаються недостатньо вивченими 
питання стабілізації ферофлюїдів та їхні властивості за різних зовнішніх 
умов. Зокрема, необґрунтованим є емпіричне значення необхідної кількості 
ПАР для одержання найбільш стабільної магнітної рідинної системи. Також 
залишається нерозв’язаним питання різної стабілізаційної ефективності мо-
нокарбоксильних кислот. 

Вивчення кластероутворення в рідинних системах фулеренів має як фу-
ндаментальний, так і прикладний характер. Дослідження цього явища може 
дати корисну інформацію про кластерний стан речовини. Особливо важливий 
практичний інтерес сьогодні пов’язаний з використанням фулеренів в біології 
та медицині, для чого обирають водні системи з фулеренами. За останній час 
розроблено декілька методів отримання таких водних систем фулеренів, в 
яких фулерени знаходяться у вигляді кластерів. Таким чином, перспективи 
застосування фулеренів в медичній фізиці пов’язані, в першу чергу, з про-
блемою керування їхнім кластероутворенням. Дослідження властивостей та 
структури кластерів С60 у полярних розчинниках та їхніх розчинах є також 
актуальною задачею. Разом з тим на сьогодні не існує повного розуміння 
причин формування кластерів, їхніх структур та аномальних властивостей 
рідинних систем фулеренів. Можливості класичних методів (ІК, УФ, КР та 
ЯМР спектроскопії, колориметрія та ін.) у наш час недостатні для розвитку 
фізики та хімії нанооб’єктів. У зв’язку з цим усе більш актуальними стають 
методи атомної та ядерної фізики з використанням синхротронного та нейт-
ронного розсіяння. 
 

2.5. Визначення двічі диференціального перерізу розсіяння нейтронів 
 

Для дослідження двічі диференціальних перерізів розсіяння нейтронів 
використовувався багатодетекторний спектрометр [8 – 11] Інституту ядерних 
досліджень НАН України. Багатодетекторний спектрометр за часом прольоту 
встановлено на першому горизонтальному каналі дослідницького ядерного 
реактора ВВР-М ІЯД НАН України. Цей спектрометр був сконструйований в 
Інституті атомної енергії ім. І. В. Курчатова на основі схеми “кристал + пере-
ривач”, що поєднує в собі переваги дифракційної техніки (висока роздільна 
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здатність) та техніки за часом прольоту (висока швидкість накопичення екс-
периментальної інформації). Ці властивості спектрометра дозволили викори-
стовувати його ось уже близько 40 років для досліджень у різних областях 
фізики конденсованого стану речовини, у тому числі і при дослідженні дифу-
зії молекул та іонів у рідинах та рідинних системах.  

Функціональна схема спектрометра показана на рис. 2.15. Колімований 
“білий” пучок нейтронів із реактора Р падає під кутом М на кристал-
монохроматор КМ. Відбитий під кутом 2М по відношенню до падаючого 
пучка монохроматичний пучок нейтронів перетворюється в імпульсний ме-
ханічним переривачем МП. Розсіяні на зразку З нейтрони реєструються під 
різними кутами  системою детекторів Д1 – Д8.  
 

 
Рис. 2.15. Функціональна схема багатодетекторного спектрометра 

за часом прольоту. 
 

Багатодетекторний спектрометр складається з двох основних функціона-
льних  вузлів: монохроматизуючого спектрометра (М) та спектрометра за ча-
сом прольоту (А), який аналізує енергію та кут розсіяних нейтронів. А-спект-
рометр установлено на платформі, яка може повертатися навколо осі. Кут 
повороту 2М може бути вибраний у межах від 0 до 40º. Кристал-монохро-
матор та механічний переривач розміщено на столиках для юстування в спе-
ціальній камері. Перший з них змонтовано на осі обертання М-спектрометра, 
другий − уздовж осі відбитого від КМ пучка нейтронів. Зразок розміщується 
в камері розсіяння А-спектрометра. Відстань між центрами переривача і зраз-
ка 0,625 м. 

Аналіз енергії Е та кутів розсіяння  проводиться в площині, перпенди-
кулярній до площини монохроматизації. Тому детекторна система розміщена 
у вертикальній площині. Складається вона з 8 детекторів, які перекривають 
область кутів від 9,5 до 116,5º. Розташовані детектори на відстані 2,87 м від 
центра зразка. Як детектори використовуються лічильники, що наповнені 3He 
під тиском 10 атм і зібрані в пакети по 15 лічильників у кожному. Конструк-
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ція пакетів передбачає використання їх або як одного цілого детектора, або ж 
як п`яти детекторів по три лічильники в кожному, що відбувається при необ-
хідності зменшення невизначеності в куті розсіяння. Існує також можливість 
змінювати ефективну довжину детектора шляхом його часткового екрану-
вання поглиначем.  

 

Контроль за монохроматичним пучком падаючих на зразок нейтронів 
здійснюється монітором-детектором, який складається лише з одного лічиль-
ника. Розташований він на прямому пучку і на тій же відстані прольоту нейт-
ронів, що й інші 8 детекторів. За допомогою монітора проводиться юстування 
системи коліматорів, кристала-монохроматора та механічного переривача. 
Використовується він також для визначення роздільної та відбиваючої здат-
ності КМ, пропускання досліджуваних зразків, розподілу інтенсивності нейт-
ронів у площині монохроматичного пучка. 

 

Головними вузлами монохроматизуючого спектрометра є система колі-
мації та кристал-монохроматор. До системи колімації належить первинний 
коліматор К1 (див. рис. 2.15), який складається з 8 секцій (5 секцій у шибері 
реактора та 3 секції в стаціонарному біологічному захисті спектрометра) і 
вторинного коліматора К2, розташованого між МП і камерою розсіяння. Зага-
льна довжина первинного коліматора 2,9 м. Комбінуючи останні 4 секції, 
можна змінювати кутову розбіжність пучка в межах α1  10  60. Вторинний 
коліматор дозволяє усувати розсіяння нейтронів на блоках КМ і, таким чи-
ном, поліпшувати енергетичне розділення М-спектрометра. Це коліматор со-
лерівського типу, зібраний із кадмієвих пластин довжиною 0,2 м. За допомо-
гою цього коліматора кутову розбіжність монохроматичного пучка можна 
вибирати в межах λ2  15  60. 

 

Довжина хвилі розсіяних на КМ нейтронів визначається за рівнянням 
Вульфа–Брегга  

 

                                                       2 sin Мn d   , (2.7) 

де n – порядок відбиття; d – міжплощинна відстань; М – кут між напрямом 
падаючих нейтронів і площиною відбиття. Як видно з виразу (2.7), досить 
широкий діапазон енергій розсіяних на КМ нейтронів можна забезпечити 
зміною кута М та використовуючи монохроматори з різною d. Як кристали-
монохроматори в спектрометрі використовувались пластини (250  75 мм2), 
вирізані з великих монокристалів цинку (уздовж площини 0001), заліза (пло-
щина 110) та ін. Конструкція столика для юстування дозволяє проводити 
швидку заміну КМ. Наявний набір монокристалів забезпечує вибір енергії 
нейтронів у межах 1030 меВ. Відбиття вищих порядків ефективно усуваєть-
ся механічним переривачем.  

Спектрометр-аналізатор складається з механічного переривача, детекто-
рної системи та монітора. Останні два елементи А-спектрометра коротко 
описано вище. Механічний переривач − це титановий ротор діаметром 
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150 мм, із впресованим пакетом параболічних щілин. Обертається ротор на-
вколо вертикальної осі. Швидкість обертання залежить від умов експеримен-
ту (вибору енергії нейтронів) і може змінюватись від 10000 до 20000 об/хв. 
Наявний комплект із шести роторів з різною кривиною і шириною щілин до-
зволяє отримувати імпульсний монохроматичний пучок нейтронів з необхід-
ною енергією та тривалістю імпульсу, а також усувати відбиття вищих по-
рядків. 

 

Для вимірювання енергетичних спектрів розсіяних під різними кутами  
нейтронів використовується система багатомірного часового аналізу. Вона 
складається з електронного тракту (однокаскадні попередні підсилювачі ПП, 
змішувачі сигналів, мілівольтні дискримінатори МД тощо), з виходу якого 
сформовані імпульси поступають на компютер, який дозволяє реєструвати 
декілька спектрів.  

 

Основними параметрами багатодетекторого спектрометра є роздільна 
енергетична здатність та світлосила. Використовуючи активаційний аналіз 
або вимірюючи інтенсивність нейтронів, розсіяних на стандартному зразку, 
можна експериментально оцінити світлосилу спектрометра. Складніша ситу-
ація виникає з експериментальним визначенням функції роздільної здатності. 
Її вигляд та величина визначаються багатьма параметрами, вплив яких різний 
залежно від енергії нейтронів. Роздільну здатність по переданій енергії нейт-
ронного спектрометра можна представити у вигляді 

 

                                                = [(E0)2 + (E)2]1/2, (2.8) 
 

де Е0 і Е – енергія нейтрона до та після розсіяння;  = Е0 – Е – зміна енергії 
нейтрона в процесі розсіяння; Е0 і Е – півширини енергетичного розподілу 
нейтронів, що зазнали пружного та непружного розсіяння відповідно. Вони є 
згорткою функції роздільної здатності М- та А-спектрометрів, півширини 
яких можуть бути визначені із співвідношення [8] 
 

                                            2
0 1

1/222М cE E tg M      , (2.9) 
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. (2.10) 

 

Тут 1  – розбіжність пучка нейтронів після первинного коліматора;  – моза-
їчність КМ; t – час прольоту нейтронів з енергією Е відстані L; 

 1/ 22 2
H Kt T    ; ТН і K – тривалість нейтронного імпульсу та ширина часово-

го каналу аналізатора АІ-4096 відповідно; L = [(Lдет)2 + (Lзр)2]12 – ефекти-
вна товщина детектора та зразка у напрямі розсіяння нейтрона. У випадку 
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використання в процесі досліджень вторинного коліматора вираз (2.3) дещо 
змінюється: 

                                   
 2 2 2 2

1 2 1 2
0 2 2
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1/ 22
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, (2.11) 

 

де 2  – розбіжність монохроматичного пучка після вторинного коліматора.  
 

Ступінь монохроматичності відбитого пучка визначається, як видно із 
формули (2.11), розбіжністю коліматорів, мозаїчностю КМ та кутом відби-
вання М. Отже, виходячи з умов експерименту, необхідно підбирати відпові-
дні КМ та колімацію нейтронного пучка. Експериментальне дослідження 
впливу колімації на монохроматичність показало, що зменшення розбіжності 
первинного коліматора 1  несуттєво покращує роздільну здатність, але до-
сить сильно послаблює інтенсивність формуючого пучка. Тому всі подальші 
зміни колімації проводились за допомогою вторинного коліматора. Цьому 
сприяла також і конструктивна простота швидкої його заміни. Величина мо-
заїчності визначається якістю КМ. На рис. 1.7 показана розрахункова розді-
льна здатність спектрометра, як функція переданої енергії для цинкового мо-
нохроматора, двох значень енергії та МП № 6, пакет щілин якого характери-
зується наступними параметрами: енергія нейтронів при максимальних обер-
тах (20000 об/хв) E0max=30 меВ; прогин щілин h = 4,9 мм; ширина щілини – 
2,3 мм; число щілин – 16; матеріал пакета щілин - сталь. Порівняння експе-
риментальних даних з результатами розрахунків для декількох точок, прове-
дених у роботі [2], вказує на коректність такого підходу для оцінки функції 
роздільної здатності багатодетекторного спектрометра. Похибка не переви-
щує 10 %. 

 

Світлосила, будучи однією з основних характеристик спектрометра, зна-
чною мірою визначає можливості проведення тих чи інших експериментів. В 
роботі [2] показано, що вона складним чином залежить від параметрів колі-
мації пучка нейтронів, мозаїчності та відбиваючої здатності КМ, а також від 
ефективності детекторної системи. Причому від мозаїчності її залежність 
квадратична, тоді як у  ЕМ – лінійна. 

 

Для оцінки світлосили експериментальної установки досліджувалась 
зміна величини потоку в процесі формування нейтронного пучка. Установле-
но, що потік нейтронів у берилієвому відбивачі активної зони реактора в ра-
йоні першого горизонтального каналу дорівнює 21013 нейтрон/(см2с). Не-
обхідно відзначити, що це значення потоку може істотно змінюватися в за-
лежності від конфігурації активної зони реактора. На виході первинного ко-
ліматора потік нейтронів понижується до 4108 нейтрон/(см2с). Після КМ 
потік монохроматичних нейтронів дорівнює 2106 нейтрон/(см2с) (для Е0 = 
= 25 меВ).  
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Це значення потоку може змінюватись в декілька разів в залежності від 
типу КМ та величини Е0. Останнє обумовлено максвеллівським розподілом 
нейтронів по енергіям в активній зоні реактора з максимумом спектра побли-
зу 50 - 70 меВ. Подальше зменшення потоку відбувається при проходженні 
нейтронами МП (в 600 разів при 15000 об/хв). У результаті на зразок падає 
потік нейтронів, рівний 3,7103 нейтрон/(см2с). Система коліматорів та КМ 
дозволяють сформувати пучок монохроматичних нейтронів перерізом 50  
60 мм2. Тому з урахуванням площі пучка і його згущення при відбиванні за 
рахунок зрізу монокристала за Ван-Кухеном, повне число нейтронів, які по-
падають на зразок, дорівнює 6104 нейтрон/с. 

 

 
 

Рис. 2.15. Енергетична роздільна здатність багатодетекторного спектрометра 
за часом прольоту для двох енергій Е0: o o o   Е0 = 10 меВ;     Е0 = 15,9 меВ. 

 
У зв’язку з низькою інтенсивністю, характерною для експериментів по 

непружному розсіянню повільних нейтронів, виникає проблема фону. Як уже 
відмічалось, зразок в багатодетекторному спектрометрі розташований в сто-
роні від прямого пучка. Тому основним джерелом фону є швидкі нейтрони 
прямого пучка, розсіяні на стінках коліматора, кристалі-монохроматорі, та в 
повітрі нейтроноводу прямого пучка. Вакуумування останнього дозволило 
суттєво знизити рівень фону. Але від швидких нейтронів, розсіяних на КМ, 
важко захиститися. Для зменшення пов`язаного з цим фону, в шибері горизо-
нтального каналу було встановлено фільтр, виготовлений із монокристалів 
кварцу розмірами 50  50  60 мм. Кварц у цьому відношенні є найбільш 
придатним матеріалом [3, 4]. В шибері фільтр знаходиться при 300 К. Оскіль-
ки це спричинює ослаблення потоку повільних нейтронів, то необхідно було 
визначити оптимальну товщину фільтра.  
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Підбиралась вона експериментально – шляхом вимірювання нейтронних 
спектрів на зразку PrNi5. Ефективність фільтра оцінювалась за величиною 
відношення ефекту до фону. У результаті проведених експериментів було 
установлено, що оптимальним є фільтр розміром 50  50  180 мм. Застосу-
вання такого фільтра дає можливість понизити фон швидких нейтронів більш 
ніж у 8 разів, ослаблюючи при цьому ефект тільки в 2 рази. Використання 
кварцового фільтра дозволило вивчати ефекти з низькою інтенсивністю. 

Для захисту від повільних нейтронів, розсіяних на конструкційних еле-
ментах спектрометра, камера кристала-монохроматора, механічного перери-
вача КМ, МП та камера розсіяння викладено листовим кадмієм товщиною 
0,5 мм. Для зменшення фону всі вузли експериментальної установки оточено 
захистом із блоків з водним розчином борної кислоти (0,56 м товщиною). По-
вна і детальна характеристика спектрометра дається в роботі [5]. 
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3. ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ ТА КРИТИЧНІ ЯВИЩА 
 

3.1. Класичний підхід при описі фазових переходів 
 
При описанні фазових рівноваг термодинамічні змінні, що характеризу-

ють систему, зручно поділити на змінні, що набувають різних значень у спі-
віснуючих фазах, і на ті, що не залежать від фазового стану речовини. Згідно 
з традиційною термінологією, запропонованою Фішером [1], перший тип 
змінних (тобто густини інтенсивних характеристик: маса, енергія, намагніче-
ність тощо) прийнято називати "густинами", тоді як другий тип змінних (від-
повідні їм характеристики: тиск, температура, магнітне поле тощо) – "поля-
ми". 

Для однофазних систем задані значення прикладених полів однозначно 
визначають величини густинних змінних. Але за певних умов може скластися 
ситуація, в якій значення якоїсь густинної змінної втрачає однозначність. На-
приклад, стиснення газу за температури нижче критичної температури паро-
утворення cT T  після досягнення певного значення густини g    не при-
водить до його подальшого монотонного зростання. Завдяки краплям рідини 
з густиною р п   , що виникають унаслідок конденсації, в області 

п р     , в якій газоподібна та рідка фази можуть співіснувати одна з од-
ною, повний тиск у системі залишається постійним і залежить тільки від тем-
ператури. При цьому стиснення лише збільшує відносний об'єм рідкої фази 
до тих пір, поки середня густина не досягне р . Конденсація газу за вищих 

температур (але все ще менших за сT ) проходить при більш близьких зна-
ченнях п  і р . Різниця між густинами співіснуючих фаз повністю зникає в 
критичній точці "рідина–пара", де виконуються такі умови:  

                    , , ,c c cT T P P    
( , ) 0,P T 




    
2

2

( , ) 0P T 



.           (3.1) 

У загальному вигляді аналогічну поведінку мають за певних умов магні-
тні кристали (магнетики), що є на мікроскопічному рівні системою розміще-
ною у вузлах кристалічної ґратки атомів, які мають спін і пов'язаний з ним 
магнітний момент. Ці атоми можуть взаємодіяти один з одним за допомогою 
сил, які залежать від відстані, а також від величини і взаємної орієнтації спі-
нів. За високих температур, якщо прикладене до системи зовнішнє магнітне 
поле Н рівне нулю, вектор середньої намагніченості М не визначений одно-
значно і може мати довільну орієнтацію ( 0M   ). У присутності зовнішньо-
го магнітного поля спіни орієнтуються головним чином уздовж напрямку по-
ля, але ступінь упорядкованості обмежується тепловими збудженнями. 

Таким чином, при 0H   з'являється відмінна від нуля середня намагні-
ченість М, величина якої зростає з Н, поки не досягне максимально можливо-



 64 

го значення, яке відповідає повній орієнтації всіх спінів уздовж напрямку ма-
гнітного поля (насичення). Для феромагнітних речовин (залізо, кобальт, ні-
кель) спостерігається певна критична температура Тс (температура Кюрі), в 
якій на ізотермі при 0M   виникає точка перегину. При T < Tс система хара-
ктеризується спонтанною намагніченістю навіть при нульовому значенні ма-
гнітного поля. 

 

Порівняння показує, що властивості феромагнетиків поблизу критичної то-
чки Кюрі якісно подібні до властивостей рідини поблизу критичної точки паро-
утворення. Умови для критичної точки феромагнетика аналогічні виразу (3.1) 
при ототожненні відповідних термодинамічних змінних обох фазових переходів, 
а саме густини  з намагніченістю М і тиску Р з магнітним полем Н. Нижче кри-
тичної температури обидві системи характеризуються густинними змінними, які 
втрачають однозначний зв'язок зі спряженими полями внаслідок міжмолекуляр-
них взаємодій. Але, на відміну від фазового переходу "рідина - пара", у феромаг-
нетика нижче Тс відсутнє розділення на дві співіснуючі макрофази і наявність у 
них при T < Tс областей незв'язаних і скорельованих спінів (доменів) більше на-
гадує картину мікрофазового розділення, яке реалізується, наприклад, у сумішах 
полімерів. 

 

Таким чином, в обох розглянутих системах можлива реалізація двох ти-
пів рівноважних станів, які відповідають випадку cT T і cT T . Нижче кри-
тичної температури є густинні змінні (параметри порядку), значення яких, 
принаймні в околі cT , є функціями, які монотонно зменшуються з темпера-
турою і прямують до нуля при cT T . Вище cT  параметр порядку тотожно 
дорівнює нулю за всіх Т. У системі "рідина - пара" параметр порядку  можна 
визначити єдиним способом, як різницю 1 gp     густин співіснуючих фаз. 

Для магнетика параметром порядку є намагніченість при нульовому полі. 
Наявність відмінного від нуля параметра порядку є проявом порушення симетрії 
на мікроскопічному рівні. Вище cT  у випадку магнетика всі рівноважні стани 
трансляційно-інваріантні (ізотропні при Н = 0). Нижче cT  існують рівноважні 
стани, які не мають вказаних властивостей симетрії, що і дає можливість появи 
відмінного від нуля параметра порядку. Наявність критичної точки на фазових 
діаграмах різних систем тісно пов'язана з так званими критичними явищами, а 
саме аномальною поведінкою (розбіжністю) параметра порядку та інших термо-
динамічних величин в околі цих точок. Проаналізуємо особливості описання 
критичної поведінки в термінах ранніх теоретичних підходів, що аналізуються в 
наступних розділах.  

 

Теорія конденсації Ван-дер-Ваальса. Відоме рівняння стану Ван-дер-
Ваальса (ВДВ) для одного моля речовини має вигляд [2] 

 

                                                       2

RT aP
V b V

 


,                                            (3.2) 

де V – об'єм; R – універсальна газова стала; a і b – константи. Як відомо, це рів-
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няння має дві поправки до закону ідеального газу. Уведення сталої b  у перший 
доданок у правій частині виразу (3.2) враховує наявність деякого "виключеного 
об'єму", пов'язаного з ненульовим власним об'ємом молекул та їхнім взаємовід-
штовхуванням на малих відстанях (аналогічний ефект виключеного об'єму ви-
никає між полімерними ланками в режимі доброго розчинника). З іншого боку, 
незначні сили міжмолекулярного притягання на великих відстанях приводять 
до деякого зменшення тиску порівняно з ідеальним газом, що відображає на-
явність у виразі (3.2) другого доданку. 

За певних значень параметрів розрахована за формулою (3.2) ізотерма 
має точку перегину. Координати критичної точки “рідина – пара” можна 
отримати з формули (3.2) з урахуванням виразу (3.1): 

                                       227
c aP

b
 ,   Vc = 3b,   8

27
c aT

Rb
 .                             (3.3) 

Виключивши за допомогою виразу (3.3) у вираз (3.2) феноменологічні 
константи a і b та переходячи до безрозмірних змінних * = T/Tc, * = P/Pc і 
* = V/Vc, отримуємо приведене рівняння ВДВ 

                                               2

3* 3 * 1 8 *        
.                                    (3.4) 

Останній вираз відображає в математичній формі закон відповідних ста-
нів, згідно з яким у безрозмірних змінних різні речовини (до опису термоди-
намічної поведінки яких можна застосувати рівняння ВДВ) мають описува-
тись єдиним рівнянням стану.  

Розглянемо поведінку різних термодинамічних функцій в околі критич-
ної точки пароутворення з використанням рівняння ВДВ. Почнемо з критич-
ної ізотерми. Вводячи зведені змінні  

             * 1
c

c

T T
T


     ,   * 1
c

c

P P
P


     ,  * 1
c

c

V V
V


     ,         (3.5) 

із рівняння ВДВ у вигляді виразу (3.4) за умови | | 1, | | 1     легко 
отримати  

                                        33 (4 2 )
2

         .                                     (3.6) 

Отже, критична ізотерма ( = 0) описується "кубічним законом"  
                                                     ~3   при     0                                          (3.7) 

 

Для ізотермічної стисливості KT, використовуючи вирази (3.4), (3.5) і по-
кладаючи  = 0, маємо  

                                       11 ~T
T

VK
V P

     
   за T>Tc.                                  (3.8) 

Таким чином, згідно з виразом (3.8), стисливість системи прямує в кри-
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тичній області до нескінченності обернено пропорційно приведеній темпера-
турі. Аналогічним чином можна показати, що температурна залежність пара-
метра порядку в теорії ВДВ описується "законом одної другої":  

                                            1/ 2
1 ~ ( )п      при   0,                                  (3.9) 

а температурна залежність питомої теплоємності СV при критичній густині 
описується рівнянням  

                                    0 9 1 ( )
2V VС C k o        при  T < Tc,                      (3.10) 

                                                 0 0V VС C     при   T > Tc,                                (3.11) 

де 0 3 / 2VC k  – питома теплоємність ідеального газу; k – стала Больцмана.  
Рівняння ВДВ (3.2) має відомий недолік, який полягає у формальному 

припущенні можливості реалізації при певних значеннях параметрів термо-
динамічно нестійких станів з від'ємною стисливістю. Вказаний недолік був 
усунутий Максвеллом, який замінив хвилеподібні відрізки горизонтальними, 
що відображають співіснування фаз. Урахування рівності хімічних потенціа-
лів  у співіснуючих фазах дає  

                                     
п

р

Vп п

р п
Tр р V

Pd VdP dV V
V
             .                     (3.12) 

Останнє рівняння задає положення горизонтального відрізка для даної 
ізотерми так, що площі областей рівні між собою (правило Максвелла). 

Побудова Максвелла є формальним прийомом, який не дає пояснення по-
яви фазового переходу першого роду на молекулярному рівні і, таким чином, 
теорія ВДВ в її первинному вигляді не є строго теорією фазових переходів. Піз-
ніше було показано, що рівняння стану ВДВ відповідає системам з далеко дію-
чими, але нескінченно слабкими силами міжмолекулярного притягання, причо-
му для таких систем горизонтальні ділянки ізотерм (тобто наявність фазових пе-
реходів першого роду) утворюються "автоматично", без залучення будь-яких 
додаткових термодинамічних уявлень. Пізніше було показано, що теорія фазо-
вих переходів ВДВ - Максвелла може бути одержана безпосередньо з виразу для 
класичної статистичної суми [3]. Таким чином, задача ВДВ входить у досить 
короткий список точно вирішених задач статистичної механіки.  

Критична точка Кюрі. Теорія Вейса. Рівняння стану для ідеального га-
зу парамагнетика, який є системою N невзаємодіючих атомів, кожен з яких 
має спін S, може бути описаний виразом [4]  

 

                                               ( , ) ( )o sM T H M B S H  ,                                  (3.13) 

                                            ( 0, 0)oM M T H NS     ,                              (3.14) 
 

де Bg    – добуток фактора Ланде на магнетон Бора / 2B e mc   ;  = 1/kT; 
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BS – функція Бріллюена, яка зв'язує намагніченість системи з величиною при-
кладеного поля, що дорівнює при S = 1/2:  

                                                   1/ 2
1
2 2

xB x th      
   

.                                        (3.15) 

Система спінів, що розглядається, сама є джерелом магнітного поля. Го-
ловне припущення теорії феромагнетизму Вейса полягає в тому, що реальне 
магнітне поле, яке діє на індивідуальний спін, є сумою зовнішнього поля Н і 
деякого "молекулярного поля" Hm, яке є проявом міжспінових взаємодій.  

Магнітне поле виникає, якщо в системі є деяка відмінна від нуля намаг-
ніченість. Його поява приводить до збільшення намагніченості, а також до 
зростання Hm тощо. Цей лавиноподібний ефект є типовим випадком коопера-
тивного процесу. Його амплітуда обмежується тепловими ефектами, які про-
тидіють упорядковуючому впливу міжспінових взаємодій. Припускаючи, що 
в першому наближенні молекулярне поле пропорційне намагніченості, для 
повного ефективного магнітного поля можна записати 
                                                  ( , )efH H M T H   ,                                      (3.16) 

де феноменологічна стала  називається параметром молекулярного поля. 
При цьому намагніченість, як і раніше, описується рівнянням "ідеального га-
зу спінів" (3.13), в якому поле Н має бути змінене на Hef:  

                                                  ( )o SM M B S H M    .                            (3.17) 

Зокрема, якщо зовнішнє поле дорівнює нулю, отримуємо головне нелі-
нійне рівняння для спонтанної намагніченості в теорії Вейса 

                                                        o SM M B S M  .                                   (3.18) 

Можна показати, що рівняння (3.18) має нетривіальний розв'язок за на-
магніченістю в діапазоні температур T < Tc  

                                                    
2 ( 1)

3
N S SM C

k
     ,                             (3.19) 

де параметр С називають сталою Кюрі. Таким чином, критична температура Кюрі 
Тс у теорії Вейса пропорційна параметру молекулярного поля  і прямує до нуля 
при   0. Отриманий результат відображає той факт, що значення  = 0 відпові-
дає системі невзаємодіючих спінів, тобто випадку ідеального парамагнетика.  

Розглянемо припущення теорії Вейса для поведінки феромагнетиків у 
критичній області температури Кюрі. Обмежуючись випадком S = 1/2 і пере-
ходячи до приведених змінних m* = M/Mo, * = T/Tс та використовуючи рів-
няння (3.15), представимо рівняння стану (3.18) у вигляді  

 

                                        
 

* * / *
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.                          (3.20) 
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Розкладаючи гіперболічні тангенси, що входять у рівняння (3.20) в ряд 
Тейлора, поблизу критичної точки (Н = 0, М = 0, * = 1) отримуємо  

                    
 

 3 5
3

111 1 ** * 1 * *
* *3 *

h m m o m
                   
 

.          (3.21) 

Для критичної ізотерми * = 1, у припущенні малих Н і М, із виразу 
(3.21) маємо 

                                       
3

3 5*1 * *
2 3с

m
H o m o m           ,                      (3.22) 

де с = 1/kTс. Отже, критична ізотерма, як і в теорії Ван-дер-Ваальса (див. фо-
рмулу (3.7)), описується кубічним законом.  

Ізотермічна сприйнятливість феромагнетика в нульовому полі з ураху-
ванням виразу (3.18) задовольняє співвідношення 

 

        * * 1 1 * *
* * 2 2 * *T

T T T

M m h m C mN
m h H h T h
                                              

.    (3.23) 

 

Диференціюючи обидві частини рівняння (3.21) за h* при T Tс з вико-
ристанням виразу (3.23), отримуємо  
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.                       (3.24) 

Оскільки для T > Tс
  m* = 0 при Н = 0, із формули (3.24) випливає закон 

Кюрі–Вейса:  
 

                            11 11 * ~T
c

C С
T T T

      


   при   T > Tc,                   (3.25) 

 

де через  позначаємо відносне відхилення температури магнетика від темпе-
ратури Кюрі:  = (T – Tс)/Tс.  

Для зміни намагніченості з температурою в нульовому полі h* = 0 при 
сT T  із виразу (3.21) маємо  

                                                  2 2* 3 * c

c

T Tm
T


  ,                                       (3.26) 

тобто  

                                                 1/ 2* ~m   при T < Tc.                                       (3.27) 

Обчислення для питомої теплоємності в постійному магнітному полі СН 
при Н = 0 дають  
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                                        3 1 ( )
2HC k o    , при cT T ,                          (3.28) 

                                                    0HC  , при cT T .                                      (3.29) 
Отже, у рамках теорії Вейса теплоємність феромагнетика має лишатись 

скінченною величиною при Т  Тс і змінюватись стрибкоподібно в критичній 
точці Кюрі. Стрибок у перерахунку на один атом дорівнює 3 / 2HC k .  

Теорія Орншейна–Церніке. Розглянемо рідину, яка складається з N мо-
лекул, однорідно (з точністю до флуктуацій) розподілену в макроскопічному 
об'ємі V. Густина в певній точці рідини з радіусом-вектором r є 

                                                   
1

( ) ( )
N

i
i

n r r r


   ,                                          (3.30) 

де ri – просторова координата i-ї частинки. Згідно з визначенням, кореляційна 
функція задається виразом 

                                    ( , ') ( ) ( ) ( ') ( ')G r r n r n r n r n r       .                    (3.31) 

Для просторово однорідної (трансляційно-інваріантної) системи з ураху-
ванням того, що ( , ') ( ')G r r G r r   і ( ) ( ')n r n r     , рівняння (3.31) можна 
записати в еквівалентній формі  
                                             2( ') ( ) ( ')G r r n r n r n     .                                  (3.32) 

Якщо | ' |r r  , то 2( ) ( ') ( ) ( ')n r n r n r n r n         і функція ( ')G r r  
швидко прямує до нуля, тобто кореляція між флуктуаціями густини в точках, 
які розміщені на великих відстанях одна від одної, відсутні.  

Швидкий спад парної кореляційної функції "густина - густина" характе-
рний для рідин у досить широкому діапазоні термодинамічних станів. Але, у 
критичній області, яка характеризується розходженням ізотермічної стисли-
вості, характер поведінки ( ')G r r  суттєво змінюється. Нижче буде показано, 
що аномальне зростання стисливості еквівалентно появі дуже далекодіючих 
кореляцій у системі, тобто дуже повільному прямуванню ( ')G r r  до нуля 
при необмеженому зростанні | ' |r r .  

Вираз для флуктуацій кількості усіх молекул у системі має вигляд [5]  

                      2 2
2 2

2 2
,,

/
( ) ( )

T VT V

PV kT PN N kT kTV
               

,           (3.33) 

де  – хімічний потенціал системи. Оскільки  
 

                                                     
,T V

P N n
V

      
,                                      (3.34) 

 

із рівняння (3.33) можна отримати 
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                                     2
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,
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T N

N kTV VN N
V

            
.                             (3.35) 

Оскільки згідно з визначенням ізотермічна стисливість   

                                      
, ,

1 1
T

T N T N

V VK
V P N

               
,                          (3.36) 

то із рівняння (3.35) випливає, що  

                                                    
2( )T

o
T

K N N
K N

    
 

,                                      (3.37) 

де 1o
TK

nkT
  – стисливість ідеального газу.  

Для знаходження зв'язку ізотермічної стисливості з кореляційною функ-
цією "густина - густина" використаємо вираз  

 

                     2( ) ( ) ( ) ' ( ') ( ')N N dr n r n r dr n r n r             .            (3.38) 
 

Підставляючи у співвідношення (3.38) вираз (3.31), для однорідної (тра-
нсляційно-інваріантної) системи маємо 

 

                          2( ) ( ') " ( ")N N dr dr G r r V dr G r          .                   (3.39) 
 

Комбінуючи вирази (3.37) і (3.39), отримуємо  
 

                                                  1 ( )T
o
T

K n drG r
K

  .                                           (3.40) 

 

Таким чином, як видно з рівняння (3.40), у математичному сенсі розхо-
дження стисливості в околі критичної точки відповідає зростанню радіуса дії 
парної кореляційної функції ( ')G r r . Указане рівняння й вираз (3.37) свідчать 
про тісний взаємний зв'язок ефектів, що спостерігаються в критичній області: 
зростання флуктуацій густини, розходження стисливості, а також збільшення 
радіуса кореляції (радіуса дії парної кореляційної функції "густина – густина"). 
Відзначимо також, що для магнітних систем існує аналог рівняння (3.40), який 
зв'язує ізотермічну сприйнятливість Т з двоспіновою кореляційною функцією, 
яка сумується за всіма спінами і, таким чином, з функціями намагніченості  

                                                  2 2

1 1

N N

T i j
i J

kT S S M
 

      .                          (3.41) 

Інтенсивність пружного розсіяння випромінювання (світла, рентгенівських 
променів чи нейтронів) рідиною пов'язане з кореляційною функцією "густина –
густина"  
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0

( ) 1 1( ) ( )
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iqrI q dre G r S q
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  ,                            (3.42) 

де  

                                                       4 sin
2

q  



                                                (3.43) 

є абсолютна величина зміни хвильового вектора випромінювання з довжи-
ною хвилі , розсіяного під кутом , 0( )I q  – інтенсивність розсіяння для рі-
дини з невзаємодіючими молекулами. Рівняння (3.42) фактично є визначен-
ням статистичного структурного фактора S(q), що є фур'є-образом функції 
G(r). Як випливає з виразу (3.42), у випадку q   як інтенсивність розсію-
вання ( 0)I q  , так і структурний фактор ( 0)S q   стають пропорційними 
ізотермічній стисливості (див. рівняння (3.40)). Іншими словами, вимірюван-
ня інтенсивності пружного розсіювання в малих кутах 0  дають можли-
вість визначати KT рідини (або, відповідно, величину XT магнетика).  

У достатній близькості до критичної точки пароутворення радіус кореляції 
стає зрівняним з довжиною хвилі видимого світла. Великомасштабні неоднорід-
ності густини, що виникають при цьому, сильно розсіюють світло. Це явище 
"критичної опалесценції" є аналогом аномально великого розсіювання повільних 
нейтронів поблизу точки Кюрі ("критична нейтронна опалесценція"). Оскільки 

TK   при cT T , критична опалесценція є наслідком великого зростання 
інтенсивності малокутового розсіювання поблизу критичної точки пароутворен-
ня.  

Проблема описання критичної опалесценції була розглянута Орнштей-
ном і Церніке (ОЦ), які вперше ввели поняття прямої кореляційної функції 

( , )C r T , фур'є-образ якої визначається співвідношенням  

                                               ( , )( , )
1 ( , )

Г q TC q T
nГ q T




.                                       (3.44) 

Величина ( , )q T , що входить у рівняння (3.44), у свою чергу, є фур'є-
образом функції ( ')C r r , від якої віднімається вклад, що характеризує само-
кореляцію частинки. Особливістю прямої кореляційної функції є те, що на-
віть при критичній температурі, коли (0, )cT   , величина C(0) залиша-
ється cкінченною і рівною 

 

                                                    1( 0, ) ~cC q T n .                                         (3.45) 
 

Основне припущення теорії критичних явищ ОЦ полягає в тому, що C(q) 
є парною аналітичною функцією модуля вектора розсіювання q = |q| в околі 
q = 0 для всіх температур, включаючи Tc, тобто 

 

                                     2 4
2( , ) (0, ) ( ) ( )cC q T C T C T q o q   .                          (3.46) 
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Наступне наближення полягає в обриві ряду (3.46) на квадратичному 
члені. Для подальшого розгляду зручно ввести параметри 2  і ξ2, які мають 
розмірність квадрата довжини і для ізотропної системи рівні:  

                                           2 2
2 ( ) ( , )nC T dr r C r T     ,                               (3.47) 

                                                2 2[1 (0, )]nC T                                       (3.48) 

Як випливає з рівнянь (3.45), (3.48), 1 0   при cT T . Враховуючи рі-
вняння (3.42), (3.44) маємо  
                                         ( , ) 1 ( , ) 1 ( , )S q T nГ q T nC q T    .                       (3.49) 

Використовуючи рівняння (3.46)-(3.48), приходимо до рівняння для 
структурного фактора у вигляді  

                                                   
2

2 2( , )S q T n
q








 
.                                       (3.50) 

Таким чином, у наближенні ОЦ розподіл інтенсивності повинен мати 
лоренцеву форму. Вираз для парної кореляційної функції можна отримати 
шляхом оберненого фур'є-перетворення рівняння (3.49). З точністю до несут-
тєвого члена, що відповідає самокореляції частинки, одержуємо  

                                                    
/

2

1( ) ~
reG r
r

 


.                                            (3.51) 

Отже, фізичне значення параметра  відповідає радіусу кореляції, що є функ-
цією температури та густини. Величину  називають дебаївською довжиною за-
тухання.  

Теорія ОЦ не передбачає конкретного вигляду розходження кореляційної 
довжини при cT T , однак дозволяє зіставити її з розходженням у критичній 
точці ізотермічної стисливості. Дійсно, комбінуючи рівняння (3.48), (3.44) і 
(3.40), маємо  
                 2 1 1( / ) 1 (0, ) (1 (0, )) (0) /o

T TnC T nГ T nS K K         .          (3.52) 

Оскільки (див. вираз (3.8))  
                                                           1~TK     ,                                        (3.53) 

із рівняння (3.52) випливає, що за 0    

                                                    0.52~ ~


       ,                                       (3.54) 

тобто  
                                                              / 2   .                                               (3.55) 

 

Співвідношення рівнянь (3.53) і (3.54) визначають параметри  і , що 
описують розходження при cT T , відповідно ізотермічної стисливості й 
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радіуса кореляції флуктуації густини, і які називаються критичними індекса-
ми. У свою чергу рівняння (3.55) – типовий приклад масштабного закону, 
тобто рівняння, що зв'язує між собою різноманітні критичні індекси, які ха-
рактеризують різні властивості поблизу критичної точки. 

Для усунення істотних недоліків теорії ОЦ, які найбільш явно проявля-
ються у випадку двомірних систем, Фішером було  введено критичний індекс 
аномальної розмірності . Так, можна показати, що в загальному випадку d -
 вимірного простору при великих r поблизу критичної точки (де 1 0  ) 
справедливі такі формули:  
                                                ( 2)( , ) ~c dG r T r  ,   d  3,                                 (3.56a) 

                                                ( , ) ~ lncG r T r ,   d = 2.                                     (3.56б) 
Таким чином, для двомірних систем теорія ОЦ передбачає явно нефізи-

чний результат, що проявляється в зростанні кореляційної функції з відстан-
ню. Критичний індекс  вводиться як додаток до ступеневої залежності стру-
ктурного фактора в критичній області  

                                                 2( , ) ~cS q T q  ,   0q  .                                     (3.57) 
Порівнюючи з рівнянням (3.50), відповідно маємо  
                                             ( 2 )( , ) ~c dG r T r   ,   r  .                                   (3.58) 

Очевидно, що теорії ОЦ відповідає значення  = 0.  
Теорія фазових переходів Ландау. Найбільш загальний підхід до опи-

сання фазових переходів другого роду і критичних явищ належить Ландау 
[6]. У теорії Ландау постулюється можливість розкладу густини вільної енер-
гії однокомпонентної рідини в ряд за ступенями параметра порядку в критич-
ній області 

                        2 3 41 1 1*( , , ) ( , )
2 3 4oF T p F T Ap Bp Cp       .               (3. 59) 

У цьому рівнянні для зручності вільна енергія одиниці об'єму F/V (густини 
вільної енергії) і параметр порядку p нормовані на критичні параметри рідини: 

 

                                              * c c

FF
V RT




,   
c

cp  



,                               (3.60) 

 

а регулярна функція F0 описується рівнянням  
 

                                              ( , )( , ) ( )
c

o oc c

TF T f T
RT

 
  


.                              (3.61) 

 

Коефіцієнти А, В тощо у формулі (3.59) є функціями температури й тис-
ку. Для забезпечення рівності параметра порядку нулю при Т  Тс і відмінно-
сті його від нуля при Т < Tc приймається, що  
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                                    A a  ,   B b  ,   
c

c

T T
T


  ,   0a  .                       (3.62) 

На критичній ізохорі p = pc (T > Tc) і на кривій співіснування маємо  

                  p = 0,     0;    1/ 2/ / 2
c

cp a C b C 
      


,     0,           (3.63) 

де знаки "+" і "–" відповідають рідкій і газовій фазам, що співіснують.  
Слід підкреслити важливу особливість рівняння (3.59), яка полягає в на-

явності в ньому члена, пропорційного параметра порядку третього ступеня 
(1/3)Bp3. Завдяки цьому забезпечується характерна для реальних рідин відсу-
тність інваріантності вільної енергії відносно інверсії знака Р, що призводить 
до наявності в рівнянні (3.63) члена, що відповідає асиметрії кривої співісну-
вання ("ненульового прямолінійного діаметра"):  

                                              2 1
2

c
р п

b
C

           
,                                  (3.64) 

а також до розходження похідної ізохорної теплоємності при температурі  

                                            3/ 2 1/ 215 ( / )
8

V
c

C R b a C
T T

      
,                                (3.65) 

хоча скачок теплоємності залишається при цьому скінченним.  
Роль зовнішнього поля для критичної точки однокомпонентної рідини 

відіграє величина [7]  

                                  2 3( , )c

c

T Fh a p b p Cp
RT p

   
      


.                      (3.66) 

Враховуючи, що в першому наближенні  
                                       1( ) ( ) ( )c c c c cp p S T T       ,                         (3.67) 

де S – молярна ентропія в критичній точці, маємо 
 

                                                        * oh p a   ,                                              (3.68) 
 

де * ( ) /c c cp p p p RT   – безрозмірний тиск, 0a const . Таким чином, у тео-
рії Ландау рівняння стану критичної області має вигляд  
                                              2 3* op a a p b p Cp        .                              (3.69) 

З рівняння (3.69) для критичної ізотерми випливає 
                                                    3*p Cp ,    = 0.                                           (3.70) 

У свою чергу згадуючи визначення ізотермічної стисливості (3.8), з ви-
разу (3.69) одержуємо  

                                          22 3TK a b p Cp    ,    > 0,  
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                               1/ 2
1/ 22 1T

bK a
aC

          
,    < 0,   h = 0,                     (3.71) 

а для границі стійкості однофазного стану (спінодалі) маємо  

                                                 
1/ 2

3 3sp
a bp
C C
         

   
.                                   (3.72) 

Коефіцієнти рівняння стану Ландау для однокомпонентної рідини в око-
лі критичної точки (3.69) можна легко зв'язати зі сталими, що входять у рів-
няння ВДВ, а перехід до опису "симетричних" фазових переходів типу "па-
рамагнетик - феромагнетик" здійснити, повторивши наведені обчислення для 
В = 0 або просто перевизначивши параметр порядку і поле. Тобто в рівнянні 
параметра порядку "випадає" доданок, який відповідає ненульовому діамет-
ру, і рівняння кривої співіснування зводиться просто до виразу  

                                               
1/ 2

'
2
р п

c
ap
C

           
.                                (3.73) 

 

Критерій Гінзбурга. У попередніх розділах, знаходячи закони зміни рі-
зноманітних термодинамічних величин рідини або магнетика в критичній 
області за допомогою рівнянь стану ВДВ, Вейса або Ландау і використовую-
чи певні наближення, ми рано чи пізно приходили до простих залежностей 
типу (табл. 3.1)  
                                                             ( ) ~f   ,                                              (3.74) 

де безрозмірна змінна  є мірою віддалення якогось параметра (наприклад, 
приведеної температури або намагніченості, параметра порядку тощо) від 
його значення у відповідній критичній точці. Параметр  у виразі (3.74) при-
йнято називати критичним показником ступеня (критичним індексом) функ-
ції f(). За визначенням, критичний індекс  

                                                     
0

ln ( )
lim

ln
f




 


                                            (3.75) 

для неперервної при скільки завгодно малих значеннях  функції f.  
Цілком очевидно, що величини критичних індексів несуть у собі значно 

менше інформації порівняно з повним виразом відповідних функцій. Існує, 
однак, низка причин, через які теоретики та експериментатори охоче оперу-
ють саме цими параметрами. По-перше, на сьогодні добре відомо, що поведі-
нка термодинамічних функцій, які мають у загальному випадку вигляд бага-
точлена, у критичній області визначається головним чином їхніми першими 
членами. Тому отримані в асимптотичній області експериментальні дані в 
подвійному логарифмічному масштабі мають вигляд прямих, тангенс кута 
нахилу яких відповідає величині критичного індексу. Таким чином, критичні 
індекси є вимірюваними величинами, чого, як правило, не можна сказати про 
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повну функцію. По-друге, критичні індекси можуть бути точно отримані або 
розраховані з достатньо високою точністю в рамках класичних феноменоло-
гічних теорій або для різноманітних моделей за допомогою мікроскопічних 
підходів, що дає змогу проводити порівняння теорії та експерименту в термі-
нах числових параметрів. Нарешті, значення критичних індексів виявляються 
незалежними від багатьох структурних деталей речовини й характеру міжмо-
лекулярних взаємодій, що дозволяє зіставити розраховані для різноманітних 
моделей і отримані експериментально критичні індекси різноманітних сис-
тем, відносити останні до різноманітних "класів універсальності".  
 

Таблиця 3.1.  Означення критичних показників та їхні теоретичні значення 
 

Модель Ізінга Показни-
ки 

Визначення Умова  
для τ  

Теорія 
Лан-
дау  

d = 
2 

d = 3 

  C ~ | |   < 0 0 0 0,125 ± 0,015 

A C ~ | |  > 0 0 0 0,125 ± 0,015 

   ~ | |  < 0 1/2 1/8 0,312 ± 0,003 

  
T ~ | |   < 0 1 1/4 1,250 ± 0,030 

  
T ~ | |  > 0 1 1/4 1,250 ± 0,030 

   ~ | | sign   = 0 3 15 5,0 ± 5,2 

  
cR ~ | |   < 0 1/2 1 0,638 

  
cR ~ | |  > 0 1/2 1 0,638 

  
cR ~ | | sign   = 0 1 8 2 

  ( )G r ~ ( 2 )| | dr     > 0 1/2 1 0,638 

 
Аналіз показує, що розглянуті в даному розділі класичні феноменологічні 

теорії ВДВ передбачають однакові значення критичних індексів. Іншими слова-
ми, передбачується однакова поведінка всіх відповідних один одному параметрів 
рідини і магнетика в критичній області. Така ідентичність результатів не випад-
кова, а є наслідком того, що в мікроскопічному відношенні класичні теорії зво-
дяться до так званого наближення середнього (самоузгодженого) поля. У цьому 
наближенні потенціал взаємодії між частинками замінюється потенціалом взає-
модії частинок з деяким ефективним середнім полем, однаково діючим на кожну 
частинку. Ефективне молекулярне поле вводиться в явному вигляді в теорії Вей-
са (див. рівння (3.16)), однак можна показати, що основні результати теорії ВДВ 
також можна отримати, припускаючи, що кожна молекула рухається в деякому 
середньому полі, створеному всіма іншими молекулами.  

Як уже раніше відзначалося, головна фізична ідея, яка лежить в основі 
класичного підходу, може бути зведена до існування в системі лише далеко-
діючих сил. Отже, теорії ВДВ і Вейса є в цьому сенсі "ізоморфними". Анало-
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гія стає ще більш повною, якщо врахувати, що обидві ці теорії можуть бути 
отримані з теорії фазових переходів Ландау за допомогою схожих припу-
щень. Тут доречно ще раз підкреслити, що основне припущення теорії Лан-
дау полягає в можливості розкладу виразу для вільної енергії в околі критич-
ної точки, тобто в нехтуванні ближнім (флуктуаційним) порядком. У рамках 
теорії середнього поля флуктуації параметра порядку можна врахувати лише 
як малі поправки шляхом додавання в розклад доданка, пропорційного квад-
рату градієнта параметра порядку (підхід Орнштейна – Церніке).  

У випадку реальних короткодіючих сил з обмеженим радіусом взаємодії 
r система тим краще описується рівнянням стану середньопольового типу, 
чим більше вимірність простору d. Очевидно, що для реальних фізичних сис-
тем з невеликими r і d = 3 передбачення всіх вищерозглянутих теорій у кри-
тичній області мають бути неточними. Тому виникає питання, чи існує взага-
лі область здійсненності передбачень класичних теорій. Стосовно рідин об-
ласть застосування наближення середнього поля можна отримати з умови 
малості квадрата флуктуації параметра порядку, усередненого за кореляцій-
ним об'ємом у порівнянні з середнім за об'ємом значенням квадрата парамет-
ра порядку  

                                                      3 /o a C
a


 
 

,                                         (3.76) 

де 3
o r   – молекулярний об'єм; r – середня відстань між частинками. Вра-

ховуючи вираз (3.54), для однофазної області одержуємо  

                                                  
32

2 4
064
oC v

a
  

       
,                                      (3.77) 

де о – радіус прямої міжмолекулярної взаємодії, Нехтуючи чисельними кое-
фіцієнтами, дещо різними для випадків  > 0 і  < 0, критерій застосування 
наближення середнього поля можна представити у вигляді  

                                                   
2

2 3
o

o

C vGi
a

 
     

,                                        (3.78) 

де безрозмірний параметр Gi  називається числом Гінзбурга. Таким чином, 
область застосування класичних теорій існує, якщо число Гінзбурга мале.  

Вплив вимірності простору d на область застосування средньопольового 
підходу можна простежити, поклавши o~d , тоді  

                                               (4 ) / 2
2| |

d
d

o

C r
a

          
.                                     (3.79) 

Неважко переконатися, остання нерівність виконується завжди при d > 4. 
Таким чином, для ізольованих критичних точок (пароутворення, точки Кюрі) 
існує так звана порогова вимірність, вище якої наближення середнього поля 
завжди справедливе.  
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Розглянемо область застосування наближення середнього поля для полі-
критичної точки нижчого порядку, так званої трикритичної точки. За визна-
ченням, трикритичною називається точка на фазовій діаграмі в якій лінія фазо-
вих переходів 2-го роду змінюються на лінію фазових переходів 1-го роду. 
Прикладом такої точки є трикритична точка бінарного розчину, в якій водно-
час зникають три співіснуючі фази (дві рідкі й одна газоподібна), Для описання 
таких систем у рамках теорії Ландау в розкладі вільної енергії необхідно вра-
хувати члени п'ятого й шостого порядків:  

              2 3 4 5 61 1 1 1 1*( , , ) ( , )
2 3 4 5 6oF T p F T Ap Bp Cp Dp Ep        .       (3.80) 

В околі трикритичної точки константа С близька до нуля і область засто-
сування середньопольового підходу збільшується. Визначивши трикритичну 
область як таку, в якій cp4 << Ep6, де  1 4p a E   , для трикритичної точки 
одержуємо 

                                            (3 ) / 2 1/ 2 3/ 2| | /
d

d

o

rE a   
    

.                                (3.81) 

На відміну від виразу (3.79), остання нерівність завжди виконується не 
при d* > 4, а при d* > 3. Як показує теоретичний аналіз, при d = 3 повне вра-
хування флуктуації для даного випадку призводить до появи лише логариф-
мічних поправок до теорії Ландау, тобто система в трикритичних умовах за-
лишається майже класичною. При цьому лінія переходу (кросовера) від три-
критичної до критичної поведінки, що визначається умовою cp4  Ep6, опису-
ється рівнянням  

                                                            
2C

aE
  ,                                                 (3.82) 

і насправді водночас є лінією кросовера від класичної поведінки до флуктуацій-
ної.  

На сьогодні встановлено, що умова (3.78) виконується для всієї області 
досяжних значень  для надпровідників, сегнетоелектриків, для яких значен-
ня числа Гінзбурга лежать у межах Gi = 10–12÷10–14, а також для трикритич-
них точок різноманітних систем. Навпроти, у більшості індивідуальних рідин 
та їхніх розчинів, в анти- і феромагнетиках, надтекучому гелії, бінарних 
сплавах тощо, які характеризуються короткодіючим потенціалом взаємодії, 
(vo/o)  1 – і область застосування класичної теорії є невеликою [8]. 
 

3.2. Флуктуаційна теорія фазових переходів 
 

Гіпотеза однорідності термодинамічних величин. Порівняння резуль-
татів експериментальних досліджень критичних явищ в індивідуальних рідинах 
та магнетиках показують, що вони не можуть бути описані за допомогою класи-
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чної теорії. Виявляється, що в асимптотичній близькості до критичних точок 
термодинамічні величини можуть бути описані за допомогою простих ступене-
вих законів, але значення "реальних" критичних індексів суттєво відрізняються 
від тих, що передбачає класична теорія. Степеневі закони для деяких основних 
термодинамічних параметрів, а також значення критичних індексів розрахова-
них у рамках класичної теорії та взятих із експериментів, представлено в 
табл. 3.1 та 3.2. Розбіжність між експериментом та класичною теорією зумовила 
створення нової флуктуаційної теорії критичних явищ і фазових переходів дру-
гого роду, яка використовувала методи та математичний апарат теорії поля.  
 

Таблиця 3.2. Експериментальні значення критичних індексів 
 

Індекс       
Наближення серед-

нього поля 
0 (ска-
чок) 

0,5 1 3 0,5 0 

Непровідні рідини 0,11 0,33 1,23 4,6 0,63 0,04 
Феромагнетики 0,11 0,34 1,33 4,1 0,65 0,07 

 
Першим кроком у даному напрямі став суто феноменологічний підхід, 

розвинутий Вайдомом [9]. Міркування, що лежать в основі даної теорії зруч-
но розглянути за допомогою рівняння Ландау для вільної енергії, записаного 
для симетричного випадку, який відповідає точці Кюрі: 

                                 2 41 1*( , , ) ( , )
2 4oF T p F T Ap Cp       .                   (3.83) 

Розкладаючи поблизу Т = Тс у ряд коефіцієнти, які залежать від темпера-
тури в рівнянні (3.83)  
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  ,                             (3.84) 

і обмежуючись позитивними значеннями параметра порядку (намагніченості 
М), отримуємо рівняння стану  

                                    3
1 o

T

FH A M C M
M
        

  .                       (3.85) 

Останнє рівняння записане з урахуванням того, що А0 = 0 у зв'язку з пере-
творенням на нуль оберненої сприйнятливості 1 2 2( / )T TF M     у критичній 
точці  = 0.  

Як і очікувалося, із рівняння (3.85) випливає, що при Н = 0 намагніче-
ність описується класичним законом М~||1/2. Таким чином, класичне значен-
ня  = 1/2 є наслідком припущення аналітичності термодинамічних функцій у 
критичній області, яка лежить в основі теорії Ландау.  

Для того щоб відійти від фіксованих значень критичних індексів відзна-
чимо, що рівняння стану (3.85) має функціональну форму  
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                                                2* *H k M M    ,                                      (3.86) 

а причина "неправильного" значення критичного індексу параметра порядку 
криється в показнику ступеня 2 при намагніченості у фігурних дужках (3.86). 
Переходячи до нефіксованого значення , перепишемо рівняння (3.86) як  

                                                  1/H kM M     ,                                         (3.87) 

де k,   – константи. Останнє рівняння можна записати у більш загальній фор-
мі, якщо замість конкретної функції змінних  і М1/ у фігурних дужках рівнян-
ня (3.87) записати  
                                                     1/,H M M    ,                                        (3.88) 

де  – узагальнена однорідна функція змінних  і М1/. За визначенням, уза-
гальненою однорідною функцією ступеня   називають таку, для якої викону-
ється умова  

                                             1/ 1/, ,g gM g M       ,                                 (3.89) 

де g – довільний числовий параметр, а  – так званий ступінь однорідності. 
Прямим наслідком рівнянь (3.88), (3.89) є те, що з усієї сукупності критичних 
індексів, що описують систему, лише два незалежні, причому критичні індек-
си, які відповідають умовам T > Tc і T < Tc, збігаються.  

Співвідношення (3.88), (3.89) у математичній формі відображують суть 
запропонованої Вайдомом статистичної гіпотези подібності (однорідності), 
яку можна сформулювати так: вільна енергія та інші термодинамічні потенці-
али системи є узагальненими однорідними функціями відповідних аргументів 
у критичній області. Спочатку гіпотеза подібності була простим феноменоло-
гічним припущенням, яке не мало фундаментального підтвердження. Як і 
будь-який феноменологічний підхід, теорія Вайдома не спроможна передба-
чити числові значення критичних індексів чи конкретний вигляд однорідних 
функцій, а також співвіднести їх з якими-небудь структурними чи фізико-
хімічними властивостями речовини. Однак дане припущення дозволило отри-
мати ряд співвідношень між різними індексами (законів подібності), деякі з 
яких наведено в табл. 3.3.  

На сьогодні встановлено, що за деякими винятками вказані рівності доб-
ре збігаються з експериментальними даними для багатьох систем, а також 
розрахунками на основі різних моделей. Таким чином, закони подібності ви-
значають клас систем, для яких рівняння стану має функціональний вигляд 
(3.88), (3.89), причому до цього класу можуть належати системи, індивідуа-
льні значення критичних індексів яких суттєво відрізняються.  

Іншим цікавим наслідком гіпотези однорідності є можливість представ-
лення експериментальних даних за допомогою універсальних співвідношень 
[10]. Дійсно, об'єднуючи рівняння (3.88) і (3.89), отримуємо 
                                               1/( , )H g M g g M    .                                   (3.90) 
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Таблиця 3.3. Співвідношення між критичними показниками  
та їхній зв’язок з масштабними розмірностями 

 

Масштабні тотожності Зв’язок з масштабними розмірностями 
2 2     2 /d      

( 1)      /      

( 1) 2     2 /h d       
(2 )d     1/     

 

Оскільки за визначенням параметр g може набувати довільних значень, 
то вибираючи 1| |g   , перетворимо (3.90) до вигляду  

                                              
1/

, MH M


       
.                                      (3.91) 

Уведемо безрозмірні змінні  

                                     ( )h H H      , m M   .                           (3.92) 

Приведене магнітне поле h залежить тільки від приведеної намагнічено-
сті і від знака приведеної температури. Визначаючи функцію  
                                                  ( ) ( 1, )m m m    ,                                        (3.93) 

приходимо до приведеного рівняння стану у формі  
                                                            ( )h m  ,                                            (3.94) 

де знаки "+" і "–" відповідають значенням  > 0 і  < 0.  
Даний результат свідчить про те, що для класу систем, які описуються рів-

няннями (3.88) і (3.89), температура входить у рівняння стану у вигляді масшта-
бного фактора й після операції приведення явна залежність від Т (чи ) може бу-
ти усунена. Цей результат є більш значним, ніж закон відповідних станів ВДВ 
(3.86), так як після відповідних перетворень він дозволяє отримати єдину масш-
табну криву із різних ізотерм, навіть для однієї й тієї ж системи. Справедливість 
рівняння була підтверджена для феромагнетика CrBr3. Було отримано єдину 
(універсальну) масштабну залежність h від m для більш ніж 30 ізотерм.  

Аналогічні міркування дозволяють постулювати вигляд сингулярного внес-
ку у вільну енергію рідини поблизу критичної точки у вигляді однорідної функ-
ції  і :  

 

                                  2*( , , ) ( , ) | | ( / | | )oF T p F T f p       ,                      (3.95) 
 

де регулярна функція ( , )oF T  описується, як і в теорії Ландау, виразом 
(3.61). Легко показати, що при цьому для "поля" H, рівноважного параметра 
порядку р та ізотермічної стисливості (p/h)T можна отримати такі рівняння:  
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                                          1 1/| | ( / | | )o
Fh p p h p
p
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Моделі флуктуаційної теорії фазових переходів. Теорія ВДВ - Макс-
велла для фазових переходів у рідинах та теорія Вейса для фазових переходів 
у магнетиках є суто феноменологічними підходами для опису систем, які 
складаються з багатьох взаємодіючих часток. У рамках класичної теорії пе-
редбачається, що кожна частинка системи взаємодіє однаково з усіма інши-
ми. Саме така груба модель взаємодій між частинками і приводить до значень 
критичних індексів, які не залежать від просторової розмірності системи та 
суперечать експериментальним даним. Нижче буде розглянуто декілька мо-
делей, що широко досліджувались при розгляді критичних явищ і є досить 
непоганими наближеннями для реальних систем.  

Спочатку розглянемо модель Ізінга. Уперше дану модель було запропо-
новано для опису феромагнетизму. Пізніше виявилось, що її можна успішно 
застосувати й для вирішення інших задач, до яких можна застосувати статис-
тичну механіку, зокрема для систем з двома станами: гратчастий газ, бінарні 
суміші, порядок-непорядок у бінарних сплавах, адсорбція й абсорбція тощо. 
У моделі Ізінга систему представлено як ідеальну d - вимірну ґратку із N вуз-
лів, у кожному з яких розташовані однакові "молекули", які характеризують-
ся єдиним параметром – проекцією спіну s. Припускається, що в кожному 
вузлі з радіус-вектором r величина si може мати лише два дискретних значен-
ня 1, які відповідають напрямку спіну "вгору" чи "вниз" (одноосний феро-
магнетик). Ясно, що така система має 2N можливих спінових конфігурацій, 
кожна з яких характеризується певною енергією. Враховуючи взаємодію 
тільки найближчих сусідів, гамільтоніан ізотропної системи запишемо у ви-
гляді  
                                                   i jij

H J S S
 

   ,                                          (3.99) 

де J – параметр взаємодії між i-м та j-м спінами (енергія обміну), а підсуму-
вання проводиться за всіма сусідніми вузлами ґратки.  

У присутності магнітного поля H спіни набувають переважної орієнтації 
при будь-яких температурах, і тому в гамільтоніан необхідно включити дода-
тковий член  
                                             i j iij

i

H J S S H S
 

    .                             (3.100) 

При нульовому значенні поля існує певна критична температура, нижче 
якої упорядкованість відсутня. Поява при H = 0 паралельної орієнтації спінів 
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нижче критичної температури відповідає спонтанній намагніченості М, яка й 
є параметром порядку ізінговського феромагнетику. З урахуванням виразу 
для статистичної суми  

               
{ 1} { 1}

1 1exp exp
i i

i i jij
S S i

Z H H S J S S
kT kT 

            
          (3.101) 

величина намагніченості в розрахунку на один вузол ґратки може бути ви-
значена з виразу [11]  

                                          0

{ }

exp( )1
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   .                             (3.102) 

У виразі (3.102) проводиться сумування за всіма можливими конфігура-
ціями спінів. Спонтанна намагніченість тісно пов'язана з поведінкою парної 
кореляційної функції, що визначається рівнянням 

 

                                           
exp( / )

( )
exp( / )

i oS S H kT
G r

H kT





.                                 (3.103) 

 

За нульової температури, коли стану системи з найменшою енергією відпо-
відає конфігурація повністю зорієнтованих спінів, М = 1, а G(r) не залежить від r 
і тотожно дорівнює одиниці. Навпаки, за нескінченно високої температури Е 
теплові флуктуації розмивають спін-спінові кореляції й М = 0, а кореляційна фу-
нкція відмінна від нуля тільки на початку координат r = 0. За інших значень Т 
характер прямування G(r) до нуля зі зростанням h залежить від того, чи є T > Tc, 
T  =  Tc чи Т  Тс. Таким чином, модель Ізінга має два параметри довжини: стала 
ґратки і радіус кореляції, тобто є відстань, уздовж якої не суттєві спін-спінові 
взаємодії.  

Розв'язок розглянутої моделі для одномірного випадку d = 1 було знайдено 
Ізінгом у 1925 р. Показано, що одномірна система не має фазового переходу за 
будь-яких значень магнітного поля (за винятком випадку дії сил із нескінченним 
радіусом взаємодії). Точний розрахунок статистичної суми двомірної моделі Ізі-
нга у відсутності магнітного поля був проведений Онзагером у 1944 р., який впе-
рше показав можливість фазового переходу при d = 2 у граничному випадку 
N  . На сьогодні відомо, що тривимірна модель Ізінга d = 3 не може бути 
розв’язана точно навіть за відсутності поля, але розвинені за останні роки число-
ві методи дозволяють отримувати дуже точні апроксимації для різних парамет-
рів [12].  

За допомогою основних принципів, які закладено в модель Ізінга, можна 
отримати також якісне описання рідини. Дійсно, у моделі гратчастого газу, 
що використається для опису фазових переходів "рідина – пара", припуска-
ється, що частинки, які утворюють систему, розміщено у вузлах ідеальної 
ґратки, причому кожен може бути або зайнятий частинкою або вільний. Стан 
такої системи задається "числом заповнення" еi кожного вузла, причому 
еi = 1, якщо вузол заповнений і еi = 0, якщо вільний. Припускаючи, що сусідні 
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за вузлами частинки взаємодіють з деяким постійним потенціалом J, можна 
показати, що більша статистична сума такої системи із N частинок має вигляд  

                                      
{ } 1

1exp
i

i i jij
e i

e J e e
kT 

     
 

   ,                         (3.104) 

де  – хімічний потенціал.  
Останній вираз аналогічний статистичній сумі для моделі Ізінга (3.101), 

що стає ще більш очевидним, якщо врахувати взаємозв'язок між "спіновими" 
змінними e і S: ei = (1/2)(1 + Si) (Si = 1). Отже, моделі гратчастого газу та Ізі-
нга ідентичні з точністю до змінних, що використаються в кожному випадку: 
наприклад, намагніченості відповідає різниця густини заповнення вузлів і 
критичної густини заповнення, яка приймається в моделі гратчастого газу, що 
дорівнює 50 %, магнітному полю – хімічний потенціал за вирахуванням його 
значення на критичній ізохорі й тому подібне [8].  

Модель Ізінга також може бути використана для опису бінарних нестис-
ливих розчинів або сплавів. У такому випадку вузли ґратки заповнюються 
атомами сорту А і В. У такій моделі можлива реалізація фазових переходів 
двох типів: розшарування на дві фази різного складу та упорядкування атомів 
різного сорту. Тип переходу залежить від ефективного параметра взаємодії:  

                                               1
2AB AA BBJ E E E   ,                                   (3.105) 

де ЕАА, ЕВВ і ЕАВ – відповідно енергії взаємодії атомів одного та різних сортів. 
При J > 0 сплав розшаровується нижче Тс. Упорядкованому сплаву відповідає 
випадок J < 0. Звичайні рідини слабко стискуються вдалині від критичної то-
чки "рідина  –  газ", тому модель бінарного сплаву, що розшаровується 
(J > 0), представляє інтерес для опису критичних явищ розшарування "рідина 
– рідина" в бінарних розчинах. Спонтанним параметром порядку в цьому ви-
падку є різниця концентрації одного з компонентів у співіснуючих фазах і 
критичної концентрації, рівної в симетричній моделі бінарного сплаву 50 %. 

Розглянуті вище моделі можна розглядати як часткові випадки так званої 
n-векторної моделі, уведеної Стенлі. У цій моделі, окрім вимірності d, ґратка 
може характеризуватися певною симетрією (наприклад, при d = 3 вона може 
бути кубічною, гранецентричною тощо). У свою чергу розташовані у вузлах 
ґратки частинки характеризуються спіном, що описуються в загальному ви-
падку n-мірним одиничним вектором Si

(n), причому n не обов'язково рівне d. 
До розгляду можна також додати взаємодіюче зі спінами магнітне поле. Та-
ким чином, може бути визначено цілий клас моделей з гамільтоніаном  
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    .                        (3.106) 

Просте порівняння показує, що для моделі Ізінга n = 1, що відповідає сильно 
анізотропному феромагнетику. Для повністю ізотропного феромагнетику 
d = n = 3 (модель Гейзенберга). Проміжний випадок тривимірних магнетиків 
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зі спінами, що орієнтовані в основному в одній площині, описується так зва-
ної X-Y-моделлю з n = 2. Граничному випадку n     відповідає сферична 
модель  Берліна-Каца,  точний  розв'язок  для  якої  можна  отримати  для 
d = 1, 2, 3 у присутності довільного магнітного поля з урахуванням взаємодії 
між сусідніми частинками (або при наявності тільки далекодіючих сил). На-
решті, у 1972 р. де Жен [13] виявив, що інший, на перший погляд, нефізичний 
випадок n = 0 описує поведінку довгих полімерних ланцюгів у розчиннику. 
Випадок n = 2 відповідає моделі Гаусcа, а значення n = 4, 6, 8... можуть відпо-
відати певним антиферомагнітним упорядкуванням [10]. 

Гіпотеза масштабної інваріантності. Вдалині від критичної точки "рі-
дина – пара" при Т < Тс кожній заданій температурі відповідають два рівнові-
рогідних термодинамічних стани системи зі значеннями густини на гілках 
кривої співіснування п < c і р > c [6]. При цьому в кожному із станів реалі-
зуються лише малі флутуації термодинамічних параметрів з функцією розпо-
ділу ймовірності, що має вигляд гаусcового піка з центром, що відповідає рі-
вноважним значенням п і р. При підході до критичної точки значення п і р 
зближуються. Коли відстань між піками стає того ж порядку, що й їхня ши-
рина, неминуче виникають відхилення від гаусcового розподілу, тобто по-
близу критичної точки флуктуації стають негаусcовими. 

 

Відхилення розподілу ймовірності флуктуацій від нормального га-
усcового розподілу пов'язане з необмеженим зростанням радіуса кореляції 
флуктуацій параметра порядку ξ, що випливає вже з середньопольового роз-
гляду критичних явищ. В області сильних флуктуацій, де теорія середнього 
поля не може адекватно описувати процеси, що відбуваються, величина ξ 
стає більше будь-якого характерного мікроскопічного розміру, що тягне за 
собою втрату системою індивідуальності, яка пов'язана зі структурою її час-
тинок, а також з особливостями міжчастинкових взаємодій. 

 
 

Таким чином, інтуїтивно зрозуміло, що необмежене зростання ξ, яке пе-
редує встановленню певного "дальнього порядку" при T  Tc, є фундамента-
льною рисою критичної поведінки, не зв'язаної з якоюсь конкретною модел-
лю системи. Ці міркування покладено в основу гіпотези масштабної інваріан-
тності (скейлінг), яка була сформульована в середині 60-х років минулого 
століття незалежно Кадановим [14], Паташинським і Покровським [8].  

 

Суть даної гіпотези може бути зведена до двох тверджень: 1) амплітуда 
флуктуацій параметра порядку поблизу критичної точки велика і по порядку 
близька до середнього значення самого параметра порядку; 2) єдиним харак-
терним масштабом у системі при Т  Tc є радіус кореляції параметра поряд-
ку, який  значно  переважає  радіус  міжчастинкових  взаємодій. Прямий  роз-
рахунок термодинамічних величин в околі Тс є задачею, яку неможливо ви-
рішити, оскільки вимагає розгляду всіх частинок в об'ємі з розмірами поряд-
ку кореляційної довжини ξ. На відміну від цього, вдалині від критичної точ-
ки, де величина ξ мала, достатньо розглядати одночасно лише декілька час-
тинок. 
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Каданов уперше запропонував підхід, що дозволив звести проблему вра-
хування взаємодій віддалених кореляцій до проблеми обмежених ξ. Додер-
жуючись цього підходу, розглянемо модель Ізінга, що визначається гамільто-
ніаном (3.10) і статистичною сумою (3.11). Згрупуємо вузли вихідної ґратки з 
параметром ґратки а у блоки, кожний зі стороною La. У підсумку отримуємо 
ґратку з ідентичною симетрією, але з новою постійною рівною La', причому 
розмір блоків у просторі з вимірністю d дорівнює (La)d.  

У критичній області кореляційна довжина ξ, що визначається рівнянням 
(3.51), необмежено зростає, і при T  Tc завжди можна знайти таке (велике) L, 
для якого виконується умова 1 << L << ξ/a. Для таких значень L усередині блока 
спіни сильно скорельовані, тобто більша їхня частка має бути орієнтована вверх 
або вниз. Кожному блоку, позначеному індексом , можна тепер приписати ло-
кальний параметр порядку S, що є аналогом спіну індивідуальної частинки. 

Якщо гіпотеза масштабної інваріантності вірна і критична поведінка ви-
значається, головним чином, великомасштабними властивостями, то блочний 
гамільтоніан H  нової моделі, що одержується шляхом великомасштабного 
розбиття моделі Ізінга, зв'язаний з гамільтоніаном (3.10) вихідної моделі за 
допомогою "перетворень Каданова" [15] 

 

                                               [ ]/ [ ]/L iH S T K H S T  ,                                   (3.107) 
 

де індекс L вказує на L-кратну зміну масштабу довжини і, відповідно, на "по-
гіршення просторового розрізнення" блочного гамільтоніана в L разів. 

Зміна масштабу довжини не має істотно впливати на вигляд термодина-
мічних функцій у критичній області, оскільки при цьому ігноруються несут-
тєві у флуктуаційній області дрібномасштабні деталі. Так, наприклад, вільна 
енергія F в моделі блоків є тією ж самою аналітичною функцією, що і вільна 
енергія F(, h) у моделі вузлів: 
                                                    ( , ) ( , )dF h L F h   ,                                      (3.108) 

якщо від безрозмірних змінних H = H/kT і  = (T - Tc)/Tc перейти до перено-
рмованих величин  
                                                 ( )h b L h ,   ( )c L   .                                  (3.109) 
Каданов припустив, що функції b(L), с(L), які входять у формулу (3.109), за-
лежать від L як 
                                                 ( ) xb L L ,   ( ) yc L L ,                                    (3.110) 
де x і y – довільні числа. Підставляючи в рівняння (3.108) співвідношення 
(3.109), з урахуванням рівняння (3.110) отримуємо  
                                                ( , ) ( , )y x dF L L h L F h   .                                   (3.111) 

Форма рівняння (3.111) збігається з визначенням узагальненої однорід-
ної функції (3.89), за винятком того, що параметр g у вираз (3.7) є довільним 
числом, тоді як параметр L у вираз (3.111) не повністю довільний (як зазнача-
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лося вище, його значення обмежене нерівністю 1 << L/a << ξ/a).  
Якщо припустити, що вираз (3.111) може бути використане для будь-яких 

значень L, а справедливість даного припущення все збільшується при Т  Tc і 
ξ  , то із теорії Каданова (гіпотези масштабної інваріантності) безпосередньо 
випливають раніше евристично вгадана гіпотеза подібності: вільна енергія Гібб-
са, у розрахунку на один спін, виявляється узагальненою однорідною функцією в 
критичній області.  

Використовуючи аналогічні міркування, можна показати, що узагальненою 
однорідною функцією є також парна кореляційна функція G(r, , h), для якої вико-
нується рівність  
                                        2( ) / 1/( , , ) (| | , )d x y yG r h g r h    ,                            (3.112) 

                                           2( )( , , ) ( , )x d y xG r h r f r r h   ,                               (3.113) 

де g і f – невідомі функції, а x, y, що входять у вирази (3.110) - (3.113), – вели-
чини, зв'язані з вимірністю простору й критичними індексами параметра по-
рядку та сприйнятливості співвідношеннями 

                                            
2

x d   


  
, 1

2
y d

  
.                                 (3.114) 

Таким чином, побудова Каданова, при використанні певних наближень, 
призводить до правдоподібного фізичного обґрунтування статичної гіпотези 
подібності, а отже, всіх результатів, що випливають із рівнянь (3.88), (3.89), 
включаючи наведені в табл. 3.3 закони подібності.  

Очевидно, що для теорії середнього поля, тобто моделі з нескінченним радіу-
сом взаємодії між частинками, побудова Каданова не може бути застосована, оскі-
льки припускає розбиття ґратки на блоки з розмірами, що перевищують радіус між-
частинкової взаємодії. Гіпотеза масштабної інваріантності стала вирішальним кро-
ком у розумінні природи критичних явищ. Ідеї, які використав Каданов для якісного 
подання в критичній області процесів, що відбуваються, були пізніше покладені в 
основу застосування теорії ренормалізаційної групи та при розгляді флуктуючих 
полімерних систем.  

Ренормгруповий підхід та розширений скейлінг. Аналіз експеримен-
тальних даних указує на разючу близькість критичних індексів для абсолютно 
різних за хімічною будовою систем, які мають різні фізичні властивості (див. 
табл. 3.1). Так, наприклад, у межах експериментальних похибок збігаються 
критичні індекси для параметра порядку і сприйнятливості інертного газу Хе, 
молекулярного газу СО2 і надтекучого 4Не. Окрім того, виявляється що схожи-
ми значеннями індексів описуються фазові переходи в деяких магнітних сис-
темах: кристалах галогенідів амонію і сильно анізотропних феро- й антиферо-
магнетиків. Уперше підмічений емпірично даний факт став підставою для фо-
рмулювання гіпотези універсальності критичних явищ, згідно з якою системи, 
в яких відбуваються фазові переходи, можна віднести до декількох класів уні-
версальності, приналежність до яких визначається лише вимірністю і типом 
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симетрії в упорядкованому стані. Поведінка всіх систем, які належать до дано-
го класу універсальності, у критичній області характеризується єдиним набо-
ром значень критичних індексів і описується однаковими рівняннями. 

З вищенаведеного висновку про поведінку кореляційних функцій у критич-
ній області випливає, що гіпотеза універсальності має бути близька до істини: 
аномальне зростання радіуса кореляції при T  Tc має нівелювати відносно не-
великі локальні відмінності міжчастинкових взаємодій різноманітних речовин. 
Одне з перших модельних обґрунтувань універсальності запропонували Яснов і 
Уортис, які розглянули анізотропну модель Гейзенберга з гамільтоніаном, запи-
саним у вигляді  

                                            ' '
'

z z
r r r r

r r

H J S S S S    ,                              (3.115) 

де  характеризує відносний вклад взаємодії z-компонент спіну в порівнянні з 
x- і y-компонентами. Обчислення ясно показали, що значення критичних ін-
дексів для розглянутої моделі залежать від знака, а не залежать від абсолют-
ної величини параметра . Отримані результати підтвердили на модельному 
рівні припущення про те, що критичні індекси нечутливі до деталей поведін-
ки потенціалу міжчастинкової взаємодії й визначаються головним чином ве-
ликомасштабними властивостями, такими як вимірність і симетрія системи.  

Сформульовані, певною мірою інтуїтивно, ідеї масштабної інваріантнос-
ті та універсальності стимулювали подальший розвиток флуктуаційної теорії 
критичних явищ. Вільсону [11] вдалося нетривіально узагальнити теорію Ка-
данова, обґрунтувавши на мікроскопічному рівні закони подібності й гіпотезу 
універсальності, а також розвинути ефективний підхід, що дозволяє обчис-
лювати значення критичних індексів.  

У своїх міркуваннях Вільсон, як і Каданов, виходив з виразу для статис-
тичної суми моделі Ізінга (3.101) 

 

                                  
{ 1}

exp
i

L i L i j
S i i j

Z h S K S S


 
  

 
   ,                        (3.116) 

 

де hL = H/kT, KL = J/kT. Рівняння (3.116) визначає клас моделей, що залежать 
від масштабного фактора L, якщо покласти параметри hL і KL у ньому залеж-
ними від L. Побудова Каданова також відповідає даному класу моделей, якщо 
більше не припускати, що величина L є цілим числом, що задовольняє нерів-
ність 1 << L << ξ/a.  

Припустимо, що всі системи, які належать до вказаного класу універса-
льності, описуються однаковими термодинамічними потенціалами в розраху-
нку на один спін. Тоді, оскільки величина L є масштабом довжини, для віль-
ної енергії справедливе співвідношення (3.111), яке тепер для зручності за-
пишемо через параметр K ~ J ~ 1 :  
                                                ( , ) ( , )d

L LF K h L F K h .                                  (3.117) 



 89 

Щоб завершити теоретичні викладки, необхідно виразити параметри KL і 
hL як функції L. Каданов вгадав ці функції інтуїтивно (див. рівняння (3.109) і 
(3.110)), Вільсон же вивів для них диференційні рівняння. Його міркування 
були такими: зміна величин KL і hL при збільшенні розмірів блоків не повинна 
явно залежати від значення L. Для нескінченно малої зміни масштабу L від-
повідні зміни параметрів KL і hL такі:  

                                          L
L L L

hh h L V
L

        
 ,                            (3.118) 

                                         L
L L L

KK K L U
L

        
 .                         (3.119) 

Іншими словами, Вільсон постулював, що величини V і U залежать лише 
від KL і hL, але не залежать явно від L. Далі, оскільки досліджувана система 
має бути інваріантною відносно знака поля hL, припускається, що величини V 
і U залежать від квадрата hL. Із рівнянь (3.118), (3.119) випливають диферен-
ціальні рівняння  

                                                   1 2,L
L L

dK L U K h
dL

 ,                                     (3.120) 

                                                   1 2,L
L L L

dh L h V K h
dL

 ,                                   (3.121) 

U і V в яких залишаються аналітичними функціями змінних KL і hL
2 навіть у 

критичній точці. Рівняння (3.120), (3.121) визначають групу масштабних пе-
ретворень, і називаються рівняннями ренормалізаційної групи (РГ). Слід під-
креслити, що вони не описують властивості конкретного гамільтоніана, а 
лише встановлюють зв'язок між двома гамільтоніанами всередині нескінчен-
ного класу.  

Приблизний розв'язок системи рівнянь (3.120), (3.121) може бути знай-
дений за допомогою їхньої лінеаризації відносно критичної точки, що визна-
чається умовами KL = Kc, hL = 0, (Kc, h = 0) = . Тоді рівняння РГ набувають 
такого вигляду:  

                                                 1 cL
L

dK L K K y
dL

  ,                                    (3.122) 

                                                       1L
L

dh L h x
dL

 ,                                            (3.123) 

де y = U/K (Kc, h = 0), x = V(Kc, h = 0). За умовою дані величини скінченні, оскі-
льки U і V аналітичні в критичній точці. Система рівнянь (3.122), (3.123) має роз-
в'язок  
                                                   y

Lt tL ,     x
Lh hL ,                                     (3.124) 

що задовольняють умову KL = K, hL = h при L = 1. У виразі (3.124) покладено 
tL = Kc - KL, t = K c – K, t > 0, h > 0. Неважко переконатися в тому, що певне 



 90 

значення KL' = Kc/m досягається при відповідному L , а саме  

                                                       
1/ ycKL

mt
    
 

,                                            (3.125) 

при цьому Lh  є  

                                                      
/x yc

L
Kh h
mt

    
 

.                                          (3.126) 

Тепер, використовуючи вираз (3.117), для вільної енергії отримуємо 

                                
/ /

( , ) ,
d y x yc c cK K KF K h F h
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.                        (3.127) 

Аналогічно, для радіуса кореляції  

                                   
1/ /

( , ) ,
y x yc c cK K KK h h

mt m mt

    
           

.                         (3.128) 

Поблизу критичної температури Т  Тс можна припустити, що величина t 
обернено пропорційна приведеній температурі . З урахуванням цього, рів-
няння (3.127), (3.128) можна представити у вигляді  

                                               / /( , ) ,d y x yF K h h     ,                                 (3.129) 

                                                 1/ /( , ) ,y x yh h       ,                                  (3.130) 

де  і  – універсальні (однорідні) функції. Останні рівняння еквівалентні рі-
внянням подібності (3.111), (3.112), причому параметри х і y зв'язані з крити-
чними індексами  і  так, як і в теорії Каданова (див. вираз (3.114)). Тобто 
для класу залежних від L гамільтоніанів типу Ізінга і для яких справедливе 
рівняння (3.117), закони подібності безпосередньо витікають з розв'язку РГ-
рівнянь (3.120), (3.121) без використання уявлень про блоки. 
 

Із ренормгрупового аналізу критичних явищ випливає й універсальність 
критичних показників. Дійсно, для феромагнетиків густина розподілу блочних 
спінів P ~ exp(H[S]/kT), яка задається блочним гамільтоніаном (3.107), може 
бути представлена деякою точкою (Т,  Н) параметричного простору, що утво-
рений сукупністю всіх значень температури Т і прикладеного магнітного поля Н. 
Основна гіпотеза, яка зв'язує РГ з критичними явищами, полягає в тому, що точ-
ка (Тс,  0), яка представляє систему в критичній точці Кюрі Т = Тс, Н = 0, лежить 
на деякій критичній поверхні, що має "нерухому точку" *. Остання характери-
зується такою властивістю, що будь-яке перетворення (позначимо його Rs), яке 
ставить у відповідність густині розподілу  деяку іншу густину  , переводить 
точку * "саму в себе": Rs* = *. Ренормгрупові перетворення зміщують будь-
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яку точку на критичній поверхні *, а точку, що не лежить на критичній поверх-
ні, але не дуже віддалена від неї, спочатку зміщує до непорушної точки, а після 
цього віддаляє від *.  

Критичні явища пов'язані з властивостями RS поблизу нерухомої точки, 
тобто з характером зв'язку двох гамільтоніанів всередині нескінченного кла-
су. Зокрема, критичні індекси виявляються залежними лише від власних зна-
чень лінеаризованого в околі нерухомої точки оператора RS. Оскільки крити-
чна поверхня є достатньо великий підпростір параметричного простору, мо-
жна очікувати, що велика кількість різноманітних речовин у своїх критичних 
точках можна представити точками, що належать до однієї й тієї ж критичної 
поверхні, бо критичні індекси визначаються властивостями RS. Природно очі-
кувати, що в околі нерухомої точки всі означені речовини будуть характери-
зуватися однаковими значеннями критичних індексів, тобто належати до од-
ного класу універсальності [15].  

З подальшим розвитком теорії Вільсону вдалося вивести рівняння РГ 
(3.118), (3.119) і звести їх до алгебраїчних, єдиним вільним параметром в 
яких виявилася вимірність простору d. Дослідження чотиривимірних моделей 
показало, що відхилення від теорії Ландау прямують до нуля при d  , і 
при d = 4 залишаються лише логарифмічні поправки до статичних законів 
класичних теорій. Наявність малого параметра  = 4 - d дозволило застосува-
ти метод РГ для обчислень значень критичних індексів систем з різноманіт-
ною вимірністю (кількістю компонентів) параметра порядку n, результати 
якого з точністю до членів порядку 2 наведено в табл. 3.4.  
 

Таблиця 3.4. Порівняння результатів теорії Вільсона з результатами  
модельних теорій 

 

Показник D d Модель ε-розклад Модельні теорії 
1 3 Ізінга 1,244 1,250 ± 0,003 
3 3 Гейзенберга 1,327 1,375 

 
γ 

∞ 3 Сферична 1,750 2 
1 3 Ізінга 0,037 0,041 
3 3 Гейзенберга 0,039 0,043 

 
η 

∞ 3 Сферична 0 0 
α 1 3 Ізінга 0,077 0,125 ± 0,150 
β 1 3 Ізінга 0,340 0,312 ± 0,003 
δ 1 3 Ізінга 4,460 5,15 ± 0,2 
ν 1 3 Ізінга 0,626 0,642 ± 0,030 

 
Слід зазначити, що окрім методу -розкладу існують і інші способи об-

числення критичних індексів, такі як чисельне вирішення рівнянь ренормгру-
пи, 1/n-розклад, метод апроксімантів Паде та ін. [12]. 

Ідеї РГ -розкладу складають основу для більш послідовного і обґрунто-
ваного розгляду критичних явищ, ніж теорія Ландау. Остання може розгляда-
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тися тільки як перший крок в описанні процесів у критичній точці, РГ ж і -
розклад є наступним кроком. Незважаючи на деяку штучність, розроблений 
Вільсоном підхід на сьогодні широко застосовується при визначенні власти-
востей сильно флуктуючих систем, у тому числі полімерних.  

Розглянуті в даному розділі теоретичні підходи (теорія масштабної інва-
ріантності, побудова Каданова, ренормгруповий підхід Вільсона) справедливі 
в безпосередній близькості до критичних точок, де визначальним у поведінці 
речовини є кореляції флуктуацій параметра порядку на великих відстанях. У 
свою чергу розроблені способи -розкладу, чисельного розв'язку рівнянь РГ 
тощо, дають можливість розрахувати асимптотичні значення критичних інде-
ксів для відносно вузького околу критичної точки. Діапазон термодинамічних 
змінних, в якому визначальну роль у поведінці систем відіграють аномально 
зростаючі флуктуації параметра порядку і, отже, справедлива флуктуаційна 
теорія, задається критерієм Гінзбурга. 

Чисельні оцінки показують, що для різноманітних індивідуальних рідин 
число Гінзбурга за порядком величини лежить у діапазоні Gi = 10–3 – 10–2, що 
відповідає "розміру" флуктуаційної області за температурою від декількох 
десятих градуса до декількох градусів для Тс, близьких до кімнатної темпера-
тури. При цьому область здійсненності симетричного скейлінга за густиною 
значно ширше: істотні відхилення від відповідних асимптот спостерігають 
лише при відході від критичної густини на 10 % і більше. З одного боку, на-
явність цілком відчутної області універсальної (флуктуаційної) поведінки 
надає унікальну можливість для побудови теорії рідин, яка використовує як 
нульове наближення рівняння стану, що задається симетричним скейлінгом. 
З іншого боку, важливо поширити область застосування асимптотичної теорії 
шляхом введення різноманітних поправок, з'єднавши універсальне нульове 
наближення з рівнянням стану, яке добре описує поведінку рідин при відда-
ленні від критичної температури (наприклад, з віріальним рівнянням стану). 

 

Розширення області застосування флуктуаційної теорії критичних явищ 
(симетричного скейлінга) можливо шляхом введення поправок двох типів: I) 
неасимптотичних поправок, пов'язаних з необхідністю опису розширеної об-
ласті критичної точки з ||  Gi, і 2) асиметричних поправок, що враховують 
відмінності реальних систем від ідеалізованих симетричних моделей типу 
моделі Ізінга (гратчастого газу). На сьогодні розроблено як феноменологічні, 
так і мікроскопічні методи розширення симетричного скейлінга.  

 

Феноменологічний підхід до введення поправок полягає у використанні 
розширеного розкладу термодинамічних величин поблизу критичної точки. Ре-
зультати такого підходу розглянемо на прикладі, мабуть, найбільш послідовного 
феноменологічного методу –1-розкладу Чалого [16], в якому використовується 
як малий параметр розклад поблизу Тс оберненого радіуса кореляції флуктуацій 
параметра порядку. У рамках цього підходу припускається, що поправки до син-
гулярного вкладу у вільну енергію Fsing визначаються цілими показниками сту-
пеня –1  
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                                    (3 )
sin
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( / )( )s s
g s
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F f sign  



      ,                      (3.131) 

де  = (–с)/с – приведене відхилення густини рідини від значення в кри-
тичній точці. Використовуючи вирази для радіуса кореляції  
                                     1/| | ( / ) | | ( / )o of g                               (3.132) 
і враховуючи, що  
                                               2 / 1 /d d          ,                        (3.133) 

рівняння (3.131) можна представити в еквівалентній формі  
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      ,                    (3.134) 
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      .                  (3.135) 

У рівняннях (3.134), (3.135) f і g – однорідні функції з відомими асимп-
тотами [16]; доданки з непарними s відповідають асиметричним, а з парними 
s > 0 – неасимптотичним поправкам до симетричного скейлінга (s = 0), Дифе-
ренціювання двох останніх рівнянь за  і  приводить до наступних формул 
для різних властивостей рідини в критичній області:  
 

рівняння стану  
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       ;                      (3.136) 
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обернена ізотермічна стисливість  
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крива співіснування  
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критична ізотерма 
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Існують також інші способи феноменологічного розширення симетрич-
ного скейлінга, серед яких найвідомішими є розширений розклад Купера [17] 
і Гріна [18].  

Існуючі мікроскопічні способи розширення симетричного скейлінга ви-
користовують ренормгруповий підхід, а також алгебру флуктуючих величин. 
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Уперше ренормгруповий підхід для розрахунку неасимптотичних поправок 
був застосований Вагнером [19], який отримав вираз для вільної енергії  

 

                                2
s /i

o ym i E i E
i

F F F g g f h g     ,                  (3.142) 

 

в якому неасимптотичні поправки описуються останнім членом. У рівнянні 
(3.142) Fo і Fsym – відповідно, регулярний внесок у вільну енергію і внесок, 
який відповідає симетричному скейлінга, gi і gE – аналітичні функції  (на-
приклад, gE = +(2)), Fi

 – масштабні функції, що залежать від знака , 
 =  + . Результуючий вираз для неасимптотичних поправок у підході Ваг-
нера має вигляд 

                                
2

sin sin(0) (0)
i i ig g

i
ii g i

f f
O

g g g

 
   

    
                     (3.143) 

В останньому рівнянні похідні від масштабних функцій не залежать від 
, основний член пропорційний | | i , а поправочний – | | i i  . Використову-
ючи далі метод -розкладу, Вагнер показав, що в лінійному за  розкладі ве-
личина і дорівнює 0,5 + о()2. Згодом було знайдено більш точне значення 
показника Вагнера  = –і, квадратичному за  розкладі  = 0,5 – 252/108. 
Чисельний розв'язок рівнянь РГ без використання -розкладу приводить до 
значення   0,47. З урахуванням наближення Вагнера в рівнянні стану з'яв-
ляється додатковий член 
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p p
  

 

    
       

   
.                  (3.144) 

Поправки, що містять показник Вагнера, є наближенням масштабної теорії, 
тому вони однакові для всіх систем, що належать до одного й того ж класу універса-
льності.  

Як зазначалося вище, при описі реальних рідин у широкому діапазоні 
термодинамічних параметрів, окрім не асимптотичних, необхідно враховува-
ти також асиметричні поправки до симетричного скейлінга, які пов'язані з 
відсутністю інваріантності енергії відносно зміни знака параметра порядку. 
Наслідком цього є ненульове значення (на відміну від моделі Ізінга й гратча-
стого газу) корелятора параметра порядку (густина) – енергія 

 

                                               2( )Ep E p
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.                                  (3.145) 

Метод обчислення поправок, які пов'язані з асиметрією термодинаміч-
них параметрів реальних рідин, уперше запропонував Покровський на основі 
так званої алгебри флуктуючих величин. Існування ненульового корелятора 
(3.145) дозволяє представити р і Е у вигляді лінійної комбінації величин, від-



 95 

повідних симетричним моделям  
 

                                        0 0p p v E   ,    0 0E up E    ,                          (3.146) 
 

де нижнім індексом позначено величини, що належать до симетричної моделі 
гратчастого газу, u i v – константи перетворень. При цьому поля в симетрич-
них моделях 0 і 0, спряжені величинам p0 i E0, можуть розглядатися як 
лінійні комбінації польових змінних  i  реальної рідини: 
                                          0 u     ,    0 .                                  (3.147) 

Використання такого підходу дозволяє отримати рівняння стану у ви-
гляді  

                                          1
2 1 2 2 1 2/ /p h f h h vh g h h     .                       (3.148) 

Перший доданок у виразі (3.148) є основним, а другий описує основну аси-
метричну поправку. Прямим наслідком рівняння (3.148) є асиметрія кривої співі-
снування поблизу критичної точки, зокрема – сингулярність її діаметра, тобто 
середнього арифметичного від густини співіснуючих фаз рідини й пари за даної 
температури:  

                                             1
1 2 2( ) / 2 (1 )c B       .                             (3.149) 

Аналогічний вигляд асиметричної поправки може бути отриманий з ви-
користанням методу РГ безпосередньо з гамільтоніана системи, при враху-
ванні в ньому члена, пропорційного кубу параметра порядку. 
 

3.3. Гравітаційний ефект 
 

Теорія гравітаційного ефекту. Далеко від критичної точки "рідина –
 пара" сприйнятливість до зовнішніх факторів мала, тому гравітаційне поле 
майже не впливає на фізичні властивості систем. Але при підході до критич-
ної точки ізотермічна стисливість прямує до нескінченності, і тому гравіта-
ційні сили породжують різкий розподіл різних властивостей речовини, на-
приклад густини, за висотою посудини – гравітаційний ефект. 

Дослідження гравітаційного ефекту дозволяє дістати Р–V–Т (або μ–ρ–Т), 
дані у вузькому інтервалі тисків поблизу критичного значення, який збігаєть-
ся з абсолютною похибкою сучасних вимірювань тисків. Це особливо важли-
во в безпосередній близькості до критичної точки, де похідна ( / )TP   на-
стільки мала, що незначні відхилення, які мають місце при прямому вимірю-
ванні тиску, можуть призвести до істотних помилок у вимірюваній густині 
або пов'язаних з нею властивостях досліджуваної речовини.  

Уперше розрахунок профілю густини за висотою ρ = ρ (h, T) для одно-
компонентних речовин у гравітаційному полі був запропонований ВДВ [1], 
який на основі класичної теорії критичних явищ дістав кубічну форму крити-
чної ізотерми. Подальший розвиток класичної теорії критичних явищ мав мі-
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сце в роботах Голика, Шиманського, Чалого, Альохіна, в яких виявлена висо-
тна та температурна залежність відхилення густини від її критичного значен-
ня. Більш послідовний опис гравітаційного ефекту в рамках симетричної тео-
рії масштабних перетворень проводився в асимптотичних межах тільки за 
виділеними термодинамічними напрямками (критична ізотерма, крива співіс-
нування, критична ізохора). Разом з тим більш загальний підхід можливо по-
будувати завдяки використанню параметричного представлення масштабного 
рівняння стану.  

Спроби некласичного опису гравітаційного ефекту базуються на відмові від 
основного положення теорії Ландау про аналітичність термодинамічного потен-
ціалу і його похідних в цьому випадку, з використанням замість класичного рів-
няння виразу [20] 

                                                 1
1 1 ,

T

a b        
                                 (3.150) 

враховуючи, що в системі "рідина - пара", яка перебуває в гравітаційному 
полі, у локальному наближені має місце співвідношення  
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 ,                                 (3.151) 

де Δμ = μ(ρ, Т) – μ(ρкр, Т) – безрозмірне відхилення хімічного потенціалу від 
його значення на критичній ізохорі, z = ρкpgH/ρкр – безрозмірна висота, яка 
відрахована від рівня максимального градієнта густини, можна отримати:  

а) в околі критичної ізотерми 
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б) в околі критичної ізохори  
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в) в околі кривої співіснування  
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Більш послідовне описання [21] гравітаційного ефекту можна провести в 
рамках симетричної теорії масштабних перетворень з використанням асимп-
тот масштабних функцій h(x), g(y):  

а) в околі критичної ізотерми  
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б) в околі критичної ізохори  
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;                  (3.156) 

в) в околі кривої співіснування  

                                 , 1 ...zz const sign  z



 
       

  
.                     (3.157) 

У рамках симетричної теорії масштабних перетворень формули (3.155) – 
(3.157) можуть бути отримані з масштабного рівняння  
                                                 ( , ) | | ( )z U     ,                                       (3.158) 

де φ(U) – масштабна функція аргументу U = z/|τ|βδ, яка має такі асимптоти:  

                 1/

,
,

0

U при  z критична ізохора
U U при  z критична ізотерма

const, при  z критична співіснування



 

   
    
  

         (3.159) 

Такий опис гравітаційного ефекту проводиться в асимптотичних облас-
тях тільки за виділеними термодинамічними напрямками (критична ізотерма, 
крива співіснування, критична ізохора). Більш загальний підхід можливий 
завдяки використанню параметричного представлення масштабного рівняння 
стану. При цьому не слід виділяти певний конкретний термодинамічний на-
прямок, але кінцеві формули мають тоді більш громіздкий вигляд.  

Інша можливість загального підходу для опису гравітаційного ефекту іс-
нує завдяки завданню явного вигляду масштабної функції h(x). У рамках РГ-
підходу явний вигляд масштабної функції h(x) одержано для ізінгоподібної 
системи в квадратичному за ε наближенні:  
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де А = –0,847, U(ε) = 16πε2/3.  
Окремим випадком такого підходу є формули (3.158), (3.159). Дійсно, в 

околі критичної ізотерми розклад виразу ln(U/2 + 2x/U) формули (3.160) у ряд 
за степенями малої величини з урахуванням формули (3.155) приводить до 
формули (3.158). В околі критичної ізохори з масштабного рівняння стану й 
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явного вигляду функції h(x) виразу (3.160), з урахуванням оцінки критичного 
показника 21 / 6 25 / 324       випливає, що  
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z zz sign z
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де  2217 .
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При ε = 1 у квадратичному наближенні γ = 1,24; β = 0,34; с = 0,39. Під-
становка цих значень у формулу (3.161) показує, що вони неістотно відрізня-
ється від формули (3.89) лише показником поправочного доданка. 

Дослідження гравітаційного ефекту традиційними методами. Дослі-
дження розподілу різних фізичних властивостей за висотою цікаві тим, що 
дозволяють прослідкувати зміну їх поблизу критичної точки у вузькому ін-
тервалі тисків, який збігається з абсолютною похибкою вимірювання тиску 
кращими сучасними манометрами. Це особливо важливо при вимірюваннях 
поблизу критичної точки, де похідна ( / )TP   настільки мала, що незначні 
похибки, які мають місце при прямому вимірюванні тиску, можуть призвести 
до істотних похибок у густині і пов'язаних з нею властивостях речовини. На 
сьогодні відомо, що при Т > Тс у замкнутій посудині спостерігається плавна 
зміна густини однокомпонентних речовин за висотою, причому максимальна 
різниця густини становить (10÷25) % для посудини висотою ~ 10 см. Основна 
ж зміна густини відбувається у вузькому шарі ~ 10-1 см. Тому проведення 
прецизійних вимірювань профілю густини за висотою прямими методами (як, 
наприклад, методом мікропоплавків) значною мірою ускладнено. У зв'язку з 
цим у сучасних експериментах із дослідження критичного стану речовини з 
урахуванням гравітаційного ефекту використовуються різні непрямі методи. 
Систематичні дослідження такими методами почались проводитись одночас-
но Вайнбергом і Шнайдером, Лоренценом, Пальмером, Шиманською і Ши-
манським, причому далі найбільше поширення дістали оптичні [22], ємнісні 
[23], п'єзометричні [24] методи.  

Одним з основних оптичних методів дослідження критичного стану є ті-
ньовий метод Теплера, що базується на різній заломлюючій здатності світло-
вого променя в неоднорідному середовищі. Далі за виміряним показником 
заломлення n можна розрахувати густину середовища ρ за співвідношенням 
Лоренц - Лоренца  

                                                 
2

2

( 1) 4 ,
( 2) 3 A
n M N
n


  
 

                                      (3.162) 

де α – поляризованість молекули; М – молярна маса; NA – число Авогадро. 
Рівняння (3.18) одержане для систем з неполярними сферичними моле-

кулами і сталою поляризованістю. Разом із тим згідно з сучасними уявлення-
ми рефракцію R = (n2 – 1)М/(n2 + 2)ρ вважають сталою величиною в однорід-



 99 

ному середовищі, де радіус кореляції флуктуацій густини в багато разів мен-
ший за довжину хвилі падаючого випромінювання. Дійсно, в експериментах 
Шиманської була виявлена слабка залежність рефракції бензолу від темпера-
тури. Поведінка ж рефракції в температурному інтервалі 10-3 < | τ | < 10-5 точ-
но не визначена. Експерименти на аргоні і водні показали наявність слабкої 
залежності R = R(ρ).  

Безпосередньо вимірюваною величиною в методі Теплера є зміщення 
a  перетину світлового променя з фокальною площиною, визване прохо-

дженням променя крізь неоднорідну речовину. Це зміщення на основі методу 
Теплера і формули Лоренц - Лоренца може бути пов'язане з градієнтом гус-
тини ∂ρ/∂z  

                                                    2

6 ,
2

nMfW da
dzR n


 


                                      (3.163) 

де f – фокусна відстань оптичної системи; W – товщина зразка.  
За даними ( , )Ta z  можна знайти значення градієнта густини (∂ρ/∂z)Т у 

будь-якій точці зразка, а потім чисельним інтегруванням визначити профіль 
густини Δρ(z,τ). Наявність критичної опалесценції і зростання викривлення 
траєкторії світлового променя при проходженні крізь неоднорідне середови-
ще значної товщини дещо ускладнює застосування методу Теплера для до-
слідження критичного стану речовини. Не дивлячись на ці ускладнення, оп-
тичний метод Теплера дозволив уперше якісно вивчити гравітаційний ефект і 
одержати велику інформацію про форму кривої співіснування і критичної 
ізотерми, про поведінку стисливості речовини. При цьому нормування експе-
риментальних даних з метою одержання абсолютних значень вимірюваних 
фізичних величин можливе завдяки використанню додаткових методів (на-
приклад, методу опорних призм).  

Іншим оптичним методом дослідження критичного стану є метод моле-
кулярного розсіяння світла. У таких експериментам досліджується розсіююча 
здатність речовини, яка характеризується коефіцієнтом розсіяння R або кое-
фіцієнтом екстинції Σ:  

                                                 ,

0 0

; ,WI IR    e
I V I
                                        (3.164) 

де інтенсивності: І0 – падаючого, І – пройденого, Іθ,φ – розсіяного пучків, V – 
розсіюючий об'єм. Для коефіцієнта розсіяння теорія Релея - Енштейна дає 
вираз  

                                      
4

2 20
2 sin ,

16

 
     

P Б T
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kR K TK                        (3.165) 

де k0 = (2π/λ)sin(θ/2) – хвильове число; θ, φ – кути розсіяння. У критичній то-
чці стисливість КТ нескінченно велика, що призводить, згідно з рівнянням  

                                                1 ,Б TnK TK n G r dr                                    (3.166) 
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до далеко діючого характеру кореляційної функції G(r). У класичній теорії 
Орштейна - Церніке за великих r функція G(r) має вигляд G(r) – ехр(–rК)/2, 
де К – обернений радіус кореляції. У цій теорії для коефіцієнта розсіяння діс-
тали вираз  

                                               
12

21O Ц P E
kR R
K



 

 
  

 
.                                   (3.167) 

У рамках теорії масштабних перетворень Фішер [12] запропонував запи-
сати G(r) у вигляді A exp(–RK)/r1+η. Тоді узагальнення (3.18) дає 

                                               
12 2

21 ,P E
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                                   (3.168) 

де для критичного показника кореляційної функції η експериментально оде-
ржані значення η = 0,06÷0,11.  
 

Дослідження розсіяння світла поблизу критичної точки "рідина - пара" 
проводилось у ряді робіт. Експериментальне вивчення розсіяння світла з ура-
хуванням гравітаційного ефекту було виконане Альохіним, Голиком, Ши-
манським. У цих дослідженнях пучок світла проходив у вертикальному на-
прямку за віссю кювети з досліджуваною речовиною. Температурна залеж-
ність розсіяння під кутом 90° вивчалась на різних висотах. При такій поста-
новці експерименту у вимірювану інтенсивність розсіяння необхідно вносити 
поправки, які враховуватимуть послаблення світлового потоку і вплив вто-
ринного розсіяння. Ця задача ускладнюється тим що поблизу критичної точ-
ки розсіююча здатність середовища під впливом гравітаційного поля стає не-
однаковою за висотою. Розрахунок багатократного розсіяння світла виконав 
Чалий. Вивчення температурної і висотної залежності інтенсивності розсіян-
ня світла дає змогу дістати інформацію зокрема і про рівняння стану поблизу 
критичної точки. Виявилось, що цей метод найбільш ефективний при дослі-
дженні ізотермічної стисливості, а також температурної і польової залежності 
радіуса кореляції флуктуацій густини. Методом розсіяння світла Альохіним і 
Крупським було проведено перевірку гіпотези подібності й досліджено фун-
кціональний вигляд асимптотик (3.159), масштабної функції (3.158). Виявле-
но і досліджено лінію екстремумів сприйнятливості при сталих висотах, уз-
довж яких поведінка різних термодинамічних властивостей середовища ана-
логічна поведінці відповідних властивостей уздовж виділених термодинаміч-
них напрямків. 

 

Ємнісні методи вивчення розподілу густини базуються на використанні 
зв'язку між густиною речовини та її діелектричною проникністю ε. Такий 
зв'язок задається рівнянням Клаузіуса - Мосотті  

 
 

                                                        1 4
2 3

  


  
.                                         (3.169) 
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Застосування рівняння (3.20) для обчислення густини p(z, T) за даними з 
ε(z, τ) пов'язане з тими самими труднощами, що й застосування рівняння Ло-
ренц - Лоренца в оптичному методі Теплера. Як правило, у додаткових екс-
периментах визначається температурна і густинна залежність виразу ρ(ε –
 1)/(ε + 2) далеко від критичної точки. Очікується, що при цьому густинна 
залежність  слабша, ніж аналогічна залежність для показника заломлення. 
Проте поведінка діелектричної проникності при підході до критичної точки 
ще недостатньо вивчена. Існують теоретичні оцінки, згідно з якими для непо-
лярних рідин (∂ε/∂ρ)Т→Ткр може бути нескінченною величиною. 

 

Вимірювання ємнісним методом дають усереднені значення густини до-
сліджуваної речовини між пластинками конденсатора. Коли відстань між 
пластинками мала, то застосування набору конденсаторів дозволяє вивчити 
профіль густини за висотою завдяки одночасному вимірюванню   в декіль-
кох точках за висотою зразка. Одним з основних труднощів одержання Р – ε –
 Т даних є вимірювання тиску Р на рівні конденсатора. Для зменшення похи-
бки в Р, пов'язаної з наявністю гідростатичного тиску в капілярі, який з'єднує 
конденсатор і манометр, як правило, у подібних експериментах капіляр роз-
міщувався горизонтально. Застосування ємнісної методики для низьких тем-
ператур пов'язане з меншими труднощами, ніж застосування оптичних методів. 
Тому Р – ε – Т дані були основним джерелом інформації про критичні явища в 
Не3 і Не4 [25]. Критичні тиски цих речовин низькі, тому проблеми, пов'язані з 
деформацією вимірювальних конденсаторів під дією тиску, відсутні. Проте 
для речовин з високими критичними тисками такі проблеми істотні. Так, в 
експериментах Вебера [26] при вивченні O2 поблизу критичної точки слід 
було провести додаткове вивчення впливу тиску на форму конденсаторів. 

 

При деяких визначених умовах традиційний п'єзометричний метод та-
кож може бути використаний як для безпосереднього одержання Р – ρ – Т 
даних досліджуваної речовини, так і для побічного вивчення гравітаційного 
ефекту, його впливу на Р – ρ – Т дані. Як правило, при цьому застосовуються 
п'єзометри сталого об'єму. Основним їхнім недоліком є відсутність можливо-
сті плавної зміни густини досліджуваної речовини, що є істотним при дета-
льному вивченні околу критичної точки. Це можна усунути, використовуючи 
п'єзометр постійно-змінного об'єму. Для зменшення впливу гравітаційного 
ефекту на одержувані значення густини в п'єзометричній методиці треба ви-
користовувати посудини малої висоти, проте при цьому зростають вимоги до 
точності вимірювання об'єму п'єзометра. З іншого боку, зменшення висоти 
робочої комірки повністю не усувають впливу гравітаційного ефекту. Так, в 
експериментах Макаревича, Соколової, Іванова [27] висота п'єзометра стано-
вила 5 мм. Максимальна зміна густини, зумовлена гравітаційним ефектом, 
при таких висотах 10 %. Пов'язані з цим похибки у визначенні густини співі-
снуючих фаз призводять до зменшення кривизни кривої співіснування. Інший 
шлях дістати правильні Р – ρ – Т дані п'єзометричним методом полягає в вра-
хуванні гравітаційного ефекту розрахунковим шляхом. Такі дослідження і 
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розрахунки провели Благой та Зозуля [28] за допомогою п'єзометра, висота 
якого була 75 мм. Проте застосування розрахункового способу врахування 
гравітаційного ефекту вимагає, як мінімум, знання рівня розміщення границі 
розділу фаз в п'єзометрі.  

Не дивлячись на існування як принципових, так і технічних труднощів 
застосування різноманітних традиційних методів дослідження критичного 
стану, цими методами отримано великий об’єм  інформації про поведінку 
речовини поблизу критичної точки "рідина - пара". Застосування тих чи ін-
ших методів, очевидно, оптимальне тільки для вивчення певних властивостей 
речовин і зміни інтервалів термодинамічних параметрів. Так, застосування 
ємнісного методу виправдане для вивчення критичних станів за низьких тем-
ператур; оптичного методу Теплера – для вивчення профілю густини за висо-
тою речовин із неполярних молекул; методу світлорозсіяння – для вивчення 
температурної залежності радіуса кореляції флуктуацій густини; традиційно-
го п'єзометричного методу – для отримання Р – ρ – Т даних у більш далекій 
від критичної точки області термодинамічних параметрів. Існуючі методи 
дослідження доповнюють, а в деяких випадках і корегують один одного. Од-
нак, зважаючи на цілком певні обмеження, існуючі для кожного із традицій-
них методів, був розроблений метод визначення профілю густини за висотою 
з даних по пропусканню теплових нейтронів крізь зразок [47]. Як і будь-який 
з методів, він має цілком певні можливості, які разом з тим істотно допов-
нюють описані вище традиційні способи дослідження критичного стану. 

Дослідженню критичних явищ у рідинах та рідинних системах, які мо-
жуть бути проведені за допомогою нейтронної діагностики, присвячені робо-
ти [29 - 65]. 
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4. НЕЙТРОННА ДІАГНОСТИКА РІДИН ПОБЛИЗУ 
КРИТИЧНОЇ ТОЧКИ ПАРОУТВОРЕННЯ 

 
4.1. Нейтронний метод вивчення гравітаційного ефекту 

 
Теорія розсіяння нейтронів щільними газами і рідинами була розвинута 

Ван Ховом 1, який пов'язав двічі диференційовані перерізи розсіяння пові-
льних нейтронів з просторово-часовими кореляційними функціями. Задавши 
взаємодію нейтрона з ядром псевдопотенціалом Фермі   22 ( ) /U r a r m   , 
Ван Хов отримав зв'язок між двічі диференційованим перерізом розсіяння та 
просторово-часовою кореляційною функцією 

 

                         
2 2

0

exp
2

d a N K Ei qr t G r drdt
d dE K

          


  
 

, (4.1) 

 

де   – переріз розсіяння;   – тілесний кут; E  – енергія нейтрона; N  – чис-
ло розсіювачів; a  – довжина розсіяння Фермі; 0q K K 

   – зміна хвильового 
вектора нейтрона;  ,G r t  – просторово-часова кореляційна функція Ван Хо-

ва. У загальному випадку  ,G r t  є комплексною функцією,  Re ,G r t  
  по-

в'язана з флуктуаціями густини, тоді як  Im ,G r t  
  – визначає дисипацію 

локального збурення густини системи. У класичних межах  >
2 Bk T
  функція 

 ,G r t  має простий зміст функції густини ймовірності і може бути представ-
лена у вигляді  

                                            , , ,d SG r t G r t G r t    , (4.2) 

де  ,dG r t  – парна кореляційна функція,  ,SG r t  – автокореляційна функція, 
які в статичному наближенні ( 0t  ) мають вигляд  SG r  ;  dG g r . По-
вний переріз розсіяння може бути представлений у вигляді суми когерентно-
го та некогерентного перерізів, а саме:  
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причому  
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 (4.5) 

 

де дужки ...  означають усереднення за спіновими станами відповідних час-
тинок. Виконавши аналіз виразу (4.5), Ван Хов зробив висновок, що поблизу 
критичної точки "рідина – пара" не очікується істотних змін  ,SG r t , а тому і 

змін 
2

noncohd
d dE



. Наближення до критичної точки повинне проявлятися в коге-

рентному перерізі розсіяння у зв'язку з появою кореляції макроскопічних 
флуктуацій густини. Для когерентного перерізу розсіяння нейтронів Ван Хов 
дістав такий вираз:  
 

                                      
 

2 2
0

2 2
00 0

4log 1
N

coh

a K
kr K

  
   

 
, (4.6) 

 

де 0r  – характерна довжина, яка мало змінюється при зміні густині й темпе-
ратури; 1

0 ck R  – обернений радіус кореляції; 0K  – хвильове число. Відпові-
дно до виразу (4.3) когерентне розсіяння повільним нейтронів для всіх речо-
вин залежить як від близькості стану до критичного, так і від довжини хвилі 
падаючих нейтронів. При підході стану речовини до критичного стану коге-
рентний переріз розсіяння зростає, що є аналогом критичної опалесценції сві-
тла.  

 

Оскільки когерентний переріз є частиною повного перерізу розсіяння 
(див. (4.3)), то і його зміна при підході стану речовини до критичного в тій чи 
іншій мірі впливає на повний переріз розсіяння. Для різних речовин за певної 
довжині хвилі нейтронів співвідношення когерентного й некогерентного пе-
рерізів різсіяння різне. Спінова залежність ядерних сил, ізотопний склад ядер, 
що розсіюють, призводить до некогерентного розсіяння. Таке розсіяння для 
речовин, що містять у своєму складі водень, є переважним. Так, для 2 6C H  
далеко від критичної точки когерентний переріз розсіяння становить ~2% від 
повного перерізу розсіяння повільних нейтронів, а для 2CO  за тих самих 
умов вони приблизно рівні. Тому за певного вибору зразка вплив "нейтронної 
критичної опалесценції" може бути або незначним (як у випадку 2 6C H ), або 
істотним.  

 

Теоретичні дослідження розсіяння нейтронів на флуктуаціях густини, 
що виникають у системі "рідина – пара" поблизу критичної точки, було вико-
нано Паташинським і Покровським 2 з використанням алгебри флуктуючих 
величин. Автори дістали вираз для температурної похідної диференційного 
когерентного перерізу розсіяння нейтронів 
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2 2

1 22d 4 1
coh Vd Cm g T bf q f q

ab
        

  


,   (4.7) 

 

де a , b  – константи, що характеризують досліджувану речовину, 
  1,5

1f q bq ,   3,5 1,5
2 ~f q q q  . З виразу (4.7) випливає, що переріз когере-

нтного розсіяння у критичній точці має пік з нескінченною похідною. Ця си-
нгулярність визначається сингулярною поведінкою теплоємності VC  при під-
ході до критичної точки. Зауважимо, що формула (4.7) справедлива і для роз-
сіяння світла. При цьому аналогом перерізу розсіяння в оптиці є коефіцієнт 
екстинції. Аналіз виразу (4.7) показує, що когерентне розсіяння на відміну від 
некогерентного не ізотропне: розсіяння на малі кути значно перевищує розсі-
яння на значні кути. Цікавою є і залежність перерізу когерентного розсіяння 
від довжини хвилі нейтрона.  

У рамках нейтронних досліджень критичного стану може бути проведе-
ний також аналіз спектру розсіяння нейтронів. Розширення квазіпружного 
піка, яке відбувається внаслідок розсіяння теплових нейтронів на досліджу-
ваному зразку, дозволяє вивчати поведінку коефіцієнта самодифузії за зна-
чень часу спостереження в межах t ~ 1110  c . Так, за допомогою методу бери-
лієвого фільтра перед детектором було вивчено розширення берилієвої гра-
ниці при розсіянні теплових нейтронів в етані поблизу критичної точки 

35,2 10  eVBRE    "рідина – пара". Проведені вимірювання вказали на відсут-
ність аномалії в поведінці коефіцієнта самодифузії поблизу критичної точки 
"рідина – пара" за значень часу спостереження в межах t ~ 125 10  c . 

 

У випадку, коли когерентний переріз розсіяння малий, нейтронний ме-
тод може бути використаний для дослідження гравітаційного ефекту в систе-
мі "рідина – пара". При цьому профіль густини за висотою може бути визна-
чений у результаті вимірювання повного перерізу в геометрії пропускання на 
різний рівнях зразка. Методика таких досліджень була розроблена на кафедрі 
молекулярної фізики Київського університету ім. Т. Г. Шевченка разом із 
співробітниками Лабораторії нейтронної фізики ОІЯД (Дубна). Перші дослі-
дження гравітаційного ефекту нейтронним методом були проведені на імпу-
льсному реакторі ІБР ОІЯД 3. Від реактора ІБР пучок нейтронів, висотою 
2,4 мм  пропускався крізь плоский зразок з етаном, вміщений у термостат. 
Інтенсивність пучка, який проходить крізь зразок, вимірювалась за допомо-
гою пропорційного лічильника та стандартної електроніки. Миттєва швид-
кість рахування була порівняно низькою ( 310  імп/с ), тому поправки на про-
рахунки реєструючої апаратури не вводились. 

 

Зразок з термостатованим контейнером вміщався на підйомник, який до-
зволяв плавно переміщати зразок за висотою в пучку нейтронів. Положення 
контейнера за висотою вимірювалось з похибкою 0,2 мм.  Система термо-
статування дозволяла підтримувати постійною температуру зразка з похиб-
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кою 0,005 K   протягом доби. Для дослідження профілю густини за висо-
тою зразка вимірювались інтенсивності падаючого пучка 0I  та пучка, що 
пройшов, I  теплових нейтронів при різних положеннях зразка відносно пуч-
ка нейтронів. Виділення теплового максимуму із повного спектра нейтронів 
проводилось за методом часу прольоту з використанням схеми "часових во-
ріт", яка спрацьовує від стартового імпульсу реактора. 

 

За допомогою нейтронного методу дослідження гравітаційного ефекту в 
системі "рідина – пара" отримано дані про профіль густини етану та двоокису 
вуглецю з висотою за різних температур, а також про температурну залеж-
ність положення границі поділу фаз за різних значень середньої густини за-
повнення зразка етаном чи двоокисом вуглецю. 

 

Реалізація критичного стану речовини пов'язана з деякими труднощами, 
які накладають додаткові вимоги щодо вибору методів дослідження критич-
них явищ. Ці методи не повинні вносити істотних змін у термодинамічний 
стан речовини, що в значній мірі стосується станів, близьких до критичного. 
З іншої боку, такі методи повинні мати високу точність вимірювання фізич-
них параметрів. Цим вимогам відповідає нейтронний метод дослідження кри-
тичного стану речовини за використання теплових нейтронів з енергією 

2 110 10   еВ. Поява нейтронного методу стала можливою завдяки бурхли-
вому розвитку реакторобудування і техніки нейтронного експерименту. У 
сучасних атомних реакторах щільність потоку нейтронів в активній зоні ста-
новить 11 1610 10  нейтрон/см·с. Такі щільності потоку дозволяють за реаль-
ний час експозиції дістати значення вимірюваних величин (густини, концент-
рації і т. д.) з необхідною статистичною похибкою.  

 

Суть методу пропускання повільних нейтронів полягає у вивченні інтен-
сивності вузького пучка нейтронів, що проходить крізь зразок на висоті зраз-
ка h . Оскільки ймовірність взаємодії нейтрона з ядром у шарі товщиною dl  
становить  N h dl  (  N h  – число атомів в одиниці об'єму,   – повний пе-
реріз взаємодії), то послаблення пучка при проходженні нейтронів крізь шар 
речовини становить  dI IN h dl   . Інтегруючи попереднє рівняння і при-
пускаючи 0I I  при 0l  , дістанемо 

 

                                                    
0

N h lI I e  ,  (4.8) 
 

або  

                                                    ln P N h l  ,  (4.9) 
 

де 0/P I I  – пропускання зразка; 0I , I  – відповідно інтенсивності падаючо-
го пучка нейтронів та пучка нейтронів, що пройшов крізь досліджувану речо-
вину.  
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Ті чи інші методи дослідження рівноважних макроскопічних властивос-
тей речовини можуть вносити істотні або незначні зміни в термодинамічний 
стан речовини, тому розглянемо питання про локальну зміну температури 
зразка T  за умови пропускання повільних нейтронів. Для розрахунку ско-
ристаємось співвідношенням  

                                                        ET
cm


  ,   (4.10) 

де c  – питома теплоємність речовини; m  – маса досліджуваного шару речо-
вини; E  – передана нейтроном енергія.  

Оцінимо число нейтронів N , що беруть участь в обміні енергією з мо-
лекулами речовини протягом часу експозиції, як число нейтронів, що вибули 
з прямого пучка протягом часу t :  0N I I t  . Розглянемо випадок пружно-
го ядерного розсіяння нейтронів з енергією E . Тоді зміна енергії молекули є 

n

n

EM
M M

, де nM , M  – маса нейтрона і молекули відповідно. З формули 

(4.10) випливає оцінка зміни температури зразка  
 

                                                 
 

0 .n

n

I I tEM
T

cm M M


 


  (4.11) 

Скористаємося параметрами проведеного експерименту з дослідження 
гравітаційного ефекту в 2CO  ( 221,1 10  ДжE   , 1,51  Å, 102 ct  , 
 0 103 нейтрон/сI I  , товщина зразка 210  мl  , поперечні розміри зразка 
після колімації 6 20,5 10  м  ). Підстановка цих даних, а також табличних для 
теплоємності й густини 2CO  до формули (4.11) дає 10 17 T K   . Це зна-
чення T  є досить малим у порівнянні з досягнутою на сьогоднішній час по-
хибкою стабілізації температури досліджуваної речовини поблизу критичної 
точки (~ 610  K ) або флуктуацією температури, передбаченою термодинаміч-
ною теорією флуктуацій. Таким чином, проведена оцінка показує, що метод 
пропускання повільних нейтронів не вносить істотних змін у термодинаміч-
ний стан досліджуваної речовини. Усереднення мікроскопічних властивостей 
речовини (переріз взаємодії повільних нейтронів з окремою молекулою речо-
вини) за об'ємом дозволяє в методі пропускання повільних нейтронів перейти 
до макроскопічної характеристики речовини 

 

                                                        *1
0

hI I e  ,  (4.12) 

де *  – коефіцієнт послаблення нейтронного пучка. Цей коефіцієнт може бу-
ти визначений експериментально за відомими значеннями густини. У реаль-
ному експерименті для врахування послаблення пучка стінками контейнера і 
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зразка необхідно додатково виконати вимірювання пропускання системи без 
досліджуваного зразка. До того ж кожне вимірювання інтенсивності пучка 
нейтронів повинне супроводжуватись вимірюванням за допомогою монітора 
середньої потужності реактора за час експозиції. Тоді формули для обчис-
лення густини за вимірюваними значеннями інтенсивності мають такий ви-
гляд:  

               
 

 
1

0
0

1 2 1 2 10
0 0

ln ;    ;    ln
i h i hih a a a a a

i i h i



 

             
     

, (4.13) 

де    I h
i h

M
  – нормована на показання монітора інтенсивність пучка нейт-

ронів, що пройшов крізь заповнений зразок на висоті h ; 0i  – нормована інте-
нсивність прямого пучка; 0

0i  та  0i h  – ті ж величини при вимірюваннях з по-
рожнім зразком; 0i

  та  i h  – ті ж величини за умови перегріву зразка 

(T ~ cT ) і визначеній густині заповнення m
V

  , де m  – маса досліджуваної 

речовини, V  – внутрішній об'єм зразка. Множник 1a  враховує внесок у про-
пускання стінок контейнера і зразка, множник 2a  обернено пропорційний 
коефіцієнту послаблення пучка нейтронів * .  

Перші дослідження гравітаційного ефекту в індивідуальних речовинах за 
допомогою пропускання повільних нейтронів було виконано на реакторі ІБР 
ОІЯД. Далі ці дослідження були продовжені на реакторі ВВР-М Інституту 
ядерних досліджень НАН України (Київ).  

 
4.2. Температурна залежність положення границі поділу "рідина – пара" 

 
Дані про температурну залежність положення границі поділу "рідина – 

пара" (меніску) можна отримати водночас із вимірюванням профілю густини 
речовини за висотою посудини. Проте, як правило, така інформація раніше не 
приймалась до уваги і не оброблялась. Разом з тим дані про рух меніска при 

cT T  істотно доповнюють дослідження розподілу густини за висотою по-
близу критичної точки "рідина – пара" 4.  

У загальному випадку переміщення границі поділу "рідина – пара" (ме-
ніска) за зміни температури ct T T   у посудині кінцевої довжини із серед-
ньою густиною заповнення досліджуваною речовиною   описується рівнян-
ням, яке є законом збереження речовини в посудині постійного перерізу 

                                     
 

 
 2

1

0

0

, ,
h t

l g
h t

h t dh h t dh H


      ,   (4.14) 
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де  ,l h t  і  ,g h t  – залежність густини рідини й пари від висоти й темпе-

ратури, що є розв'язками рівняння стану  , , 0F T    разом із законами гід-
ростатики; h  – висота, відрахована від рівня меніска; 1h , 2h  – координати 
нижньої та верхньої точок посудини.  

За відсутності гравітаційного поля рух меніска у замкнутій посудині ви-
значається нахилом діаметра кривої співіснування, і при c    і 0t   грани-
ця поділу "рідина – пара" зникає посередині посудини. Розглянемо рівняння 
(4.14) за відсутності гравітаційного поля. У реальних умовах це наближення 
еквівалентне тому, що ми нехтуємо гравітаційним ефектом, і справедливе при 

210  t K . Тоді рівняння (4.14) спроститься, а саме 

                                                 1 2l gh t t h t t H        (4.15) 

або, використовуючи тотожність 1 2H h h  , маємо  

                                                  
 

   
1 .g

l g

th
H t t

  

 

   (4.16) 

Скористаємось емпіричним правилом "прямолінійного діаметра" у ви-
гляді  

                                         1
2c g l g ct t t t          ,   (4.17) 

де постійна   визначає нахил "прямолінійного діаметра". Тоді із рівнянь 
(4.16) та (4.17) дістанемо 
 

                                   
       

11 .
2

c c

l g l g

th
H t t t t

   
  

   
   (4.18) 

За умови критичного заповнення зразка ( c   ) останній доданок у рів-
нянні (4.18) зникає. Коефіцієнт   для всіх досліджуваних речовин від'ємний, 

тому при 0t   * 11 0
2

hl
H

   , тобто меніск знаходиться нижче середини по-

судини. Оскільки l g  ~ t  , то при 0t  , * 0l  , тобто меніск прямує до 

середини посудини за законом *l ~ 1t  . Як показали останні експеримента-
льні й теоретичні дослідження, правило "прямолінійного діаметра" є певним 
наближенням більш загальної залежності  t   ~ nt , де 0,1n  . Непрямолі-

нійність "діаметра" кривої співіснування дещо змінить залежність *l ~ 1t  , 
проте за відсутності гравітаційного поля (а точніше, за дуже малих значень 
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поля гравітації) при критичному заповненні посудини меніск все ж таки зни-
кає посередині посудини, оскільки *l ~ 1 nt  . 

Визначимо інтервал середніх густин заповнення, для яких за наявності 
гравітаційного поля можлива реалізація 4 критичного стану речовини в по-
судині. Для цього запишемо рівняння (4.14) у вигляді  

                                       
2

1

0

0

1
z

l g
cz

dz dz L


 
      
  ,  (4.19) 

де l c
l

c

 
 


, g c

g
c

 
 


 – відхилення густин рідини і пари від критич-

ного значення; c

c

ghz
p


  – польова змінна; 1

1
c

c

ghz
p


 ; 2

2
c

c

ghz
p


  – нормовані 

значення координат верхньої і нижньої границь посудини; c

c

gHL
p


  – нор-

мована висота посудини; g  – прискорення вільного падіння; cp  – критичний 
тиск. Підставимо в рівняння (4.19) вирази для l  та g , отримані для кри-
тичної ізотерми з урахуванням першої асиметричної поправки до відомого 
рівняння критичної ізотерми “простого скейлінгу”, а саме:  

                                          
1/

(1 )/
0

0

;p

z
C z

b


  

   
 

 (4.20) 

                                          
1/

(1 )/
2 0

0

z
C z

b


  

    
 

, (4.21) 

де  ,   – критичні індекси, значення яких складають відповідно 4,46 ; 1,84  з 
точністю до квадратичних по   доданків ( 4 d   , де d  – розмірність прос-
тору). 

Знайдемо густини заповнення B  та H , за яких при 0t   меніск зникає 
відповідно у верхній ( 1 0z  ) і нижній ( 2 0z  ) межах посудини 

 

                                              1/ (1 )/
1 11 ;B c b L C L         (4.22) 

                                              1/ (1 )/
1 11H c b L C L       ,  (4.23) 

 

де   1 1
1 01b b       , 1 0 1

C C 


 
, причому 1b ~ /L  . 
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За густин заповнення, які задовольняють умові B H     , у посудині 
має можливість реалізуватись критичний стан. Знаючи залежність  B L  і 

 H L , легко визначити вказаний вище інтервал густин заповнення 
1/

12B H b L     . Виявляється, він є залежним від висоти посудини, приско-
рення вільного падіння та властивостей досліджуваного зразка. Так, для по-
судини висотою 0,2 м,H   заповненої 2 6C H , при нормальному прискоренні 
земного тяжіння 0,2B H c     .  

Виконавши нескладні перетворення, з формул (4.22) та (4.23) дістанемо 

                                            (1 )/
1

1 1 .
2 B H c C L          (4.24) 

Вираз (4.24) є аналогом "сингулярного діаметра" кривої співіснування 
"рідина – пара" в координатах "густина – польова змінна". Досліджуючи за-
лежності середніх густин заповнення B  і H  від нормованої висоти посуди-
ни, можна визначити асиметричну поправку до "простого скейлінгу" у фор-
мулах (4.20), (4.21).  

Якщо в околі критичної ізотерми за умови ( ) / 0c cT T T     ввести в 

формули (4.20) та (4.21) температурну поправку  1/ 1 /
0d z     та проінтегру-

вати вираз (4.19), можна отримати вирази для густин B  і H , аналогічні фо-
рмулам (4.22) та (4.23) з лінійними температурними поправками. При цьому 
крива співіснування в координатах "густина заповнення – польова змінна" 
для 0   знаходитиметься всередині подібної їй кривої для 0  , як це пока-
зано на рис. 4.1. За 0   буде справедлива наведена раніше формула (4.24) 
сингулярного діаметра кривої співіснування в координатах "густина запов-
нення – польова змінна". В околі критичної ізотерми неважко дістати вираз 
для наведених температур, за яких меніск досягає верхньої або нижньої гра-
ниці посудини: 

                                    
1/( )

1/ /
1 1

1
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  (4.25) 
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,  (4.26) 

де   1
1 0 1 1 / 1 /d d


       . 

При двох заповненнях посудини з однаковими за абсолютними значен-
нями відхиленнями середньої густини заповнення від критичного значення 

H B   , тобто абсолютне значення безрозмірної температури проходження 
меніском нижньої границі посудини менше, ніж абсолютне значення темпе-
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ратури проходження меніском її верхньої границі. З виразів (4.25), (4.26) ви-
пливає, що 

                                               1/ /1

1

.H B
C L
d

      (4.27) 

Оцінки, проведені для вказаного вище випадку, дають, що для двох зна-
чень з однаковими відхиленнями густини заповнення від критичного безроз-
мірна температура досягнення меніском дна посудини при c    менша, ніж 
абсолютне значення безрозмірної температури проходження меніском при 

c    верхньої границі посудини на 0,3 K . Ці оцінки узгоджуються з експе-
риментальними спостереженнями руху меніска в етані.  

 

 
 

Рис. 4.1. Визначення інтервалу густин заповнення, для якого можлива реалізація 
критичного стану (     c c

B H ) і меніска     B H . 
 
Результати експериментальних досліджень температурної залежності 

положення границі поділу "рідина – пара" у замкнутій посудині за умови на-
ближення температури системи до критичної показали (рис. 4.2), що залеж-
ність положення меніска від температури та середньої густини заповнення   
містить досить велику інформацію про форму ізотерм та кривої співіснування 
"рідина – пара", причому ці дані істотно доповнюють результати, що випли-
вають з аналізу залежності  ,h T   . 

 

На реакторі ІБР ОІЯД методом пропускання повільних нейтронів були 
проведені вимірювання температурної залежності положення границі поділу 
фаз в етані в широкому температурному інтервалі, що включає критичну те-
мпературу, для десяти середніх густин заповнення в інтервалі 
0,86 1,12c c     . Зразок з етаном було термостатовано та розміщено у ву-
зькому пучку нейтронів з висотою 30,5 10  м  з можливістю переміщення за 
висотою зі змінним кроком   35 0,05 10  м  .  
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Рис. 4.2. Температурна залежність положення меніска в етані для 3,  г/см : 

1 – 0, 2192 ; 2 – 0, 2048 ; 3 – 0,1995 . 
 
При підході до границі розділу фаз крок переміщення зразка за висотою 

вибирався мінімальним: 30,5 10  м.  Вихідною інформацією експерименту 
були: температура та градієнт температури за висотою зразка, інтенсивність 
пучка нейтронів до і після зразка, показання моніторного лічильника, середня 
густина заповнення етаном зразка, висота досліджуваного шару етану відно-
сно визначеного рівня.  У результаті вимірювань дістали профіль пропускан-
ня нейтронів зразком з етаном за різних температур і середніх густин запов-
нення.  

Криві висотної залежності пропускання для 3 30,231 10  г/см    показа-
но на рис. 4.3. Далеко від критичної температури, коли гравітаційний ефект 
відсутній, криві висотної залежності пропускання мають вигляд "сходинки 
пропускання". Нахил "сходинки" (рис. 4.4), отриманий при переміщенні пуч-
ка нейтронів з рідкої фази в газову, пов'язаний в основному з шириною пучка, 
яка є 30,5 10  м  за висотою зразка. Для кожної кривої висотної залежності 
пропускання на вказаній ділянці знімали ~100  точок із кроком 30,05 10  м , 
що дозволяло з похибкою 30,1 10  м  визначати положення середини стрибка 
пропускання, яке приймалось за положення меніска відносно середини зраз-
ка, а також повну висоту стовпа досліджуваного етану, яка становила 0,2 м.  
Слід відзначити, що кожну точку по температурі було отримано в результаті 
тривалого термостатування з похибкою 0.005 K . 

Досліджуваний етан мав 0,05 % домішок, про що свідчив його хромато-
графічний аналіз, проведений у кінці експерименту. Така кількість домішок 
не могла істотно вплинути на положення меніска, тому виявлений нами не-
монотонний рух меніска та зникнення його нижче середини посудини при 

c   , очевидно, є наслідком наявності гравітаційного ефекту в посудині 
скінченої висоти.  
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Рис. 4.3. Залежність пропускання нейтронів від висоти зразком з етаном  
при температурі ,T C : 1 – 21, 204 ; 2 – 26,543 ; 3 – 30,754 ; 4 – 31,685 ;  

1 відн. од. = 55 10  м. 
 

 
Рис. 4.4. Визначення положення границі поділу фаз в етані за профілем  

пропускання нейтронів при 21,304 T C  , 1 відн. од. = 55 10  м.  
 
Немонотонний рух меніска й зникнення його нижче середини посудини 

при c    можна пояснити в рамках розширеної теорії масштабних перетво-
рень, яка враховує асиметрію критичної ізотерми і кривої співіснування "рі-
дина – пара". Знайдемо рівень зникнення меніска при 0   і c   . Для рід-
кої і газової відгалужень критичної ізотерми маємо відповідно вирази (4.20), 
(4.21). У виразах (4.20), (4.21) ми обмежились урахуванням лише першої 
асиметричної поправки до відомого рівняння критичної ізотерми, "простого 
скейлінга".  
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Підставляючи формули (4.20) та (4.21). до рівняння (4.19) при 0  , діс-
танемо для відхилення меніска від середини посудини * 1/ 2 /il z L   вираз у 
лінійному за z  наближенні 

                                             
  

1/ /2
0 0*

0

/ 2
.

2 1 1
C b L  






     
  (4.28) 

В околі критичної ізотерми, вводячи у формули (4.20) та (4.21) поправку 
 1/ 1 /z     в результаті інтегрування (4.19), дістанемо для c    такий ви-

раз:  

                                            * 0
0 1/( ) .

1
l

const L


  
 

  (4.29) 

Із фізичних міркувань збільшення   з ростом   випливає, що у фор-
мулі (4.39) 0const  . Тоді аналіз отриманого виразу дає, що з ростом   при 

0   величина *
0  зменшується, тобто меніск наближається до середини 

посудини.  
Отже, проведений розрахунок у рамках розширеної теорії масштабних 

перетворень підтверджує немонотонне переміщення меніска зі зменшенням 
 , що спостерігається експериментально при критичному заповненні зразка. 

У температурній області, де 1/( ) 1z    , меніск наближається до середини 

посудини за законом *l ~ 1 n . Далі він проходить через екстремум при 
1/( )z   , а потім починає віддалятись від середини посудини відповідно до 

формули (4.28) при 1/( )z   ~1. При 0   границя поділу фаз зникає на рів-
ні, що визначається формулою (4.28), а саме нижче середини посудини. До-
сліджуючи рух границі поділу "рідина – пара" в замкнутій посудині при на-
ближенні температури до критичної, можна розрахувати значення критичних 
параметрів досліджуваної речовини c , cT . Для наближених розрахунків мо-
жна скористатися правилом "прямолінійного діаметра" кривої співіснування. 
Суть такого наближеного методу визначення критичних параметрів полягає у 
визначенні c , cT  за даними про проходження меніском середини посудини 
для трьох відомих густин заповнення 1 , 2 , 3  посудини досліджуваною 
речовиною. Прецизійні вимірювання показали, що при відомому значенні cT  
похибка у визначенні c , пов'язана з екстраполяцією "прямолінійного діаме-
тра" при 0  ,близько, ~ 0,4 %. Ця похибка, очевидно, і є похибкою просто-
го наближення методу визначення c . Такі оцінки є вкрай важливі для зраз-
ків, критичні температури та тиск яких мають великі значення.  



 119 

Більш точне визначення критичної густини речовини 5 можна провес-
ти, досліджуючи температурну залежність положення меніска в замкнутій 
посудині при різних  . З цією метою дістанемо вираз для температурного 
зміщення меніска від середини посудини в рамках розширеної теорії масшта-
бних перетворень.  

Згідно з висновками масштабної теорії критичних явищ поблизу кривої 
співіснування 

                             0 1 2

0 1 2 3 ;p B B B B L             (4.30) 

                            0 1 2

0 1 2 3 .c B B B B L              (4.31) 

Підстановка цих виразів у формулу (4.19) дає 

                                      1

0 2

1

0 2 3

/ 12 .cB
L B B B L



  

    


    

  (4.32) 

Вибираючи температурний інтервал так, що, з одного боку, неасимпто-
тичний доданок малий 2 0

2 0B B    , а з іншого – гравітаційний ефект ще 

не впливає на рух меніска 0

0 3B B    , з виразу (4.32) дістанемо  

                                           1

0

1

0

/ 12 .cB
L B





    




  (4.33) 

Відповідно до формули (4.33) у вказаному інтервалі температурна зале-
жність положення меніска в логарифмічному масштабі при c    є лінією 
симетрії, відносно якої симетрично розміщуються лінії аналогічних темпера-
турних залежностей для однакових за модулем, але різних за знаком 
( ) /c c    . Отже, пошук критичної густини досліджуваної однокомпонент-
ної речовини можна звести до знаходження вказаної лінії симетрії. Такий 
спосіб визначення критичної густини запропоновано Л.А. Булавіним. Темпе-
ратурний інтервал, що задовольняє вказаним властивостям, є 3 210 10    , 

оскільки при цьому 1 0 2
1 0 10B B     , а гравітаційний ефект зневажливо ма-

лий. 
На рис. 4.5 у подвійному логарифмічному масштабі наведено експери-

ментальні дані температурної залежності зміщення меніска від середини по-
судини за умови різних густин заповнення. Згідно з формулою (3.25) критич-
ній густині відповідає 5 лінійна залежність  *

1 0lg lnl const     . Як 
видно відхилення   від c  на 0,05 % призводить до істотного викривлення 
лінійної залежності *lg l ~ ln   в температурному інтервалі 3 210 5 10     , 
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що дозволяє з указаною похибкою вибирати значення критичної густини до-
сліджуваної речовини із масиву даних про рух меніска серед набору різних 
густин заповнення. Це і є оцінка похибки знаходження значення критичної 
густини за методом Булавіна 6. 

 
 
 

Рис. 4.5. Температурне зміщення меніска в 
етані при 3,  г/см : 1 – 0, 2050 ; 2 – 0, 2054 ; 

3 – 0, 2056 ; 4 – 0, 2058 ; 5 – 0, 2060 ; 
6 – 0, 2066 ; 7 – 0, 2103 . 

 

Абсолютне значення густини 
заповнення визначалось вимірю-
ванням маси етану і об'єму зразка. 
Використовуючи табличні зна-
чення густини води, методом най-
менших квадратів був визначений 
об'єм зразка:   699,85 0,3 10   м3, 
в температурному інтервалі 
 10 40 C  . Перехід від більш 
високої густини заповнення до 
більш низької здійснювався випу-
сканням газу у відшарований об'-
єм, який займав випущений газ 
при  атмосферному  тиску й тем-
пературі 20 C . Кожен  перехід  до 
нової  середньої густини запов-
нення  супроводжувався  контро-
льним зважуванням зразка з ета-
ном. При масі етану в зразку ~20 г 
випускання ~ 6 30,5 10  м  газоподі- 

 

бного етану призводить до зменшення густини заповнення на 0,1%. Набір 
відтарованих об'ємів   6 3500, 250,100, 50,10 10  м  дозволив плавно підійти 
до очікуваної критичної густини заповнення. Проведена оцінка повної відно-
сної похибки визначення густини заповнення показує, що вона не перевищує 
0,5 %.  
 

Таким чином, знайдена методом руху меніска критична густина етану 
  3 30,2058 0,0010 10  кг/мc    . Це значення добре узгоджується з іншими 

літературними даними 3 30,2055 10  кг/мc    та 3 30,2065 10  кг/мc   , що, 
очевидно, підтверджує правильність запропонованого методу визначення 
критичної густини. Аналогічним чином визначена критична густина 2CO : 

  3 30,4685 0,0009 10  кг/мc    .  
Відповідно до формул (4.32) та (4.33) рух меніска при наближенні тем-

ператури до критичної і c    повністю визначається асиметрією фізичних 
властивостей рідкої і газової фаз: зміщення меніска від середини посудини 
пропорційно відношенню асиметричних доданків до симетричних доданків 
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розширеного рівняння кривої співіснування. У зв'язку з цим метод руху мені-
ска, який є різницевим методом, має бути чутливим до температурної залеж-
ності асиметричних поправок асимптотичного рівняння кривої співіснування. 
Крім того, визначення критичної густини за даними про рух меніска дозволяє 
за цими ж самими даними досліджувати форму кривої співіснування. 

Дійсно, відповідно до формули (4.33) для двох густин 1 , 2 , для яких 

c c      ,  

                                  0* * 1
1 1 2 2 0, , 2 / 1 .cB             (4.34) 

З метою визначення критичного показника за даними про рух меніска 
була побудована залежність  * *

1 2lg l l ~ lg   для 3 3
1 0,1782 10  г/cм    та 

3 3
1 0,2335 10  г/cм   . Знайдене методом найменших квадратів значення 

0 0,337 0,006    одержане з урахуванням похибки в значенні критичної те-
мператури. Критична температура для етану  32,197 0,005cT C    визнача-
лась за зникненням стрибка у пропусканні нейтронів при переході з однієї 
фази в іншу.  

 

Метод руху меніска дозволяє досліджувати характер сингулярності діа-
метра кривої співіснування "рідина – пара" 7. Сучасні теорії критичних 
явищ передбачають сингулярну поведінку діаметра кривої співіснування: 

d ~ 1 n , де для різних варіантів розширеної теорії масштабних перетворень 
n   , 02n   , 0n     . У квадратичному за   наближенні ці теоретичні 
передбачення для показника температурної залежності кривої співіснування 
1 n  відповідно дорівнюють 0,92 , 0,68 , 0,96 . Підстановка характерних 
експериментальних значень  , 0 ,   у вираз для 1 n  дає 0,86 0,93 ; 
0,64 0,72 ; 0,89 0,99  відповідно. Для визначення степеня сингулярності 
діаметра кривої співіснування були оброблені дані про рух меніска в етані за 
густини заповнення, що дорівнює критичній, у температурному інтервалі 

3 210 5 10     . Відповідно до формули (4.33) при c    маємо  

                                                011
0 1

2 .nl B B
L

    (4.35) 

 

Обробка кривої 4 на рис. 4.5 з метою визначення показника температур-
ної залежності руху меніска дала 01 0,57 0,04n     з урахуванням похи-
бки вимірювання  , l . Знайдені значення 0  і 01 n   дозволяють зробити 
висновок, що в температурному інтервалі 3 210 5 10     , 
1 0,91 0,05n   , а це свідчить про сингулярність діаметра кривої співісну-
вання етану 7.  
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4.3. Форма критичної ізотерми рідин 
 
Дослідження рівноважних властивостей індивідуальних речовин побли-

зу критичної точки "рідина – пара" проводились методом пропускання пові-
льних нейтронів. Як об'єкт дослідження було обрано 2 6C H  і 2CO , рівноважні 
властивості яких поблизу критичної точки пароутворення систематично ви-
вчались іншими методами. Обрані речовини підлягали очищенню з подаль-
шим хроматографічним аналізом. Етан вміщував такі домішки: 

2 2O N 0,02  %, 4CH 0,012 %, 2 2C H 0,002 %, 3 6C H 0,008 %. Двоокис 
вуглецю – 2 2O N 0,05  % ( %  об'ємні).  

 

Метою вимірювань було отримання для різних температур в інтервалі 
 8 40 C   кривих залежності пропускання нейтронів шаром 2 6C H  або 2CO  
від рівня, на якому знаходився досліджуваний шар. На рис. 4.6 наведено оде-
ржані криві для декількох температур при дослідженні етану. Вимірювання 
проводились після тривалого часу термостатування (~ 52 10  с). При цьому 
відхилення температури зразка від заданої не перевищували 0,001 K . Вважа-
лось, що рівноважного розподілу густини за висотою зразка при даній темпе-
ратурі досягли, якщо результати повторного вимірювання профілю пропус-
кання в межах випадкових похибок збігалися з результатами попереднього 
вимірювання. За швидкості рахування ~ 35 10  нейтрон/с  і часі експозиції ви-
мірювання в одній точці за висотою зразка ~ 310  с  випадкова статистична по-
хибка вимірювання пропускання не перевищувала 0,1%. На кожній кривій 
профілю пропускання знімалось ~100  точок із змінним кроком за висотою 
  35 0,05 10  м  . Зрозуміло, що мінімальний крок за висотою вибирався при 
різкій зміні профілю пропускання. Для зменшення випадкових похибок у 
пропусканні нейтронів, пов'язаних із повільним відходом коефіцієнтів підси-
лення, порогів дискримінації реєструючого тракту після кожного вимірюван-
ня інтенсивності пучка, що пройшов крізь зразок, проводились вимірювання 
прямого пучка нейтронів за допомогою того ж самого детектора нейтронів і 
реєструючого тракту.  

 

Для переходу від пропускання до густини були проведені допоміжні ви-
мірювання пропускання порожнього (відкачаного до 10-3 мм рт. ст.) і запов-
неного етаном зразка при Т ~ Тс, коли густина етану за висотою зразка става-
ла однорідною і відповідала середній густині заповнення зразка. Отримані 
дані про висотну залежність густини етану за різних температур показані на 
рис. 4.7. Випадкова похибка визначення густини зумовлена в основному ста-
тистичною похибкою вимірювання пропускання. Так, наприклад, для крити-
чної густини пропускання шару етану в експерименті становило ~50 %. При 
цьому похибка вимірювання густини, що зумовлена статистичною похибкою 
вимірювання пропускання (0,1 %), становила ~0,15 %. 
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Рис. 4.6. Висотна залежність пропускання нейтронів зразком з етаном при ,T C :  
1 – 31, 297 ; 2 – 31,705 ; 3 –  ; 4 – 32,184 ; 5 – 32, 207 ; 1 відн. од. = 55 10  м. 

 
Геометрія експерименту (відстань від зразка до детектора, положення 

щілинних коліматорів) обиралась таким чином, аби звести до мінімуму ре-
єстрацію багатократно розсіяних нейтронів. Завдяки щілинному коліматору в 
"зоні спостереження" за висотою містився тільки вузький шар (~ 30,5 10  м ) 
досліджуваної речовини. Оскільки розсіяння повільних нейтронів в етані є 
практично ізотропним, то за обраної геометрії і площі детектора 
  4 20,5 2 10  м   внесок багатократно розсіяних нейтронів у потік, що реєст-
рувався детектором, не перевищував 40,5 10 . Отже, похибка вимірювання 
густини, пов'язана з багатократним розсіянням нейтронів, є незначною порів-
няно зі статистичною похибкою.  

 
 

Рис. 4.7. Профіль густини етану за висотою зразка при ,T C :  
1 – 32,361 ; 2 – 32, 257 ; 3 – 32,197 ; 4 – 32,043 ; 5 – 31,940 ; 6 – 31,579 .  
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При вивченні поведінки речовини поблизу критичної точки важливим є 
визначення критичної температури. У проведеному експерименті cT  визнача-
лась при зникненні стрибка густини "рідина – пара". Ми виходили з того, що 
при cT T  за рахунок кінцевих розмірів щілини в профілі пропускання існує 
нахилена прямолінійна ділянка на рівні меніска, висота якого дорівнює ви-
соті сформованого пучка нейтронів. При cT T  теорія гравітаційного ефекту 
передбачає наявність прямолінійної ділянки у висотній залежності густини 
поблизу критичної ізохори, що повинно призвести до збільшення розмірів 
прямолінійної ділянки, яка спостерігається на експериментальних кривих ви-
сотної залежності густини. Справді, при дослідженні гравітаційного ефекту в 
етані (рис. 4.8) для 32,197T C   прямолінійна область постійна і становить 

30,5 10  м , а для 32,197T C   вона збільшується. Так, при 32,200T C   – 
30,18 10  м ; 32,306T C   – 31,7 10  м ; 32,210T C   – 32,2 10  м.  Згідно з 

викладеними вище міркуваннями, за критичну температуру обрано 
 32,197 0,003cT C   . 
 

  
 
 

Рис. 4.8. Ізотерми висотної залежності 
густини етану при T, C : 1 – 32, 210 ;  

2 – 32, 206 ; 3 – 32, 200 .  
 

Рис. 4.9. Визначення критичної темпе-
ратури етану методом Валласа і Май-
ера за ізотермами густини при темпе-
ратурі T, C :1 – 32, 210 ; 2 – 32, 206 ; 3 
– 32, 200 ; 4 – 32,197 ; 5 – 32,153 ;  
6 – 32,122 ; світлі символи – для 

0  ; темні – для 0  . 
 
Таким чином, знайдене значення критичної температури 2CO  
 304,195 0,005  cT K  . Для cT T  показник критичної ізотерми δ в інтерва-

лі густин 0,04 0,1    залишається сталим, що є характерним для критич-
ної ізотерми. При побудові кривих рис. 4.9 враховувалась кінцева ширина 
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пучка нейтронів тобто в логарифмічному масштабі досліджувалася залеж-
ність 4,497 , де mh  – положення меніска, h  – напівширина пучка нейтронів. 

Вивчення критичної ізотерми є однією з найбільш складних задач при 
дослідженні рівноважних макроскопічних властивостей речовини, оскільки 
для її одержання і опису необхідне точне знання як критичної температури, 
так і критичної густини речовини. Дійсно, наприклад, варіація значення кри-
тичної густини на 0,2 %  якісно змінює форму критичної ізотерми. Додаткові 
труднощі пов'язані з необхідністю врахування гравітаційного ефекту. Тому 
основними методами вивчення форми критичної ізотерми були оптичні і діе-
лектричні, а при незначній висоті п'єзометра – п'єзометричний метод. Такі 
дослідження малочисельні, а результати їх часом є суперечливими: спостері-
галась як повна антисиметрія, так і відхилення від неї у протилежні напрям-
ки. Не існує єдиної думки щодо степеневої залежності асиметричного додан-
ку рівняння критичної ізотерми.  

Вебером 8, Валласом і Майєром 9 практично водночас діелектричним 
методом були досліджені критичні ізотерми відповідно 2O  і 3He . За Вебе-
ром, у діапазоні густин 0,5   критична ізотерма 2O  повністю антисимет-
рична. З іншого боку, в аналогічному (очевидно, більш точному) експеримен-
ті Валласа і Майєра було виявлено відхилення критичної ізотерми від симет-
рії для 0,25  . В інтервалі густин 0,02 0,25    форма критичної ізо-
терми 3He  добре описувалась простою степеневою залежністю з 

4,16 0,10   , проте для більш широкого інтервалу густин 0,6   форма 
критичної ізотерми апроксимувалась виразом  

 

                                       1-1 -2
1D D        , (4.36) 

 

де 4,16 0,10   , 1 6,16 0,5   , 2,42D  , 1 0,45D  . 
У роботі Іванова, Федяніна 10 за допомогою  P V T  вимірювань бу-

ло досліджено критична ізотерма 6SF  в інтервалі густин 0,03 0,15   . 
Висота п'єзометра в цих експериментах 5  мм, що природно відбилось на ре-
зультатах вимірювань: поблизу c  у досить широкому інтервалі густин фор-
ма критичної ізотерми була практично лінійною. При цьому значення крити-
чної густини визначалось візуальним методом за зміною напрямку руху мені-
ска. Визначаючи таким чином значення критичної густини, авторам не вдава-
лося задовільно апроксимувати експериментальні дані рівнянням типу (3.28) 
з єдиним першим доданком для обох гілок ізотерми. Така апроксимація ви-
явилась можливою, якщо за значення c  було прийняте значення c

 , знайде-
не екстраполяцією прямолінійного діаметра. Було знайдено параметри апрок-
симації  
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                                        1
1

11D D        , (4.37) 

де 1,70 0,01D   , 1 0,009 0,001D   , 1 0,16 0,02D   ; 4,30 0,01   ; 

1 0,30 0,03   .  
Благой і Зозуля 11 виконали  P V T  дослідження 2N  у більш широ-

кому інтервалі густин 0,65  . Висота п'єзометра в цих експериментах 
0,075  м. Для обчислення величини тиску, яка відповідає середній густині 
заповнення п'єзометра  , враховувався гідростатичний тиск вищих шарів 
рідини. Він знаходився інтегруванням густини за висотою камери в припу-
щенні, що значення густини, яке дорівнює  , знаходиться посередині п'єзо-
метра. При цьому було використано співвідношення 

                                                     .

T

z p
 


  

  

 (4.38) 

Похідна 
z



 визначалась графічним диференціюванням ізотерм. Як і в 

інших  P V T  дослідженнях критичної ізотерми, величина зміни хімічного 
потенціалу   була розрахована з допомогою графічного інтегрування з 
урахуванням термодинамічного співвідношення d SdT VdP     . Вияви-
лось, що при використанні припущення d

c c    значення показника   для 
різних гілок критичної ізотерми були дещо різними: 4,31  , 4,24  .  

Надалі шляхом варіювання c  було знайдене таке значення sym
c , за яко-

го параметри ведучого доданка рівнянь (4.36) та (4.37) стають рівними, тобто 
досягається умова асимптотичної антисиметрії хімічного потенціалу. Знайде-
не симетричне значення критичної густини 0,998sym d

c c   . Експериментальні 
дані описувались виразом 

 

                                        1
1

1D D        , (4.39) 

де 4,28 0,03   , 2,25 0,10D   , 1 6,03 0,16   , 1 1,3 0,2D   , 

1 0,45 0,10D   .  
Таким чином, питання як про існування асимптотичної області антиси-

метрії критичної ізотерми, так і про визначення виду асиметричних поправок 
у значній мірі пов'язане з методом визначення критичної густини. 

Результати пошуку, проведеного методом найменших квадратів, наведе-
ні у [12]. Хід зміни ефективних значень  , D  дає змогу припустити, що 
параметри асимптотичного рівняння критичної ізотерми етану мають значен-
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ня 4,54 0,04   ; 0,157 0,022D    12 з урахуванням похибки визначення 

c . 

 
Рис. 4.10. Критична ізотерма 2CO .  
 

Далі дані з критичної ізо-
терми оброблялись методом 
найменших квадратів за форму-
лою (4.39), причому знайдені 
величини D  і   були зафіксо-
вані.  

Як видно з рис. 4.10 крити-
чна ізотерма етану асиметрична, 
причому при однакових відхи-
леннях густини від критичної 
для 0 ,   більше   
для 0  . З метою визначення 
параметрів асимптотичного рів- 

няння критичної ізотерми був проведений пошук ефективних значень ef
 , 

efD  при наближенні інтервалу апроксимації до вершини ізотерми. 
Аналогічно була проведена обробка критичної ізотерми 2CO , результа-

ти якої наведено на рис. 4.10. Як видно з рис. 4.10 критична ізотерма вугле-
кислого газу асиметрична, причому знаки асиметричної поправки в рівнянні 
(4.39) для 2CO  і 2 6C H  збігаються.  

Отже, в межах похибки експерименту критична ізотерма індивідуальних 
речовин може бути описана в рамках розширеного скейлінгу з включенням 
першої асиметричної поправки до простого скейлінгу 12.  

 
4.4.Форма кривої співіснування "рідина – пара" 

 
Успіхи, досягнуті останнім часом в теорії критичних явищ і фазових пе-

реходів другого роду 13-22, дозволяють вважати принципово вирішеною 
задачу опису рівноважних властивостей індивідуальних речовин в області 
сильно взаємодіючих флуктуацій. На основі теорії масштабних перетворень і 
ренормалізаційної групи вдалося зрозуміти основні закономірності коопера-
тивних ефектів, визваних кореляцією флуктуацій на великих відстанях, обчи-
слити явний вигляд масштабних функцій рівняння стану індивідуальних ре-
човин і чисельні значення критичних індексів в асимптотичне близькому 
околі фазового переходу.  

Істотним питанням в описі рівноважних властивостей індивідуальних 
речовин є границі застосування теорії масштабних перетворень. Відповідь на 
це питання дає відомий критерій Гінзбурга 16, за яким для  ~ Gi  справед-
лива теорія самоузгодженого поля, що нехтує флуктуаціями. Підстановка в 
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критерій Гінзбурга експериментальних даних про радіус кореляції в широко-
му температурному інтервалі 6 210 10     показує, що для індивідуальних 
речовин критерій Гінзбурга прогнозує адекватний опис рівноважних власти-
востей за допомогою теорії масштабних перетворень у широкому температу-
рному інтервалі. У зв'язку з цим виникає необхідність розширення масштаб-
ної теорії критичних явищ (симетричного скейлінгу) шляхом введення в неї 
відповідних не асимптотичних поправок, пов'язаних з описом неасимптотич-
ної області, і асиметричних поправок, які характеризують відмінність реаль-
ної системи від ідеальної (ґратчастого газу). Теоретичне визначення поправок 
до симетричного скейлінгу може бути проведене методом розширених роз-
кладів, методом алгебри флуктуючих величин, методом ренормалізаційної 
групи, методом колективних змінних. При цьому рівняння для кривої співіс-
нування записується як 

 

                                     0 1 2

0 1 2 ...B B B            , (4.40) 
 

де ( ) /c c      , знак " "  відповідає "рідинній" гілці кривої співіснуван-
ня, знак " "  – газовій гілці кривої співіснування. Різні варіанти розширення 
теорії симетричного скейлінгу передрікають відмінні одна від одної поправки 
до асимптотичного масштабного закону для кривої співіснування. Так, на-
приклад, показник ступеню 1  першої асиметричної поправки, яка визначає 
ступінь сингулярності діаметра кривої співіснування, у методі алгебри флук-
туючих величин є 1 1    (  – критичний показник теплоємності), а в ме-
тоді розширеного розкладу 1 02   . Для критичного показника 2  метод ре-
нормалізаційної групи дає 2 0     , де 0,47  , а метод розширеного роз-
кладу 2 0 2     , де 0,62  . Сучасний стан теорії розширеного скейлінгу 
дозволяє обчислити значення і більш високих поправок до симетричного 
скейлінгу. Так, для подальших асиметричних поправок у методі ренормаліза-
ційної групи знайдено 3 1  , 5 1     , 7 2 x     , де x  – новий 
критичний індекс. 

З точки зору експериментальних досліджень кривої співіснування інди-
відуальних речовин є однією з найбільш вивчeниx аспектів рівноважних вла-
стивостей речовини. Разом з тим наявність гравітаційного ефекту – розподілу 
густини речовини за висотою поблизу критичної температури речовини в по-
лі гравітації – істотно ускладнює прецизійні вимірювання кривої співіснуван-
ня і робить ряд експериментальних методів незастосовними для вивчення 
форми кривої співіснування. Так, неврахування гравітаційного ефекту в ме-
тоді  P V T  вимірювань за рахунок усереднення густини за висотою посу-
дини для густини співіснуючих фаз дає завищені значення s

l  і занижені зна-
чення s

g , що деформує вершину кривої співіснування. Частково проблема 
отримання прецизійних даних для співіснуючих густин залишається і в мето-
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дах дослідження гравітаційного ефекту, що пов’язано з одержанням інфор-
мації від досліджуваного шару кінцевої ширини. Так, у кращих експеримен-
тах із дослідження висотного розподілу густини поблизу критичної точки 
діелектричним методом ширина досліджуваного шару становить ~ 0,2  мм. 
Подібні проблеми існують і в оптичних методах.  

Для дослідження форми кривої співіснування 2 6C H  та 2CO  23 викори-
стали метод пропускання повільних нейтронів. Висота сформованого з допо-
могою системи коліматорів пучка нейтронів у різних серіях експерименту 
варіювалась від 1 до 0,5  мм. Поблизу границі поділу фаз дані про пропус-
кання нейтронів отримано з мінімальним в експерименті кроком за висотою 
0,5  мм. Кінцеві розміри пучка нейтронів за висотою приводять до того, що 
одержана в експерименті густина  * ,h t  пов'язана з дійсним значенням 

 ,h t  співвідношенням  

                                           * , ', , ' 'h t h t R h h dh   , (4.41) 

де  , 'R h h  – функція роздільної здатності. Умови колімації в досліді були 
такими, що профіль пучка нейтронів за висотою був близьким до прямокут-
ного. У зв'язку із цим функція  , 'R h h  апроксимувалась одиничним прямо-
кутником з шириною 2 . Рівняння (4.41) при цьому набуває вигляду  

                                          1* , ', '.
2

h

h

h t h t dh




  
   (4.42) 

Величину 2  було взято за ширину на половині висоти кривої 0 /dI dh  
поблизу меніска. Такий опис є неточним, оскільки залежність густини від ви-
соти нелінійна. Більш точний опис вимагає порівняння з дослідом величини  

                                           ',1* , '.
2

h
h t d

h

i h t e dh


 




   (4.43) 

Відносні похибки в густині, що виникли при використанні формули 

(4.42) замість виразу (4.43), мають порядок   21
8 g g d      і в умовах екс-

перименту були досить малі порівняно з похибкою визначення густини 
~ 0,1% , тому при обробці використовувалась формула (4.42).  

Дані про криву співіснування етану, одержані методом пропускання по-
вільних нейтронів, показано на рис. 4.11. Обробка цих даних проводилась 
наступним чином. У температурному інтервалі 4 310 10     дані апрокси-

мувались формулою 0

02
l g

c

B   
 


. За 15  точками у вузькому температур-
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ному інтервалі методом найменших квадратів були знайдені значення 0B , 0  
з урахуванням похибок визначення cT , c : 0 1,73 0,008B   ; 

0 0,339 0,005   . У температурному інтервалі 3 210 8 10      обробка да-

них проводилась за формулою 0 2

0 22
l g

c

B B   
   


 при фіксованих зна-

ченнях 0 1,73B  ; 0 0,339  . Проведений у такий спосіб пошук параметрів 
неасимптотичного доданка рівняння кривої співіснування з урахуванням по-
хибки визначення cT , c  дав 2 0,85 0,05B    і 2 0,88 0,06   . 

Разом з тим указані похибки визначення 2B , 2 , одержані при фіксова-
них значеннях 0B , 0 , не слід вважати повними. Так, задаючи значення 

0 1,65B   і 0 0,334  , які можливі в основному завдяки існуючій похибці 
визначення cT , дістали значення 2 0,55B  ; 2 1,28  . Подальша обробка екс-
периментальних даних проводилась методом найменших квадратів за форму-
лою (4.40). Для підбору вільних параметрів 0B , 1B , 2B , 0 , 1 , 2  задавали 
початковими значеннями вільних параметрів значення 0B , 0 , 2B , 2  відпо-
відно в інтервалах 1,65 1,81 ; 0,334 0,344 ; 0,8 0,9 ; 0,83 0,93 . Початкові 
значення 1  задавались в інтервалі 0,87 0,95 , який визначався методом пе-
реміщення меніска. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4.11. Крива співіснування ета-
ну, що отримана нейтронним мето-
дом при середніх густинах запов-

нення зразка 3,  г/см : 
1 – 0, 2303 ; 2 – | | 0,25  ;  

3 – 0, 2058 ; 4 – 0,1783 .  
 

 
Для будь-якого набору фіксованих початкових значень параметрів їхній 

підбір складався із 15  циклів, у кожному з яких чотири параметра фіксува-
лись, а два інших (у різній комбінації) підбирались. Кроки підгонки i , iB  
вибирались відповідно 0,001; 0,01 . Похибку визначення i , iB  знаходили з 
розкиду їхніх значень при мінімальному значенні 2 . Найкращої апроксима-
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ції було досягнуто при значеннях 0 1,72 0,05B   , 0 0,338 0,06   , 

1 0,76 0,04B   , 1 0,90 0,05   , 2 0,85 0,15B   , 2 0,94 0,17   .  
У температурному інтервалі 5 21,6 10 6 10       обробка даних за кри-

вою співіснування 2CO  дала такі ймовірні значення параметрів апроксимації 
(4.40) та їхніх похибок: 0 1,95 0,06B   ; 1 0,95 0,05B   ; 0 0,347 0,006   , 

1 0,90 0,05   .  
 

Визначене у температурному інтервалі 4 310 10     значення 
0 0,338 0,006    для 2 6C H  і 0 0,347 0,006    для 2CO  узгоджується зі 

значенням 0 0,340 0,002    для аргону; 0 0,340 0,005    для системи "по-
лістирол – циклогексан", 0 0,340 0,003    для ксенону, знайдені в аналогіч-
них інтервалах приведених температур. Можна передбачити, що значення 

0 0,340 0,005    є універсальним при визначенні його в температурному 
інтервалі 4 310 10    . Це значення збігається з теоретичним значенням 

0,340  , одержаним методом ренормалізаційної групи в квадратичному на-
ближенні за 4 d   , де d  – розмірність простору, але відрізняються від 
розрахунків по n-векторній моделі теорії тримірного силового поля 
( 0,325 0,001   ).  

 

У температурному інтервалі 4 310 10     було отримано значення 
1 0,90 0,05    для 2CO  і 2 6C H , яке узгоджується зі значенням 

1 0,77 0,13    для ксенону і 1 0,91 0,02    для фреону-113.  
 

Значення критичних показників рівняння кривої співіснування залежать 
від похибки знаходження  s

l  ,  s
g  , c , cT , а також від методики обробки 

експериментальних даних. Як правило, при обробці даних по кривій співіс-
нування  рівняння (4.40) розбивалось  на  два  рівняння,  що  описують відпо-
відно симетричну й асиметричну частини кривої співіснування, причому до-
стовірність розбиття експериментального масиву даних істотно залежить від 
похибки визначення критичних параметрів c , cT  і особливо від c . На нашу 
думку, найбільш перспективним методом визначення критичної температури 
для індивідуальних речовин є метод руху меніска.  

 

При визначенні критичних індексів і амплітуд симетричних асимптоти-
чних і неасимптотичних доданків рівняння кривої співіснування істотну роль 
відіграє вибір температурного інтервалу, в якому поправка до асимптотично-
го доданка неістотна. Методика такого вибору викладена в роботах Шиман-
ської зі співробітниками. Так, застосування цієї методики для пропілового 
спирту дозволило встановити асимптотичний інтервал температур 

3 21,5 10 3,6 10      , який, очевидно, є досить універсальним для всіх інди-
відуальних речовин. Похибка визначення критичного індексу та амплітуди 



 132 

асимптотичного доданка рівняння (4.39) істотно впливає на похибку визна-
чення першої неасимптотичної та асиметричної поправки в рівнянні кривої 
співіснування, оскільки їхній внесок у формулу (4.39) 

 / 1 10 %nonasymp     в інтервалі температур 2 110 10    , а при набли-
женні до критичної точки їхній внесок стає незначним. У зв'язку із цим для 
визначення виду асиметричної частини рівняння кривої співіснування є перс-
пективним застосування таких методів, які б дозволили автоматично одержа-
ти температурну залежність різниці густий співіснуючих фаз. Саме таким 
методом і є метод руху меніска. 

Однозначне визначення критичних індексів та амплітуд наступних дода-
нків ускладнюється як похибками сучасного експерименту, так і трудноща-
ми, пов'язаними із знаходженням інтервалу температур, у якому внесок на-
ступної поправки незначний порівняно із внеском попередньої. Зауважимо, 
що крива співіснування може бути побудована не тільки в термінах "густина 
– температура", але й у термінах "ентропія – температура" 24. Таке предста-
влення надає додаткове підтвердження 25 класифікації рідкого стану 
26, 27 і поділу класичних рідин на атомарні, молекулярні, іонні та іонно-
електронні.  

 
4.5. Ізотермічна стисливість уздовж критичної ізохори. 

Масштабна функція гравітаційного ефекту 
 
Ізотермічна стисливість, що характеризує відгук системи на зовнішню 

дію, є  

                                          1 1 .T
T T

VK
V P p

             
 (4.44) 

При дослідженні її температурної залежності можливі три підходи. Пе-
рший підхід заснований на зв'язку інтенсивності розсіювання електромагніт-
ного випромінювання з ізотермічною стисливістю. Можливі також дослі-
дження температурної залежності TK  за допомогою оптичного методу Теп-
лера 28, в якому градієнти густини / z  , пов'язані з TK  співвідношенням 

2( / )T c Tz g K     . Крім того, можливе чисельне диференціювання даних 
прямих  P V T  вимірювань. 

 

Значення критичного показника   для стисливості за умови коректної 
постановки експерименту як правило не залежать ні від методу дослідження, 
ні від об'єкта дослідження. Так, наприклад, оптичним методом Теплера і ме-
тодом розсіяння світла 29 були одержані для пентану відповідно значення 

1,25 0,10   ; 1,22 0,05   , а  P V T  дані по 3He  дозволили визначити 
1,18 0,08    у температурному інтервалі 4 13 10 10     . Разом з тим було 
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показано, що нехтування гравітаційним ефектом при одержанні  P V T  
даних дає недостовірні значення критичного показника  . Так, диференцію-
ючи  P V T  дані для 6SF , які отримані за допомогою п'єзометра висотою 
6  мм, було знайдено в температурному інтервалі 3 210 10     

0,16 0,03   , а в температурному інтервалі 4 310 10     0,96 0,03   .  
Проведені з урахуванням гравітаційного ефекту  P V T  дослідження 

2N  дозволили виявити відхилення від простого степеневого закону темпера-
турної залежності TK  в інтервалі 4 17 10 10     . Ці дані апроксимувались 
виразом  

                                       1
12

1c T
T

K
  

        
, (4.45) 

де 1,19 0,01   ; 1 1,8 0,1   ; 13,1 0,5   ; 1 5 1   .  
Нейтронні дослідження гравітаційного ефекту в 2 6C H  дали змогу вивчи-

ти поведінку ізотермічної стисливості вздовж критичної ізохори. Значення 
похідної в (4.45) визначали методом чисельного диференціювання кривих 
профілю густини за висотою при cT T  поблизу c , користуючись співвід-
ношенням  

                                                    .c

c

g h 


  
 (4.46) 

Дані аналізу кривих профілю густини за висотою в температурному ін-
тервалі 4 310 10     показані на рис. 4.12.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4.12. Визначення критич-
ного показника   для етану з 
даних про профіль густини за 

висотою.  
 

 

Апроксимація одержаних даних виразом /      дала змогу визна-
чити 1,21 0,05   ; 2,1 0,4   .  
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Теорія масштабних перетворень передрікає наявність масштабних зако-
нів для поведінки всіх термодинамічних властивостей речовини. Перевірка 
виконання цих законів є однією задачею експериментальних досліджень по-
ведінки рівноважних властивостей речовини поблизу критичної точки. Так 
теорія передрікає масштабний закон для хімічного потенціалу, який можна 
представити у вигляді  

                                                / g y sign    , (4.47) 

де    , ,cT T      , /y    .  
Існує небагато експериментальних робіт, в яких була зроблена перевірка 

масштабного закону (4.47). Так були опрацьовані експериментальні дані для 
2N O , 2CO , 6SF , Xe  за допомогою виразу (4.47). Передбачалась наявність 

для всіх речовин одних і тих самих граничних значень 0,35  , 5  . Авто-
ри виявили, що при 4y    g y ~ y , а при 0,2y  ,  g y ~ y . Така поведінка 
масштабної функції узгоджується з теоретичними передбаченнями її асимп-
тотик. Вивчаючи гравітаційний ефект в циклопентані 29 методом розсіяння 
світла, було побудовано масштабну функцію  * /g y    , в якій в якості 

аргументу використано деяку ефективну масштабну змінну * /y k     ( k - 
константа експерименту).  

Сучасні теорії критичних явищ прогнозують масштабні закони поведін-
ки різних фізичних властивостей при підході до критичної точки. Так, масш-
табне рівняння для гравітаційного ефекту може бути представлене у вигляді 

 

                                                   ,z U     , (4.48) 
 

де ( ) /c c       – безрозмірне відхилення густини рідини або пари від 
критичного значення; /c cz g h p   – обезрозмірена висота h, відрахована від 
рівня максимального градієнта густини, cp  – критичний тиск. У формулі 
(4.48)  U  – масштабна функція аргументу / | |U z   , яка має такі асимп-
тотики:  

                                       
1

    при  ~ ;

  при  ~ ;
  при  0,  0,

U z

U U z
const z





 

  
   

 (4.49) 

де  ,   – критичні показники кривої співіснування "рідина – пара" і критич-
ної ізотерми. Такий опис гравітаційного ефекту проводиться в асимптотич-
них областях, які відповідають виділеним термодинамічним напрямкам (кри-
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тична ізохора, критична ізотерма, крива співіснування). Більш загальний під-
хід в описі гравітаційного ефекту можливий завдяки використанню парамет-
ричного представлення масштабного рівняння стану. При такому описі не 
вимагається виділення конкретного термодинамічного напрямку, проте кін-
цеві формули при цьому мають громіздкий вигляд, який мало підходить для 
порівняння з експериментальними даними. У рамках масштабної гіпотези 
експериментальні дані про гравітаційний ефект, одержані за різних cT T , 
можуть бути зведені до єдиної кривої. З цією метою запишемо рівняння 
(4.47) у вигляді  

                                                z g y sign  


, (4.50) 

де  , /y z      – масштабна змінна;  g y  – масштабна функція, що має 
асимптотики  

                                           
    при  ~ ;
  при  ~ . 

y
g y

y



 

   
 

 (4.51) 

З використанням рівняння (4.50) в інтервалі параметрів 0,03 0,16   , 
4 310 10     було побудовано 30 масштабну функцію гравітаційного 

ефекту в етані, яка представлена на рис. 4.13.  
 

 
Рис. 4.13. Масштабна функція хімічного потенціалу етану, побудована за ізотермами 

висотної залежності густини при ,T C : 1 – 32, 261; 2 – 32, 257 ; 3 – 32, 210 ;  
4 – 32, 200 ; 5 – 32,197 ; світлі символи – для 0  ; темні – для 0  . 

 

Аналіз масштабної функції  g y  показав, що в межах похибок експери-
менту асимптотики (4.51) досягаються при 1y   [   ~g y y ] і при  3y   – 
[(   ~g y y ].  
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Слід відзначити, що при 3,5y   експериментальні дані для 0   і для 
0  систематично відхиляються від єдиної масштабної функції  g y  у 

протилежних напрямках. Це свідчить про необхідність введення асиметри-
чних поправок у феноменологічне масштабне рівняння (4.50).  

 
4.6. Розсіяння нейтронів поблизу критичної точки пароутворення 
 
Інтенсивність розсіяння нейтронів  I q  пов'язана з кореляційною функ-

цією  G r  або функцією розсіяння (структурним фактором)  S q  виразом 
2 

                                          11 1~  
 

 qrI q dre G r S q ,  (4.52) 

де 4 sin
2

q  



 – зміна хвильового вектора нейтрона при розсіянні,   – кут 

розсіяння,   – довжина хвилі нейтрона.  
У загальному випадку структурний фактор залежить від температури і в 

рамках масштабної гіпотези слід представити його у вигляді 

                                                 ,S q A yg x    , (4.53) 

де  g x  – універсальна кореляційна масштабна функція аргументу cx qR  з 
нормуванням  0 1g  , cR  – радіус кореляції,   – критичний показник стис-
ливості.  

Для кореляційної масштабної функції  g x  запропоновано декілька тео-
ретичних наближень, кожне з яких при x   має асимптотичну поведінку:  

                                                          2
1g x C x 

  , (4.54) 

де   – критичний показник.  
Фішер 31 запропонував для масштабної функції  g x  вираз  

                                                1 /221Fg x D x
 

  , (4.55) 

який за малих значень х переходить у наближення, що відповідає теорії роз-
сіяння Орштейна - Церніке 

                                                  12
OC 1 .g x E x


   (4.56) 

Для більших значень x  кореляційна масштабна функція апроксимується 
формулою Фішера - Лангера 32  
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                               2 (1 )/ 1/
1 2 31FLg x C x C x C x           , (4.57) 

де  ,   – критичні показники; 1C , 2C , 3C  – деякі коефіцієнти. Для 2C , 3C  
наближеними методами в тримірній моделі Ізінга знайдено значення 

2 1,773C  , 3 2,745C   . На основі точно розв'язаної двомірної моделі Ізінга 
був проведений аналіз справедливості різних апроксимацій для  g x  залеж-
но від величини x . Однопроцентна похибка апроксимації масштабної функ-
ції  g x  за формулами (4.55) – (4.57) може бути досягнута відповідно при 

1170x  , 4x  , 5,4x  .  
Основною особливістю критичних явищ в індивідуальних речовинах є 

значне зростання флуктуацій густини до великих розмірів ( 3~ 10cR Å), що 
призводить до збільшення інтенсивності розсіяння як електромагнітного ви-
промінювання, так і повільних нейтронів за малих значень передачі хвильо-
вого вектора q . Параметри експерименту з розсіяння зручно аналізувати за 
допомогою 1

cqR  діаграми, наведеної на рис. 4.14. 
 

 
Рис. 4.14 1

cqR  діаграма розсіяння світла та нейтронів при наближенні системи 
до критичного стану. І – низькотемпературна гідродинамічна область ( 1cqR ), 

II – критична область ( 1cqR ); III – високомолекулярна гідродинамічна 
область ( 1cqR ). 

 

У площині 1
cqR  можна виділити три асимптотичні області 33, в яких 

парна кореляційна функція  G r  або її фур'є-образ можуть бути визначені на 
основі вивчення їхньої поведінки у трьох асимптотичних областях, заштри-
хованих на рис. 4.14. Ці області в 1

cqR  просторі задаються виразами: ~ 1cqR  
при cT T ; ~ 1cqR  при cT T . Асимптотичні функції цих областей в cqR  
просторі зшиваються по лініях 2L , на яких 1 1cqR   . Перша і третя з указаних 
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асимптотичних областей відповідають явищам, які відбуваються на відстанях 
r , більших порівняно з радіусом кореляції, і є динамічними областями. Друга 
область належить до явищ, що відбуваються на відстанях, малих порівняно з 

cR , але більших порівняно з міжмолекулярною відстанню a, і є критичною 
областю. Таким чином, для правильного визначення асимптотичної поведін-
ки парної кореляційної функції  G r  або її фур'є-образу при дослідженні 
критичних явищ необхідна постановка таких експериментів, параметри яких 
знаходились би в критичній області 1

cqR  простору. Розсіяння повільних ней-
тронів зручне при вивченні критичної області ~ 1cqR , оскільки порівняно з 
оптичними, у нейтронних експериментах досягаються великі значення q . З 
іншого боку, у нейтронних експериментах задовольняється умова ~ 1qa  або 
еквівалентна їй вимога, за якою на малокутове розсіяння нейтронів не пови-
нні впливати ефекти ближнього порядку в рідинах. Справді, у типових експе-
риментах з когерентного розсіяння повільних нейтронів у рідинах перший 
максимум інтенсивності когерентного розсіяння знаходиться при ~ 2q Å 1 , 
тому при 1q  Å 1  відсутній вплив структурних властивостей рідини на ма-
локутове розсіяння нейтронів.  

На атомному реакторі ВВР-М ІЯД НАН України було проведене експе-
риментальне дослідження температурної залежності малокутового розсіяння 
повільних нейтронів в 2CO  поблизу критичної точки "рідина – пара" 34. 
Вивчалось розсіяння монохроматичних нейтронів із довжиною хвилі 

1,5  Å на кут розсіяння (1,5 0,4)     Критичний стан 2CO  реалізувався 
за критичних параметрів cT , c , визначених раніше при дослідженні 
гравітаційного ефекту в 2CO . При вимірюванні критичного розсіяння в 2CO  
використовувався той самий зразок, що й при дослідженні гравітаційного 
ефекту. Підйомно-переміщуючий пристрій дозволяв вводити в пучок ней-
тронів різні шари досліджуваного 2CO , причому інформація про 
інтенсивність розсіювання нейтронів знімалась з шару завтовшки 0,5  мм. 
При кожній температурі зразка в інтервалі температур 4 21,7 10 1,2 10       
знімалось ~50  точок залежності інтенсивності розсіювання від висоти 
досліджуваного шару. Положення границі поділу фаз визначалось за даними 
з пропускання повільних нейтронів. За час експозиції 2~5 10  с у кожній 
точці за висотою інтенсивність розсіяння в межах похибки експерименту 
 5 10 %  не залежала від висоти досліджуваного шару, але спостерігалась 
температурна залежність інтенсивності малокутового розсіяння від близьких 
до границі поділу фаз шарів (рис. 4.15). Обробка експериментальних даних з 
малокутового критичного розсіяння нейтронів на кривій співіснування 2CO  
за формулами (4.53), (4.56) при 1x   дала змогу визначити критичний індекс 
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ізотермічної стисливості 1,13 0,09   . Температурна залежність малокуто-
вого розсіяння нейтронів поблизу критичної точки "рідина – пара" є окремим 
проявом температурної залежності індикатриси когерентного розсіяння нейт-
ронів. Дійсно, в експерименті з дослідження розсіяння нейтронів в 2CO  знай-
дено, що при підході до критичної точки 2CO  індикатриса когерентного роз-
сіяння повільних нейтронів в інтервалі кутів розсіювання (9,5 116,5)     
істотно деформується, витягуючись в сторону малих кутів розсіювання. 

Цікаво дослідити, чи існує температурна залежність повного перерізу 
взаємодії повільних нейтронів з молекулами речовини. У раніше викладених 
експериментах з дослідження гравітаційного ефекту методом пропускання 
повільних нейтронів передбачалось, що  T   . У протилежному випадку 
цю залежність необхідно враховувати у формулах (4.9), (4.13), що ускладни-
ло б інтерпретацію даних по висотній залежності пропускання  P h  за різних 
температур.  

 
Рис. 4.15. Температурна залежність інтенсивності малокутового розсіяння  
нейтронів в 2CO  за температур, близьких до критичної. Стрілкою вказано  

критичну температуру 2CO . 
 
Оскільки в експерименті з дослідження гравітаційного ефекту при різних 

температурах маса речовини в зразку є величина стала, то з урахуванням роз-
сіяння нейтронів на стінках зразка повний переріз   знаходимо з системи 
рівнянь:  

                                   

0

1

0

exp[ ];
exp[ ];
, exp[ ( , ) ( ) ];

( , ) ,
H

P l
P l N
P h T N h T T x l

N h T S dh m

 
    
    

 


 (4.58) 
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де 0P  – пропускання порожнього зразка; 1P  – пропускання зразка з досліджу-
ваною речовиною при cT T  , коли речовина рівномірно розподілена по 
зразку з чисельною густиною /AN N m  ; m  – маса досліджуваної речови-
ни;   – молярна маса;  ,P h T  – пропускання досліджуваного зразка на висо-
ті h  за температури T ;   – переріз взаємодії повільних нейтронів з молеку-
лами досліджуваної речовини за температури T . Розв'язок системи рівнянь 
(4.58) дає 

                                          

 
0

0

1 0

ln , /
.

ln /

H

P h T P dh
T

H P P

  





 (4.59) 

Підстановка експериментальних даних, одержаних при дослідженні 
гравітаційного ефекту в 2CO , 2 6C H  дає змогу експериментально дослідити 

 T   . Для розрахунку інтегралів висотної залежності пропускання за 
різних температур була розроблена програма для ЕОМ, що складалась із двох 
підпрограм, перша з яких забезпечувала інтерполяцію одержаних експери-
ментальних даних про висотну залежність пропускання за допомогою при-
родного кубічного сплайну, а друга інтегрувала за допомогою сплайн-
квадратури. Результати обробки показані на рис. 4.16. Як видно з рисунка, у 
широкому  температурному  інтервалі, який  включає  критичну температуру, 
переріз розсіяння в розрахунку на одну молекулу 2CO  або 2 6C H  не залежить 
від температури і не має особливості в точці фазового переходу "рідина – па-
ра", що дозволяє в формулах (4.9), (4.13) при врахуванні гравітаційного ефек- 

 

 
 

Рис. 4.16. Температурна залежність / ( )  T  для ● – 2 6C H ; о – 2CO . 
Стрілками на рисунку позначено: 1 – cT  2CO ; 2 – cT  2 6C H . 
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ту вважати  T    35. Отже, метод пропускання повільних нейтронів дає 
змогу коректно досліджувати рівноважні властивості рідин поблизу критич-
ної точки "рідина – пара". 

Разом з тим, обмеженість розмірів рідиною зразка додає нові ефекти в 
рівноважні та кінетичні властивості рідини поблизу критичної точки 36 - 64. 
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5. РІВНОВАЖНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ ПОБЛИЗУ 
КРИТИЧНОЇ ТОЧКИ «РІДИНА - ПАРА» 

 
5.1. Методика вивчення рівноважних властивостей розчинів 

за допомогою пропускання повільних нейтронів 
 
Останнім часом завдяки введенню гіпотези ізоморфізму критичних явищ 

[1, 2] досягнуто значного прогресу в описі фазових переходів у складних 
об'єктах з великим числом незалежних змінних на основі теорії масштабних 
перетворень, розвиненої для системи з ізольованою критичною точкою. 
Згідно з гіпотезою ізоморфізму залежність термодинамічних потенціалів 
указаних об'єктів від відповідним чином вибраних ізоморфних змінних 
повинна мати такий самий функціональний вигляд, як для деякої ідеальної 
системи. Гіпотеза ізоморфізму критичних явищ прогнозує також відмінність 
характеру аномальної поведінки термодинамічних потенціалів розчину 
поблизу критичної точки від характеру аномалій відповідних величин 
однокомпонентної рідини у випадку, якщо термодинамічні змінні, що 
задаються умовами експерименту, не збігаються з ізоморфними змінними 
розчину. 

 

Перевірка висновків, які випливають із гіпотези ізоморфізму, вимагає 
спільних експериментальних даних по теплоємності і стисливості, залежності 
густини розчину від температури та тиску, а також даних про температурну 
залежність парціальної густини і концентрації компонентів розчину на кривій 
співіснування «рідина - пара» в околі критичної точки. На сьогодні, однак, 
існує незначна кількість робіт, присвячених дослідженню концентрації 
бінарних розчинів на кривій співіснування «рідина - пара» і практично 
відсутні експериментальні дані про поведінку парціальної густини 
компонентів бінарних розчинів на цій кривій. Дефіцит указаної 
експериментальної інформації пов'язаний із труднощами її одержання за 
допомогою традиційних методів дослідження критичних явищ. У першу 
чергу ці труднощі пов'язані з необхідністю врахування гравітаційного ефекту, 
а також із створенням ефективного контрасту для спостереження поведінки 
одного компонента бінарного розчину на фоні іншого. При відповідному 
виборі компонентів бінарного розчину задача дослідження характеру 
температурної залежності чисельної густини бінарних розчинів, а також 
парціальної чисельної густини її компонентів може бути вирішена за 
допомогою пропускання повільних нейтронів.  

 

Поблизу критичної точки пароутворення бінарних розчинів унаслідок 
аномального збільшення стисливості речовини в гравітаційному полі виникає 
висотний розподіл як густини розчину  h,T   , так і парціальної 
чисельної густини  1 1n n h,T ,  2 2n n h,T  компонентів бінарного розчи-
ну. Чисельну густину компонентів на кривій співіснування можна одержати в 
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результаті дослідження залежностей  1 1n n h,T ,  2 2n n h,T  за різних 
температур cT T , де cT  – критична температура розчину.  

У методі пропускання повільних нейтронів висотна залежність парці-
альної числової густини компонентів бінарного розчину за різних температур 
може бути знайдена шляхом розв'язання системи рівнянь, кожне з яких 
відповідає певним етапам нейтронного експерименту  

                   

 
 
 

      

0
0 0
1 1

0 1

2 2
0 1 1 2 2

0 1 1 2 2

i i exp l ;

i i exp N x l ;

i i exp N x N x l ;

i h,T i exp N h,T x N h,T x l ,

  

    


     


      

           (5.1) 

де   – макроскопічний переріз взаємодії нейтронів зі стінками зразка товщи-
ною l ; 1 , 2  – переріз взаємодії нейтронів відповідно з молекулами першо-
го і другого компоненту розчину; x  – товщина зразка; 0 0 0

0 0 0i I / M , 

0 0 0i I / M  – нормовані на показання монітора M  інтенсивності пучка нейт-
ронів до і після контейнера при вимірюваннях з пустим зразком; 1

0i , 1i  – ті ж 
величини при вимірюваннях із зразком, заповненим першим компонентом, 
рівномірно розподіленим за об'ємом зразка із середньою парціальною число-
вою густиною 1N , 2

0i , 2i  – ті ж величини при вимірюваннях із бінарною су-
мішшю при cT T , коли густина розчину рівномірно розподілена за всім об'-
ємом зразка; 0i ,  i h,T  – ті ж величини, отримані при проходженні через до-
сліджуваний розчин вузького пучка нейтронів на висоті, відрахованій від рів-
ня положення границі розділу фаз. Середні значення числової густини 1N  і 

2N  визначаються в експерименті за відомими значеннями об'єму зразка V , 
мас 1m , 2m  компонентів розчину в зразку і пов'язані із середньою густиною 
розчину в зразку   (густиною заповнення) виразом  
 

                                        1 2
1 1 2 2

A

m m 1 N N
V N


      ,                        (5.2) 

де AN  – число Авогадро; 1 , 2  – молекулярна маса компонентів.  
Розв'язок системи рівнянь (5.1) має такий вигляд:  
 

                     

   0 1 2
0 2 0

1 0 1 2
20 0

1 1 0
0

1 0
0

i h,T i N h,T i iln ln
Ni i i i

N h,T N .
i iln
i i

   
   

    
 
 
 

           (5.3) 
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У випадку, якщо 1 2    (наявний різкий контраст у нейтронних 
перерізах компонентів розчину), другий доданок чисельника формули (5.3) є 

величиною малою порівняно з першим доданком, оскільки 
1 2

1 2
0 0

i i
i i
 . Тоді 

метод пропускання повільних нейтронів дозволяє досліджувати висотну 
залежність парціальної чисельної густини компоненти з великим нейтронним 
перерізом. Такий випадок може бути реалізований для розчину 3

2CO He  

( 1

2
415




, 3He 5400   б, 
2CO 13   б).  

Для випадку 1 2    у формулі (5.3) другий доданок чисельника не є 
малою величиною і його слід враховувати. Для правильного врахування 
поправочного доданка у формулі (5.3) потрібна постановка допоміжного 
експерименту, який дозволив би дослідити розподіл густини бінарного 
розчину за різних температур. При цьому наявність експерементальних даних 
про чисельну густину розчину  N N h,T  дозволяє провести обчислення 
парціальної чисельної густини компоненти з великим нейтронним перерізом, 
яку неважко дістати з рівняння (5.3)  

 

                    

    1
2

0 2
1

1 1
2 1

0 2

P h,T PN ln N h,T ln
P P

N h,T N
P PN ln N ln
P P

   
   

  
   

   
  

,           (5.4) 

 

де 0P  – пропускання пустого контейнера; 1P  – аналогічна величина при 
вимірюваннях із зразком, заповненим рівномірно розподіленим за об'ємом 
зразка з числовою густиною 1N  першим компонентом розчину; 2P  – та сама 
величина, отримана у вимірюваннях з бінарним розчином при cT T , коли 
суміш рівномірно розподілена за об'ємом зразка із середньою чисельною 
густиною (густиною заповнення) 1 2N N N  .  

У випадку, якщо 1 2   , метод пропускання повільних нейтронів не 
дозволяє дослідити висотний розподіл густини окремих компонентів 
розчину, проте дозволяє коректно досліджувати висотний розподіл густини 
всього розчину      1 2N h,T N h,T N h,T  . Існуюча суттєва залежність 
повного нейтронного перерізу від ізотопного складу речовини робить 
можливим підбір такої пари компонентів бінарного розчину, для якої в 
природних умовах 1 2   , але внаслідок ізотопної заміни 1 2   . Це від-
криває можливість за допомогою методу пропускання повільних нейтронів 
досліджувати температурну і польову залежність як густини розчину, так і 
парціальної чисельної густини його компонентів.  
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5.2. Розподіл густини за висотою в бінарних розчинах поблизу 
критичної точки пароутворення 

 
Експериментальні дослідження гравітаційного ефекту в розчинах 

уперше були проведені за допомогою тіньового методу Теплера. При цьому 
вимірювався висотний градієнт показника заломлення, а потім за формулою 
Лоренц – Лоренца знаходився розподіл густини за висотою. Залежність 
показника заломлення від складу не враховувалась внаслідок подвбності 
питомих рефракцій компонентів розчину. Було встановлено, що поблизу 
критичного стану в камері з висотою 6 см максимальне відхилення густини 
розчину від критичного значення сягає  10 15 % . При близьких значеннях 
питомих рефракцій розподіл густини бінарних розчинів за висотою поблизу 
критичної точки «рідина - пара» може бути досліджений і за допомогою 
розсіяння світла. Дані про висотний розподіл парціальної густини 
компонентів розчину поблизу критичної точки пароутворення в літературі 
відсутні, що пов'язане з труднощами отримання такої інформації. Для 
дослідження гравітаційного ефекту в бінарних розчинах використовувався 
метод пропускання повільних нейтронів. Як об'єкт дослідження були вибрані 
системи 2CO He , 3

2CO He , 2 2 6CO C H , 10
2 3CO BF  за різних 

концентрацій розчинника 2CO . Однією з основних умов для вибору пари 
компонентів бінарних розчинів була наявність сильного нейтронного 
контрасту компонентів ( 3

2COHe   , 
3 2BF CO   ), що дозволяє дослід-

жувати висотний розподіл парціальної чисельної густини компонентів з 
великим нейтронним перерізом. Друга умова для вибору об'єктів пов'язана з 
передбаченнями теорії критичних явищ. Проведений хроматографічний 
аналіз вказав, що чистота розчинника 2CO  99,95 %  Для приготування 
сумішей використовувався газ 10

3BF , який, за паспортними даними, містив 
основну речовину не менше 99,6 % ; зі збагаченням ізотопом 10 B   86 1 % . 
а також газ гелій різного ізотопного складу. 

На реакторі ВВР-М ІЯД НАН України був проведений експеримент по 
дослідженню висотної залежності пропускання повільних нейтронів 
розчинами 2, 46 %  3

2He CO , 2, 46 %  2
2He CO , %  3

2He CO , 
%  2He CO  [3, 4], а також 3,56 %  10

3 2BF CO  і 5,19 %  10
3 2BF CO  

[5]. Досліджуваними речовинами заповнювався алюмінієвий контейнер з 
внутрішнім об'ємом 200 50 10   мм3, який поміщався в контейнер-
термостат, розміщений на підйомно-переміщуючому пристрої. Цей пристрій 
дозволяв уводити зразок у пучок нейтронів з довжиною хвилі 1,5  Å і 
переміщувати його за висотою з мінімальним кроком 0,05 мм . Температура 
зразка вимірювалась за допомогою платинового термометра опору і 
підтримувалась постійною з похибкою 0,001 K . Температурний градієнт за 
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висотою зразка 200 мм  фіксувався 16-спайною мідь-константановою 
термопарою і не перевищував 310  K м . Інтенсивність пройденого крізь 
зразок пучка нейтронів становила 610  нейтрон/хв, що дозволяло протягом 
часу експозиції 5 хв  зі статистичною похибкою 0,1 % визначати пропускання 

зразка за формулою 0

0

IMP
I M

 , де 0I , I  – відповідно інтенсивність падаючого 

пучка нейтронів та пучка нейтронів, що пройшов крізь зразок; 0M , M  – по-
казання моніторного лічильника нейтронів за зміни інтенсивності пучка ней-
тронів відповідно при вимірюваннях падаючого пучка нейтронів та пучка 
нейтронів, що пройшов крізь зразок. 

Унаслідок проведених вимірювань для різних температур одержані 
криві висотної залежності пропускання нейтронів досліджуваними розчи-
нами (рис. 5.1 та  5.2) Час термостатування зразка, необхідний для встанов-
лення рівноважного розподілу густини за висотою (відповідно, й рівноваж-
ного розподілу висотної залежності пропускання) змінювався від 2 год  
далеко від критичной точки ( cT T ) до ~ 50 год  при cT T . Вважалось, що 
рівноважний розподіл густини за висотою досягнутий, якщо результати 
повторних вимірювань профілю пропускання в межах випадкових похибок 
збігалися з результатами попередніх вимірювань.  

Як видно з рис. 5.1, на відміну від даних експерименту по дослідженню 
гравітаційного ефекту в індивідуальних речовинах, пропускання газової фази 
системи 3

2CO He  є меншим, ніж пропускання рідкої фази. Це свідчить про 
переважний розподіл ізотопу 3Не у газовій фазі. Висотна залежність 
пропускання системи 10

2 3CO BF  (див. рис. 5.2) якісно повторює аналогічні 
дані для розчинника 2CO , що свідчить про переважне розміщення 10

3BF  у 
рідкій фазі. Таким чином, маємо два протилежних випадки. В одному мала 
домішка до 2CO  (~ 2,5 %  3He ) має розподіл за висотою, протилежний 
розподілу розчинника, а в іншому випадку мала домішка (~ 6 %  3BF ) 
повторює розподіл розчинника 2CO  за висотою. Значення парціальної число-
вої густини  1N h,T  для компонента бінарного розчину з великим повним 
перерізом   взаємодії повільних нейтронів можна дістати, підставляючи дані 
про пропускання у формулу (5.4). Для розчину 3

2CO He  за малих 
концентрацій 3He  другий доданок формули (5.4) не є малою величиною і 
його необхідно враховувати.  

Правильне врахування поправочного доданкa у зазначеній формулі 
можливе після проведення допоміжного експерименту з дослідження висот-
ної залежності густини розчину  N h,T , який має і самостійний інтерес. Із 
цією метою в контейнер-термостат одночасно зі зразком, заповненим суміш-
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шю 3
2CO He  обраного складу, поміщався інший зразок, аналогічний 

першому, але заповнений 2CO  і сумішшю ізотопів 3He  з такою ж 
концентрацією 2CO , як і в системі 3

2CO He . Суміш ізотопів Не готувалась 
такого складу, аби ефективний повний переріз взаємодії повільних нейтронів 
із "середньою" молекулою розчину ізотопів гелію складав ~14  барн, що 
відповідає перерізу взаємодії повільних нейтронів з молекулою 2CO . Таким 
чином, молекула 2CO  та "середня" молекула розчину ізотопів гелію мали 
однаковий переріз взаємодії з нейтронами, що дозволило визначити чисельну 
густину розчину за формулою 

                                      

 '

0
'
2

0

P h,T
N ln

P
N h,T

Pln
P

 
 
   ,                                     (5.5) 

де 2P  – пропускання розчину 2CO He  при cT T ;  'P h,T  – пропускання 
вказаного розчину на висоті h , відрахованої від рівня розділу фаз «рідина - 
пара» при заданій температурі T . Середня чисельна густина N  як у першо-
му, так і в другому зразку підбиралась такою, аби при cT T  границя поділу 
фаз зникала посередині посудини. 

 

  

Рис. 5.1. Висотна залежність пропускання 
повільних нейтронів зразком, заповненим 

сумішшю 3
297,54 % CO + 2,46 % He  при 

температурах T, K: 1 – 301,273; 2 – 
303,463; 3 – 304,367. 

Рис. 5.2. Висотна залежність 
пропускання повільних нейтронів 

зразком, заповненим 
2 394,81 % CO + 5,9 % BF  при 

температурі T, K: 1 – 299,926;  
2 – 300,417; 3 – 300,596; 4 – 300,640; 

5 – 300,902. 
 

Значення критичної температури розчинів cT  визначалось методом, що 
полягає у знаходженні лінії симетрії залежності відхилення пропускання та 
відхилення висоти від їхніх критичних значень, представлених у логариф-
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мічному масштабі. Для розчину 297,54 % CO + 2,46 % He  критична темпе-
ратура має значення Tc = (304,610±0,009)K, а для розчину 

3
297,54 % CO + 2,46 % He , як випливає з рис. 5.3, критична температура є 

Tc = (304,613±0,007)K. Значення критичної густини розчину 2CO He  
знаходилось по точці перегину критичної ізотерми висотної залежності 
 cN h,T . Так, для розчину 297,54 % CO + 2,46 % He  ця величина була 

  21 -3
cN 6,56 0,02 10  см   . 

Дані про висотну залежність числової густини розчину 2CO He  на 
критичній ізотермі опрацьовувались за формулою  

                                  0 11
0 1z D N N D N

       ,                        (5.6) 
де c cz gh / p   – безрозмірна висота, відрахована від рівня з максимальним 
градієнтом густини;   c cN N h N N   . Для визначення параметрів асим-
птотичного доданка рівняння критичної ізотерми (5.6) був проведений пошук 
ефективних значень  0 cD  ,  0 c

  при наближенні інтервалу апроксимації до 
критичної ізохори за методикою, описаною в розділі . Були одержані такі 
граничні значення цих параметрів: 0D 0,18 0,04  , 0 4,26 0,12   .  

 

 
 

Рис. 5.3. Висотна залежність відхилення логарифма пропускання нейтронів системою 
3

2CO He  від його значення на критичній ізохорі, представлена у подвійному 
логарифмічному масштабі, для температур  T, K : 1 – 304,596 ; 2 – 304,602 ; 

3 – 304,613 ; 4 – 304,620 ; 5 – 304,650 ; 6 – 304,840 . 
 
Далі за фіксованих знайдених раніше значень 0D  і 0  дані про критичну 

ізотерму опрацьовувались за формулою (5.6). У результаті опрацювання за 
методом найменших квадратів одержані ймовірні значення параметрів рів-
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рівняння (5.6), наведено в табл. 5.1. Порівняння результатів про форму 
критичної ізотерми розчину 2CO He  з даними про критичну ізотерму роз-
чинника 2CO  показує, що розчинення малих концентрацій He  в 2CO  не змі-
нює форму критичної ізотерми індивідуальної речовини 2CO . 

 

Наявність інформації про поведінку чисельної густини  N N h,T  роз-
чину 2CO He  дозволила перейти до знаходження даних про парціальну 
густину He  у розчині 3

2CO He . Дані про висотну залежність пропускання 
розчину 3

2CO He  опрацьовувались так: значення парціальної чисельної 
густини  1 1N N h,T  ізотопу гелію, що відповідають знайденим в 

експерименті пропусканням розчину 3
2CO He , розраховувались за 

формулою (5.4) з використанням даних про густину 
     1 2N h,T N h,T N h,T   розчину 3

2CO He , які знаходились за 
формулою (5.5). Отримана таким чином критична ізотерма для парціальної 
числової густини 3He  в розчині 3

297,54 % CO 2,46 % He    показана на 
рис. 5.4.  

 
Таблиця. 5.1. Параметри критичної ізотерми висотної залежності густини CO2 

та густини розчинів CO2-He 
 

Речовина 0  0D  1
  1D  1

  1D  

2CO  4,20 0,10  0, 20 0,03  6,0 0,03  0,17 0,06  6,0 0,03  0, 21 0,08  

2

2, 4 %He
CO
 


 4,26±0,12 0,18 0,04  6,0 0,3  0,18 0,07  6,0 0,3  0, 20 0,09  

2

3,3%He
CO



 4,25 0,12  0,19 0,04  6,0 0,3  0,18 0,07  6,0 0,3  0, 21 0,09  

 
Як видно з рис. 5.4, у межах похибки вимірювання парціальної числової 

густини ( 0,1% ) в інтервалі 1N 0,05   критична ізотерма антисиметрична. 
За великих значень 1N  з'являється асиметрія критичної ізотерми, причому 
для однакових h , відрахованих від рівня максимального градієнта 1N , 

1 1N N    , де " "  та " "  відповідають відповідно рідинній та газовій 
гілкам критичної ізотерми.  

 

Для апроксимації даних про парціальну чисельну густину 3He  на 
критичній ізотермі розчину 3

2CO He  в дусі розширеної теорії масштабних 
перетворень було обрано функціональну залежність  1z z N  , аналогічну 
виразу (5.6) для числової густини розчину  
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                                1* 1* *
0 1 1 1 1z D N N D N

       ,                        (5.7) 

де c cz gh / p   – безрозмірна висота h , відрахована від рівня максимального 

градієнта парціальної чисельної густини 3He ,  c c
1 1 1 1N N N N    – нормо-

вана парціальна чисельна густина 3He , c
1N  – значення парціальної чисельної 

густини 3He  на критичній ізохорі, яке визначалося з аналізу навколокритич-
них ізотерм і складало  c 20 -3

1N 1,56 0,02 10  см    для розчину 
3

2CO 2,46% He  і  c 20 -3
1N 2,10 0,03 10  см    для розчину 

3
2CO 3,30% He .  
 

 
 

Рис. 5.4. Критична ізотерма висотної залежності чисельної густини 3He   
у розчині 3

297,54 % CO 2,46 % He   : ● – 1N ; о – 1N . 
 
Визначення параметрів *

0D , *
0  асимптотичного доданка рівняння (5.7) 

проводилось на підставі аналізу поведінки ефективних значень  *
0 c

D


,  *
0 c


  

при збіжності до точки c
1 1N N  інтервалу апроксимації експериментальних 

даних. При цьому апроксимація критичної ізотерми задавалась рівнянням 

                                         *
0 ef*

0 1 1ef
z D N N     ,                                    (5.8) 

де " "  та " "  відповідають "рідинній" і "газовій" гілкам критичної ізотерми. 
Надалі знайдені визначені значення *

0D , *
0  фіксувались і методом 
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найменших квадратів визначались відсутні параметри рівняння (5.7), 
наведені у табл. 5.2.  

Порівняння значень критичних показників *
0 ,  *

1


  критичної ізотерми 

для парціальної густини 3He  зі значеннями відповідних критичних 
показників критичної ізотерми для густини розчинника 2CO  і розчину 

2CO He  (див. табл. 5.1) показує, що в межах похибки експерименту їхні 
величини збігаються. Від'ємні значення коефіцієнтів *D , одержані при 
опрацюванні експериментальних даних про парціальну густину 3He  у 
розчині 3

2CO He  з використанням формули (5.6), пояснюються діаграмою 
стану розчину: парціальна чисельна густина 3He  у газовій фазі більша, ніж у 
рідкій.  

 
Таблиця 5.2. Параметри критичної ізотерми для парціальної чисельної 

густини 3He у розчині CO2-3He 
 

 

Склад *
0  *

0D   *
1


   *

1D


  *
1


   *

1D


 

2
3

97,54 % CO

2,46 % He



 
 

 
4,19 0,12  

 

 1,85 0,101 
 

 
6,1 0,4
 

 

 47 19   
 
6,1 0,4  
 

 
 39 15 

 

2
3

97,54 % CO

2,46 % He



 
 

 
4, 20 0,11  

 

 2,06 0,10 
 

 
6,0 0, 4
 

 
 56 21   

 
6,0 0, 4  
 

 

 45 17 
 

 

При дослідженні гравітаційного ефекту в розчині 10
2 3CO BF  з метою 

скорочення часу проведення експерименту в контейнер-термостат одночасно 
містились два зразки з різним вмістом 10

3BF  Температурний градієнт за 
висотою зразків 0,2 м  фіксувався 16-спайною мідь-константановою дифе-
ренціальною термопарою і не перевищував 310  K м . Вважалось, що 
рівноважний розподіл речовини за висотою зразка досягнутий, якщо при 
повторних вимірюваннях висотна залежність пропускання  P P h,T  не 
змінювалась. По мірі наближення до критичної точки час термостатування 
збільшувався від ~ 2  до ~ 40  год. Густина заповнення в експериментах обира-
лась такою, що за cT T  меніск зникав посередині зразка. Як показав аналіз 
описаних раніше результатів досліджень гравітаційного ефекту в сумішах 

3
2CO He , у цьому випадку cN N .  
Для знаходження парціальної чисельної густини 10

3BF  у формулу (5.4) 
підставляли дані про пропускання при температурі T  і висоті дослід-
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жуваного шару h  заповненого зразка, а також константи, що визначались із 
допоміжних вимірювань пропускання пустого зразка, зразка, заповненого 
10

3BF  і зразка, заповненого сумішшю 10
2 3CO BF  при cT T . Оскільки для 

досліджуваних розчинів 10
2 3CO BF   2 2 1 1N 0,06 0,09 N     , то у форму-

лі (5.4) другий доданок є малою величиною ~  1 10 % . Врахування цієї ве-
личини без допоміжного експерименту з дослідження висотного розподілу 
густини всого розчину можна провести в такому припущенні. Кількість ком-
понента 10

3BF  у досліджуваних сумішах незначна, тому можна припустити, 
що в досліджуваному інтервалі температур ( 286 306 K ; 

3 22 10 6,2 10      ) густина розчину поводить себе аналогічно густині 
розчинника 2CO . У зв'язку з цим у формулу (5.4) підставлялись дані 

 N N h,T , одержані при дослідженні розчинника 2CO . Так, при дослі-
дженні критичної ізотерми висотної залежності парціальної чисельної густи-
ни 10

3BF  в розчині 10
2 3CO BF  у формулу (5.4) підставлялись дані 

 cN N h,T  для 2CO , розраховані за формулою (5.6), з параметрами рівнян-
ня критичної ізотерми 2CO , що були визначені раніше (див. розділ 4). За 
проведеними оцінками відносна похибка значення парціальної числової гус-
тини 10

3BF  на критичній ізотермі  1 cN h,T  становила 1,3 % . Критична ізо-
терма польової залежності парціальної чисельної густини в розчині 

2 394,81% CO 5,19 % BF    показана на рис. 5.5. Як видно із порівняння 
рис. 5.4 і  5.5, область антисиметрії польової залежності парціальної числової 
густини 10

3BF  на критичній ізотермі розчину 10
2 3CO BF  1N 0,07   дещо 

перевищує відповідну область для системи 2 3CO He  1N 0,05  .  
Значення критичної температури розчину визначали за зникненням 

стрибка парціальної чисельної густини для співіснуючих фаз. Оскільки при 
cT T  за рахунок того, що пучок нейтронів має певну ненульову висоту, 

профіль пропускання на рівні меніска містить прямолінійну ділянку, висота 
якої дорівнює висоті сформованого нейтронного пучка (~ 0.5 мм ). При 

cT T  теорія гравітаційного ефекту передбачає наявність у висотній 
залежності густини прямолінійної ділянки поблизу критичної ізохори, що 
повинно привести до подальшого збільшення висоти прямолінійної ділянки в 
експериментальних кривих  P P h,T  Згідно з викладеним вище уявленням 
визначено  cT 301,840 0,006 K   для розчину 2 396,44 % CO 3,56 % BF    та 

 cT 300,635 0,006 K   для розчину 2 394,81% CO 5,19 % BF   . Аналіз 
навколо критичних ізотерм пропускання Ркр розчину на висоті зникнення 
меніска при cT T  дозволив розрахувати значення критичного параметра c

1N  
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для кожного розчину за формулою, що може бути одержана з рівняння (5.3) 
за умови c

2 2N N   

                                         

c
1

0 2c
1 1

1

0

PPln ln
P P

N N .
Pln
P

   
   

  
 
 
 

                                     (5.9) 

 

Одержано таким чином значення для першого та другого розчину 
 c 20 -3

1N 2,39 0,03 10  см    і  c 20 -3
1N 3,46 0,05 10  см    відповідно.  

 

 
 

Рис. 5.5. Критична ізотерма висотної залежності чисельної густини 10
3BF  у розчині 

2 394,81% CO 5,19 % BF   : ● – 1N ; о – 1N . 
 

Для визначення параметрів *
0D , *

0  асимптотичного доданка рівняння 
(5.7) критичної ізотерми парціальної чисельної густини був проведений 

пошук ефективних значень параметрів  *
0 c

D


,  *
0 c


  рівняння (5.7) за умови 

стягнення інтервалу апроксимації до критичної ізохори.  

Хід зміни ефективних значень  *
0 c

D


,  *
0 c


  дозволяє стверджувати, що 

параметри асимптотичного члена рівняння (5.7) для першої і другої дослі-
джуваних сумішей 10

2 3CO BF  мають відповідно такі значення: 

0 4,28 0,15   ; 0D 0,32 0,03  ; 0 4,26 0,15   ; 0D 0,39 0,04   з ураху-
ванням похибки визначення c

1N . З метою визначення аналітичного вигляду 
асиметричного доданка рівняння (5.7) експериментальні дані  1 1 cN N h,T  
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опрацьовувались за формулою (5.7), причому знайдені раніше граничні зна-
чення симетричного доданка рівняння критичної ізотерми фіксувались. Для 

вільних параметрів  *
1D


,  *

1


  дістали такі значення:  *
1D 0,8 0,3


  ; 

 *
1D 0,5 0,2


  ;  *

1 6,2 0,3


   , для розчину 10
3 23,56 % BF CO   і 

 *
1D 1,1 0,4


  ;  *

1D 0,7 0,3

  ;  *

1 6,1 0,3


    для розчину 
10

3 25,19 % BF CO  .  
Аналіз одержаних результатів показує, що значення критичних 

показників критичної ізотерми парціальної чисельної густини 10
3BF  у 

розчині 10
2 3CO BF  у межах похибки експерименту збігаються з 

аналогічними значеннями як для критичної ізотерми парціальної чисельної 
густини 3He  у розчині 3

2CO He , так і для критичної ізотерми польової 
залежності густини розчину 2CO He  і критичної ізотерми індивідуальної 
речовини 2CO .  

Разом із тим слід відзначити і відмінність у критичній ізотермі 
парціальної чисельної густини 3Не у системі 3

2CO He  і 10
3BF  у системі 

10
2 3CO BF . Чисельна густина 3He  більша на "газовій" гілці критичної 

ізотерми (у верхній частині зразка), у той час як чисельна густина 10
3BF  

більша на "рідинній" гілці (у нижній частині зразка). У зв'язку з цим 

коефіцієнти  *
0D


,  1D   у рівняннях для парціальної чисельної густини 

3He  і 10
3BF  протилежні за знаком, що пов'язується нами з відмінностями у 

фазових діаграмах досліджуваних сумішей. 
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про універ-

сальність критичного показника, що описує форму критичної ізотерми як для 
густини, так і для парціальної густини компонентів бінарних розчинів. 

 
5.3. Концентрація компонентів розчину на критичній ізотермі 

 
Наразі існує незначна кількість робіт, присвячених дослідженню 

висотної залежності концентрації компонентів бінарних розчинів поблизу 
критичної точки пароутворення. Так, при використанні методу Теплера, 
доповненого методом опорних призм і вільних поплавків, у припущенні 
адитивності рефракції компонентів за формулою Лоренц – Лоренца можуть 
бути розраховані значення складу на деяких висотах зразка, що визначаються 
положенням мікропоплавків. Знайдена у вказаних роботах висотна 
залежність складу бінарних розчинів при cT T  має ряд максимумів і 
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мінімумів. Шляхом проб для хроматографічного аналізу в різних за висотою 
точках посудини було з'ясовано, що у газовій фазі концентрація домішок 
повітря у вуглекислому газі поблизу критичної точки 2CO  у три – п'ять разів 
вища, ніж у рідкій. При цьому по незначному ряду точок спостерігався S-
подібний розподіл концентрації домішок. Як бачимо, експериментальні дані 
неоднозначні. На нашу думку, це пов'язане з тим, що методи, які 
застосовувались, мають істотні недоліки. Значення питомих рефракцій 
компонентів розчину, як правило, близькі, що ускладнює можливість 
підбором пар компонентів розчину створити умови надійного оптичного 
контрасту, без чого неможливе одержання даних щодо висотної залежності 
концентрації розчину при cT T . До того ж метод проб для хромато-
графічного аналізу, як правило, вносить зміни у термодинамічний стан 
досліджуваної речовини і дозволяє діставати лише незначний ряд дискретних 
значень концентрації розчину.  

Зауважимо, що висотна залежність концентрації компонентів бінарного 
розчину може бути отримана в рамках класичної термодинамічної теорії, а 
саме  

              
 

1/ 3

a b
T,pc 1/ 3

c3
b a

3
T,p

V M M g
C

C C C h

C

                   
    
  

    

,         (5.10) 

де C  – концентрація компонента у розчині; aM , bM  – молекулярні маси 
компонентів, a , b  – хімічні потенціали компонентів, g  - прискорення 
гравітаційного поля; h  – зміна висоти. Аналіз формули (5.10) показує, що на 
певних рівнях за висотою у бінарному розчині поблизу критичної точки 

«рідина - пара» не виключена інверсія знака похідної 
T

C
h
 

  
. 

До  аналогічного  результату  можна прийти, використовуючи  модель 
ґратчастого газу. Для розв'язання задачі про гравітаційний розподіл термоди-
намічних властивостей подвійних розчинів поблизу критичного стану можна 
скористатись [6] результатами теоретичного дослідження [7], в якому на ос-
нові складної ізінговської ґратки у наближенні Брегга – Вільямса вивчена по-
ведінка бінарного магнетика в магнітному полі поблизу точки фазового пере-
ходу другого роду. Припускаючи, що енергія взаємодії між різними компо-
нентами розчину 3  пов'язана з енергією взаємодії компонентів розчину 1 , 

2  співвідношенням 3 1 2    , а долі вузлів ґратки, що зайняті компонен-
тами, дорівнюють 1 2v v 1/ 2  , можна знайти вираз, який характеризує роз-
поділ за висотою концентрації подвійного розчину поблизу критичної ізоте-
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рми  

        
1/ 3

1 2 1 1 2 2c 1/ 3
1 1 2 2

1 2

M M
C C 3 g h sign h

2
      

        
         (5.11) 

та поблизу критичної ізохори  

           c
1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1

ghC C M M M M
4 2
                   

    (5.12) 

де 1M , 2M  – маси молекул; c

c

T T
T


   – нормоване відхилення температури 

від її критичного значення; h  – висота, відлікована від рівня з критичною 

густиною;   – координаційне число модельної ґратки, 
B

1
k T

  . 

Як видно з рівнянь (5.11) і (5.12), поблизу критичної ізотерми розподіл 
концентрації визначається співвідношенням енергій міжмолекулярної 
взаємодії компонентів, тоді як поблизу критичної ізохори висотна залежність 

 C C h  визначається різницею молекулярних мас компонентів розчину. В 
останньому випадку енергія міжмолекулярної взаємодії відіграє значно 
меншу роль, оскільки другий доданок, що стоїть у фігурних дужках у 
формулі (5.12), за своєю абсолютною величиною значно менший за різницю 
молекулярних мас 1 2M M  [6]. Враховуючи, що для індивідуальних речовин 
критична температура пропорційна енергії міжмолекулярної взаємодії [8], 
можна зробити висновок про те, що у випадку 1 2M M , c c

1 2T T  ( 1 2M M , 
c c

1 2T T ) для cT T  концентрація компонентів подвійного розчину повинна 
монотонне змінюватись за висотою зразка, а у випадку 1 2M M , та c c

1 2T T  
( 1 2M M , c c

1 2T T ) залежність  C C h  буде немонотонною (рис. 5.6). Крім 
того, з формули (5.11) випливає, що "газова" гілка критичної ізотерми бінар-
ного розчину завжди буде збагачена компонентом з меншою критичною тем-
пературою.  

 

З метою перевірки вищевикладених теоретичних висновків методом 
пропускання повільних нейтронів були проведені дослідження висотної 
залежності концентрації  1 1C C h  з великим нейтронним перерізом [9 - 12] 

в бінарних розчинах 2CO He , 10
2 3CO BF . Для вибраних пар компонентів 

розчину повинні реалізуватись умови як монотонної [6] ( 3
2CO He : 

1 2M M , c c
1 2T T  3 HeM 3 ; 

2COM 44 ; 3
c
HeT 3,35 K ; 

2

c
COT 304,195 K , так 

і немонотонної [6] ( 10
2 3CO BF : 1 2M M ; c c

1 2T T ; 10
3BFM 68 ; 

2COM 44 ; 

10
3

c
BFT 260,9 K ; 

2

c
COT 304,195 K ) залежності  1 1 cC C h,T .  
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Рис. 5.6. Розподіл концентрації подвійного розчину за висотою поблизу 
критичного стану: 1 1 2M M  , c c

1 2T T ; 2 1 2M M  , c c
1 2T T . 

 
Концентрація компонента з великим нейтронним перерізом на критичні 

ізотермі визначалась як  

                                         
 

c
1c

1 c

N h,T
C h,T

N h,T
 ,                                   (5.13) 

де  c
1 1N N h,T ,  cN N h,T  – відповідно парціальна чисельна густина 

компонента з великим перерізом і чисельні густини розчину на критичній 
ізотермі розчину. Для визначення концентрації 3He  у рівнянні (5.13) підстав-
лялись раніше знайдені значення  cN N h,T ,  c

1 1N N h,T . Одержана 

таким чином висотна залежність концентрації 3He  в розчині 
3

297,54 % CO 2,46 % He    при cT T 304,613 K   наведена на рис. 5.7. Як і 
випливає зі згаданої теорії, концентрація 3He  у газовій фазі має бути вищою 
ніж у рідкій, причому спостерігається монотонна зміна концентрації з висо-

тою (похідна 
T

C
h
 

  
 не змінює знак). Для опрацювання даних по 

концентрації ізотопу гелію 3He  на критичній ізотермі в дусі розширеної 
теорії масштабних перетворень було обрано [9] функціональний зв'язок 

 z z C  , аналогічний залежності (5.6)  

                               ' '
0 n11 '

0 1 1 n 1z D C C D C
        ,                     (5.14) 

де c cz gh / p   – безрозмірна висота, відлікована від рівня з максимальним 
градієнтом густини; c c

1 1 1 1C (C C ) / C    - безрозмірне відхилення значення 
концентрації від критичної; " " , " "  – відповідає "рідинній" і "газовій" гілці 
критичної ізотерми.  
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Рис. 5.7. Висотна залежність концентрації 3He  в розчині 3
297,54 % CO 2,46 % He    

при cT T 304,613 K  . 
 
Необхідність урахування в рівнянні (5.14) асиметричних доданків 

ілюструється рис. 5.8, на якому при однакових h 1 1C C     практично на 
всьому інтервалі досліджуваних висот. На рис. 5.9 показана залежність 

 1z z C   для розчину 3
296,70 % CO 3,30 % He    у подвійному логариф-

мічному масштабі.  
 

Для зручності проведення обробки експериментальних даних на ЕОМ 
рівняння (5.14) розбивалось на два рівняння, які описували "рідинну" ( " " ) 
та "газову" ( " " ) гілки критичної ізотерми:  

 

                      ' '
0 11' '

0 1 1 1 1 1z D C C D C C ;
 

                     (5.15) 

                      ' '
0 11' '

0 1 1 1 1 1z D C C D C C .
 

                      (5.16) 

 
Обробка експериментальних даних по концентрації на критичній 

ізотермі починалася з визначення ефективних значень  '
0 ef


 ,  '

0 ef
D


 шляхом 

апроксимації масиву даних  1C z ,  1C z  формулами  
 

                                   '
0 ef

1'
0 1 1ef

z D C C ;


                                          (5.17) 

                                       '
0 ef

1'
0 1 1ef

z D C C .


                             (5.18) 
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Рис. 5.8. Залежність 1C  від висоти, 
відрахованої від середини зразка для 

розчину 3
297,54 % CO 2,46 % He    при 

cT T 304,613 K   ● – 1C ; о – 1C . 

Рис. 5.9. Залежність ln | z |  від 

1ln | C |  (● – 1C ; o – 1C ). 
Суцільна лінія відповідає рівнянню 

4,2
1z 0.03 | C |   . 

 

Хід зміни ефективних значень  '
0 ef


 ,  '

0 ef
D


 аналізувався при 

збільшенні інтервалу апроксимації по 1C . При 1C 0   знайдені граничні 
значення 0 , '

0D  для "рідинної" і "газової" гілок критичної ізотерми, які 
приймались як параметри асимптотичного доданка рівняння (5.14). Для роз-
чину 3

297,54 % CO 2,46 % He    ці параметри мали значення: 0 4,2 0,25   , 

 ' 2
0D 3,0 0,2 10    . Наступна обробка експериментальних даних 

проводилась при фіксованих значеннях 0 , '
0D  за формулами (5.15), (5.16). 

Для вказаного вище розчину проведена методом найменших квадратів 
обробка дала такі значення: 

 

               

 
 
 
 

   
   
   
   

2
1 1

2
1 1

2
2 2

2
2 2

4,4 0,7; D 7,7 0,4 10 ;

3,98 0,07; D 1,4 0,1 10 ;

7,7 0,4; D 3,4 0,3 10 ;

6,5 0,4 D 7,5 0,5 10 .

  

  

  

  

      

      

      

      

         (5.19) 

 
Апріорі невідома кількість доданків у рівнянні (5.14), яка необхідна для 

адекватного опису експериментальних даних. Необхідність включення 
наступних доданків рівняння (5.14) в обробку масиву даних визначалась у 
результаті аналізу залишків  

 

                            a theor i exp theor iz z z ;     z z z           ,         (5.20) 
 

де індекс "i"  означає включення в апроксимацію першого, другого і так далі 
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асиметричних доданків рівняння (5.14). Аналіз залишків, наведених на 
рис. 5.10 і  5.11, показав, що адекватний опис даних на обох гілках висотної 
залежності концентрації критичної ізотерми в розчині 3

2CO He  можливий 
лише за умови наявності двох асиметричних доданків у рівняннях (5.15) і 
(5.16).  

 

  
Рис. 5.10. Залишки i

  при введенні 
в апроксимацію експериментальних 

даних по концентрації 3He  у розчині 
3

2CO He : І – першого асиметричного 
доданка; II – другого асиметричного 

доданка рівняння (5.15). 

Рис. 5.11. Залишки при введенні 
в апроксимацію експериментальних 

даних по концентрації 3He  у розчині 
3

2CO He : І – першого асиметричного 
доданка;  II – другого асиметричного 

доданка рівняння (5.16). 

 
Необхідність урахування другого асиметричного доданка рівняння (5.15) 

виникає при 6| | 3,7 10   , а включення в апроксимацію аналогічного 
доданка в рівнянні (5.16) при 5| z | 10 . 

Концентрація 10
3BF  на критичній ізотермі розчинів 

10
2 396,44 % CO 3,56 % BF   , 10

2 394,81% CO 5,19 % BF   визначалась за 
формулою (5.13) у припущенні, що густина цих розчинів при cT T  
розподіляється в гравітаційному полі аналогічно густині чистого розчинника 

2 CO . У зв'язку з цим у формулу (5.13) підставлялись експериментальні дані 
парціальної чисельної густини 10

3BF   1 1N N h,T  та експериментальні дані 

 cN N h,T  для 2 CO . Оцінки показують, що в указаному вище наближенні 

відносна похибка визначення концентрації 10
3BF  на критичній ізотермі 

досліджуваних розчинів не перевищує 1,5 % . Висотні залежності 
концентрації 10

3BF  на критичній ізотермі розчинів 
10

2 396,44 % CO 3,56 % BF    і 10
2 394,81% CO 5,19 % BF    показано на 

рис. 5.12 та  5.13. 
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Рис. 5.12. Висотна залежність концент- 

рації 10
3BF  на критичній ізотермі 

розчину 10
2 396, 44 % CO 3,56 % BF   . 

 
   Рис. 5.13. Висотна залежність концент- 

   рації 10
3BF  на критичній ізотермі 

розчину 10
2 394,81% CO 5,19 % BF   . 

 
Як видно з наведених рисунків, усупереч теоретичним передбаченням 

[6], залежність  1 1C C h  не має мінімумів або максимумів, причому 

концентрації 10
3BF  на "рідинній" гілці критичної ізотерми в обох розчинах 

більші за відповідні значення на "газовій" гілці.  
 

5.4. Густина і парціальна густина компонентів розчину  
на кривій співіснування 

 
На сьогодні проведено ряд експериментів по дослідженню густини на 

кривій співіснування бінарних розчинів. Постановка таких експериментів 
може бути основана на способі вимірювання густини як властивості 
макроскопічних об'ємів (наприклад, у методиці мікропоплавків, методі 
p V T   вимірювань). Проте застосування вказаних методів при підході до 
критичної точки пароутворення через наявність гравітаційного ефекту 
обмежене. У методі p V T   вимірювань неврахування гравітаційного 
ефекту призводить до одержання даних не про густини співіснуючих фаз, а 
про деякі усереднені значення густин на ділянках ізотерм висотного 
розподілу густини. У методі мікропоплавків експериментально важко 
створити набір таких настільки малих за розмірами градуйованих 
мікропоплавків, аби за різних температур cT T  в розчинах вони б займали 
положення в прилеглих шарах співіснуючих фаз.  

 

Можлива постановка і таких експериментів, в яких густина бінарних 
розчинів вимірювалась би як функція мікроскопічних характеристик 
досліджуваної речовини, як, наприклад, в оптичному методі Теплера, де 
густина речовини   пов'язана з показником заломлення n  з середньою 
поляризованістю молекул   формулою  
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2

A2
n 1 M 4R N

3n 2


    


,                      (5.21) 

 
де AN  – число Авогадро; M  – молекулярна маса. Якщо при розчиненні ре-
човини у розчиннику не змінюється поляризованість молекул, то рефракція 
розчину R  складатиметься із рефракцій його компонентів 
 

                                               
2

k k
k 1

R x R


 ,                                   (5.22) 

 
де kx  – концентрація в молярних долях. Адекватне визначення густини 
бінарного розчину на основі формули (5.21) у рамках меж її застосування 
можливе у випадку, якщо 1 2   . У випадку нерівності поляризовностей 
молекул для визначення густини співіснуючих фаз розчину необхідне 
проведення допоміжного експерименту з визначення концентрацій у 
співіснуючих фазах. Як показано у розділі 4, поблизу критичної точки 
пароутворення така інформація може бути отримана тільки при дослідженні 
висотної залежності концентрації. З іншого боку, концентрація компонентів у 
співіснуючих фазах може бути визначена, якщо відома парціальна густина 
компонентів і густина розчину у співіснуючих фазах. За деяких припущень, 
пов'язаних з адитивністю рефракції і неврахуванням гравітаційного ефекту, 
дані про густину співіснуючих фаз бінарного розчину можуть бути одержані 
за допомогою оптичного методу Теплера та описаного раніше методу руху 
меніска.  

Використання рівняння Лоренц – Лоренца або аналогічного йому 
рівняння Клаузіуса – Моссотті при вимірюваннях густини ємнісним методом 
не дозволяє діставати значення парціальних густин окремих компонентів на 
кривій співіснування, оскільки поляризовності молекул розчину співмірні. 
Іншими словами, відсутність сильного контрасту в мікроскопічних властиво-
стях (поляризовностях молекул) не дозволяє коректно досліджувати одне з 
макроскопічних властивостей розчину (парціальну густину його компо-
нентів).  

У методі пропускання повільних нейтронів макроскопічні характе-
ристики розчину (густина і парціальна густина компонентів) можуть бути 
вивчені за умови варіації мікроскопічних характеристик молекул 
(нейтронних перерізів). У випадку, якщо повні перерізи взаємодії повільних 
нейтронів з молекулами компонентів бінарного розчину 1 2   , тоді метод 
пропускання повільних нейтронів дозволяє діставати інформацію про 
густину співіснуючих фаз. Цей випадок можна реалізувати в системі 

2CO He , де гелій має бути вибраний у такому ізотопному складі, що 

2He CO   .  
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Первинна обробка ізотерм висотної залежності пропускання  P P h,T  

розчину 3
2CO He  дала змогу визначити пропускання співіснуючих рідкої і 

газової фаз відповідно  P T ,  P T  за різних температур. Критична 

температура розчину 3
2CO He  для досліджуваних сумішей 

3
297,54 % CO 2,46 % He   , 3

296,70 % CO 3,30 % He    мала відповідно 
значення:  cT 304,610 0,010 K   та  cT 304,698 0,10 K  .  

Обробка даних чисельної густини розчину 3
2CO He  на кривій спів-

існування проводилась у рамках розширеної теорії масштабних перетворень, 
доповненої гіпотезою ізоморфності критичних явищ, за формулою 

 

                                      
0 0
0 10 0

0 1N B B       ,                                   (5.23) 
 

де c

c

T T
T


   – зведена температура; c

c

N NN
N


 

   – зведена чисельна гус-

тина рідкої ( " " ) і газової ( " " ) фаз. Значення критичної чисельної густини 
cN , одержане на основі аналізу навколо критичних ізотерм, становило 

  21 -3
cN 6,56 0,02 10  см    для розчину 3

297,54 % CO 2,46 % He   , 

  21 -3
cN 6,57 0,02 10  см    для розчину 3

296,70 % CO 3,30 % He   . Для 
зручності проведення машинної обробки даних (зменшення кількості вільних 
параметрів)  рівняння (5.23)  розбивалось  на  два, які  включали  відповідно 
симетричний та асиметричний доданки рівняння кривої співіснування:  
 

                                          0
00

0c
N N

B ;
2N

 
  

                                     (5.24) 

                                      0
1

c
0
1c

N N 2N
B .

2N

 
   

                        (5.25) 

 
За допомогою формул (5.24), (5.25) методом найменших квадратів 

проводилась обробка експериментальних даних чисельної густини 
співіснуючих фаз розчинів 3

2CO He  в температурному інтервалі 
5 21,5 10 6,2 10      , результати якого наведено в табл. 5.3.  

 

Експериментальні дані для симетричної та асиметричної частини кривої 
співіснування розчину 3

297,54 % CO 2,46 % He   , які описуються функціо-
нальними залежностями (5.24), (5.25) у подвійному логарифмічному мас-
штабі, показано на рис. 5.14 і  5.15.  
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Таблиця 5.3. Параметри кривої співіснування для густини розчинівCO2-3He 
 

Розчин 0
0  0

0B  0
1  0

1B  

2
3

97,54 % CO

2,46 % He

 

 
 0,346 0,05  1,97 0,07  0,93 0,06  0,92 0,05  

2
3

96,70 % CO

3,30 % He

 

 
 0,344 0,05  1,95 0,06  0,90 0,10  0,05 0,05  

 

У випадку, якщо повні перерізи взаємодії повільних нейтронів з 
молекулами компонентів суттєво відрізняються один від одного 1 2    
(сильний контраст мікроскопічних характеристик розчину), метод пропускан-
ня повільних нейтронів дозволяє отримувати недоступну іншим методам 
інформацію про чисельну густину компонентів розчину.  

З цією метою для знаходження парціальної чисельної густини гелію на 
кривій співіснування розчину 3

2CO He  дані про пропускання співіснуючих 
фаз (табл. 5.4 та рис. 5.16), дані про поведінку на кривій співіснування 
чисельної густини усього розчину 3

2CO He , а також константи 
експерименту 0P , 1P , 2P , 1N , 2N  підставлялись у формулу (5.4).  

 

  
Рис. 5.14. Залежність 

cln | (N N ) /(2N ) 1|    від ln | |  для: 

І – 3He  в 2CO ; II – розчину 2CO He . 

Рис. 5.15. Залежність 
cln | (N N ) /(2N ) 1|    від ln | |  для: 

І – 3He  в 2CO ; II – розчину 2CO He . 
 

 

 
 
 

Рис. 5.16. Температурна залежність 
пропускання співіснуючих фаз розчину 

3
296,70 % CO 3,30 % He   :  

● –пропускання рідкої фази; 
о – пропускання газової фази. 
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Середня чисельна густина розчинника 2CO  2N  визначалась за 
результатами зважування порожнього зразку та зразку, заповненого 2CO , за 

формулою A
2

2

NmN
V M

 , де m  – маса 2CO  у зразку; V  - внутрішній об'єм 

зразка ( 3V (98,85 0,10) см  ); AN  – число Авогадро; 2M  – маса молекули 

2CO . Визначене таким чином значення   20 -3
2N 6,395 0,013 10  см    для 

розчину 3
297,54 % CO 2,46 % He    і   21 -3

2N 6,347 0,013 10  см    для 

розчину 3
296,70 % CO 3,30 % He   . Проведений після закінчення 

експерименту хроматографічний аналіз при cT T  дозволив визначити 
значення середньої чисельної густини 3He    20 -3

1N 1,61 0,02 10  см   , 

  20 -3
cN 2,16 0,03 10  см    для вказаних вище розчинів.  

 

Для обробки одержаних даних парціальних чисельних густин компо-
нентів сумішей на кривій співіснування розчину 3

2CO He  в дусі гіпотези 
ізоморфізму обрано функціональний зв'язок  1 1N N   , аналогічний темпе-
ратурній залежності на кривій співіснування для густини всього розчину. Об-
робка цих даних проводилась за формулами  

 

                                          
*
0*1 1

0c
1

N N B ;
2N

 


                                     (5.26) 

                                      
*
1

c
*1 1 1
1c

1

N N 2N B
2N

 
 

  ,                                   (5.27) 

 
де 1N  – парціальна чисельна густина 3He  у рідкій ( " " ) і газовій ( " " ) 
фазах; c

1N  – значення парціальної чисельної густини 3He  на критичній 
ізохорі; c c(T T ) / T    – зведена критична температура розчину. Визначені 
за описаною вище методикою критичні параметри cT , c

1N , що входять до 
рівняння (5.26) і (5.27), мали такі значення:  cT 304,613 0,007 K  , 

 c 20 -3
1N 1,56 0,02 10  см    для розчину 3

297,54 % CO 2,46 % He    і 

 cT 304,700 0,009 K  ,  c 20 -3
1N 2,100 0,03 10  см    для розчину 

3
296,70 % CO 3,30 % He   .  

 

Проведена в температурному інтервалі 3 21,6 10 7 10       апрокси-

мація експериментальних даних парціальної густини 3He  в сумішах 
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3
2CO He  за формулами (5.26), (5.27) дала змогу визначити критичні пара-

метри кривої співіснування розчину 3
2CO He , наведені в табл. 5.4.  

 

Таблиця  5.4. Параметри кривої співіснування для парціальної густини 3He 
у розчинах CO2-3He 

 

Склад *
0  *

0B  *
1  *

1B  

2
3

97,54 % CO

2,46 % He

 

 
 0,345 0,005  1, 41 0,05   0,85 0,10  0,35 0,02   

2
3

96,70 % CO

3,30 % He

 

 
 0,346 0,005  1, 43 0,06   0,87 0,10  0,36 0,02   

 

Для знаходження значень парціальної чисельної густини 10
3BF  (числа 

молекул 10
3BF  в одиниці об'єму) на кривій співіснування «рідина - пара» 

розчинів 10
2 396,44 % CO 3,56 % BF   , 10

2 394,81% CO 5,19% BF  дані про 
пропускання відповідних рідкої ( P ) і газової ( P ) фаз в інтервалі 
температур  286 306 K  ( 5 22 10 6,2 10      ) і константи 0P , 1P , 2P  
підставлялись до формули, яка може бути отримана з формули (5.4)  

 

                       

    1
2

0 3
1 1

1 1
2 1

0 2

P T PN ln N T ln
P P

N T N
P PN ln N ln
P P






   
   

    
   

   
  

,         (5.28) 

 

де  1N T  – чисельна густина 10
3BF  у рідкій (" " ) і газовій ( " " ) фазі 

розчину за температури T ; 1N , 2N  – відповідно середня чисельна густина 
10

3BF  та 2CO  у зразку;  N T  – чисельна густина всього розчину у 
співіснуючих фазах.  

Оскільки для досліджуваних розчинів другий доданок у чисельнику 
формули (5.28) є малою величиною, то при визначенні значень чисельної 
густини 10

3BF  за допомогою вказаної формули у першому наближенні можна 
отримати, що густина розчину 10

2 3CO BF  при незначній кількості 

  10
33 5 % BF   поводить себе на граничній кривій аналогічно густині 

чистого розчинника 2CO . Тоді величина  N T , що входить до рівняння 
(5.28), може бути обчислена за такою формулою: 

 

                                    0 1
0 1N T N 1 B B       ,                      (5.29) 
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де N  – середня чисельна густина заповнення зразка 
(   27 -3N 6,71 0,01 10  см   ,   27 -3

2N 6,66 0,01 10  см    відповідно для пер-

шого і другого розчину); c

c

T T
T


   – зведене відхилення температури розчи-

ну від критичної; 0B , 1B , 0 , 1  – параметри кривої співіснування «рідина - 
пара» 2CO , що визначені раніше. Випадкова похибка знаходження величин 

 N T  не перевищувала 0,3 % . Одержану криву співіснування чисельної 

густини 10
3BF  для другого розчину показано на рис. 5.17. Значення критичної 

температури cT  визначалось за зникненням стрибка чисельної густини «рі-
дина - пара». Значення критичної температури  cT 301,840 0,008 K   для 
першого досліджуваного розчину і  cT 300.635 0.008 K   – для розчину 

10
2 3CO BF . Аналіз навколо критичних ізотерм пропускання дозволив також 

визначити пропускання cP  розчину на висоті зникнення меніска і розрахува-
ти значення критичної чисельної густини c

1N  для кожного розчину за форму-
лою (5.28). Одержані так значення параметра для першого і другого розчину 
відповідно складають  c 26 -3

1N 2,39 0,01 10  см   , 

 c 26 -3
1N 3,46 0,02 10  см   .  

Дані про чисельну густину 10BF3 на кривій співіснування кожного 
розчину оброблялися за формулами (5.26), (5.27). Оцінка значень критичних 
показників *

0 , *
1  і коефіцієнтів *

0B , *
1B  при чотирьох параметричній 

апроксимації для вказаних виразів проводилась за програмою FUMILI. 
Порівняння оцінок параметрів, одержаних у результаті обчислення, 
проводили за допомогою критерію 

 

                             
N

22
i i i i i

i 1

S;      S W y a , Y
f



       
,                      (5.30) 

 

де f  – число ступенів вільності;  i i iy a ,


 – значення, обчислені з правої час-
тини рівнянь (5.26), (5.27) в i -й точці; ia


 – вектор пошукових параметрів ia ; 

iY  – експериментальне значення лівої частини відповідного виразу для i -ї 

точки;   2
i iW y    - статистична вага i -ї точки. Одержані значення параме-

трів рівнянь (5.26), (5.27), а також їхніх похибок для довірчої ймовірності 
P 0,68  наведено в табл. 5.5. 

Як випливає з порівняння критичних показників *
0 , *

0B , *
1 , *

1B  (див. 
табл. 5.3 - 5.5 і рис. 5.14 і 5.15), у межах похибки експерименту ці величини 
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мають однакові значення, що не відрізняються від аналогічних величин для 
розчинника 2CO . Цей результат дає змогу зробити висновок, що для 
розбавлених розчинів певно існують парціальні внески компонентів розчину 
у  величини  коефіцієнтів 0

0B , 0
1B  рівняння  кривої  співіснування для густини  

розчину. Для знаходження вказаних парціальних внесків розіб'єм рівняння 
(5.12) на симетричну та асиметричну частини й одержані вирази приведемо 
до вигляду  
 

                               01 21 1 2 2
0 0c c

N N N N B B ;
2N 2N

   
 

                          (5.31) 

                   1

c c
1 21 1 1 2 2 2
1 1c c

N N 2N N N 2N B B
2N 2N

   
   

    ,         (5.32) 

 

де індекси "1"  і "2"  при коефіцієнтах 0B , 1B  відповідають парціальним вне-
скам двох компонентів розчину. Обробка експериментальних даних за фор-
мулами  
 

                                           011 1
0c

N N B ;
2N

 


                                     (5.33) 

                                     1

c
11 1 1
1c

N N 2N B
2N

 
 

                                     (5.34) 

 

дала такі результати:  1 2
0B 3,4 0,1 10    ;  1 3

1B 8,9 0,4 10     (розчин 
3

297,54 % CO 2,46 % He   );  1 2
0B 4,5 0,15 10    ;  1 3

1B 1,15 0,05 10     

(розчин 3
296,70 % CO 3,30 % He   ).  

Величини наведених вище коефіцієнтів В1 корелюють із середніми 
концентраціями компонентів у розчині. Аналогічну залежність парціальних 
внесків від складу розчину неважко дістати з рівнянь (5.26), (5.27), (5.31), 
(5.34). Для розбавлених розчинів ( 2 1N N N  ) у випадку, якщо меніск 
зникає посередині висоти зразка, c

1C C  і тоді вказані залежності мають ви-
гляд  

 

                                                 1 *
0 0 1B B C ;                                                 (5.35) 

                                                  1 *
1 1 1B B C .                                                 (5.36) 

 
Обчислені за формулами (5.35), (5.36) значення парціальних внесків 

гелію в амплітуди рівняння кривої співіснування для чисельної густини 
досліджуваних розбавлених розчинів добре узгоджуються з експеримен-
тальними значеннями 1

0B , 0
1B , наведеними в табл. 5.4.  
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Рис. 5.17. Температурна 
залежність чисельної густини 

на кривій співіснування  
«рідина - пара» розчину 

10
2 394,81% CO 5,19 % BF   . 

 
Таблиця  5.5. Параметри кривої співіснування для парціальної густини 

10BF3 у розчинах 
 

Склад *
0  *

0B  *
1  *

1B  

2
10

3

96, 44 % CO

3,56 % BF

 

 
 0,345 0,004  0,90 0,08  1,72 0,06  0,50 0,05  

2
10

3

94,81% CO

5,19 % BF

 

 
 0,346 0,004  0,86 0,04  1,75 0,06  0, 44 0,04  

 
Поява малих за абсолютною величиною від'ємних парціальних внесків у 

параметри 0
0B , 0

1B , яка пов'язана з додаванням до 2CO  компонента 3He , 
свідчить про зменшення цих коефіцієнтів у сингулярній частині рівняння 
кривої співіснування «рідина - пара» для чисельної густини розбавленого 
розчину 3

2CO He , що узгоджується з передбаченнями теорії ізоморфізму. 
Величина параметрів В1 лінійно залежить від концентрації розбавленого 
компонента. Від'ємні значення коефіцієнтів *B , а також парціальних внесків 
3He  в амплітуди рівняння кривої співіснування «рідина - пара» пов'язані з 
діаграмою стану досліджуваних розчинів: при cT T  густина гелію в рідкій 
фазі розбавленого розчину 3

2CO He  менша, ніж густина гелію в його 
газовій фазі розчину.  

Гіпотеза ізоморфізму передбачає можливість опису критичних явищ у 
розчинах на основі масштабної теорії, розвинутої для однокомпонентної 
рідини. При цьому якщо експеримент проводиться за сталої середньої 
густини та середньої концентрації заповнення зразка, як це було в описаних 

дослідженнях, то в інтервалі температур 
1

n0        має відбуватися 
перенормування [14] критичного показника 0  (  – критичний показник для 
температурної залежності теплоємності, 0,07 0,14   ). Величина парамет-
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ра   залежить від типу розчину, а також від області термодинамічних 
параметрів, в якій проводяться дослідження.  

Розглянемо питання про можливість експериментального спостереження 
перенормування критичного показника 0  для досліджуваних розчинів. З 
цією метою проаналізуємо умову на температурну область перенормування, 
що задається у випадку розбавлених розчинів, рівнянням [14]  

                                         
c

v c
A 1 dTC
R dCT

 
    

 
,                                   (5.37) 

 
де A  – коефіцієнт при сингулярній частині температурної залежності 
теплоємності vC A   ; R  – універсальна газова стала; C  – мольна доля 
розбавленого компонента розчину; cT  – критична температура розчину.  
 

Для досліджуваних розчинів 10
2 3CO BF , 3

2CO He  параметри, що 
входять у формулу (5.37), дорівнюють 1 c

cT dT / dC 0,25   , 

C 0,036 0,052  . Обираючи відношення A 5
R
  і підставляючи у формулу 

(5.37), дістанемо 26,4 10   . Отже, для експериментального спостереження 
перенормування критичного показника 0  слід підійти до критичної темпе-
ратури розчину на величину 12

n 10    . Вивчена нами температурна об-

ласть 5 22 10 6,2 10       не перекривається з температурною областю 

n0     , тому перенормування 0  не повинне спостерігатися.  
 

Форма кривої співіснування «рідина - пара» розбавлених розчинів 
3

2CO He  вивчалась у температурному інтервалі, який не перекривається з 
температурною областю 12

n 9 10    , тому перенормування критичного 
показника 0  не повинне спостерігатися.  

 

Справді, знаходження значення критичних показників рівняння кривої 
співіснування для чисельної густини розчину 3

2CO He  і парціальної 
чисельної густини 3He  у межах похибки експерименту збігаються з 
відповідними критичними показниками, одержаними раніше для чистого 
розчинника 2CO . Знайдені при обробці експериментальних даних значення 
критичного показника кривої співіснування для чисельної густини 3BF  у 
досліджуваних розчинах 2 3CO BF  ( 0 0,345 0,004   ) у межах похибки 
експерименту збігаються зі значеннями відповідних показників для 
розбавленого розчину 3

2CO He  ( *
0 0,345 0,005   ) і чистого розчинника 
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2CO  ( 0 0,347 0,004   ). Цей експериментальний результат дозволяє 
зробити висновок про задовільне описання в рамках теорії масштабних 
перетворень, доповненою гіпотезою ізоморфізму, густини компонентів 
розчину на кривій співіснування «рідина - пара» в критичній області 
пароутворення.  

 
5.5. Концентрація компонентів бінарного розчину 

на кривій співіснування «рідина - пара» 
 
Одержані експериментальні дані про парціальну чисельну густину 

компонента бінарного розчину на кривій співіснування при наявності даних 
про поведінку густини розчину на кривій співіснування дозволяють вивчити 
температурну залежність концентрації цього компонента на кривій 
співіснування бінарного розчину.  

Для знаходження концентрації 3He  на кривій співіснування «рідина - 
пара» розчину 3

2CO He  у формулу  
 

                                                
 

1N
C

N







 


                                   (5.38) 

 

підставлялись експериментальні дані про парціальну чисельну густину гелію 
і густину розчину 3

2CO He  на кривій співіснування. Обробка даних по 

 C C    (індекси " "  і " "  відповідають рідкій і газовій фазам) проводи-
лось у рамках розширеної теорії масштабних перетворень, доповненої гіпоте-
зою ізоморфізму критичних явищ, за допомогою методу максимуму правдо-
подібності [15] за формулою  

 

                                     c cC C C F f          ,                      (5.39) 
 

де  
'
2 n

2n
n 0

F C | |



   ,  
'
2n 1

2n 1f C | | 
    – відповідно симетрична та 

асиметрична частини рівняння для концентрації 3He  бінарного розчину на 
кривій співіснування поблизу критичної точки «рідина - пара»; cC  – крити-
чна концентрація 3He  у розчині 3

2CO He .  
Визначення параметрів рівняння (5.39) та їхніх імовірних похибок 

проводилось методом найменших квадратів за допомогою 2 -критерію. Для 
зручності проведення регресійного аналізу рівняння (5.39) розбивалось на два 
рівняння  

 

                    
    ' ' '

0 2 4
0 2 4c

C C
C C C ...;

2C

 
  

                     (5.40) 
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    ' '

1 3

c

1 3c

C C 2C
C C ...

2C

 
 

                    (5.41) 
 

Результати обробки масиву даних по концентрації 3He  на кривій 
співіснування розчину 3

2CO He  наведено в табл. 5.6 і на рис. 5.18.  
Кількість доданків у правих частинах рівнянь (5.40) і (5.41), що 

необхідна для адекватного опису масиву даних, апріорі не відома, тому 
необхідність включення в апроксимації (5.40) і (5.41) кожного наступного 
доданка перевірялась за допомогою аналізу залишків  

 

                     C C C C 1;ic c2C 2Cексп теор

                
   
   

       (5.42a) 

 

              c cC C 2C C C 2C 2,c c i2C 2Cексп теор

             
     

      
    (5.42б) 

 

де  i   – залишки при апроксимації експериментальних даних одним, 
двома тощо доданками рядів (5.40) і (5.41).  

 
Таблиця  5.6. Параметри рівняння для концентрації 3He 

на кривій співіснування розчину 97,54 % CO2 + 2,46 % 3He 
 

 nC  '
n  

0   3,3 0,1   0,348 0,004  

1   5,8 0, 2  0,68 0,01  

2   3,1 0, 2   0,768 0,015  

3   45 5  1,82 0,12  

4   56 9   1,86 0,18  

 
Як видно з рис. 5.19, опис симетричної частини рівняння (5.39) в 

температурному інтервалі 5 21,6 10 7 10       для розчину 3
2CO He  

можливий лише за умови урахування трьох доданків рівняння (5.40). При 
цьому необхідність урахування другого доданка виникає при 13,3 10   , а 

третього – при 21,1 10   . Для опису асиметричної частини рівняння (5.39) 
у досліджуваному температурному інтервалі досить двох доданків рівняння 
(5.41) (рис. 5.20), причому врахування при апроксимаїцї другого доданка 
необхідне при 38,6 10   . Від'ємні значення коефіцієнтів (див. табл. 5.6) 
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зумовлені тим, що із зниженням температури концентрація 3He  у рідкій фазі 
розчину зменшується. Концентрація  C C    розчинів 2 3CO BF  на 
кривій співіснування розраховувалась за допомогою формули (5.38), причому 
значення чисельної густини розчину  N N    знаходились із рівняння 
(5.23).  

Одержані температурні залежності концентрації 3BF  на кривій 
співіснування досліджуваних розчинів 10

2 3CO BF  показано на рис. 5.21.  
 

 
Рис. 5.18. Концентрація на кривій 

співіснування «рідина - пара» розчину 
3

297,54 % CO 2,46 % He   . ● – концент-
рація у рідкій фазі; ○ – концентрація 

у газовій фазі. 

Рис. 5.19. Залишки при апроксимації 
експериментальних даних по концент-

рації 3He  у розчині 3
2CO He : 1 – 

одним доданком; 2 – двома доданками; 
3 – трьома доданками рівняння (5.40). 

 

 
 

Рис. 5.20. Залишки 2
i  при апроксимації експериментальних даних 

по концентрації 3He  у розчину 3
2CO He : 1 – одним доданком;  

2 – двома доданками рівняння (5.41). 
 
Як видно з порівняння рис. 5.18 і  5.21, крива температурної залежності 
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концентрацій 3BF  у співіснуючих фазах більш симетрична, ніж аналогічна їй 
крива для концентрації 3He . Масив даних по концентрації 3BF  на кривій 
співіснування розчинів 2 3CO BF  оброблявся за формулою  

 

                                   
' '
0 1

1 0 1C C C ...        ,                                 (5.43) 
 

де 1C  – зведене відхилення концентрації від її значення на критичній ізохо-
рі  cC 3,56 0,06 %   для розчину 3 23,56 % BF CO  ;  cC 5,19 0,08 %   
для  розчину 3 25,19 % BF CO  . Аналіз залишків (5.42), проведений після  об- 
робки даних по концентрації 3BF  на кривій співіснування обох указаних роз-
чинів 2 3CO BF , показав, що для адекватності опису масиву даних по конце-
нтрації 3BF  на кривій співіснування досить збереження в правій частині фор-
мули (5.43)  двох доданків. Параметри рівняння (5.43), одержані в результаті 
обробки при 2 1   наведено в табл. 5.7.  

 

 
 

Рис. 5.21. Температурна залежність концентрації на кривій співіснування «рідина - 
пара» доданків: 1 – 10

2 394,81% CO 5,19 % BF   ; 2 – 10
2 396, 44 % CO 3,56 % BF   .  

● – концентрація у газовій фазі; ○ – концентрація у рідкій фазі. 
 
Таблиця 5.7. Параметри рівняння (5.43), одержані в результаті обробки 

при χ2≈1 
 

Розчин 1
0  1

1  0C  1C  

3 23,56 % BF CO   0,35 0,01  0,68 0,04  0, 20 0,02   0, 26 0,04   

3 25,19 % BF CO   0,35 0,01  0,69 0,04  0,18 0,02   0, 20 0,04   
 
Аналіз одержаних результатів показує, що значення критичних показ-

ників 1
0 , 1

1  для розчину 2 3CO BF  у межах похибки їхнього визначення 



 178 

збігаються з аналогічними параметрами для розчину 3
2CO He , що свідчить 

про універсальність указаних величин.  
 

Із гіпотези ізоморфізму випливає можливість опису критичних явищ у 
розчинах у рамках теорії масштабних перетворень, яка була розвинута для 
однокомпонентних рідин. При цьому якщо експеримент проводиться за 
сталої середньої густини заповнення та середньої густини концентрації 
заповнення, як це реалізується в описаних експериментах, то в 
безпосередньому околі до критичної точки можливе перенормування 
критичного показника 0 0 /(1 )   . Проведена оцінка (див. розділ ) пока-
зує, що таке перенормування критичного показника кривої співіснування 
можливе, проте така можливість повинна реалізуватися в області температур 
 cT T ~ 810 K , що на сьогодні експериментально недосяжна. У зв'язку з 
цим перенормування критичного показника 0  для досліджуваних роз-
бавлених розчинів не повинне спостерігатися, що і підтверджує експеримент.  

 

Збіг у межах похибки визначення критичного показника 0  при описі за 
допомогою масштабної теорії даних на кривій співіснування для густини 
індивідуальних речовин (розчинника), парціальної чисельної густини 
компонентів та їхньої концентрації дозволяє зробити висновок про те, що 
теорія масштабних перетворень, доповнена гіпотезою ізоморфізму, спро-
можна повністю описати існуючі експериментальні результати про критичні 
явища в розчинах.  

 
5.6. Рівноважні властивості систем з азеотропізмом поблизу критичної 

точки пароутворення 
 
Із попереднього викладу випливає, що для одних розбавлених розчинів 

( 2CO He ) концентрація розчинної речовини ( He ) у газовому середовищі 
вища, ніж у рідкій фазі, а для інших ( 2 3CO BF ) нижча, ніж у рідкій фазі. 
Існують і такі розчини [16], які при певній концентрації мають однаковий 
(азеотропний) склад рівноважно співіснуючих рідкої і газової фаз, а тому 
випаровуються як чиста речовина. Великий науковий і практичний інтерес 
представляє собою можливість передбачення утворення азеотропу у тій чи 
іншій бінарній системі та оцінка ймовірних параметрів азеотропного складу.  

 

Розглянемо це питання на прикладі системи 2 2 6CO C H . Вивчення цієї 
системи цікаве з точки зору перевірки передбачень теорії ізоморфізму тому, 
що на кривій залежності критичної температури від складу розчину 
(рис. 5.22) є дві особливі точки: точка мінімуму критичної температури 
розчину та точка перетину критичної кривої з лінією азеотропів.  

 

Ця система, може єдина не тільки для систем з азеотропом, але й взагалі 
серед розчинів, для яких всебічно вивчені різні термодинамічні функції 
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вздовж всієї критичної кривої. Молекули компонентів системи 2 2 6CO C H  
мають суттєво відмінні за величиною нейтронні перерізи (

2CO 14   б, 

2 6C H 500   б), що дозволяє використовувати метод пропускання повільних 
нейтронів для одержання інформації про висотну залежність чисельної 
густини 2 6C H  у розчині за різних температур.  

 

 
 

Рис. 5.22. Залежність критичної температури розчину 2 2 6CO C H  від складу:  
● – літературні дані; ○ – дані, отримані методом пропускання повільних нейтронів. 

 
Експерименти з дослідження поведінки чисельної густини 2 6C H  на 

кривій співіснування розчину 2 2 6CO C H  проводились на реакторі ВВР-М 
ІЯД НАН України [17]. Геометрія експерименту, а також параметри системи 
термостатування і переміщення зразка у пучку нейтронів не відрізнялись від 
тих, що описані раніше. Експериментально досліджені розчини таких складів 
(тут і далі концентрація виражена в мольних % ): 2 2 693,6 % CO 6,4 % C H   ; 

2 2 688,5 % CO 11,5 % C H   ; 2 2 673,2 % CO 26,8 % C H    (близький до критич-
ного азеотропу as 2 6C 24,9 % C H  ); 2 2 661,7 % CO 38,3 % C H    (близький до 
температурного мінімуму критичної кривої, min 2 6C 42,7 % C H  ).  

Досліджувані розчини заливались в ідентичні алюмінієві зразки з 
внутрішніми розмірами 200 50 10 мм  . При цьому середня густина 
заповнення N  у кожному випадку була такою, що при cT T  границя поділу 
фаз зникала посередині зразка. Для приготування зразків використовувались 
ретельно осушені гази 2CO  і 2 6C H , які вміщували основної речовини не 
менше 99,96 % . Середні значення парціальної чисельної густини 1N , 2N  
визначені за відомими значеннями об'єму зразка, мас 1m , 2m  компонентів 
розчину і пов'язані з середньою густиною розчину у зразку   (густиною 
заповнення) виразом 1 2 1 2 A(m m ) / V (NM NM )/ N     , де AN  – число 
Авогадро; 1M , 2M  – молекулярна маса компонент. Після закінчення 
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експерименту значення середньої концентрації компонентів уточнювалось за 
допомогою хроматографічного аналізу перегрітого до cT T  розчину, коли 
його компоненти розподілені рівномірно за усім об'ємом зразка.  

Температура зразка підтримувалась сталою за допомогою дво-
ступінчастої системи термостатування з похибкою 0,002 K  впродовж доби. 
Вимірювання температури зразка проводилось за допомогою платинового 
термометра опору і потенціометра Р-363. Температурний градієнт за висотою 
зразка, яка дорівнювала 200 мм , фіксувався шістнадцятиспайною мідь-
константановою термопарою і не перевищував 410  K / м . Інтенсивність 
пройденого крізь зразок пучка нейтронів 610  нейтрон/хв , що забезпечувало 
визначення пропускання зі статистичною похибкою ~ 0,1%  за час експозиції 
5 хв .  

Для різних зведених температур c c(T T ) / T    в інтервалі 

 283 305  K , 5 22 10 2,7 10       одержані ізотерми висотної залежності 
пропускання нейтронів досліджуваними розчинами (рис. 5.23). Час 
термостатування зразків, необхідний для встановлення рівноважного 
розподілу густини (а отже, і пропускання) за висотою змінювався від 2 год  
при cT T  до 50 год  при cT T . Вважалось, що рівноважний розподіл 
густини за висотою досягнутий, якщо результати повторних вимірювань 
профілю пропускання в межах випадкових похибок збігалися з результатами 
попередніх вимірювань.  

 

 
 

Рис. 5.23. Висотна залежність пропускання повільних нейтронів зразком,  
заповненим розчином 2 2 661,7 % CO 38,3 % C H    при різних температурах T, K :  

1 – 287,380 0,001 ; 2 – 290,560 0,002 ; 3 – 292,866 0,001 ; 4 – 292,951 0,001 . 
 
Критична температура розчинів визначалась за зникненням стрибка в 

пропусканні нейтронів на границі розділу співіснуючих фаз. Значення 
критичної парціальної чисельної густини c

1N  2 6C H  знаходилось за точкою 
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перегину критичної ізотерми висотної залежності  1 1 cN N h,T . Одержані 
критичні параметри cT  і cN  досліджуваних розчинів наведені в табл. 5.8 
(див. також рис. 5.22). 

Експериментальні дані на кривій співіснування оброблялись за 
допомогою формули (5.24). Аналіз одержаних даних показав, що параметр 

0
0  у діапазоні концентрацій  6 40  моль %  2 6C H  не залежить від складу 

розчину і дорівнює 0
0 0,345 0,07    , тоді як параметр 0

0B  указаного 
рівняння проявляє слабку концентраційну залежність (рис. 5.24).  

 
Таблиця 5.8. Критичні параметри розчинів CO2 - C2H6 

 

Суміш cT ,K  
 

c 20 -3
1N ,  10  см

 

2 2 693,6 % CO 6,4 % C H    300,740 0,007  3,98 0,03  

2 2 688,5 % CO 11,5 % C H    298, 436 0,006  7,45 0,05  

2 2 673,2 % CO 26,8 % C H    292,866 0,006  15,14 0,10  

2 2 661,7 % CO 38,3 % C H    290,995 0,007  19, 20 0,13  
 
Одержані дані для температурної залежності парціальної числової 

густини 2 6C H  на кривій співіснування розчину 2 2 6CO C H  показано на 
рис. 5.25. Обробка одержаних даних для температурної залежності 
парціальної чисельної густини 2 6C H  на кривій співіснування проводилась за 
формулою  

 

                               
  * *

0 1

c
1 1 * *

0 1c
1

N N
B B

N


 

         ,                           (5.44) 

 

де 1N  – парціальна чисельна густина 2 6C H  у рідкій (" " ) і газовій (" " ) 
фазах. Підкреслимо, що при описі розчинів у сучасній теорії критичних явищ 
відсутні вирази для поведінки парціальної густини компонентів розчину 
вздовж різних термодинамічних напрямків. У зв'язку з цим для опису форми 
кривої співіснування у змінних температура-парціальна густина поблизу 
критичної точки пароутворення доцільно обрати функціональну залежність 

 1 1N N   , вигляд якої збігається з передбаченим масштабною теорією 
рівнянням кривої співіснування для густини індивідуальних речовин. Разом із 
тим, апріорі не відомо, чи збігаються значення критичних показників *

0 , *
1  

зі значеннями відповідних показників для густини і складу розчину на кривій 
співіснування бінарного розчину.  

Визначення критичних показників і коефіцієнтів формули (5.44) 
проводилось методом найменших квадратів. Для зручності проведення 
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регресивного аналізу рівняння (5.44) розбивалось на два рівняння (5.26), 
(5.27), перше з яких описує симетричну частину кривої співіснування, а друге 
– поведінку її діаметра. Передбачалось, що параметри *

0,1 , *
0,1B  постійні у 

всьому досліджуваному діапазоні температур. Обробка даних багатократно 
повторювалась за невеликих змін cT , c

1N  в інтервалі похибки їхнього визна-
чення. Для кожної серії експериментальних даних величини *

0,1 , *
0,1B  знай-

дені за значень критичної температури і критичної парціальної чисельної гус-
тини 2 6C H , які дали мінімальну величину середньоквадратичного відхилення 
(мінімальної 2x ). Значення вказаних параметрів і їхніх похибок наведено в 
табл. 5.9. Проведений аналіз залишків вказав на відсутність систематичних 
відхилень розрахунку від експерименту.  

 

  

Рис. 5.24. Залежність параметрів 0
0B , 

*
0B  від складу розчину 2 2 6CO C H :  

● – 0
0B ; ○ – *

0B . 

Рис. 5.25. Температурна залежність 
чисельної густини 2 6C H  на кривій 

cпівіснування «рідина - пара» розчину 
2 2 693,6 % CO 6,4 % C H   . 

 
Таблиця 5.9. Параметри кривої співіснування для парціальної густини C2H6  

у розчинах CO2 – C2H6 
 

Розчин *
0  *

0B  *
1  *

1B  

2 2 693,6 % CO 6,4 % C H    0,345 0,007  1,39 0,08  0,90 0,10  0,90 0,10  

2 2 688,5 % CO 11,5 % C H    0,344 0,006  1,55 0,07  0,86 0,07  0,96 0,08  

2 2 673,2 % CO 26,8 % C H    0,343 0,005  1,92 0,06  0,89 0,06  0,94 0,07  

2 2 661,7 % CO 38,3 % C H    0,344 0,005  2,08 0,06  0,92 0,06  0,96 0,05  
 
Із аналізу табл. 5.9 випливає, що величини критичних показників *

0 , *
1  

у досліджуваному інтервалі 6 40 моль %  2 6C H  не залежать від 
концентрації компонентів розчину, у той час як значення параметра *

0B  
проявляє концентраційну залежність. Як видно з рис. 5.24, зі збільшенням 
концентрації етану в розчині 2 2 6CO C H  величина амплітуди *

0B  
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асимптотичного симетричного доданка рівняння для парціальної густини 
2 6C H  на кривій співіснування розчину наближається до аналогічної 

величини 0
0B  рівняння для густини розчину на кривій співіснування. При 

складі розчину, близькому до азеотропного, у межах похибки експерименту 
0 *
0 0B B . Таким чином, проведені дослідження дозволяють знайти спосіб, за 

допомогою якого можна визначити, чи будь-який розчин матиме критичний 
азеотроп. 

 

Цікавим, на наш погляд, є також те, що величина критичного показника 
*
0  для усіх досліджуваних розчинів 2 2 6CO C H  у межах похибки 

експерименту збігається з аналогічною величиною 0
0 , одержаною нами при 

описі даних про поведінку на кривій співіснування густини розчину, а також 
з величинами 0 , одержаними для розчинника 2CO  0 0,347 0,004    і для 

2 6C H  0 0,339 0,005   . Аналогічний результат ми дістали раніше (див. 
рис. 5.4) для розбавлених розчинів 3

2CO He . Разом з тим слід відзначити, 
що значення параметра *

0B  істотно залежить від складу розчину, причому для 
досліджуваних розчинів 2 2 6CO C H , 2 3CO BF  величина *

0B  додатна, а для 
досліджуваних розчинів 3

2CO He  ця величина від'ємна.  
 

Цей результат дозволяє зробити висновок про те, що критичний 
показник *

0  рівняння, який описує поведінку парціальної густини компонен-
тів бінарного розчину на кривій співіснування, є універсальною величиною, у 
той час як параметр *

0B  не є універсальною величиною і несе інформацію про 
індивідуальні властивості розчину.  

 

Одержані криві температурної залежності концентрації 2 6C H  на кривій 
співіснування оброблялися за формулою (5.43). Значення підгоночних 
параметрів обробки, проведеної методом найменших квадратів, представлені 
в табл. 5.10. Аналіз табл. 5.10 показує, що величина критичного показника '

0  
в межах похибки експерименту не залежить від складу розчину і збігається з 
аналогічними значеннями 0

0 , *
0 , 0 .  

 

Параметр 0C  змінюється при збільшенні концентрації 2 6C H  від 
від'ємних значень до додатних. Слід підкреслити, що відбувається інверсія 
знака 0C  при концентрації 2 6C H , близька до азеотропного складу. 
Критичний показник '

1  істотним чином відрізняється від аналогічних 
величин *

1  (див. табл. 5.9) та 1  індивідуальних речовин 2CO , 2 6C H , що 
свідчить про різний рівень асиметрії кривих співіснування для різних 
параметрів порядку.  
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Таблиця 5.10. Параметри кривої співіснування для концентрації C2H6 
у розчинах CO2 – C2H6 

 

Розчин '
0  0C  '

1  1C  

2

2 6

93,6% CO
6, 4 % C H



 
 0,348 0,008   0,60 0,06   0,70 0,05   0, 28 0,09   

2

2 6

88,5 % CO
11,5 % C H
 

 
 0,345 0,007   0,54 0,05   0,68 0,04   0,30 0,10   

2

2 6

73,2 % CO
26,8 % C H
 

 
   0    0  

2

2 6

61,7 % CO
38,3 % C H
 

 
 0,346 0,007  0,17 0,01  0,74 0,03   0, 40 0,15   

 
Значення парціальної чисельної густини і концентрації етану на кривій 

співіснування «рідина - пара» системи 2 2 6CO C H  отримані внаслідок 
експерименту, який проводився за сталої середньої густини та середньої 
концентрації компонент. Згідно з гіпотезою ізоморфізму в цьому випадку 
термодинамічні перерізи розчину неізоморфні термодинамічним перерізам 
однокомпонентної рідини і в околі критичної точки можливе перенормування 
критичних показників /(1 )  , /(1 )    , /(1 )  . При цьому 
границя температурного інтервалу, в якому можливе перенормування крити-
чних показників, може бути визначена із співвідношень [14]:  

а) для розбавлених розчинів  

                                          
2c

n c
A 1 dTC ;
R dCT

  
    

 
                                      (5.45) 

б) для концентрованих розчинів  

                                 
  

2c

n
A dC dT

1 1 d dC
  
         

,                               (5.46) 

де A  – коефіцієнт в залежності v,C A 
   ; R  – універсальна газова стала; 

C  – мольна доля розчиненої речовини ( 2 6C H ), величина w  задається вира-
зом  

                           
c

c c
c

1
d dT dTC

T dC d dC

                        
,                           (5.47) 

де 1C  – регулярна частина величини 
v,

dC
dT 

 
 
 

, 1 2    , 1 , 2  – хімічні 

потенціали компонентів розчину. За малих концентрацій 2 6C H  ( 0 C 12%  ) 
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оцінка величини n  за формулою (5.45) ( A / R 5 , 0.11  ) дає значення 

n ~ 10. Для складу розчину, близького до критичного азеотропу, за 
формулою (5.46) маємо 3

n 5 10   , а для розчину із середньою 
концентрацією 2 6C H , близькою до мінімуму на критичній кривій n 0   

(
cdT 0

dC
 ). Температурний інтервал, в якому проводились вимірювання, не 

перекривався з температурним інтервалом 11
n0 10     , тому 

перенормування критичного показника   не повинне спостерігатись для 
розбавлених розчинів 2 2 693,6 % CO 6,4 % C H   ; 2 2 688,5 % CO 11,5 % C H   , 
а також для розчину 2 2 661,7 % CO 38,3 % C H   , склад якого близький до 
мінімуму на критичній кривій. Навпаки, для розчину зі складом, близьким до 
критичного азеотропу, вказані температурні області перекриваються, і 
очікувалось, що /(1 )   при 0 .  
 

Проведемо порівняння експериментальних даних з передбаченнями 
теорії. Для всіх досліджуваних сумішей 2 2 6CO C H  значення асимп-
тотичних критичних показників рівняння кривої співіснування для 
парціальної чисельної густини і концентрації 2 6C H  (див. табл. 5.9 і 5.10) у 
межах похибки експерименту збігаються з величинами критичних показників 
рівняння кривої співіснування для індивідуальних речовин 2 6C H  
( 0,339 0,005 ) і 2CO  ( 0,347 0,004 ), а також з критичним показником 
рівняння кривої співіснування для густини розчину 0

0 0,34 0,01   . Одержа-
ні результати свідчать на користь гіпотези ізоморфності критичних явищ. Ра-
зом з тим звернемо увагу на той факт, що для розчину 

2 2 673,2 % CO 26,8 % C H    відсутнє передбачене теорією перенормування 
параметра 0 . Це узгоджується з літературними даними [18], де також від-
значається відсутність перенормування критичного показника ізохорної теп-
лоємності α для розчинів 2 2 6CO C H , близьких за складом до критичного 
азеотропу і до температурного мінімуму критичної кривої.  

 

Значення *
1 , наведені в табл. 5.9, показують, що закон прямолінійного 

діаметра кривої співіснування не виконується для досліджуваних систем. 
Модельні розрахунки [19] передбачають, що поведінка діаметра кривої 
співіснування повинна описуватись температурною залежністю 1 , де 

1/8  . Одержані нами результати стосовно ступеня сингулярності діаметра 
кривої співіснування близькі до передбачень теорії.  

Як видно з рис. 5.26, у розчинах 2 2 6CO C H  з as 2 6C C 24,9% C H   
концентрація 2 6C H  у газовій фазі розчину вища, ніж у рідкій фазі. При складі 
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розчину, близькому до критичного азеотропу, у межах похибки експерименту 
крива співіснування вироджується в пряму лінію (в усьому досліджуваному 
інтервалі температур склад відповідних фаз однаковий). При подальшому 
підвищенні концентрації етану в розчині гілки кривої співіснування знову 
розходяться, але при цьому концентрація 2 6C H  у рідкій фазі стає більшою, 
ніж у газовій фазі розчину. Таким чином, при зміні складу розчину 
спостерігається інверсія знака 0C , який визначає якісний вигляд кривої 
співіснування у змінних «температура - концентрація» компонента бінарного 
розчину: 0C 0  при asC C ; 0C 0  при asC C ; 0C 0  при asC C  (див. 
табл. 5.10). Цікавим, на наш погляд, є також збіг коефіцієнтів 0

0B , *
0B  при 

складі розчину, близькому до критичного азеотропу.  
 

 
 

Рис. 5.26. Температурна залежність концентрації 2 6C H  на кривій співіснування 
«рідина - пара» розчинів: 1 – 2 2 661,7 % CO 38,3 % C H   ;  

2 – 2 2 673,2 % CO 26,8 % C H   ; 3 – 2 2 688,5 % CO 11,5 % C H   ;  
4 – 2 2 693,6 % CO 6,4 % C H   . ● – концентрація у рідкій фазі; ○ – концентрація  

у газовій фазі. 
 
Покажемо, що вказані експериментальні результати можуть бути 

пояснені в рамках теорії масштабних перетворень, доповненої гіпотезою 
ізоморфізму. Із рівняння (5.38) маємо  

                             1 1 1
c c c

1

C C N N N N
.

2C 2 N N

            
                  (5.48) 

Підставимо у рівняння (5.48) формули (5.23) і (5.26) і, враховуючи, що за 

малих   
0
00

0B 1  , дістанемо  

                     0
01 1 1 1 0

0c c c
1 1

C C N N N N
B .

2C 2N 2N

     
        

             (5.49) 
 

З урахуванням формул (5.26), (5.27)  у межах 0   вираз (5.49) набуде 
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вигляду  

                                    * 0
0 0* 0

0 0c
C C

B B .
2C

 
   

                               (5.50) 

Як відзначалось вище, для досліджуваних розчинів 2 2 6CO C H  у межах 
похибки експерименту 0 * 1

0 0 0     . Використовуючи цей результат, із 
рівнянь (5.50), (5.49) знаходимо  

                             ' '
0 0* 0

0 0 0c
C C

C B B .
2C

 
   

                            (5.51) 

Із формули (5.51) випливає можливість інверсії знака коефіцієнта 0C : 

0C 0 , якщо * 0
0 0B B , і навпаки, 0C 0  при * 0

0 0B B . Для складу розчину, 
близькому до критичного азеотропу, в усьому досліджуваному діапазоні 
температур 0C 0  ( C C  ). При цьому, як випливає із формули (5.51), 
повинно виконуватись рівняння * 0

0 0B B , яке і є умовою утворення критич-
ного азеотропу.  

 
5.7. Масштабні властивості розчинів і вибір параметра порядку 
 
Аналіз поведінки сумішей поблизу критичної точки «рідина - пара» на 

основі теорії масштабних перетворень став можливим завдяки введенню 
гіпотези ізоморфізму критичних явищ, причому теорія масштабних пере-
творень, доповнена гіпотезою ізоморфізму, передбачає наявність масштабних 
законів для поведінки всіх термодинамічних властивостей речовини. У 
рамках розвинутого підходу для опису поведінки двокомпонентного розчину 
поблизу критичної точки необхідно термодинамічний потенціал розчину 
звести до термодинамічного потенціалу ізольованої однокомпонентної 
системи шляхом вибору ізоморфних змінних, вибору параметра порядку і 
фіксації всіх змінних, крім температури. Якщо змінні, які задаються умовами 
експерименту, не збігаються з ізоморфними змінними розчину, то слід 
здійснити перехід від цих змінних до ізоморфних. Тоді поблизу критичної 
точки характер аномалій термодинамічних величин розчину не відрізняти-
меться від характеру аномалій відповідних величин ідеалізованої однокомпо-
нентної системи. Перехід до ізоморфних змінних пов'язаний з розв'язком 
системи трансцендентних рівнянь, тому в рамках указаного підходу рівняння 
стану для розчину розчинів не можна записати в явному вигляді, що 
ускладнює його порівняння з результатами експерименту.  

Підхід до опису подвійних розчинів альтернативний фіксації польових 
змінних [19], якщо за параметр порядку для бінарних систем поблизу крити-
чної точки «рідина - пара» обирається густина системи, спряженою змінною 
– хімічний потенціал компоненти i , додатковою змінною – різницевий хімі-
чний потенціал компонентів 1 2     [20, 21]. За такого підходу рівняння 
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стану бінарного розчину прийматиме такий самий функціональний вигляд, як 
і для систем з ізольованою критичною точкою 

           c c c c
1 1 1 1 2 1 1 1 2?, , 0, , , g y sign ;                     

          (5.52) 

де  g y  – масштабна функція з відомими асимптотиками:  

                                        
 

 

2n 1
n 1y 0

n 0
n

n 1y
n 0

g y a y ;

g y b y .







 












                                    (5.53) 

Вибір параметра порядку P  може бути проведений на основі аналізу 
масштабних властивостей подвійних розчинів, який природно провести за 
одержаними експериментальними даними про висотний розподіл густини, 
парціальної густини і концентрації компонентів розчинів. Функціональний 
вигляд рівняння (5.52) збігається з функціональною залежністю для рівняння 
стану індивідуальних речовин. Припустимо, що функціональний вигляд 
рівнянь, які описують висотний розподіл парціальної густини і мольної 
концентрації компонентів бінарного розчину збігаються з функціональним 
виглядом рівняння для гравітаційного ефекту в індивідуальних речовинах. У 
рамках указаного вище припущення запишемо рівняння стану для чисельної 
густини компонента бінарного розчину у вигляді  

 

                                      
* *
0 0z / g * y * sign N    ,                                   (5.54) 

де  g * y *  – масштабна функція змінної  
'
0*

1y N z,T /    ; 
c c

1 1 1 1N (n N ) / N    – безрозмірне відхилення парціальної чисельної густини 
першого компонента 1n  від його значення на критичній ізохорі; c cz gh / p   
– безрозмірна висота, яка відрахована від рівня максимального градієнта гус-
тини системи. Аналогічним чином запишемо масштабне рівняння гравітацій-
ного ефекту для концентрації  

                                        
' '
0 0z / g ' y ' sign C    ,                                    (5.55) 

де  g ' y '  – масштабна функція змінної  
'
0y C z,T /     ; c cC (C C ) / C    – 

безрозмірне відхилення концентрації С першого компонента від його 
значення на критичній ізохорі.  

Запис масштабних рівнянь (5.54), (5.55) передбачає, що при переході від 
звичайних термодинамічних змінних до масштабних сімейство кривих 
висотної залежності парціальної густини і концентрації компонентів 
бінарного розчину може бути зведене до деяких масштабних кривих 

 g g y * ,  g g y . При цьому критичні показники *
0 , '

0 , *
0 , '

0 , що 
описують поведінку парціальної густини та концентрації компонента розчину 
на кривій співіснування і критичній ізотермі, повинні знаходитись з 
експерименту.  
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З метою перевірки рівняння (5.54) були проведені дослідження 
масштабної функції гравітаційного ефекту в системі 2 2 6CO C H . Для крити-
чного показника *

0  вибиралось значення (див. табл. 5.9) *
0 0,345 0,007   . 

Критичний показник 0  визначався за висотною залежністю пропускання 
досліджуваних розчинів при cT T  (рис. 5.27)  

 

  
Рис. 5.27. Висотна залежність відхилення 

логарифму пропускання від його 
значення на критичній ізохорі розчину 

2 2 673,2 % CO 26,8 % C H    при 

cT T 292,86 K  . 

Рис. 5.28. Масштабна функція 
гравітаційного ефекту в розчині  

СО2 – C2H6, побудована за ізотермами 
висотної залежності чисельної 

густини C2H6 при Т, К: 1 – 300,746; 
2 – 300,758; 3 – 298,440; 4 – 298,451;  
5 – 292,951; 6 – 291,008; 7 – 291,053;  

8 – 291,084. 
 

Аналіз критичних ізотерм пропускання показав, що величина *
0  в ме-

жах похибки експеримента не залежить від складу розчину і становить 
*
0 4,24 0,16   , тобто близька до аналогічних величин для чистого 2CO  і 

2 6C H  (див. розділ 4). За одержаними даними за висотною залежністю парці-
альної чисельної густини 2 6C H  у розчині 2 2 6CO C H  в інтервалі параметрів 

10,004 N 0,14   ; 4 310 1,7 10      була розрахована масштабна функція 
гравітаційного ефекту для парціальної густини 2 6C H  в указаному розчині. 
Показані на рис. 5.28 критична ізотерма і крива співіснування для густини і 
парціальної густини мають суттєво відмінні асиметрії. Дійсно, при однакових 
у межах похибки експерименту показниках симетричних і асиметричних до-
данків рівнянь критичної ізотерми для густини і парціальної густини 

* *
0 1D / D 0,03  (див. табл. 5.1 і 5.2). На кривій співіснування при однакових, у 

межах похибки вимірювання, критичних показниках симетричного і асимет-
ричного доданків рівняння кривої співіснування 0 1

0 0B / B 2  для густини та 
* *
0 0B / B 5  (див. табл. 5.4) для парціальної густини 3He . 

Ефект зміни симетрії відносно критичної ізохори кривої співіснування і 
критичної ізотерми ще більше підсилюється при переході від густини до 
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концентрації. Справді, якщо для опису висотної залежності на критичній 
ізотермі густини сумішей 3

2CO He , парціальної густини 3Не в розчинах 
3

2CO He  досить ввести в апроксимаційне рівняння два доданки, один з 
яких описує асиметрію, то при описі концентрації 3He  у розчинах 3

2CO He  
на критичній ізотермі слід ввести в апроксимуюче рівняння три доданки, два 
з яких описують асиметрію критичної ізотерми. Форма кривої співіснування 
для густини розчинів 3

2CO He  і для парціальної густини 3He  в указаних 
розчинах адекватно описується двома членами рівняння кривої співісну-
вання, у той час як при описі концентрації 3He  на кривій співіснування для 
адекватності апроксимації необхідне збереження в рівнянні для кривої 
співіснування п'яти доданків, два з яких описують асиметрію (див. табл. 5.3 
та табл. 5.6).  

 

Звернемо увагу на те, що масштабні рівняння стану як індивідуальних 
речовин, так і розчинів поблизу критичної точки «рідина - пара» будуються в 
припущенні відсутності асиметрії фізичних властивостей відносно критичної 
ізохори. Наявність асиметрії (асиметричних доданків у рівняннях кривої 
співіснування, критичної ізотерми) призводить до порушення масштабності, 
тобто до відхилення експериментальних даних від масштабних кривих  g y , 

 *g y ,  g y , які задаються відповідно рівняннями (5.53), (5.54), (5.55). 
Звідси природним стає висновок про те, що для опису властивостей бінарних 
розчинів поблизу критичної точки «рідина - пара» в рамках масштабної 
теорії, доповненою гіпотезою ізоморфізму, необхідний вибір такої 
масштабної змінної у (а отже, і такого параметра порядку, що входить у цю 
змінну), яка б забезпечувала масштабність фізичних властивостей у найбільш 
широкому інтервалі термодинамічних параметрів розчинів. На рис. 5.29 
представлена масштабна функція гравітаційного ефекту в розчині 

3
2CO He . Для побудови цієї функції використані значення 0 , 0 , 

визначені нами раніше. Як видно з рис. 5.29, масштабні властивості розчину 
3

2CO He  описуються найбільш повно, якщо за параметр порядку вибране 
відхилення густини розчину від критичного значення. Найбільше порушення 
у масштабних властивостях спостерігається, якщо за параметр порядку 
використовується мольна концентрація компонента 3He . 

 

Відзначимо, що як параметр порядку у бінарних розчинах поблизу 
критичної точки пароутворення можуть виступати також і об'ємна 
концентрація, вагова концентрація, питомий об'єм, парціальний питомий 
об'єм компонентів тощо. Вибір параметра порядку, що забезпечує найбільшу 
ступінь масштабності в широкому інтервалі термодинамічних параметрів 
систем, стає особливо актуальним для систем із взаємодіючими параметрами 
порядку. У зв'язку з цим можлива попередня оцінка (без повного аналізу 
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масштабних кривих) критичності параметра порядку з аналізу симетрії 
окремих фізичних властивостей, зокрема симетрії кривої співіснування. До 
цього часу такий аналіз для індивідуальних речовин поблизу критичної точки 
пароутворення проведено при порівнянні кривих співіснування у термінах 
«густина - температура - питомий об'єм». Як видно з рис. 5.28, різні ізотерми 
для різних складів розчину 2 2 6CO C H  трансформуються в єдину лінію, 
утворюючи в інтервалі значень *0 y 3   єдину масштабну криву 

 * * *g g y , що і є експериментальним підтвердженням гіпотези ізоморфізму 

критичних явищ у бінарних розчинах, а також підтвердженням справедли-
вості висловлених нами припущень про функціональний вигляд рівнянь 
(5.54), (5.55).  

 

 
 

Рис. 5.29. Масштабна функція гравітаційного ефекту в розчині 3
2CO He  

для параметрів порядку: 1 – P N ; 2 – 1P n ; 3 – 1P C . 
 
Одержані експериментальні дані про поведінку парціальної чисельної 

густини на кривій співіснування і критичній ізотермі компонентів систем, які 
мають різні фазові діаграми, дають змогу провести такий аналіз. У випадку, 
якщо висотна залежність парціальної чисельної густини компонента повто-
рює хід аналогічної залежності для густини всього розчину (парціальна 
густина 3BF , 2 6C H  у рідкій фазі більша, ніж у газовій для розчинів 

2 3CO BF , 2 2 6CO C H  (рис. 5.5), асиметрія критичної ізотерми і кривої 
співіснування для густини і парціальної густини одного порядку. Справді, 
при однакових у межах похибки експерименту критичних показниках 
симетричних і асиметричних доданках рівнянь критичної ізотерми для 
парціальної густини та густини відношення амплітуд цих доданків: для 
густини 0 1D / D 1 , а для парціальної густини 

* *

0 1D / D 2 ; аналогічно для 
кривої співіснування: при однакових у межах похибки вимірюваннях критич-
них показниках симетричних і асиметричних доданків рівнянь критичної 
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ізотерми для парціальної густини і густини розчину відношення амплітуд цих 
доданків для густини 0 1

0 0B / B 2  і відповідно для парціальної густини 

 * *
0 1B / B 2 3  . У випадку, якщо висотна залежність парціальної чисельної 

густини компонента розчину протилежна аналогічній залежності для густини 
розчину (парціальна густина 3He  у газовій фазі більша, ніж у рідкій для роз-
чину 3

2CO He ), асиметрії критичної ізотерми і кривої співіснування для 
густини і парціальної густини істотно відмінні.  

Для бінарних розчинів поблизу критичної точки розшарування встанов-
лено [23], що діапазон виконання симетричного скейлінга істотно залежить 
від вибору параметра порядку, проте не встановлені розміри критичної 
області, що задається критерієм Гінзбурга. При виборі параметра порядку 
бінарних розчинів поблизу критичної точки розшарування концентрації в 
об'ємних частках в одних експериментах [23] спостерігалось покращання 
симетрії кривої співіснування, в інших роботах [24] – симетрія кривої 
співіснування не змінювалась.  

Слід зауважити, що критичні явища у бінарних розчинах поблизу 
критичної точки пароутворення викликані аномальними флуктуаціями 
відповідного (критичного) параметра порядку. Пошук критичного параметра 
порядку на основі аналізу форми кривої співіснування проведено на кафедрі 
молекулярної фізики Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка [25, 26]. Для кількісної оцінки асиметрії кривої співіснування та 
ідентифікації критичного параметра порядку можна використати температу-
рну залежність діаметра кривої співіснування  dP P  , син-гулярна частина 
якої може бути представлена у вигляді  

 

                                          

 1

d c

d 1 1

P PP ;
2P

P B O ,

 







   

                                      (5.56) 

 

де P , cP  – відповідно параметр порядку у рідкій ( " " ) та газовій ( " " ) фа-
зах, а також на критичній ізохорі. Висловлене припущення [27], що парамет-
ри порядку в розчинах мають температурну залежність, яка задається вира-
зом  
 

                                      1 2
d 1 2P 1 b b      ,                                    (5.57) 

 

де  ,   – відповідно критичні показники для теплоємності та кривої спів-
існування; 0,125  ; 0,34  . Співвідношення амплітуд є таке, що у 
випадку критичного параметра порядку у (5.57) домінує внесок доданка з 
сингулярністю 1 , а у випадку некритичного 2 . 

Експериментальна інформація про поведінку діаметра кривої співісну-
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вання розчинів незначна, що пов'язано із труднощами її одержання традицій-
ними методами. Ранні спроби виявити сингулярність діаметра кривої спів-
існування у бінарних розчинах поблизу критичної точки розшарування й 
поблизу критичної точки пароутворення не дали результатів. Метод 
пропускання повільних нейтронів дозволив комплексно дослідити темпера-
турну залежність на кривій співіснування парціальної густини і концентрації 
у розчині 3

297,54 % CO 2,46 % He   . Для визначення характеру сингулярно-
сті температурної залежності діаметра кривої співіснування для 1P    і 

1P C  експериментальні дані [25], отримані в температурному інтервалі 
6 28 10 7 10      , оброблялись за формулами  
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                            (5.59) 

Необхідність уведення в апроксимацію (5.59) другого доданка 
ілюструється на рис. 5.30. Значення критичної температури Ткр = 304,613 ± 
±0,005 К, що входять у формули (5.58), (5.59), парціальної густини 3He  

c 4 3
1 7,80 10  г/см    і мольної концентрації 3He  c

1C 2,38 %   на критичній 
ізохорі досліджуваного розчину визначено за методикою, описаною раніше. 
Методом найменших квадратів встановлено значення підгоночних 
параметрів рівнянь (5.58), (5.59): *

1b 0,35 0,02   , *
1 0,85 0,06   , 

'
1b 5,8 0,2  , '

1 0,68 0,02   , '
2b 45 5  , '

2 1,82 0,12   , причому 
величини '

2b , '
2  визначено в інтервалі 2 210 7 10      при фіксованих 

значеннях '
1b , '

1 , знайдених за 6 28 10 10     . Показані на рис. 5.31 
залишки вказують на відсутність систематичних відхилень при апроксимації 
експериментальних даних за формулами (5.58), (5.59). Значення критичного 
показника для діаметра кривої співіснування в координатах «парціальна 
густина – температура» близьке до величини 1 0,875  , яку отримано 
методом руху меніску. Величина для діаметра кривої співіснування у змінних 
«концентрація – температура» збігається з подвоєним значенням критичного 
показника 0,340  , розрахованого методом   -розкладів. Таким чином, 
одержані експериментально результати підтверджують зроблені раніше 
теоретичні припущення. На нашу думку, такий підхід дозволяє надалі 
виділити критичний параметр порядку й в інших класах складних систем, 
зокрема в системах із взаємодіючими параметрами порядку.  

Покажемо, що наявність у сингулярності діаметра кривої співіснування 
при P C  доданка з 1 02    підтверджує зроблене нами в рамках гіпотези 
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ізоморфізму припущення про функціональний вигляд парціальної густини і 
концентрації на кривій співіснування. Дійсно, підставляючи у формулу (5.38) 
вираз для  N N      (5.23),  1 1N N      (5.27),  1 1C C     (5.49), 
отримаємо 

 

                       
* *
0 1' '

0 1
0 0
0 1

* *
0 1

0 1 0 0
0 1

1 B B
1 C C .

1 B B

 
 

 

   
    

   
                        (5.60) 

 

Збираючи з правої частини рівняння (5.60) доданки, що відповідають 
асиметричній поправці рівняння кривої співіснування для концентрації, і 
покладаючи на основі проведених експериментів, що 0 *

0 0    поблизу 
критичної точки, дістанемо 

 

                                ' 0 0
1 1 02* 0 0 *

1 1 1 0 0C B B B B .                                 (5.61) 
 

 
Рис. 5.30. Температурна залеж-
ність діаметра кривої співіснуван-
ня розчину 3

2CO He . Криві 1 і 2 
відповідають 1P C  та 1P   . 
Штрихова лінія описується 
рівнянням 0,68

dP 1 5.8 | |    . 

Рис. 5.31. Залишки d exp d theor(P ) (P )    при 
обробці даних за діаметра кривої співісну-
вання. Точки ●, ○ відповідають 1P   , 

1P C . 

 
Порівнюючи формули (5.61) і (5.57), знаходимо * 0

1 1 1b B B  , 
0 *

2 0 0b B B  . Тому внесок різних типів сингулярностей (1  та 2 ) у ДКС 
залежить від абсолютних значень *

0B , *
1B , 0

0B , 0
1B , які є індивідуальними 

характеристиками досліджуваних бінарних розчинів. Для розбавлених систем 
з добре розчинним компонентом, а також для систем з азеотропізмом внесок 
у величину діаметра кривої співіснування в термінах «концентрація – 
температура» доданка з сингулярністю 1  малий, у той час як для 
розбавлених систем із незначною розчинністю аналогічний внесок одного 
порядку з внеском доданка з сингулярністю 2 . Проведені розрахунки 
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узгоджуються з результатами виконаних нами експериментів. Дійсно, при 
описі симетрії кривої співіснування з критичним показником 1 0,70 0,05    
( 02   ), а при аналогічному описі в системі 3

2CO He  вимагалось 
включення додаткового асиметричного доданка.  

Таким чином, аналіз форми кривої співіснування, приведеної в змінних 
«парціальна густина - температура» і «концентрація - температура» дає змогу 
визначити параметр порядку при фазових переходах «рідина - пара» бінарних 
розчинів. Разом із тим такий підхід не дозволяє віддати перевагу одному з 
двох параметрів порядку – густині або парціальній густині. Однозначний 
вибір критичного параметра порядку (густини) для вказаного фазового пере-
ходу можливий лише на основі повного аналізу масштабних властивостей 
бінарної системи шляхом побудови сімейства масштабних кривих для різних 
параметрів порядку. Впливу обмеженості системи та іонів на критичні вла-
стивості розчинів присвячені роботи [29 - 57].  
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6. НЕЙТРОННА ДІАГНОСТИКА РОЗЧИНІВ ПОБЛИЗУ 
КРИТИЧНОЇ ТОЧКИ РОЗШАРУВАННЯ 

 
6.1. Гравітаційний ефект поблизу критичної температури розшарування 

низькомолекулярних речовин 
 
На відміну від критичних явищ пароутворення, які реалізуються для 

розчинів як з повною, так і з обмеженою змішуваністю [1], критичні явища 
розшарування спостерігаються виключно в розчинах, що мають обмежену 
зміщуваність. Серед таких систем за умови фіксованого тиску прийнято 
розрізняти розчини з верхньою критичною точкою розшарування (ВКТР), з 
нижньою критичною точкою розшарування (НКТР), а також з двома 
критичними точками розшарування – верхньою та нижньою [2]. За певних 
умов можливе злиття верхньої і нижньої критичних точок розшарування 
(КТР) та отримання подвійної критичної точки розшарування (наприклад у 
квазібінарному розчині „важка вода – вода – триметилпиридин”).  

Критичний стан подвійних розчинів реалізується за умови [3] 

                    
2 3

2 3
p,T p,T p,T

0;     0;     0
x x x

                          
,                    (6.1) 

де   – хімічний потенціал розчину; x  – концентрація. Із умови 
p,T

0
x

     
 

випливає розбіжність осмотичної стисливості x
p,T

1 x
x
      

 [4] при підході 

до критичної точки розшарування, що приводить до існування значного 
рівноважного градієнту концентрації – гравітаційного ефекту поблизу 
критичної температури cT .  
 

                        1 1 2 2 2 1 1

1
1 1 2 2

T,p p,T

v m g x M v M vx
z x v x v

x x

   
 

               

,                        (6.2) 

де   – повна густина розчину; 1,2v  – парціальні питомі об'єми; 1,2M  – маси 
молекул двох сортів,  1 p,T,x    – хімічний потенціал першого 

компонента, 1
T,x

v
p

     
, 1,2x  – середнє значення концентрації компонентів 

розчину.  
Використовуючи вирази (6.2) і класичне рівняння стану [5], поблизу 

критичної точки розшарування можна отримати висотну залежність 

концентрації  c 0
1x x z z
3

  , де 0z  – висота, на якій концентрація 

дорівнює критичній. Разом з тим перші спроби виявлення гравітаційного 
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ефекту в бінарних розчинах поблизу КТР не мали успіху або були не досить 
надійними. Так, в експерименті, виконаному за допомогою оптичного методу 
Теплера у системі 4 4CH CF  при 3

cT T T 10 K     градієнт 
концентрації не перевищував 210  мольних % . Не був зареєстрований 
градієнт концентрації і в системі „циклогексан – метанол” при наближенні до 
критичної точки до 4

cT T T 10 K     Методом магнітного денсиметра 
було виявлено градієнт концентрації, проте максимальне його значення 
знаходиться не у місці зникнення меніска, а на кінцях зразка. Надалі в ряді 
експериментів спостерігалась висотна залежність концентрації у розчинах 
„триметилпентан – нітроетан”, „циклогексан – анілін”, „метанол – гексан”.  

Установлення градієнта концентрації за висотою зразка в бінарному 
розчині поблизу КТР пов'язане з наявністю потоків концентрації 1J  та 2J , які 
при відсутності температурних градієнтів можуть бути описані як  

 

                1 1
1 2 1 1 1

1 T,p

MJ J Lx x v p
x

                     
,                   (6.3) 

де L  – феноменологічний коефіцієнт Онзагера для взаємної дифузії; 1x , 
p  – градієнти концентрації і тиску за висотою зразка. При підході до кри-

тичної точки очікується розбіжність коефіцієнта Онзагера 0L L   , де 
0,62   [2]. Цей результат у сукупності з розбіжністю осмотичної стисли-

вості за законом os 0
    , де 1,24  , призводить до того, що коефіці-

єнт при 1x  у формулі (6.3) (коефіцієнт взаємної дифузії) за cT T  прямує 
до нуля. Разом з тим другий доданок у формулі (6.3) поблизу критичної точки 
не має особливості, що призводить до розходження потоків концентрації за 
рахунок бародифузії (седиментації). У наближенні ідеального розчину 
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, де 0
1 , 0

2  – рівноважні густини чистих 

компонентів. Тоді коефіцієнт седиментації може бути представлено у вигляді 
[2] 

                  0 0
2 1 2 1 22 2 1 1 2

1 1 0 01 1 2 2 1 1 2 2 2 1

x M Mx M v M vS v m .
x v x v x M x M

 
    

   
                (6.4) 

Величина коефіцієнта седиментації залежить від природи компонентів 
розчину й може змінюватись у широких межах. Теоретичні оцінки 
коефіцієнта седиментації низькомолекулярних рідин дають значення 

 S 0,1 26  .  
Із аналізу формул (6.2) – (6.4) випливає, що величина рівноважного 

градієнта концентрації поблизу КТР і час його встановлення залежить від 
параметрів компонентів бінарного розчину. Зауважимо, що при 0 0

1 2    
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градієнт концентрації менший, а час встановлення рівноваги більший, ніж 
при 0 0

1 2  . Час релаксації S , протягом якого діють потоки концентрації 

1J  та 2J , що задаються рівнянням (6.3), залежить також від висоти зразка 
2

S 2
H

D
 


, де H  – висота зразка, D  – коефіцієнт взаємної дифузії.  

Таким чином, рівноважні значення висотної залежності концентрації 
компонентів бінарних розчинів поблизу КТР досягаються з часом значно 
швидше для розчинів, які мають більше значення коефіцієнта седиментації і 
знаходяться у зразках з меншою висотою. Цей висновок дозволяє 
проаналізувати експериментальні дані про гравітаційний ефект поблизу КТР. 
Дійсно, оскільки коефіцієнт седиментації в системі „метанол–циклогексан” 
на порядок нижчий за коефіцієнт седиментації в системі „метанол–гексан”, то 
гравітаційний ефект спостерігається в системі „метанол–гексан” і не 
спостерігається в системі „метанол–циклогексан”. 

Оскільки на оптичних методах дослідження ми зупинялись раніше [6 -
11] (див. розділ 4), то проаналізуємо ще один метод, а саме метод магнітного 
денсиметра. Первинною інформацією при реалізації цього методу є густина 

 h,T   , яка визначається за допомогою магнітно підвішеного буя. 
Головне джерело похибки при визначенні густини методом магнітного 
денсиметра пов'язане з усередненням густини досліджуваного розчину за 
висотою, яке відбувається за рахунок певної висоти буя. Зауважимо, що при 
цьому концентрація компонента розчину, як і у випадку застосування 
оптичних методів, може бути розрахована в припущенні ідеального розчину.  

Для дослідження гравітаційного ефекту поблизу критичної точки роз-
шарування бінарних розчинів може бути використаний метод пропускання 
повільних нейтронів [12].  

Первинною інформацією при вивченні критичних явищ розшарування в 
бінарних розчинах, яка отримується методом пропускання повільних нейтро-
нів, є інтенсивність пучка тих нейтронів, що падають на кювету з досліджува-
ною речовиною, і тих, що пройшли крізь кювету (відповідно 0I  та I ), темпе-
ратура розчину T  та висота досліджуваного шару h , відрахована від дна 
кювети, а також температурний градієнт за висотою зразка. Висотна залеж-
ність концентрації компонентів розчину за різних температур знаходиться в 
результаті розв'язання системи рівнянь, кожне з яких відповідає певному 
етапу нейтронного експерименту:  
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2 2

1 1 1
1 1 2 2

1 1 2
i i i

1 1 2 2

exp L ;

P exp N l l ;

P exp N l N l l ;
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P exp N l N l l ,

                        

           (6.5) 
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де   – відношення нормованих на показання монітора інтенсивностей пучка 
нейтронів після і до кювети у випадку порожньої кювети (пропускання поро-
жньої кювети); 0P  – пропускання кювети, заповненої чистим розчинником із 
середнім числом молекул в одиниці об'єму 0

2N ; 1P  – пропускання першого 
калібровочного розчину при cT T  для систем з ВКТР і при cT T  для 
систем з НКТР; iP  – пропускання i -го калібровочного розчину за тих же 
умов;  P h,T  – пропускання досліджуваного розчину на висоті h  за темпе-
ратури T ;   – макроскопічний переріз взаємодії повільних нейтронів зі сті-
нками кювети товщиною L / 2 ; l  – внутрішня товщина кювети.  

У випадку, якщо 1 2  , метод пропускання повільних нейтронів 
дозволяє дослідити висотну залежність парціальної густини компонента з 
більшим нейтронним перерізом. Слід відзначити, що одержання подібної 
інформації недоступне жодному з відомих нам традиційних методів дослід-
ження гравітаційного ефекту в системі „рідина – рідина”. Для вказаного вище 
випадку за умови 1 1 2 2N N   система рівнянь (6.5) спрощується і її 
розв'язок має вигляд 

                                  
  

1 1
ln P h,T /N h,T N

ln P /



  

,                                   (6.6) 

де 1N  – середня чисельна густина компонента з великим нейтронним 
перерізом в одному з калібровочних експериментів, яка визначається з умов 
заповнення зразка.  

Для одержання висотної залежності концентрації компонента розчину, 
що має великий нейтронний переріз необхідне проведення додаткового 
експерименту, в якому при аналогічних термодинамічних умовах буде 
досліджено висотну залежність густини розчину. Укажемо на деякі особли-
вості дослідження гравітаційного ефекту в системі „рідина–рідина” з допо-
могою пропускання повільних нейтронів. Критична точка розшарування при 
нормальному тиску реалізується, як правило, за умови, що мольні концент-
рації компонентів мало відрізняються. Це не дає можливості використання 
розбавлених розчинів із дуже відмінними нейтронними перерізами, для яких 
наявні переваги методу пропускання повільних нейтронів незаперечні. 
Ізотопна заміна в одному із компонентів розчину може приводити до істот-
них змін критичних параметрів системи, а інколи і до зникнення критичної 
точки розшарування при нормальному тиску. Таким чином, прийоми, описані 
раніше при дослідженні гравітаційного ефекту в розчинах поблизу критичної 
точки пароутворення, не можуть бути використані при дослідженні гравіта-
ційного ефекту поблизу критичної точки розшарування.  

Разом з тим у наближенні ідеального розчину із виразу (6.5) неважко 
одержати  

                                                 i i
1ln P C Ex  ,                                         (6.7) 
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де i
1x  – концентрація першого компонента (з великим нейтронним перерізом) 

у калібровочному розчині; 
0PC ln ln 


; 1
0

2

1E
Pln







 – деякі константи 

експерименту. Таким чином, у рамках указаного наближення логарифм про-
пускання розчину виявляється прямо пропорційним концентрації першого 
компонента з великим нейтронним перерізом, яка задається відношенням 

1 2
1

2 1

Mx
M





, де 1,2 , 1,2M  – відповідно масова густина й молекулярна маса 

компонентів розчину. Для підстановки у вираз (6.7) відношення 1

2




, необхід-

но експериментально одержати калібровочну залежність i i
1ln P x , після чо-

го величина 1

2




 знаходиться з рівняння 

                                     

i
n 0

1
0

2 ii 1

Pln
1 1 P
n x Pln

     


      

 ,                                          (6.8) 

де n  – число калібровочних розчинів. Формула для визначення температур-
ної та висотної залежності концентрації першого компонента за даними по 
пропусканню повільних нейтронів має вигляд 
 

                                 

 
0

1 n i

0
ii 1

P h,Tln
Px h,T .

1 1 Plnn x P


 
 
  

     
                                      (6.9) 

 
Для калібровки експериментальної установки, а також з метою 

перевірки рівняння (6.7) у повній відповідності до рівняння (6.6) можуть бути 
побудовані залежності  i i

1ln P f x  для кювет з різною внутрішньою товщи-
ною (див. рис. 6.1). Аналіз рис. 6.1 показує, що концентраційні залежності 
логарифма пропускання розчинів у широкому діапазоні складів розташову-
ються на прямі лінії, причому тангенс кута нахилу кожної прямої збільшу-
ється при збільшенні товщини кювети l .  

Абсолютна похибка визначення концентрації при певному куті нахилу 
калібровочної лінії може бути визначена за формулою 

                                               1
1x P
E

   ,                                               (6.10) 
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де E  – тангенс кута нахилу калібровочної прямої; P N / N   – статистич-
на похибка визначення пропускання повільних нейтронів; N  – число нейтро-
нів, відрахованих лічильником за час експозиції. У проведених експеримен-
тах інтенсивність пучка нейтронів, що пройшов крізь кювету з речовиною 

52 10  H/хв , що при t 5 хв  дає величину P 0,001  . Відзначимо, що вка-
зана похибка може бути знижена шляхом:  

1) вибору об'єкта дослідження системи, компоненти якої мають великий 
контраст повних перерізів взаємодії з повільними нейтронами, що 
призводить до збільшення величини E ;  

2) використання кювет з більшими значеннями товщини l , що також 
підвищує E ;  

3) збільшення часу експозиції t .  
 

  
Рис. 6.1. Залежність логарифма 

пропускання розчину „полістирол-
дейтероциклогексан” від концентрації 

полістиролу для трьох кювет 
з внутрішньою товщиною: 1 – 7 мм;  

2 – 5 мм; 3 – 4 мм [12]. 

Рис. 6.2. Висотна залежність 
пропускання бінарного розчину 

6 7 227,83 %  C H N D O   (% масові) 
за температур T, K : 1– 295,696 ;  

2 – 317,511 ; 3 – 318,511 ;  
4 – 321,053  [13]. 

 
З метою дослідження гравітаційного ефекту в системі „рідина - рідина” 

методом пропускання повільних нейтронів вивчено висотну залежність 
пропускання в системі „триметилпиридин – важка вода” ( 6 7 2C H N D O )[13] 
і в системі „ізомасляна кислота – важка вода” ( 3 2 22CH CHCO H D O )[14]. 
Експеримент проводився поблизу НКТР 6 7 2C H N D O  та ВКТР 
 3 2 22CH CHCO H D O . Вимірювання виконано на реакторі ВВР-М 
Інституту ядерних досліджень НАН України на установці, описаній у розділі 
2.  

На рис. 6.2 показано висотну залежність пропускання бінарного розчину 
для декількох температур. Оскільки молекули компонентів даної системи 
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мають суттєво відмінні повні перерізи взаємодії з повільними нейтронами 
(

6 7C H N 600 б  , 
2D O 10 б  ), то логарифм пропускання  ln P h,T  згідно з 

формулою (6.6) буде пропорційним парціальній чисельній густині 
триметилпиридина. Як видно з рис. 6.1, у розчині „триметилпиридин – важка 
вода” поблизу нижньої критичної точки розшарування спостерігається 
гравітаційний ефект – висотна залежність парціальної чисельної густини 
триметилпиридина у воді. Гравітаційний ефект в бінарних розчинах спосте-
рігався також і в інших системах [14 - 21].  

 
6.2. Малокутове розсіяння нейтронів поблизу критичної точки 

„рідина - рідина” 
 
При підході до критичної точки розшарування бінарних розчинів різко 

зростають флуктуації концентрації. У зв'язку з цим формула 

     iqr1 1I q ~ dre G r S q 
 


 для інтенсивності розсіяння повільних 

нейтронів видозмінюється і набуває вигляду [12] 
                              

2
cc nnI q, S b b S q, bS q      ,                      (6.11) 

де 2 1b b b    – різниця атомних амплітуд розсіяння компонентів; b  – се-

редня довжина розсіяння; 1 V
V C
      

; C  – концентрація другого компонен-

та; V  – об'єм заданого числа атомів. У формулі (6.11) перший доданок відпо-
відає розсіянню на флуктуаціях густини. У наближенні Орштейна - Церніке 

 
 cc

cc 2 2
S 0,S q,
1 q


 

 
, де  

12

cc B 2
gS 0, k T

C

       
,  cc xS 0,     , g  – 

питомий потенціал Гіббса, x  – осмотична стисливість,   – радіус кореляції 
флуктуацій концентрації. Таким чином, поблизу критичної точки розшару-
вання бінарних розчинів має спостерігатися збільшення малокутового розсі-
яння повільних нейтронів. Цей ефект є подібним до відомого в оптиці ефекту 
критичної  опалесценції.  Вивчення нейтронної критичної опалесценції до-
зволяє досліджувати температурну залежність радіуса кореляції флуктуацій 
концентрації, а також температурну залежність осмотичної стисливості, які в 
теорії масштабних перетворень презентуються виразами cR    , 

x
    .  

Для вивчення вказаних залежностей нами на установці малокутового 
розсіяння нейтронів, яка розміщена на реакторі ІБР-2 ОІЯД проведено екс-
перимент з дослідження малокутового розсіяння нейтронів поблизу критич-
ної точки розшарування системи „триметилпиридин–важка вода”. Кювета 
діаметром 20 мм  і товщиною 1 мм , заповнена розчином  27,835 0,005  
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мас. %  6 7 2C H N D O , розміщувалась у термостаті, розташованому на пучку 
нейтронів. На рис. 6. 3 показано температурна залежність малокутового роз-
сіяння нейтронів у досліджуваному розчині. Обробка отриманих експеримен-
тальних даних у наближенні Орштейна – Церніке дали змогу визначити 
критичні показники 0,62 0,02   , 1,22 0,03   .  

 

 

 
 
 

Рис. 6.3. Залежність інтенсивності 
розсіяння повільних нейтронів від 
квадрата переданого хвильового 
вектора при розсіянні на розчині 

(27,835±0,005) мас. % С6H7N+D2O 
за температури T, C : 1 – 25,0 ;  

2 – 37,9 ; 3– 8,1 . 

Знайдені нами в результаті нейтронного експерименту [13] значення 
критичних показників температурної залежності осмотичної стисливості 
узгоджуються з аналогічними величинами, знайденими в оптичних 
експериментах.  

 
6.3. Крива співіснування системи „рідина - рідина” поблизу критичної 

точки розшарування 
 

Для частково змішуваних бінарних розчинів крива співіснування описує 
температурну залежність параметра порядку у співіснуючих фазах. За 
параметр порядку можуть бути обрані густина, парціальна густина, а також 
концентрація компонентів, у мольних, об'ємних, масових  частках [12]. Слід 
відзначити, що на відміну від рідин, що мають ізольовану критичну точку 
„рідина – пара”, бінарні системи мають лінії критичних точок. Як правило, 
експерименти з дослідження форми кривої співіснування „рідина – рідина” 
проводяться при тиску, близькому до нормального. У більшості випадків 
критична температура фазового переходу „рідина – рідина” значно менша за 
температуру точок кипіння компонентів, тому тиски парів бінарної системи у 
досліджуваних температурних діапазонах невеликі.  

Одним із найбільш розповсюджених методів дослідження форми кривої 
співіснування „рідина – рідина”, безумовно, є оптичний метод, заснований на 
вивченні показника заломлення. Застосування цього методу ґрунтується на 
припущеннях про відсутність аномалії в показнику заломлення, а також 
адитивності рефракцій і питомих об'ємів компонентів розчину. За деяких 
умов метод вимірювання діелектричної проникливості, заснований на 
подібних припущеннях, може також дати відомості про форму кривої спів-
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існування „рідина – рідина”. Застосування оптичного інтерферометричного 
методу дозволяє досліджувати розподіл густини розчину за висотою, проте 
вимірювання можуть бути проведені тільки в досить близькій до cT  області 
температур ( 410  ), причому в цьому методі необхідно обов’язково 
враховувати викривлення траєкторії променя, що викликане скінченою 
товщиною неоднорідного за висотою зразка. Електричний опір співіснуючих 
фаз також дає інформацію про склад фаз, проте у випадку молекулярних 
розчинів похибки таких вимірювань концентрації компонентів розчину на 
сьогодні значно більші за похибки викладених вище методів. Разом з тим у 
випадку іонно-електроних розчинів цей метод є фактично єдиним методом 
дослідження форми кривої співіснування [22 - 24]. Використовуючи магнітно 
підвішений у розчині поплавок, можна визначити густину у співіснуючих 
фазах розчину. Завдяки скінченій висоті поплавка ( h 2 см ) знайдені в 
експерименті густини співіснуючих фаз залежать від усереднення густини 
досліджуваної речовини за висотою поплавка, пов'язаного з наявністю 
гравітаційного ефекту. Крім того, у подібних експериментах слід враховувати 
змочуваність поплавка, яка залежить як від температури, так і від складу фаз. 
Зазначимо, що цей метод є, очевидно, єдиним на сьогодні прямим методом 
визначення одного з можливих параметрів порядку (густини) при фазовому 
переході „рідина – рідина”. Значення іншого параметра порядку (концентра-
ції) в указаних дослідженнях може бути тільки розраховане і тільки в при-
пущенні ідеальності розчину, тобто адитивності питомих об'ємів компонентів 
розчину.  

Візуальне спостереження появи меніска в бінарному розчині можна 
використати для визначення температури поділу фаз і складу фази. При 
цьому склад основної фази визначається за заповненням зразка у припущенні, 
що поява нової фази неістотно змінює вміст основної фази. Для коректного 
визначення вмісту основної з співіснуючих фаз у такому експерименті 
необхідно вносити поправку, яка пов'язана зі зміною вмісту основної фази за 
висотою, розрахунок якого можливий тільки на основі вивчення гравіта-
ційного ефекту в даному розчині. Слід зазначити, що згаданий метод на 
відміну від перерахованих вище має крім переліченого ще один істотний 
недолік: значення параметра порядку (концентрації) за заданої температури 
визначається тільки в одній із співіснуючих фаз, що приводить до можливих 
помилок при аналізі форми кривої співіснування.  

Для ряду бінарних розчинів, для яких повний переріз взаємодії повіль-
них нейтронів у розрахунку на одну молекулу компонентів розчину суттєво 
відрізняються 1 2   метод пропускання повільних нейтронів дозволяє 
одержати нову інформацію, недоступну іншим методам. У рамках нейтрон-
ного методу можуть бути одержані дані про температурну залежність 
парціальної чисельної густини компонента з більшим нейтронним перерізом 
на кривій співіснування. Із формули (6.6) випливає  
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,                                       (6.12) 

де  1N T  – параметр порядку у співіснуючих фазах у термінах парціальної 
чисельної густини відповідно у фазі, збагаченій першим компонентом 
(компонентом з більшим нейтронним перерізом) " "  і у фазі, збагаченій 
другим компонентом " " ;  P T  – пропускання співіснуючих фаз, 1N  – 

середня чисельна густина першого компонента в розчині; 1 A
1

1 1

m NN
v M

 ; 1m , 

1v  – маса і об'єм першого компонента; AN  – число Авогадро.  
Методом пропускання повільних нейтронів на реакторі ВВР-М ІЯД 

НАН України нами досліджено поведінку парціальної чисельної густини 
триметилпиридину в розчині 6 7 227,83 % C H N D O   ( % масові) [13] та 
ізомасляної кислоти в розчині 35,10 %   3 2 22CH CHCO H D O  [14]. Склад 
досліджуваних сумішей вибирався таким чином, аби границя поділу фаз при 

cT T  зникала посередині об'єму, зайнятого розчином. При цьому, згідно з 
літературними даними, середня концентрація заповнення x  буде близькою 
до критичної cx . Критична температура фазового переходу „рідина – рідина” 
у вказаних розчинах визначалась за зникненням стрибка в пропусканні при 
переході із фази, збагаченої першим компонентом, у фазу, збагачену другим 
компонентом.  

Обробка експериментальних даних на кривій співіснування в розчині 
„триметилпиридин – важка вода” проводилась наступним чином. За параметр 
порядку обиралась парціальна чисельна густина триметилпиридину. 
Оскільки наразі невідомо явний аналітичний вигляд для опису поведінки 
парціальної густини компонента на кривій співіснування „рідина – рідина”, 
то для апроксимації масиву даних у дусі масштабної теорії, доповненої 
гіпотезою ізоморфізму, вибирався функціональний зв'язок  1 1N N T   у 
вигляді 

 

                                   0 11 1
1 0 1N B B      ,                                 (6.13) 

 

де  c c
1 1 1 1N N N / N     – приведена парціальна чисельна густина першого 

компонента у співіснуючих фазах (" "  – фаза, збагачена першим компо-

нентом); c

c

T T
T


   – приведена температура. Із формули (6.11) можна 

одержати  
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,                                       (6.14) 

де P  – пропускання співіснуючих фаз розчину у зразку;   – пропускання 
порожнього зразка; cP  – пропускання зразка з розчином у місці зникнення 
меніска при cT T . Досліджуваний розчин містився в алюмінієвому зразку з 
внутрішніми розмірами h 17 мм , l 4 мм , причому висота об'єму 
розчину у зразку дорівнювала 15 мм . Система вимірювання температури за 
висотою зразка не відрізнялась від описаної раніше. Під час експерименту 
різниця температур між двома будь-якими точками зразка не перевищувала 

310 K .  
Значення P  знаходились з аналізу ізотерм пропускання нейтронів зраз-

ком. Криву співіснування розчину „триметилпиридин – важка вода” у 
термінах пропускання наведено на рис. 6.4.  

 

 
 

Рис. 6.4. Крива співіснування розчину 6 7 227,83 % C H N D O   у змінних  
„логарифм пропускання – температура” [13]. 

 
Для зручності проведення обробки даних на ЕОМ (зменшення кількості 

вільних параметрів апроксимації) рівняння (6.13) розбивалось на два 
рівняння, які з урахуванням виразу (6.14) мають вигляд 

 

                             011
0

c c

N N 1 ln P ln P B ;
2N 2 ln P ln

   
 

  
 

                     (6.15) 

             11 c c1
1

c c

N N 2N 1 ln P ln P 2ln P B .
2N 2 ln P ln

   
   

  
 

            (6.16) 

Критична температура розшарування в системі „триметилпиридин – 
важка вода” визначалась за зникненням стрибка у пропусканні співіснуючих 
фаз і для дослідженого розчину мала значення  cT 311,47 0,01 K  . 
Критичне значення cP  знаходилось за зникненням границі розділу „рідина - 
рідина” при cT T . Константи експерименту, які входять у формулу (6.14), 
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мали значення cln P 0,5325 , ln 0,1257  . Обробка даних по кривій 
співіснування системи „триметилпиридин – важка вода” в температурному 
інтервалі 5 19,6 10 1,1 10       за допомогою методу найменших квадратів 
дала ймовірні значення параметрів формули (6.13) та їхніх похибок 

0 0,330 0,006   , 1 0,68 0,04   , 0B 1,11 0,05  , 1B 0,41 0,03  .  
При обробці експериментальних даних на кривій співіснування „ізомас-

ляна кислота – важка вода” за параметр порядку було обрано мольну 
концентрацію ізомасляної кислоти у розчині. Згідно з виразом (6.9) мольна 
концентрація ізомасляної кислоти у співіснуючих рідких фазах розчину у 
методі пропускання повільних нейтронів може бути одержана за формулою 

                                    

 
0

1 n i

i 0
1i 0

P Tln
Px T

1 1 Plnn x P







 
 
  

     
,                                   (6.17) 

де " "  – відповідає фазі, збагаченій ізомасляною кислотою, " "  – збагаченій 
важкою водою. Для калібровки експериментальної установки, а також з 
метою перевірки рівняння (6.7) були знайдені залежності  i i

1ln P f x  для 
трьох зразків з внутрішньою товщиною 4, 5 та 7 мм. При цьому концент-
раційні залежності логарифма пропускання розчинів „ізомасляна кислота -
важка вода” у широкому діапазоні вмістів, які включають досліджуваний 
склад, розташовані на прямих лініях. Тангенс кута нахилу кожної прямої 
збільшується при збільшенні товщини зразка аналогічно тому, як зображено 
на рис. 6.1. Критична температура розшарування розчину визначалась за 
зникненням стрибка в пропусканні співіснуючих фаз і мала значення 

 cT 317,90 0,03 K  . Значення критичної концентрації розчину визнача-
лось за точкою перегину висотної залежності концентрації  1 1x x h  при 

cT T  і дорівнювало  cx 0,358 0,005   (мас. од.).  
Одержані за формулою (5.16) дані про залежність концентрації від 

висоти у температурному інтервалі 5 28 10 10      оброблялись за 
формулами 
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                                    (6.18) 

Проведена методом найменших квадратів обробка експериментальних 
даних по концентрації ізомасляної кислоти на кривій співіснування „рідина –
рідина” дала ймовірні значення параметрів апроксимації та їхніх похибок: 

0 0,331 0,004   , 1 0,72 0,04   , 1x , 1B 0,47 0,03  . 
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Отримані в такий спосіб значення критичних показників 0 , 1 , 0B , 1B  
слід аналізувати з точки зору вибору параметрів порядку для опису поведінки 
речовини поблизу КТР. Значення критичного показника 0 , які отримано 
тоді, коли за параметр порядку обрано відповідно мольну концентрацію та 
парціальну числову густину у межах похибки експерименту, узгоджуються з 
літературними даними 0 0,333 0,010    (параметр порядку – густина) [12], 

0 0,336 0,003    (параметр порядку – об'ємна концентрація у системі 
„циклогексан - метанол”) [1]. Отже, вибір параметра порядку не змінює 
аналітичний вигляд асимптотичного скейлінгу в системі „рідина – рідина”, як 
і для системи „рідина – пара”.  

Разом з тим вибір параметра порядку істотним чином позначається на 
асиметричних поправках до асимптотичного симетричного скейлінгу при 
описі кривої співіснування „рідина – рідина”, як це спостерігалося й раніше 
(див. розділ 4) при описі кривої співіснування „рідина – пара”. Дійсно, 
одержані значення 1 0,72 0,04    (параметр порядку – мольна концент-
рація), 1 0,68 0,04    (параметр порядку – парціальна чисельна густина) 
узгоджуються з літературними даними; 1 0,65   (параметр порядку – 
мольна концентрація у системі „Н-гептан – оцтовий ангідрид”) [20], але 
відрізняються від значень 1 0,90   (параметр порядку – об'ємна концентра-
ція у системі „циклогексан – оцтовий ангідрид”) [20]. 

Таким чином, при досліджені критичних явищ розшарування було 
показано, що наявність різних параметрів порядку забезпечують більшу або 
менш широку термодинамічну область поблизу критичної точки, в якій 
зберігаються масштабні властивості системи. При цьому більш сильна 
сингулярність діаметра кривої співіснування (більше значення 11 ) відпові-
дає зменшенню області виконання масштабних властивостей ( 1 1    для 
критичного параметра порядку, 1 02    для некритичного параметра 
порядку). Проведені дослідження та аналіз літературних даних дозволяє нам 
зробити висновок, що в молекулярних розчинах критичним параметром 
порядку, що забезпечує максимальну область виконання масштабних 
властивостей системи, є об'ємна концентрація, а парціальна чисельна густина 
компонентів та мольна концентрація е некритичними параметрами порядку. 

 
6.4. Температурна залежність положення границі поділу фаз та густина 

гомогенного бінарного розчину 
 
Інформація про температурну залежність положення границь поділу 

„рідина – рідина” і „рідина – пара” у бінарному розчині поблизу КТР може 
бути одержана за допомогою методу пропускання повільних нейтронів 
одночасно з вимірюваннями профілю густини за висотою зразка. Проте, як 
правило, така інформація раніше не приймалась до уваги. Покажемо, що такі 
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дані несуть інформацію стосовно форми кривої співіснування [24] для 
парціальної густини [25] компонентів розчину та стосовно критичної 
концентрації розчину. 

Як і у випадку критичної точки „рідина – пара” положення границь 
поділу фаз можна одержати [26] із системи рівнянь, які виражають закон 
збереження речовини у замкнутому зразку з постійним за висотою 
перерізом[27]:  
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         (6.19) 

де  1N h,T ,  2N h,T  – парціальні чисельні густини першого і другого 
компонентів у нижній фазі, індекс " "  відповідає верхній фазі розчину; 

 1 1h h T ,  2 2h h T  – координати відповідно до границь поділу „рідина 
– рідина” і „рідина – пара”;  L L T  – висота об'єму зразка, зайнятого 
розчином; 1N , 2N – середні парціальні чисельні густини компонентів; 0R  – 
висота об'єму розчину, в якому кожен компонент рівномірно розподілений за 
висотою. У рівняннях (6.19) передбачається, що тиск насичених парів 
незначний, а об'єм газової фази істотно менший за об'єм рідких фаз.  

Розглянемо систему рівнянь (6.19) за відсутності гравітаційного поля. У 
реальних умовах це наближення еквівалентне нехтуванню гравітаційним 
ефектом і, як показали дослідження гравітаційного ефекту у системі „рідина –
рідина”, є вірним для c

1 1x x . У цьому випадку (6.19) набуває вигляду 
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    (6.20) 

 

Унаслідок теплового розширення двохфазного розчину висота його 
об'єму         1 2 1L T h T h T h T    залежить від температури T  та за 
відсутності гравітаційного ефекту може бути представлена у вигляді  

 

                                              n
0L T H a ;                                       (6.21) 

 

де n  – невідомий показник температурної залежності теплового розширення 
гетерофазного розчину. Як і в роботі [27] уведемо відхилення   границі 

поділу „рідина – рідина” від середини висоти об'єму розчину 1
Lh
2

  , 
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2 1
Lh h
2

   . Підставимо у систему рівнянь (6.20) вирази для наведених 

парціальних чисельних густин компонентів розчину на кривій співіснування 
у вигляді (6.13) та отримаємо 
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 – середня концентрація заповнення першим компонентом; 
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, c c
1 2x x 1   – критичні мольні концентрації 

компонентів; c
1N , c

2N  – критичні значення чисельної густини і парціальної 
чисельної густини компонентів. Проведені експерименти з дослідження чи-
сельної густини компонентів розчину на кривій співіснування дозволяють 
припустити, що 1 2

0 0 0      та 1 2
1 1 1     . Тоді розв'язком системи рів-

нянь є  
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                        (6.23) 

У випадку критичного заповнення c
1 1x x  вираз (6.23) набуває вигляду  
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який зручно порівняти з виразом 
1

0

1
c

0

B 12
L B





       


  для температурної 

залежності положення меніска у системі „рідина – пара” [27]. Як і для 
фазового переходу „рідина – пара”, за умови критичного заповнення та 
критичної температури без урахування гравітаційного ефекту меніск повинен 
зникати на середині висоти об'єму, зайнятого розчином. Відхилення меніска 
від середини при cT T  визначається відношенням асиметричних доданків 
рівняння для парціальної густини компонентів розчину на кривій спів-
існування до їхніх симетричних доданків, причому коефіцієнт при 1 0   у 
системі „рідина – рідина” є значно меншим за аналогічний коефіцієнт у 
системі „рідина – пара”. Справді, 1

0B , 2
0B , 1

1B , 2
1B  є величинами одного 

порядку, тому слід чекати, що відношення різниці таких величин до їхньої 
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суми менше на порядок самих величин. Отже, за умови критичного 
заповнення зразка (критична концентрація розчину дорівнює масі розчину, 
поділеній на внутрішній об’єм зразка) відносне зміщення меніска від 
напіввисоти досліджуваної системи у випадку фазового переходу „рідина –
рідина” є істотно меншим за аналогічне зміщення у випадку фазового 
переходу „рідина – пара”. 

Із формули (6.23) випливає, що при виборі двох середніх концентрацій 
заповнення 1

1x , 2
1x , які задовольняють умові 1 c c 2

1 1 1 1x x x x   , сума відхи-
лень меніска від напіввисоти системи має вигляд 
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1 2 0 0
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,                 (6.25) 

 
що дозволяє визначати критичний індекс 0  за даними про зміщення границь 
поділу „рідина – рідина” і „рідина – пара” при cT T .  
 

Для дослідження температурної залежності положення границі поділу 
„рідина – рідина” і „рідина – пара” поблизу КТР було використано алюміні-
євий зразок з внутрішніми розмірами 150 40 6 мм  . Зразок заповнювався 
системою „триметилпиридин – важка вода” за різних концентрацій розчину. 
При цьому висота стовпа рідкої фази не перевищувала 130 мм  у 
досліджуваному температурному інтервалі  293 333 K , який включає КТР 
розчину.  

 

Експеримент виконувався в такий спосіб: зразок заповнювався послідов-
ним набором гомогенних розчинів з різною концентрацією, але однаковими 
об'ємами; методом пропускання повільних нейтронів вивчалась температурна 
залежність положення границь поділу „рідина – пара” і „рідина – рідина”. 
Серія попередніх експериментів дозволила встановити, що за концентрації 
заповнення 1x 30,35 %   ( %  масові) триметилпиридину зміщення границі 
поділу "рідина - рідина" від напіввисоти системи у температурному інтервалі 

4 210 10     мінімальне і не перевищує 2 мм  (або 2 1.5 %
L


  ). На 

основі викладеного в розділі ця концентрація 6 7C H N  обрана нами за 
критичну. Надалі рух менісків досліджувався для двох концентрацій 6 7C H N  

1
1x 25,14 %   і 2

1x 35,47 %  , для яких виконується умова 1 c c 2
1 1 1 1x x x x   .  

 

Обробка експериментальних даних за формулою (5.24) дозволила 
визначити 0 0,329 0,006   , що узгоджується зі значенням β0, яке отрима-
но при вивченні форми кривої співіснування розчину „триметилпиридин – 
важка вода”. Слід зазначити, що у випадку, критичних явищ розшарування 
метод руху менісків не дозволяє з задовільною похибкою визначити 
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критичний показник 1 , оскільки при критичному заповненні зразка 

lin log

2 2
L L

             
, що узгоджується з формулою (6.24).  

Об'ємне теплове розширення гомогенного бінарного розчину поблизу 
КТР може бути використане для визначення критичного показника питомої 
теплоємності  . Зв'язок між питомою теплоємністю  p,x cC  і коефіцієнтом 

теплового розширення  p,x cC  задається виразом [1] 

                           p,x v,x p,xcc c
v,x c

pC C Tv
T

           
,                         (6.26) 

де p
p

1 v
v T
      

; v  – питомий об'єм бінарного розчину. Питома теплоєм-

ність при v const   v,x cC  у бінарних рідких системах при cT T  має вер-

хню межу, а величина 
v,x c

p
T

         
 прямує вздовж критичної лінії до похідної 

c

p
T

 
 
  

, значення якої обмежене. Отже, асимптотичне значення лінійно зале-

жить від  p,x cC .  
У рамках масштабної теорії критичних явищ [2] у системі „рідина –

рідина” одержано вираз для температурної залежності густини гомогенного 
розчину поблизу критичної точки розшарування 

 

                        1 1
1 2 3 4P P P P          ,                      (6.27) 

 

де  ,   – критичні показники, значення яких знайдено методом ренор-
малізаційної групи 0,110 0,004   , 0,498 0,020   .  

З рівняння (6.27) випливає, що поблизу критичної точки розшарування 

гомогенного розчину d
d





 , тобто при cT T , має спостерігатися 

критична поведінка густини розчину, яка є аналогічною поведінці діаметра 
кривої співіснування у системі „рідина – пара” індивідуальних речовин. 
Залежно від знака 3P  в асимптотичній області критичної точки може 
спостерігатись як додатне, так і від'ємне відхилення густини розчину від 
лінійної температурної залежності, що задається коефіцієнтом 2P  рівняння 
(6.27).  

З метою виявлення критичної поведінки густини розчину „триметил-
пиридин – важка вода” і знаходження критичного показника теплоємності α 
був проведений експеримент із вивчення при постійному тиску температур-
ної залежності густини гомогенної системи 27,83 %  6 7 2C H N D O . 
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Критична температура для даної системи була визначена методом 
пропускання повільних нейтронів. Вимірювання проводилось на магнітному 
денсиметрі ДРА-34 виробництва фірми ANTON PARR. Обробка 
експериментальних даних проводилась методом найменших квадратів за 
формулою (6.27), у правій частині якої були утримані перші доданки. У 
результаті обробки одержані ймовірні значення параметрів апроксимації та 
їхні похибки 0,12 0,05   ,  5 3

1P 1,060295 5 10  г/см   , 

  3
2P 0,177 0,001  г/см  ,   3

3P 0,168 0,008  г/см  . Одержані резуль-
тати узгоджуються з літературними даними і теоретичними передбаченнями 
для критичного показника теплоємності 0,110 0,04    [2]. 

На нашу думку, сингулярну поведінку густини гомогенного розчину 
поблизу КТР і сингулярну поведінку діаметра кривої співіснування індивіду-
альних речовин поблизу КТ „рідина – пара” слід трактувати [20] як 
аномальну відносно теплового розширення системи, що спричинено аномаль-
ним розвитком флуктуацій параметра порядку.  

 
6.5. Поведінка розчину поблизу подвійної критичної точки 

 
Для бінарних систем, що за нормального тиску мають у координатах 

T X  замкнену область розшарування (тобто мають і верхню і нижню 
критичні точки розшарування), можлива наявність третього термодинаміч-
ного параметра, який призводить до зменшення області розшарування в 
координатах T X , а надалі і до виродження цієї області в точку, що 
називається подвійною критичною точкою (ПКТР). Для таких систем 
третьою термодинамічною змінною може бути тиск [1]. Інколи замість тиску 
може слугувати концентрація третього компонента [28]  у квазібінарному 
розчині, який при розшаруванні утворює одну границю поділу рідких фаз. 
Таким чином, доповнення третього компонента може призвести до утворення 
куполу розчинності, показаного на рис. 6.5.  

 

 

 
 
 

Рис. 6.5. Купол розшарування 
квазібінарної системи: Х – частка 
квазібінарного компонента в 
системі; С – частка одного із 
складових квазібінарного компо-
нента. 
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Інтерес, що проявляється сьогодні відносно ПКТР, пов'язаний як з 
необхідністю пояснення на мікроскопічному рівні досліджуваного явища, так 
і аномаліями фізичних властивостей системи, які спостерігаються у ПКТР. 
Так, у системі „гваякол – гліцерин” [29] за малих домішок води спостері-
галась зміна критичного показника радіуса кореляції на лінії критичних точок 
від 0,68   далеко від ПКТР до 1,03 0,06    поблизу подвійної крити-
чної точки. 

Особливості поведінки речовини поблизу ПКТР можна прослідкувати в 
рамках класичної теорії фазових переходів, в якій густина нерівноважного 
термодинамічного потенціалу системи розкладається в ряд за степенями 
.параметра порядку   і його просторових похідних:  

          
     

 22 4
0

A C,T B C,T D C,T,T,C T,C
2 2 2

          ,   (6.28) 

де величина B  додатна, а величина A  змінює знак на лінії фазових перехо-
дів, причому A 0  у невпорядкованій і A 0  в упорядкованій фазі. 

Далеко від ПКТР ( C  мале)      cA C,T A T a T T   , що відповідає 
класичній теорії фазових переходів Ландау. При реалізації ПКТР крива 

 c cT T C  є немонотонною функцією, у зв'язку з чим температурна 
залежність  A A C,T  є також немонотонною функцією параболічного 
типу, причому для 0x x  вершина параболічної залежності  A A T  дає 
одне значення A 0 , яке відповідає ПКТР. Наявність мінімумів на кривих 

 A A C,T  дозволяє розкладати функцію  A A C,T  у ряд за степенями 
відхилення температури від мінімуму  mT C : 

                                   2
0 2A C,T A C A C t ...   ,                           (6.29) 

де c
m 0t (T T (x)) / T  , c

0T  – температура ПКТР.  
Залежність параметра порядку   від температури і концентрації 

третього компонента поблизу точки переходу в упорядкованій фазі 
визначається з умови мінімальності   як функції  . Прирівнюючи похідну 



 до нуля, одержимо  

                                        2A C,T 2B 0.                                          (6.30) 
Підстановка рівняння (6.29) у вираз(6.30) дає 
 

                                   2 2
0 2A C,T A C t 2B 0.                              (6.31) 

 

При 0C const C   із рівняння (6.31) одержуємо, як і випливає з 
класичного вигляду для термодинамічного потенціалу (6.28), класичну 
залежність параметра порядку від температури 0

    , де 1 / 2  . Для 

0   на лінії, яка з'єднує ВКТР, НКТР і ПКТР *0 0C C C    . Переріз 
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купола розшарування при c
c 0T T  дає c2

0 0C C     . Відомо, що теорія 
Ландау не працює в деякому інтервалі температур, що визначається критері-
єм Гінзбурга або аналогічним йому критерієм Леванюка  

                                       
2

B
c3/ 2

3k TBA A
8 D

    
,                                     (6.32) 

де A , B , D  – величини у рівнянні (6.28). Для температур, підстановка яких 
у рівняння (6.32) задовольняє нерівності cA A , рівняння (6.28) для 
термодинамічного потенціалу має вигляд  
 

      
3 2 1 2

20 2 0 02 4
0

0 c c c c

A A A A A B A D A
4B A 2 A 4 A 2 A

    

        ,    (6.33) 
 

де   – малий критичний показник 210  ,  A A C,T  визначається вира-
зом (6.30), B , 0D  за порядком величини відповідають аналогічним величи-
нам у рівняння (6.28). Із рівняння(6.33) випливає подвоєння критичного 
показника   в подвійній критичній точці. Залежність параметра порядку від 
наведеної температури і концентрації третього компонента квазібінарної 
суміші може бути визначена з умови мінімуму   як функції  . Із рівняння 
(6.33) випливає важливий ефект подвоєння критичного показника  , якщо за 
параметр порядку обрано відхилення концентрації третього компонента в 
квазібінарному розчині від його значення в ПКТР: c 2   .  

З метою перевірки цього теоретичного висновку про поведінку речовини 
поблизу ПКТР було досліджено залежність критичної температури 
розшарування квазібінарного розчину „триметилпиридин – важка вода – 
вода” як функція процентного вмісту важкої води у воді. Розчини вибирались 
у такий спосіб, аби для всіх досліджуваних розчинів концентрація триметил-
пиридину була сталою. Критична температура розшарування розчинів 
визначалась методом пропускання повільних нейтронів. При використанні 
методу пропускання повільних нейтронів досліджуваний розчин поміщався у 
зразок, описаний у розділі 6.4. Методика проведення експерименту не 
відрізнялась від описаної раніше. Аналіз форми кривої співіснування у 
термінах „концентрація 2D O  – критична температура” дав змогу визначити 

 c
0T 394,5 0,5 K  ,  c

0C 10 1 %   ( %  масові). На рис. 6.6. наведено 
експериментальні дані про криву співіснування квазібінарного розчину 
„триметилпиридин – вода тяжка – вода”. 

Як випливає з рис. 6.6, крива співіснування у термінах „концентрація 

2D O  – критична температура” квадратична. Оскільки 20C C  , 
  , c

0~ C C   , то звідси випливає, що c 2   .  
Раніше було показано, що об'ємна концентрація є критичним парамет-

ром порядку при дослідженнях далеко від ПКТР, причому знайдені в експе- 
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риментах значення   для системи „триметилпиридин – важка вода”поблизу 
НКТР 0,330 0,006   , 0,331 0,004    [28] для системи „ізомасляна 
кислота-важка вода” поблизу ВКТР [14] та 0,330 0,008    для системи 
„полістирол – дейтероциклогексан” поблизу ВКТР [6]. При описі критичних 
явищ поблизу ПКТР за параметр порядку ("суперкритичний" параметр 
порядку) зручно обирати концентрацію речовини, що є часткою 
квазікомпонента (складового компонента) при фіксованій концентрації 
всього квазікомпонента. При цьому очікується подвоєння критичного 
показника c 0,66 0,01   . Цей результат узгоджується з недавно 
проведеними дослідженнями форми купола розшарування у системі „вода – 
пропіловий спирт – хлорид натрію”. Впливу іонів на критичну точку 
розшарування бінарних розчинів присвячено роботи [30 - 37].  

 

 
 

 
 
 

Рис. 6.6. Залежність критичної 
температури розшарування 

квазібінарного розчину 
„триметилпиридин – вода” від 

вмісту 2D O  у воді. 
 

Таким чином, на сьогодні накопичено значний обсяг даних про критичні 
характеристики бінарних розчинів, що отримані як за допомогою тради-
ційних методів дослідження критичних явищ, так і завдяки застосуванню 
новітніх методів (метод пропускання та розсіяння повільних нейтронів). 
Теоретичний аналіз поведінки розчинів поблизу критичних точок став 
можливим завдяки введенню гіпотези ізоморфізму критичних явищ та 
отриманню ізоморфного рівняння стану. Порівняльний аналіз поведінки 
бінарних розчинів поблизу критичних точок пароутворення та розшарування 
показав, що вказані фазові переходи залежать до одного класу універ-
сальності, який задається моделлю Ізінга.  

 
6.6. Діаграма станів та закон відповідних станів системи 

„полімер – розчинник” 
 
Де Жен уперше показав [38], що задача про довгі полімерні ланцюги 

поблизу -умов має свій  аналог, який відповідає трикритичному підходу. 
Аналогія „полімер – магнетик”, враховуючи тотожність тета- і трикритичних 
умов, дозволяє простежити поведінку полімерного розчину в різних термо-
динамічних режимах, а також отримати рівняння для ліній кросовера, які 
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розділяють різні області. Враховуючи це, Дау і Жене [39] запропонували 
діаграму станів для розчинів гнучколанцюгових макромолекул, представлену 
на рис. 6.7. 

 

 
 

 
 

Рис. 6.7. Діаграма станів розчину 
гнучколанцюгових макромолекул. 
I – область ідеальних клубків;  
II – область флуктуюючих одиноч-
них клубків; III – область напівроз-
веденого доброго розчинника; IV – 
область напіврозведеного та кон-
центрованого -розчинника; V – 
область колапсу одиночних макро-
молекул; VI – область фазового 
розшрування. 

 

З областей, представлених на цій діаграмі, характеризується своїми 
скейлінговими співвідношеннями, які строго математично можуть бути 
одержані як на основі аналогії „полімер – магнетик”, так і за допомогою 
скейлінгового підходу. Скейлінгові залежності для деяких найбільш 
характерних параметрів полімерної системи представлено в табл. 6.1.  

З таблиці видно, що поведінка полімерних ланцюгів суттєво відріз-
няється в різних областях фазової діаграми, які відповідають різним 
концентраціям та різній термодинамічній якості розчинника. Лінії, що 
відділяють одну область цієї діаграми від іншої не є різкими лініями 
переходів (за винятком кривої співіснуючих фаз), а представляють собою 
лише області плавного переходу (кроссовера) від однієї поведінки полі-
мерних молекул до іншої.  

 
Таблиця 6.1 .  Скейлінгові співвідношення для розчинів гнучколанцюгових 

макромолекул у різних областях діаграми станів 
 

Область <R2> 2 Асимптоти 
I N N -- 
II (N3)2/5 (N3)2/5 *~N1/2 

III N(-1C )-1/4 (C3)-1/2 C*~(N43)-/5 
~C 

IV N C-2 C**~ 
V N1/3 N1/3 C~1/2 
VI -- -- C*~N-1/2 

 
Як показують експериментальні дослідження за допомогою малокуто-

вого розсіяння нейтронів [40] в області доброго розчинника (області ІІ і ІІІ на 
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рис. 6.7), представлені в табл. 6.1 скейлінгові закони адекватно описують 
поведінку полімерних розчинів гнучколанцюгових макромолекул. Також 
спостерігається кореляція експериментальних і теоретичних даних в області 
тета-розчинника (області І і IV на рис. 6.7). Разом з тим запропонований 
підхід не може адекватно описати властивості полімерних розчинів в області 
фазового розшарування (область VI на рис. 6.7) та поблизу критичної точки 
„полімер – розчинник”.  

На відміну від розчинів низькомолекулярних рідин критичні параметри 
полімерних розчинів залежать від молекулярної маси макромолекул, тому для 
певного типу полімеру в одному й тому ж розчиннику ми отримуємо низку 
фазових діаграм, кожна з яких буде характеризуватись різними критичними 
температурами Tc(N) та концентраціями Cc(N). Тому важливою фундамен-
тальною задачею було б отримання співвідношення, яке б дозволяло описувати 
поведінку полімерних розчинів у флуктуаційній області незалежно від моле-
кулярної маси макромолекул. Аналогом такого співвідношення для полімерних 
розчинів може бути закон відповідних станів для низькомолекулярних речовин, 
який дозволяє описувати фазові діаграми для різних низькомолекулярних 
систем, використовуючи приведені параметри T/Tc та C/Cc [41, 42]. Для 
отримання масштабного закону для полімерних розчинів використаємо аналогію 
„полімер – магнетик”. Поблизу критичної точки сингулярний внесок у виразі для 
вільної енергії можна представити у вигляді 

 

                                         ( , ) dF M g x   ,                                        (6.34) 

                                                   Mx





,                                                   (6.35) 

 

де  і  – критичні показники радіуса кореляції та параметра порядку 
відповідно; g(x) – універсальна однорідна функція масштабної змінної х. З 
урахуванням аналогії „полімер – магнетик” маємо 
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Як і раніше знаходимо: 
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Для від'ємних  зручно виразити x як 

                                                  ( , )
( ,0)

M Hx
M





,                                           (6.40) 

а в полімерних задачах ми можемо виразити x через середню довжину 
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полімерних ланцюгів N 

                                                1

2

( )
( )

g x N
g x

  .                                              (6.41) 

Таким чином, x є функцією тільки однієї змінної N = y, якій ми можемо 
надати простий зміст через концентрацію перекривання полімерних ланцюгів 
* 

                                      1* ~
( )

d
d

d
g

Na N
R

  .                                           (6.42) 

Тоді відносна концентрація /* є тільки функцією у 
 

                      1 1 *
1 1 1( ) ( ) ( ) ( )

*
d dN g x y g y f y   

   


.                      (6.43) 
 

Аналогічно для осмотичного тиску полімерного розчину можна записати 
 

                                       3 3( ) ~ ( )
*

d g x f 
  


.                                    (6.44) 

 

Для отримання універсальної функції полімерних розчинів зробимо заміну 
змінних для магнетика на нові приведені змінні, які характерні для полімерних 
систем: 

                                                  cM 



,                                                 (6.45) 
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Враховуючи формулу (6.43), маємо 
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Враховуючи, що 1~ ~ *c dN   [40], отримуємо[41] 

                                               c c
tf
t

  
  

  
,                                               (6.48) 

де f(x) – деяка нова масштабна функція. Універсальні асимптоти рівняння, що 
описує фазову діаграму такі: 
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або 

                          

1

1 as
c

asc c
t B
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, при /с 0,                          (6.50) 

де  і as – критичні індекси в критичному й асимптотичному випадках.  
Таким чином, скейлінгове рівняння для вільної енергії флуктуючих 

феромагнетиків в околі точки Кюрі має свій аналог у вигляді рівняння (6.48) з 
асимптотами у вигляді рівнянь (6.49) і (6.50), які представляють закон від-
повідних станів для розчину гнучколанцюгових молекул у поганому 
розчиннику.  

 
6.7. Особливості поведінки системи „полімер – розчинник” 

поблизу критичної точки розшарування 
 
Критичні явища, що проявляються в сингулярній поведінці термо-

динамічних властивостей різних систем поблизу точок фазових переходів і 
критичних точок, є наслідком аномального росту флуктуацій параметра 
порядку. При цьому в критичній області деталі хімічної будови молекул, а 
також особливості міжмолекулярної взаємодії неістотні. Згідно з гіпотезою 
універсальності критичних явищ системи, що належать до одного класу 
універсальності, повинні мати однаковий набір критичних показників, а їхня 
поведінка повинна описуватись аналогічними рівняннями стану. На сьогодні 
встановлена універсальність критичних показників, які описують поведінку 
рідин і їхніх сумішей поблизу критичної точки пароутворення, а також 
розчинів низькомолекулярних рідин поблизу критичної температури роз-
шарування. Цікавим, проте майже не вивченим з точки зору універсальності, 
об'єктом є розчини полімерів, в яких молекулярні маси компонентів можуть 
відрізнятися в десятки і сотні тисяч разів.  

За об'єкт дослідження була вибрана система „полістирол – дейтеро-
циклогексан” (ПС-ДЦГ), яка є класичною при експериментальній перевірці 
різних скейлінгових залежностей. Для приготування розчину використо-
вувався ПС (Pressure Chemical Company) з параметрами 5

WM 2,33 10   

W

N

M 1,06
M

  ( WM , NM  – відповідно середньовагова і середньочисельна 

молекулярна маса ПС), визначеними на рідинному хроматографі Du Point 
Series 88000, а також ДЦГ (ПО "Ізотоп") з масовою часткою речовини 99,7 %  
і степенем дейтерування 99,3 %  (паспортні дані на речовину). Вузький 
молекулярно-ваговий розподіл ПС дозволяє в першому наближенні розгля-
дати дану систему як бінарну.  

Критична концентрація розчину ПС-ДЦГ при вказаному вище значенні 
WM  полістиролу визначена шляхом інтерполяції наявних у літературі даних 

залежності критичної концентрації ПС від молекулярної маси (рис. 6.8).  
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Рис. 6.8. Залежність 
критичної концентрації 
розчину "полістирол-

дейтероциклогексан" від 
молекулярної маси 

полістиролу. 

 
Як видно з рис. 6.8, указана залежність у подвійному логарифмічному 

масштабі представляє собою пряму, що описується рівнянням  
 

                                     c
1 Wln x 2.28 0.394 ln M   ,                            (6.51) 

 

де c
1x  – критична концентрація ПС у мольних відношеннях, а чисельні зна-

чення коефіцієнтів визначені нами методом найменших квадратів. Згідно з 
формулою (6.51) для ПС з 5

WM 2,33 10   величина c
1x  становить 7,57 % . 

Використання дейтерозаміщеного розчинника значно підвищує контраст 
повних перерізів взаємодії повільних нейтронів з молекулами компонентів 
розчину, що, як буде показано нижче, зменшую похибку визначення концен-
трації ПС у співіснуючих фазах розчину методом пропускання повільних 
нейтронів.  

Експериментальні дослідження виконано на атомному реакторі ВВР-М 
ІЯД НАН України [2, 43]. Температурна залежність концентрації ПС у 
співіснуючих фазах розчину 7,5 %  ПС + ДЦГ досліджена нами в інтервалі 
температур c c(T T ) / T    5 33 10 9 10      . Для врахування гравіта-
ційного ефекту при кожній фіксованій температурі вимірювались концен-
трації як функції висоти. Концентрація ПС визначалась шляхом порівняння 
пропускання повільних нейтронів співіснуючими фазами розчину і про-
пускання чистого ДЦГ за описаною вище методикою. Від реактора пучок 
нейтронів попадав на монохроматор, який був біологічно захищений. За 
монохроматор використано монокристал Pb , який виділяв пучок нейтронів з 
довжиною хвилі 1,5 Å. За допомогою системи коліматорів формувався 
вузький по вертикалі ( 0,5 мм ) пучок нейтронів, який попадався на зразок, 
що знаходився у контейнері-термостаті. Пучок нейтронів, що пройшов крізь 
зразок, реєструвався детектором. Інтенсивність падаючого на зразок потоку 
нейтронів 0I  контролювалась монітором. Для визначення фону детектора і 
фону монітора двигуни перекривали прямий пучок нейтронів кадмієвими 
масками. Контейнер-термостат з тонкостінною алюмінієвою кюветою, 
заповненою досліджуваною речовиною, розміщувався на підйомнику, що 
дозволяв переміщувати його за висотою з мінімальним кроком 0,005 мм . 
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Вимірювання температури проводили за допомогою платинового термометра 
опору і потенціометра Р-363. Температурний градієнт за висотою розчину 
8 мм  фіксувався 16-спайною мідь-константановою термопарою і не переви-
щував 510  K / м . Температура зразка підтримувалась постійною двоступін-
частою системою термостатування з похибкою 3 мK  протягом доби.  

У ході експерименту знімались ізотерми висотної залежності пропус-
кання розчину (рис. 6.9). Час термостатування кювети, необхідний для 
отримання рівноважного розподілу концентрації (а отже, і пропускання), 
змінювався від 12 год  при cT T  до 100 год  при cT T . Вважалось, 
що рівноважний розподіл концентрації за висотою кювети досягнутий, якщо 
результати повторних вимірювань профілю пропускання в межах випадкових 
похибок експерименту збігалися з результатами попередніх вимірювань.  

Як видно з рис. 6.9, поблизу критичної температури розшарування 
( cT T 0,15  ) спостерігається висотний розподіл пропускання нейтронів 
досліджуваним розчином, тобто гравітаційний ефект. Критична температура 
розшарування визначалась за зникненням скачка у пропусканні нейтронів 
співіснуючими фазами і становила  cT 301,10 0,01 K  . В області, де 
ефекти просторової неоднорідності концентрації істотні, концентрація ПС у 
співіснуючих фазах розраховувалась за даними по пропусканню нейтронів 
шарами розчину, безпосередньо прилеглими до меніска. Температурна 
залежність концентрації ПС на кривій співіснування досліджуваного розчину 
показана на рис. 6.10.  

 

 
Рис. 6.9. Висотна залежність пропус-
кання розчину „полістирол – дейтеро-
циклогексан” при (Мw = 233000) T, K :  
1 – 298,381 ; 2 – 300,020 ; 3 – 30,511 ; 

4 – 300,950 ; 5 – 301,074 . 

Рис. 6.10. Температурна залежність 
концентрації полістиролу  

у співіснуючих фазах розчину 
„полістирол– дейтероциклогексан”. 

 
У дослідженому інтервалі температур одержані дані залежності 

 1x f T   оброблялись за скейлінговими співвідношеннями для параметра 
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порядку і діаметра кривої співіснування (6.18), в яких 1x  – концентрація ПС 
у співіснуючих фазах розчину, одна з яких збагачена ПС ( " " ), а друга – 
ДЦГ (" " ). Обробка отриманих даних методом найменших квадратів за 
формулами (6.18) дала змогу визначити значення критичних показників та 
їхніх амплітуд 0 0,330 0,008   , 1 0,89 0,09   , 0B 6,8 0,4  , 

1B 36 6  . Аналіз залишків указав на відсутність систематичних відхилень 
розрахунку від експерименту в межах експериментальних похибок.  

 

Одержані значення критичного показника кривої співіснування дослід-
жуваної системи узгоджуються з відповідними індексами 0,320  , 

0,337  , розрахованими методом ренормалізаційної групи в рамках моделі 
Ізінга. Ці дані в межах похибки експерименту збігаються також з величиною 

0,327 0,004   , знайденою для розчину „полістирол – дейтероцикло-
гексан” з молекулярною масою ПС, близькою до досліджуваної нами і рівній 

5
WM 2 10  . Таким чином, отриманий результат свідчить про належність 

досліджуваної нами системи до класу універсальності моделі Ізінга.  
 

Виявлене відхилення від закону прямолінійного діаметра для даного 
розчину підтверджує передбачення теорії масштабних перетворень про 
наявність сингулярності в поведінці діаметра кривої співіснування у 
критичній області. Одержане значення 1  у межах похибки експерименту 
збігається з теоретичним 1 1   , де 1 / 8   – критичний показник 
теплоємності.  

 

В описаному експерименті нами спостерігався гравітаційний ефект 
поблизу критичної точки розшарування системи „полімер – розчинник”. 
Температурний інтервал реалізації градієнтів концентрації ПС досить 
широкий ( 45 10   ). Слід зазначити, що в цілому результати 
експериментальних досліджень гравітаційного ефекту поблизу критичної 
точки „рідина – рідина” суперечливі. Сповіщається як про повну ізотропність 
бінарних розчинів, так і про наявність вертикальних градієнтів густини і 
концентрації в критичній області розшарування. Для пояснення цих протиріч 
було висловлене припущення про те, що утворення градієнтів концентрації за 
постійної температури відбувається як внаслідок взаємної дифузії часток 
системи, так і унаслідок їхньої седиментації (осаду). У той час як взаємна 
дифузія в критичній області проходить критичне сповільнення, потік часток, 
викликаний седиментацією при наближенні до критичної точки, збільшується 
внаслідок розбіжності феноменологічного коефіцієнта Онзагера. Величина 
градієнтів концентрації, що виникають у результаті седиментації, швидкість 
їхнього утворення, а також температурний інтервал 2  їхньої реалізації 
залежить від величини коефіцієнта седиментації, пропорційного різниці 
рівноважних густин 0

1 , 0
2  компонентів 1 і 2 . Теоретична оцінка параметрів 
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S , 2  і може бути проведена у наближенні ідеального розчину за допомогою 
формули (6.4) і співвідношення 

 

                                      
1

2
1 2 B c

ASgH
4x x k T

 
   

  
,                                     (6.52) 

 

де 1x , 2x  – середні концентрації розчину; A  – амплітуда в скейлінговому 
співвідношенні для сингулярної частини температурної залежності тепло-
ємності поблизу критичної точки; g  – прискорення вільного падіння; Bk  – 
стала Больцмана; H  – висота стовпа рідини у кюветі;   – критичний індекс 
сприйнятливості. Оцінка за формулою (6.4) дає величину коефіцієнта 
седиментації системи ПС-ДЦГ S 25 , що значно більше відповідних 
величин для більшості досліджених на даний час систем. Підстановка у вираз 
(6.52) експериментальних значень H , 1x , 2x , cT , B ,  , S , а також 
теоретичних значень для трьохмірної моделі Ізінга 5 / 4  , A 1  дає 

4
2 4 10   , що добре узгоджується з отриманими даними.  

Слід зазначити, що для системи „полімер – розчинник” характерне різке, 
порівняно з низькомолекулярними розчинами, сповільнення дифузії у крити-
чній області. Дійсно, для розчинів полімерів коефіцієнт дифузії має вигляд  

 

                                                  TD
6




,                                              (6.53) 
 

де   – в'язкість розчину, а   – радіус кореляції. Для останнього у критичній 
області очікується таке скейлінгове співвідношення:  
 

                                           c
0

c

TR
T T

 
   

  
,                                          (6.54) 

 

де   – температура компенсації Флорі;   – критичний індекс радіуса кореля-
ції. Єдиною специфічною "полімерною" величиною у формулі (6.53) є радіус 
кореляції, який помножується на множник 0R , що відповідає розміру полі-
мерного клубка ( 0R  приблизно на два порядки більший за відповідне зна-
чення для низькомолекулярних речовин). Тому в системі „полімер –розчин-
ник” при cT T  потік молекул, що викликаний дифузією, сповільнюється 
значно швидше, ніж у розчинах низькомолекулярних речовин. Досить різке 
сповільнення дифузії, яке характерне для системи „полімер – розчинник” у 
критичній області, разом з можливістю вільного переміщення однієї макро-
молекули відносно іншої завдяки відсутності ефектів зачеплень при c

1 1x x  і 

cT T  дозволяє зробити висновок про те, що утворення гравітаційного ефе-
кту в розчині ПС-ДЦГ при наближенні його до критичної точки розшаруван-
ня має седиментаційний механізм.  
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6.8. Масштабні властивості розчинів полімерів 
 
Залежність критичних параметрів для полімерних розчинів від 

молекулярної маси полімеру [44] не має аналогів серед низькомолекулярних 
систем. Як видно з рис. 6.11, наявність гомологічного ряду для полімерів 
призводить як до залежності критичних параметрів від Мw, так і до 
неможливості одержати характеристичні залежності для певного типу 
полімерних розчинів.  

Для отримання універсальної функції полімерних розчинів зробимо 
заміну звичайних змінних на нові приведені змінні, які характерні для 
полімерних систем:  

                           ;c
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.                             (6.55) 

 
Отримане на основі аналогії „полімер – магнетик”, рівняння для кривих 

співіснування полімерних розчинів у нових приведених координатах 
/ ; /c ct t   мають вигляд  
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де  і as, – критичні індекси в критичному й асимптотичному випадках 
відповідно.  

Використовуючи змінні (6.55), можна побудувати універсальну 
масштабну функцію для полімерних розчинів. Масштабну залежність у 
координатах [ / ;( ) /( )]c cT T       для розчинів полістиролу у різних розчин-
никах (дейтероциклогексані, циклогексані та метилциклогексані) представлено 
на рис. 6.12.  

 

При розрахунках використовувались такі значення тета-температур: 
 = 38,5 оС для системи ПС–ДЦГ;  = 37,5 оС для системи ПС-ЦГ;  = 68,8 оС 
для системи ПС – МЦГ.  

 

Таким чином, як видно з рис. 6.12, запропонований підхід дійсно 
дозволяє адекватно описати експериментальні дані, які представлені на 
рис. 6.11 для полімерних розчинів із різною молекулярною масою полімеру 
за допомогою єдиної масштабної залежності, на відміну від середньо-
польового підходу Дау–Жене[39] 
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результати якого представлено на рис. 6.13. 
 

 
Рис. 6.11. Криві співіснування розчинів полістиролу в циклогексані та метилцикло-

гексані з різними молекулярними масами полімеру: 1 – ПС–МЦГ(Мw =  719000);  
2 – ПС–МЦГ(Мw = 109000); 3 – ПС–МЦГ (Мw = 46400); 4 – ПС–МЦГ(Мw = 34900);  

5 – ПС-ЦГ(Мw = 1560000); 6 – ПС-ЦГ(Мw = 200000); 7 – ПС–МЦГ(Мw =  20200);  
8 – ПС–МЦГ (Мw = 17300); 9 – ПС–МЦГ (Мw = 16100); 10  – ПС–МЦГ (Мw = 10200). 

 

 
 

Рис. 6.12. Універсальна масштабна 
крива співіснування для розчинів 

полістиролу різної молекулярної маси  
в дейтероциклогексані, циклогексані 

та метилциклогексані. 

Рис. 6.13. Трикритична масштабна 
залежність для кривих співіснування 
розчинів полістиролу в циклогексані 

й метилциклогексані з різними 
молекулярними масами полімеру 

(див. рис. 6.11). 
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Таким чином, скейлінгові рівняння (6.56), (6.57) для фазових діаграм 
полімерних розчинів різної молекулярної маси є аналогом рівняння для 
вільної енергії флуктуючих феромагнетиків в околі точки Кюрі, а отже, як і 
низькомолкулярні розчини полімерів належать до класу універсальності 
моделі Ізінга. Рівняння ж (6.56), (6.57), які описують фазові рівноваги в 
розчинах гнучколанцюгових полімерів, є аналогом закону відповідних станів 
для газу та рідини.  

 
6.9. Дослідження явищ кросоверу в розчинах полімерів методом 

малокутового розсіяння нейтронів 
 
На відміну від рідин та низькомолекулярних розчинів для полімерних 

розчинів характерна дуже вузька область реалізації флуктуаційної поведінки 
(табл. 6.2). При відході від критичної точки більше ніж на градус поведінка 
характерних параметрів системи змінюється і, як правило, стає середньо-
польовою. Явища кросоверу, тобто переходу від одної поведінки фізичних 
параметрів до іншої, для полімерів є дуже цікавою і на сьогодні не до кінця 
вирішеною проблемою.  

 
Таблиця 6.2. Значення критичних індексів, амплітуд скейлінгових рівнянь 

та інтервал реалізації симетричного скейлінга для полімерних  
та низькомолекулярних розчинів порівняно з результатами теорії 

 
Система Мw, 

105 
B B1 By B1

y  1 || 

ПС–ДЦГ 1,3 5,8 28 1,5 7,1 0,329 0,90 С: 10–4 
у: 10–2 

ПС–ДЦГ 7,33 7,0 33 1,7 7,3 0,330 0,89 C: 10–4 
у: 10–2 

ПС–МЦГ 5,0 7,3 38 --- --- 0,329 0,90 210–4 
ПС–МЦГ 8,5 7,7 42 --- --- 0,321 0,87 10–4 
ПС–МЦГ 15,6 8,1 48 --- --- 0,333 0,91 810–5 
Ізомасляна 
кислота – 

вода 
--- 1,33 --- --- --- 0,324 --- 310–2 

n-гептан- 
уксусний 
ангідрид 

--- 1,53 -5,0 --- --- 0,325 0,88 10–2 

Циклосан-
уксусний 
ангідрид 

--- 1,66 7,8 --- --- 0,362 0,90 10–2 

Модель 
Ізінга (3,1) --- --- --- --- --- 0,326 0,89 --- 

Середнє 
поле --- --- --- --- --- 0,5 0 --- 



 231 

Для дослідження явищ кросоверу в розчинах полімерів нами були 
проведені дослідження радіуса кореляції та сприйнятливості системи біля 
критичної точки фазового розшарування в системі “полістирол – дейтеро-
циклогексан” [45, 46].  

Для визначення радіуса кореляції флуктуацій концентрації  та 
інтенсивності розсіяння нейтронів у нульовий кут I(0) використовувався 
структурний фактор Орнштейна–Церніке  

 

                                        2 2
( ) 1( )
(0) 1

I qS q
I q

 
 

.                                     (6.59) 

Про адекватність виду структурного фактора Орнштейна–Церніке експе-
риментальним даним свідчив той факт, що всі дані стосовно розсіяння були 
інваріантними масштабному параметру Y = q. 

Одержані температурні залежності для радіуса кореляції та інтенсив-
ності розсіяння оброблялись за допомогою скейлінгових залежностей 

                                                  o
    ,                                               (6.60) 

                                             ~ (0) ~T I   ,                                           (6.61) 
де  і  – критичні індекси, відповідно, радіуса кореляції й ізотермічної 
осмотичної стисливості сприйнятливості Т. Температурні залежності радіуса 
кореляції й розсіяного в нульовий кут світла в подвійному логарифмічному 
масштабі представлено на рис. 6.14 та 6.15.  

 

  
Рис. 6.14. Температурна залежність 

радіуса кореляції в подвійному 
логарифмічному масштабі для системи 

ПС–ДЦГ(Мw = 130000). 

Рис. 6.15. Температурна залежність 
ізотермічної стисливості в подвійному 
логарифмічному масштабі для системи 

ПС–ДЦГ(Мw = 130000). 
 
Тангенси кутів нахилу прямих ліній на рис. 6.14 та 6.15 відповідають 

критичним індексам  та . На рисунках показано нахили, що відповідають 
середньопольовому та флуктуаційному значенням критичних індексів. Стріл-
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ками показано границі флуктуаційної області, розраховані за допомогою 
критерію Гінзбурга. 

Як видно з цих рисунків, спостерігається кросовер від критичної до 
середньопольової поведінки в системі ПС–ДЦГ. Проведені розрахунки на 
основі скейлінгових рівнянь дали змогу визначити критичні індекси  і  в 
обох температурних областях. Одержано такі значення для критичних 
індексів і амплітуд:  = (0,44  0.05), o = (17,6  1.2) Å (при ln(T–Tc)  0,2) і 
 = (0,62  0,05), o = (5,3  0,5) Å (при ln(T–Tc) < 0,2) (див. рис. 6.14). 
Аналогічно для іншого параметра:  = (0,80  0,08) (при ln(T–Tc)  0,2) і 
 = (1,2  0,09) (при ln(T–Tc) < 0.2) (див. рис. 6.15). 

Таким чином, за допомогою малокутового розсіяння нейтронів було 
показано, що при відході від критичної температури спостерігається відхід 
від критичної поведінки в системі „полістирол – дейтероциклогексан” до 
середньопольової, але інтервал реалізації симетричного скейлінга для радіуса 
кореляції й ізотермічної стисливості (T – Tc)  1-2о С набагато менший від 
інтервалу реалізації симетричного скейлінгу для низькомолекулярних систем, 
але близький до того, що дає критерій Гінзбурга (див. рис. 6.13, 6.14): 
кр = 17,5Mw

–0.4.  
В останні роки особливий інтерес привертають до себе критичні явища 

розшарування в іонних розчинах [47 - 52], які є перспективними матеріалами 
в новітніх технологіях.  
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7. МАЛОКУТОВЕ РОЗСІЮВАННЯ НЕЙТРОНІВ ЯК CПОСІБ 
НЕЙТРОННОЇ ДІАГНОСТИКИ РІДКОГО СТАНУ 

 
7.1. Основні принципи малокутового розсіювання нейтронів  

 
Малокутове розсіяння нейтронів - це дифракційний метод, що широко 

використовується для дослідження надатомної структури речовини, розміри 
неоднорідностей в якій суттєво перевищують довжину хвилі випромінювання 
або довжину хвилі  де Бройля частинок. Цей метод застосовується у фізиці 
конденсованого стану, при фізично-хімічному аналізі дисперсних систем, у 
молекулярній біології і біофізиці, при дослідженні полімерних речовин і в 
інших областях науки. 

Використання малокутового розсіяння для структурних досліджень за-
початковано класичними роботами А. Гіньє (1938 р.) [1]. Теоретичні та екс-
периментальні основи методу були розвинені у 50-х роках минулого сторіччя 
Г. Породом, П. Дебаєм, О. Краткі та ін. Наразі малокутове розсіяння  нейтро-
нів та рентгенівських променів з його розвиненими експериментальними та 
теоретичними методиками і з широким колом досліджуваних об’єктів відо-
кремилось у самостійну галузь структурного аналізу речовини.  

У малокутовому розсіянні, як правило, застосовують випромінення з до-
вжиною хвилі порядку декількох ангстрем. Оскільки міжатомні відстані в 
рідкому стані речовини мають той же порядок величини, то для дослідження 
надатомної структури виявляється достатнім реєструвати дифракційну кар-
тину в області малих кутів розсіяння, звідки й отримав назву сам метод. Важ-
ливою особливістю даного методу є можливість аналізу внутрішньої струк-
тури частинок у невпорядкованих системах, і тому його застосування є майже 
єдиним способом отримання прямої інформації про структуру системи з хао-
тичним розміщенням неоднорідностей густини з розмірами (1 ÷ 10)3 нм.  

Розглянемо плоску монохроматичну хвилю, що падає на центр розсіян-
ня, який під дією опромінення стає джерелом сферичної хвилі. Тоді в точці 
спостереження  результуюча хвиля має вигляд 

 A0exp(іk0r)+ 0A b
r

exp(іkr). (7.1) 

Тут k0 і k – хвильові вектори падаючої і розсіяної хвиль, k0=k=2/,  – 
довжина хвилі; А0 і А0b – амплітуди плоскої та сферичної хвиль; r – вектор, 
що з'єднує точку спостереження з центром розсіяння. Значення b залежить як 
від виду падаючого випромінювання, так і від природи центра розсіяння. Чим 
сильніша взаємодія падаючої хвилі з центром розсіяння, тим більший коефі-
цієнт b, який має розмірність довжини й носить назву довжини розсіяння, або 
амплітуди розсіяння точкового центра. 

Розглянемо тепер розсіяння плоскої монохроматичної хвилі на реальних 
об'єктах, що складаються із сукупності ядер і електронів, які можна розгляда-
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ти як точкові центри розсіяння. Здатність довільної сукупності ядер, електро-
нів при опроміненні їх нейтронами розсіювати характеризують густиною ро-
зсіяння (r) – скалярним полем, заданим в обмеженій області простору. Для 
рентгенівського розсіяння (r) – густина розподілу заряду, у випадку нейтро-
нів – це ядерна і спінова густини речовини.  

Взаємодію хвилі з речовиною можна представити як взаємодію хвилі з 
ядрами і електронами, які стають джерелами сферичних хвиль. Суперпозиція 
цих хвиль є першим наближенням для реального розсіяння. В свою чергу, 
розсіяна хвиля розсіюється на усіх центрах, створюючи разом з первинним 
розсіянням друге наближення і т. д. За умови не сильної взаємодії первинної 
хвилі з окремими центрами такі послідовні наближення сходяться до певної 
результуючої хвилі. 

Обчислення результуючої хвилі, яка є наслідком многократної суперпо-
зиції сферичних хвиль, засноване на теорії збурень. Хвиля (r), розсіяна по-
лем (r), задається розв'язком хвильового рівняння  

 2
0k (r) (r) 0       , (7.2) 

де k0= 0k


 – хвильове число;  – оператор Лапласа;  – параметр, що харак-
теризує силу взаємодії первинної хвилі з речовиною.  

Розв'язок цього рівняння шукають у вигляді степеневого ряду по . Ві-
льний доданок цього ряду – падаюча хвиля, а перший доданок – відповідно 
перше наближення до розсіяної хвилі. У випадку першого наближення амплі-
туда в точці спостереження складається з двох доданків:  

 

(0) (1)
0 0

0
0

(r) (r) A exp(ik r)
exp(ik r r )A                       (r )exp(ik r )dr .

4 r r

   
    

 
  

Якщо точка спостереження знаходиться на такій відстані від об'єкта, що 
величина r r  набагато більша за лінійні розміри області дії (r) (випадок 
дифракції Фраунгофера), то асимптотичний вираз для хвилі розсіяння має 
вигляд  

 0(0) (1)
0 0

A exp(ikr)(r) (r) A exp(ik r) (r )exp(iqr )dr
4 r
       
  , (7.3) 

де q = k – k0 – вектор розсіяння (q= 4sіn /, 2 – кут розсіяння).  
Порівнюючи вираз (7.3) з виразом (7.1), бачимо, що для поля (r) функ-

ція  

 f (q) (r)exp(iqr)dr
4


 
  (7.4) 
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відіграє ту ж саму роль, що й коефіцієнт b для точкового центра, тобто f(q) є 
амплітудою розсіяння на скалярному полі (r). Це є “перше борнівське на-
ближення”, іншими словами наближення однократного розсіяння. Вираз (7.4) 
являє собою інтеграл Фур'є, тобто, іншими словами, є розкладом функції f(q) 
по базисній системі ортогональних функцій exp(іqr). Розв'язок оберненої  за-
дачі, а саме знаходження (r) за відомою функцією f(q), задається оберненим 
перетворенням Фур'є  
 

 2
1(r) dq f (q)exp( iqr)

2
  

  . (7.5) 

 

Таким чином, перетворення Фур'є лежать в основі розрахунків амплітуд 
розсіяння на заданій системі центрів розсіяння та густини поля розсіяння по 
заданій амплітуді розсіяння. Зауважимо, що експериментально визначається 
не сама амплітуда, а лише потік розсіяної енергії або потік частинок,  що 
пропорційний квадрату амплітуди розсіяння  

 
2 2

20 0
2 2

dW(q) A Af (q) I(q)
d r r

 


. (7.6) 

Функцію І(q) називають диференційним перерізом розсіяння в тілесний 
кут d.  

Розмірність цієї функції І(q) є квадрат довжини. Іншою важливою харак-
теристикою об'єкта є повний переріз розсіяння, який задається інтегралом 
(7.6) по усіх кутах розсіяння  

 2
I(q) d
r

   . (7.7) 

Основною задачею структурного аналізу вважають відновлення розподі-
лу густини розсіяння (r) за виміряною функцією І(q). 

При цьому основним математичним апаратом слугує теорія перетворень 
Фур'є. Так, наприклад, використовуючи поняття згортки, можна ввести в роз-
гляд -функцію Дірака, яка за означенням задовольняє співвідношенню 

 (x) (x )dx ( )      . (7.8) 

Інтеграл згортки і -функція застосовується при аналізі задач з розсіяння 
хвиль. Наприклад, для системи N точкових центрів з довжинами розсіяння bі, 
що знаходяться в точках rі, густина розсіяння може бути записана як  

 i i
i

(r) b (r r )    . (7.9) 
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Найбільш важливим застосуванням поняття згортки в теорії дифракції є 
її запис за допомогою явного виразу для інтенсивності розсіяння. Якщо зро-
бити перетворення Фур'є функції І(q) (7.6), то з урахуванням властивості ін-
теграла Фур'є маємо  

* *P(r) F 1[| f (q) | 2] F 1[f (q)f (q)] (r) ( r) (u) (u r)du ,             

(7.10) 

тобто інтеграл Фур'є від інтенсивності розсіяння дає згортку функції (r) са-
мої з собою, інвертованою в початку координат. Функцію P(r) називають ав-
токореляційною або функцією Патерсона. Таким чином, можна записати  

 P(r) I(q)exp( 2 iqr)dq   . (7.11) 

 I(q) P(r)exp(2 iqr)dr  . (7.12) 

тобто переріз розсіяння та автокореляційна функція такі ж самі взаємні тран-
сформанти Фур'є, як амплітуда і густина розсіяння.  

Як приклад розглянемо характерний тип об'єкта, на якому відбувається 
розсіяння, а саме прямокутний парале лепіпед. Розрахуємо для нього амплі-
туду розсіяння та відповідну інтенсивність. Розглядаємо однорідний парале-
лепіпед густини 0 зі сторонами a, b, c  

                              0(r) (x, y,z) (x, ) (y,b) (z,c)         . (7.13) 

Тоді амплітуда розсіяння  

 0f (q) V ( , X) (b, Y) (c, Z)         , (7.14) 

де V = abc – об'єм паралелепіпеда, а (u, v) = sіnuv/uv. Чим більше те чи 
інше ребро паралелепіпеда, тим вужчими будуть перший та інші максимуми, 
що відображає основну метричну властивість перетворень Фур'є – взаємно 
обернений характер відстаней в прямому і оберненому просторі. Тобто осно-
вна доля розсіяної енергії при розсіянні паралелепіпедом з ребром буде зосе-
реджена в області 0  х  1/a.  

Цей результат можна узагальнити наступним чином: для того, аби отри-
мати інформацію про неоднорідності в об'єкті з лінійним розміром D, необ-
хідно знайти розсіяну інтенсивність в області кутів  

 q1/D, (або q2/D). (7.15) 

Співвідношення (7.15) пов'язує лінійні характеристики прямого й обер-
неного простору і є критерієм границь роздільної здатності будь-якого диф-
ракційного експерименту. У граничному випадку при a, b, c  
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 f(q)0(X)(Y)(Z),  

тобто усе розсіяння зосереджене в точці q = 0.  
Інтенсивність розсіяння паралелепіпедом задається співвідношенням  
 

 2 2 2 2 2
0I(q) V (a X) (b Y) (c Z)    , , , .    

 

Розглянемо тепер розсіяння теплових нейтронів на атомах, що викорис-
товують у дослідах по вивченню структури рідинних систем за допомогою 
нейтронних дифрактометрів (див. підрозділ 2.3).  

У випадку нейтронів еквівалентна довжина хвилі де Бройля  визнача-
ється співвідношенням  = h/mv, де m, v – маса нейтрона та його швидкість, h 
– стала Планка. Якщо при виході з реактора потік нейтронів проходить через 
сповільнювач з температурою Т, то усереднений квадрат швидкості таких 
теплових (вступивших в теплову рівновагу з середовищем уповільнювача) 
нейтронів 2v   задовольняє співвідношенню 2

Bm v / 2 3k T / 2   . Тоді 
максимум в спектрі (тепловий максимум) нейтронів прийдеться на довжину 
хвилі 

 2 1/2
max B(h / 3mk T)  . (7.16) 

Розсіяння нейтронів відбувається головним чином на атомному ядрі,  а 
розсіяння нейтронів на електронах досягає помітної величини лише в деяких 
випадках. Розсіяння плоскої хвилі нейтронів на ядрі з нульовим спіном зада-
ється формулою (7.1), причому величина b = bn визначається характером вза-
ємодії нейтрона з ядром.  

Пружне розсіяння нейтронів може мати як потенціальний характер, так і 
бути пов'язаним з резонансним поглинанням. У випадку, коли існує лише 
один резонансний рівень, довжина нейтронного розсіяння визначається фор-
мулою Брейта – Вігнера  

 n
n 0 (r) (r)

r n

(r) / 2b b
(E E ) (i / 2)( )


 

   
, (7.17) 

де b0 відповідає потенціальному розсіянню; E – енергія падаючого нейтрона; 
Er – енергія, яку повинен мати нейтрон, аби викликати резонанс у складному 
ядрі;, Гn, Г – ширина резонансного рівня випромінювання й поглинання.  

Далеко від резонансу формула (7.17) спрощується:  

 n 0 n 0 rb b / 2k E  . (7.18) 

Досвід показує, що амплітуда розсіяння нейтронів ядром є стала і дійсна 
величина в широкій області енергій налітаючих нейтронів. Величина b0 бли-
зька до радіуса ядра (порядку 10-13см) і зростає як Z1/3. Особливістю амплітуд 
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розсіяння нейтронів є те, що вони можуть бути протилежних знаків залежно 
від співвідношення доданків у виразі (7.17).  

Формула для інтегрального перерізу нейтронів є  

 2
n n4 b   , (7.19) 

оскільки пружне розсіяння нейтронів ізотропне.  
Попередні формули виведені для нерухомих ядер, які ніби закріплені в 

початку координат. У твердому тілі динамічні умови ближчі до випадку за-
кріплених ядер, у той час як у парах рідини ядро можна вважати вільним. Пе-
реріз для вільних ядер дещо менший, ніж для жорстко зв'язаних:  

2

f n
A

A 1
     

. 

Формула для інтегрального поперечного перерізу  розсіяння нейтронів 
дещо ускладнюється для ядра з ненульовим спіном. Якщо ядро має спін І, то 
для двох станів зі спінами І + 1/2 і І – 1/2 (з відносними ймовірностями + = 
= (І + 1)/(2І + 1) і - = І/(2І + 1)) розсіяння b+ і b-. Повний переріз записується 

як 2 2
n 4 ( b b )         , а його когерентна частина задається співвідно-

шенням 2
cn 4 ( b b )        .  

Переріз некогерентного розсіяння є різницею цих двох виразів іn = n–
–cn. При розсіянні на системі атомів некогерентне розсіяння створює непе-
рервний фон на всіх кутах розсіяння, не зв'язаний з конкретною атомною чи 
молекулярною конфігурацією. При аналізі розсіяння нейтронів рідинною си-
стемою слід також враховувати ізотопний склад зразка, що визначається роз-
повсюдженням ізотопів в природі чи навмисно створений розподілом для пе-
вного експерименту. Довжина когерентного розсіяння ізотопічної суміші 

ni k k
k

b b  , де k – масова доля k-го ізотопу, bk – довжина його когерен-

тного розсіяння.  
 

7.2. Малокутова дифракція  
 

Методами розсіяння рентгенівських променів і нейтронів можна дослі-
джувати рідинні системи з різноманітною внутрішньою структурою. При 
цьому для структурного аналізу широкого класу високодисперсних речовин 
виявляється достатнім врахування розсіяння в області найменших кутів – так 
зване малокутове розсіяння.  

Вигляд дифракційної картини і можливості виділення з неї інформації 
про структуру істотно залежить від наявності впорядкованості у структурі 
зразка. У загальному випадку можна сказати, що чим нижча ступінь впоряд-
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кованості зразка, тим менш інформативною буде картина малокутової дифра-
кції на ньому.  

 

Амплітуда пружного розсіяння довільним ансамблем з N атомів може 
бути записана як  

 i iA(q) b (q)exp(2 iqr )  , (7.20) 

де bi(q) і ri – довжини розсіяння і координати атомів. Загальна задача струк-
турного аналізу полягає у знаходженні просторового розміщення атомів за 
дифракційною картиною, яка є розподілом інтенсивності розсіяння І(q) = 
= A(q)A*(q). Така постановка задачі має сенс лише тоді, коли число доданків 
у вираз (7.20) невелике. За умови малої впорядкованості чи цілковитої її від-
сутності стає можливим розглядати задачу про відновлення тільки деяких 
загальних характеристик розміщення атомів у речовині. 
 

При дослідженні невпорядкованих об'єктів у дифракційному експериме-
нті вимірюється певна усереднена інтенсивність розсіяння, яка є функцією 
макростану системи. Тому стан системи слід описувати деякою статистичною 
функцією розподілу атомів в об'єкті.  

 

Нехай досліджувана система складається з N атомів з довжиною розсі-
яння (формфактором) f(q). Підносячи формулу (7.18) до квадрату, отримаємо 
вираз для інтенсивності розсіяння  

 i j i jI(q) f (q)f (q)exp(r r )  . (7.21) 

Групуючи доданки з і = j та усереднюючи по ансамблю, одержуємо  

 2
i i j ijI(q) f (q) f (q)f (q)cos(qr )      

 2 2
ijN f (q) f (q) cos(qr ) .      (7.22) 

Записано N   замість N, враховуючи, що число частинок в системі може 
флуктуювати. Для розрахунку середнього значення подвійної суми у вираз 
(7.22) будемо вважати систему ізотропною і введемо функцію ймовірності pij, 
що задає ймовірність знайти частинку в об'ємі dvi, положення якої задається 
радіус-вектором ri, у той час як інша частинка знаходиться в об'ємі dvj, що 
відповідає вектору rj. Усереднення функції cos(qr) по всіх орієнтаціях дає  

 sin sin qrcos qr cos (qr cos ) d
2 qr


     , (7.23) 

 – кут між q і r, a sіn.d/2 – імовірність того, що цей кут знаходиться між  
і  + d) . Тоді інтегруючи по V0 маємо  
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 ij
ij ij i j

ij

sin qr
cos r p dv dv

qr
  , (7.24) 

де V0 – опромінений об'єм зразка. 
З міркувань нормування користуються функцією 2

ij ij 1P p / v , де 

1 0v V / N    – середній об'єм, що приходиться на одну частинку. Провівши 
заміну P(r)=1– [1–P(r)], записуємо  

 ij ji2 2

ij 1 1

sin qr dvdvI(s) N f (q) f (q)
qr v v

     

 ij j2 i
ij

ij 1 1

sin qr dvdvf (q) [1 P(r )]
qr v v

  . (7.25) 

Перший інтеграл у правій частині виразу (7.25) відповідає розсіянню ча-
стинкою з об'ємом V0 і сталою густиною. Внесок від нього буде нульовим 
для векторів розсіяння з q2/D0, де D0 1 3

0V . На експерименті цей внесок не 
спостерігається. 

З нормування функції P(rij) видно, що P(r)1 при r. Тому  

 
0

j

1
V

dv
v

0

2
ij i

ij
ij 1 1

V 0

sin qr dv sin qr 4 r[1 P(r )] N [1 P(r)] dr
qr v qr v




    . (7.26) 

Перший інтеграл дорівнює V0/v1. Таким чином для всіх q > 2/D0 маємо  

  
  2

2 2

1
0

f q sin qrI(q) N f q [1 P(r)] 4 r dr
v qr

            
  (7.27) 

Вважаючи формфактор сферично-симетричним, тобто, 
   2 2f q f q      можна записати  

 2 2

1
0

1 sin qrI(q) N F (q) 1 [1 P(r)] 4 r dr
v qr

            
 , (7.28) 

де І(q) і  2F q  – усереднені інтенсивність і формфактор. Це є класичне спів-
відношення Прінса і Церніке. Воно має досить загальний характер і придатне 
в більшості випадків. Разом з тим якщо частинки неідентичні, то  2F q  є 
усереднений формфактор, який формується усередненням внесків формфак-
торів різних частинок.  
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З наведеного нижче випливає, що в центральній частині кривої розсіяння 
повинен існувати пік, який визначається формою зразка. Зауважимо, що цей 
пік у центральній частині дифракційної картини не вдається експерименталь-
но зареєструвати, оскільки внаслідок макроскопічних розмірів зразка пік зна-
ходяться в області кутів, в якій превалює первинний пучок. З іншого боку, як 
видно з формули (7.28), інтенсивність розсіяння невпорядкованою системою 
істотно залежить від неоднорідностей, що розсіюють. Для одержання достат-
ньо повної інформації про ці неоднорідності необхідно реєструвати картину 
розсіяння приблизно до q  2/D, де D – їхній характерний розмір. Неоднорі-
дності таких розмірів існують у різноманітних високодисперсних системах, 
таких як суміші рідини з фулеренами або нанотрубками, колоїдні системи, 
рідини поблизу критичних точок пароутворення, розчини поблизу критичних 
точок розшарування. Реєстрація центральної частини дифракційної картини 
("малокутове розсіяння") і є методом дослідження їхньої внутрішньої струк-
тури. Найбільш успішно метод малокутового розсіяння нейтронів сьогодні 
застосовується для досліджень таких класів об'єктів:  

1) біологічно активні речовини;  
2) полімери;  
3) рідини та аморфні тіла;  
4) напівкристалічні і пористі речовини, сплави, порошки.  
Таким чином, за допомогою малокутового розсіяння нейтронів вдається 

досліджувати різноманітні характеристики дисперсних систем і при цьому 
слід відзначити дві важливі обставини. По-перше, оскільки неоднорідності 
атомного масштабу не впливають на функцію розсіяння в її малокутовій об-
ласті, то вказаний метод дозволяє визначати дисперсні структури  незалежно 
від утворюючої їх речовини. По-друге, у більшості випадків кожен з цих об'-
єктів можна представити як деяку матрицю (розчинник), в яку вкраплені ті чи 
інші неоднорідності.  

Звідси випливає необхідність урахування розсіяння самою матрицею чи 
розчинником. Насправді розчинник має деяку ненульову густину розсіяння із 
середнім значенням s. Якщо тепер густина кожної частинки дорівнює (r), 
то об'єкт, що розсіює, можна розглядати як суперпозицію опроміненого об'-
єму V0, заповненого розчинником, і N частинок з густиною  

 sg(r) (r)   , (7.29) 

що є так званою ефективною густиною. Будемо вважати, що розміри неодно-
рідностей істотно менші досліджуваних особливостей структури частинок, і 
знехтуємо інтерференційними ефектами між розсіянням двома цими складо-
вими, що допустимо з огляду на те, що V0 >> V, де V – об'єм окремої частин-
ки. Тоді, аби виділити в розсіянні доданок, який відповідає розсіянню на час-
тинках, необхідно проводити вимірювання розсіяння розчином і розчинни-
ком, а далі віднімають одне від другого. Одержані раніше формули залиша-
ються справедливими при заміні (r) на g(r).  
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Разом з тим така заміна може приводити до суттєвих змін у характері рі-
зницевої кривої, що будуть залежати від співвідношення між (r) і s.  

Таке співвідношення зручно характеризувати контрастом  (у випадку 
малокутового розсіяння нейтронів – нейтронним контрастом), що є різницею 
середньої густини розсіяння частинки і густиною розсіяння розчинника: 

 s s

V

1g(r) [ (r) ]dr
V

       . (7.30) 

Нейтронний контраст є однією з важливих характеристик зразка з точки 
зору можливостей застосування методики малокутового розсіяння нейтронів. 
При великих значеннях  частинки їхня форма добре розрізняється на фоні 
розчинника; а при слабкому контрасті частинки ніби "розмиваються" в роз-
чиннику, тоді основний внесок у різницеву криву розсіяння вносить уже не 
стільки форма, скільки неоднорідності їхнього складу. Вибір нейтронного 
контрасту дозволяє одержати нову інформацію про структуру об’єкта, що 
недоступна для інших методів дослідження. 

При дослідженні розчинів монодисперсних частинок інтенсивність роз-
сіяння що спостерігається в експерименті, з точністю до сталого множника 
дорівнює усередненій по усіх орієнтаціях інтенсивності розсіяння однією ча-
стинкою. Формула для усередненої інтенсивності розсіяння простіше всього 
записується, якщо відомі координати атомів частинки. Нехай в частинці є n 
атомів з координатами ri і довжинами розсіяння fi(q) (які для малокутового 
діапазону розсіяння можна вважати константами (fі(q) = fі(0) = fі), тоді по 
аналогії з виразами (7.21)–(7.23) усереднена інтенсивність є  

 
n n

ij
i j

iji 1 j 1

sin qr
I(q) f f

qr
 

 , (7.31) 

де ij i jr r r  , підсумовування проводиться по усіх атомах в частинці. Це 
класична формула Дебая [2]. Вона дає точний вираз для інтенсивності мало-
кутового розсіяння частинкою. Зауважимо, що розв'язок оберненої задачі є 
неможливим з огляду на велике число доданків у подвійній сумі.  

У випадку, коли частинку можна представити не як сукупність дискрет-
них атомів, а за допомогою розподілу густини розсіяння (r), то формула Де-
бая набирає вигляду  

 12
1 2 1 2

12
V

sin qrI(q) (r ) (r ) dr dr
qr

   , (7.32) 

який є більш зручним для використання.  
Існує інший спосіб розрахунку інтенсивності малокутового розсіяння. 

Запишемо вираз для інтенсивності розсіяння фіксованою частинкою, застосу-
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вавши вираз для автокореляційної функції P(r). Використаємо формулу (7.11) 
та отримаємо  

 
V

I(q) P(r)cos(qr)dr  . (7.33) 

Для одержання І(q) усереднюємо по тілесному куту в оберненому прос-
торі і перейдемо до сферичної системи координат. Тоді  

 1I(q) I(q)d
4



 
   

 

4 4 4 4

2 2

0 0 0 0 0 0

1 1r drd d P(r)cosqr r dr P(r)d cosqrd .
4 4

     

     
       (7.34) 

Враховуючи вираз (7.23), маємо 

 2

0

sin qrI(q) 4 (r) r dr
qr



   , (7.35) 

де  

 

4

0

1(r) P(r)d (r) ( r)



       
  (7.36) 

що є усередненою самозгорткою густини або так званою кореляційною фун-
кцією частинки, уведеною Дебаєм і Буше. Обернене перетворення записуєть-
ся як 

 2
2

0

1 sin qr(r) I(q) q dq
qr2



 
  . (7.37) 

Аналіз кореляційної функції, яка може бути розрахована безпосередньо з 
кривої малокутового розсіяння, дозволяє зробити певні висновки стосовно 
будови частинки. Так, із виразу (7.36) випливає, що (r)  0 при r > D, де D – 
максимальний розмір частинки. Тому вираз (7.35) можна переписати як  

 

D

2

0

sin qrI(q) 4 (r) r dr
qr

   . (7.38) 

Функція (r), а також отримана з неї функція 
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 2p(r) r (r)  , (7.39) 

є так званою функцією розподілу за відстанями і широко використовуються 
при інтерпретації малокутового розсіяння. Ці функції пов'язані як з геометрі-
єю форми частинки (бо вони кількісно описують набір відрізків, що з'єдну-
ють елементи об'єму частинки), так і з розподілом неоднорідностей, що існу-
ють всередині частинок.  

Розглянемо поведінку І(q) при q. Двічі інтегруючи вираз (7.38) по 
частинах і врахувавши, що (D) = 0, маємо  

        4 3 4
8 4 4I(q) 0 D D sin qD [2 D D D ]cossD
q q q
                 

  

D

4
0

4 [r r ] cosqrdr.
q
    (7.40) 

Будемо вважати, що функція r(r) має неперервні похідні порядку не ни-
жче другого. Теорія показує, що гладкість функції (r) дійсно висока, оскіль-
ки вона отримується сферичним усередненням функції Патерсона, тому таке 
припущення для компактних частинок цілком обґрунтоване. Згідно з загаль-
ною теорією інтегралів Фур'є інтеграл у правій частині спадає як 

 i i
i

c cosqR O 1 q , де сi – сталі, а Ri – точки розривів функції[r(r)] на 

інтервалі [0, D]. Це дає змогу переписати вираз (7.40) у вигляді  

   5
i i4 3 4 4

i

8 Asin qD BcosqD 1I(q) 0 c cosqR O q
q q q q

      
, 

де      A 4 D D ,B 4 [2 D D D ].           Усі доданки порядку q-3 і q-4, 
крім першого, мають осцилюючий характер, тому головна асимптотика спа-
дання І(q) при q визначається як 

    4
8I q 0
q
   . (7.41) 

Наведені викладки справедливі для частинок, які можна вважати за су-
цільне середовище. Для однорідної за густиною частинки похідна  0  має 
простий геометричний сенс:  

    
2

2

S

1 S0 dS
4 4

    
  . (7.42) 

Підставляючи вираз (7.42) у вираз(7.41), маємо  
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 2
4

2I(q) S
q


  . (7.43) 

Таким чином, у випадку однорідної частинки асимптотика залежності 
поведінки інтенсивності розсіяння від вектора розсіяння при q безпосере-
дньо пов'язана з площею її поверхні.  

Важливою інтегральною характеристикою інтенсивності розсіяння є так 
званий інваріант Порода  

  2

0

Q q I q dq



  , (7.44) 

Зауважимо, що інваріант Порода Q пропорційний повній енергії розсі-
яння (множник q2 з’являється при переході до сферичних координат). Таким 
чином, в силу рівності Парсеваля він може слугувати характеристикою по-
вної розсіюючої здатності зразка. З формули (7.35) та (7.36) маємо  

    2 2 2

V

Q 2 0 2 r dr      . (7.45) 

Іншими словами, інваріант Порода Q пропорційний середньоквадратич-
ній флуктуації густини частинки відносно розчинника.  

У випадку однорідної частинки інваріант Порода безпосередньо пов'яза-
ний з її об'ємом 

 2 2Q 2 V   . (7.46) 

Таким чином, характерною особливістю математичного апарату для 
аналізу розсіяння на невпорядкованих системах є те, що на відміну від струк-
турного аналізу кристалів ані будову, ані інтенсивність розсіяння не задають, 
виходячи з координат атомів. Для опису таких систем уводять певні загальні 
функції розподілу (статистичну функцію P(r) та характеристичну функцію 
(r)), для яких в явному вигляді вдається записати перетворення, що пов'язу-
ють їх з інтенсивністю розсіяння.  

Зауважимо, що сферичне усереднення кривої інтенсивності розсіяння, 
що виникає внаслідок хаотичної орієнтації частинок у розчині, приводить до 
значних втрат інформації, яку містять в собі дифракційні дані. Тому навіть 
коли всі частинки ідентичні, а ефектами інтерференції можна знехтувати, то з 
кривої ізотропного розсіяння нейтронів вдається без залучення апріорної ін-
формації визначати, як правило, лише деякі інтегральні характеристики до-
сліджуваних частинок. Наведемо традиційні методи аналізу кривих малоку-
тового розсіяння за допомогою розрахунку інваріантів і побудови моделей у 
випадку ізотропної монодисперсної системи. Зауважимо, що інваріантами 
називають структурні характеристики частинок, які можуть бути виражені в 
явному вигляді через інтенсивність малокутового розсіяння.  
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7.3. Інваріанти в малокутовому розсіянні нейтронів 
 

Розглянемо поведінку І(q) в області найменших кутів розсіяння. Для 
цього підставимо у вираз (7.38) розклад функції sіnqr/qr у ряд Маклорена. 
Обмежимось двома доданками в околі q = 0 і одержимо  

 2 2
gI(q) I(0)(1 q R / 3)  , (7.47) 

де  

  

D

2

0

I(0) 4 r r dr   , (7.48) 

    

D D

2 4 2
g

0 0

1R r r dr r r dr2    . (7.49) 

Вираз у дужках в правій частині формули (7.42) можна розглядати як 
перші два доданки розкладу в ряд Маклорена функції 2 2

gexp( q R / 3) . Тому з 
точністю до доданків, пропорційних четвертій степені q, для початкового 
участку кривої розсіяння можна записати  

 

 2 2
gI(q) I(0)exp( q R / 3)  . (7.50) 

Це так звана формула Гіньє [1]. З метою встановлення зв'язку параметрів 
І(0) і Rg зі структурою частинки підставимо розклад функції  sіnqr/qr в фор-
мулу Дебая і будемо мати  

        
2

2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

qI(q) r r dr dr r r r r dr dr
6

         (7.51) 

Порівнюючи формули (7.51) і (7.47), отримуємо з перших доданків у 
правих частинах, що  

  
2

I(0) r dr  . (7.52) 

Це є не що інше, як квадрат повної довжини розсіяння частинкою. При-
рівнюючи коефіцієнти при q2, маємо  

 
   

   

2
1 2 1 2 1 2

2
g

1 2 1 2

r r r r dr dr
R

2 r r dr dr

  


 




. (7.53) 
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Помістимо початок координат у деякій точці r0 і сумістивши її з центром 
маси частинки одержимо  

    2 2
g

V V

R r r dr r dr    . (7.54) 

Формула (7.54) є виразом для радіуса інерції частинки відносно її центра 
маси.  

Таким чином, початкова частина кривої розсіяння незалежно від конкре-
тної будови частинки описується за допомогою двох параметрів: інтенсивно-
сті розсіяння в нульовий кут І(0), який характеризує загальну кількість мате-
рії, що розсіює, і радіуса інерції частинки відносно її центра маси (радіуса 
герації) Rg, який несе інформацію про її розподіл відносно центра маси час-
тинки.  

Для однорідних за густиною частинок із формули (7.52) маємо 
І(0) = (V)2. Враховуючи вираз (7.46) можна записати  

 2 2
0V 2 I(0) / Q 2 / Q    , (7.55) 

де  

   2
0

0

Q i q q dq,



          i q I q / I 0 .  

0Q  є нормований інваріант Порода. Підстановка формули(7.46) у вираз 
(7.43) дає формулу для визначення питомої поверхні частинки  

 4
s0

S lim (q i(q))
V Q 


 . (7.56) 

Як уже відзначалось, вигляд кореляційної функції частинки дозволяє 
оцінити максимальну відстань у ній з умови (r ) 0 при r > D. Іншою харак-
теристикою є так звана кореляційна довжина  

 
 

 

D

m

0

2l r dr
0

 
  . (7.57) 

Цей параметр дає оцінку ширини розподілу кореляційної функції части-
нок (r). У випадку однорідних частинок він має простий геометричний сенс  

  

D

m 0

0

l 2 r dr  , (7.58) 

тобто lm є середньовагова хорда в частинці.  
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Якщо підставити у вираз (7.57) вираз (7.37), то з урахуванням формули 
(7.45) маємо  

 
 

  2
m 2

0 0

2 1 sin qrl dr I q q dq
0 qr2

 


     

    2

0
0 0 0

2 sin qr 2I q q dq dr i q qdq
Q qr Q

  


    . (7.59) 

Таким чином, з використанням інваріанта Q за інтенсивністю розсіяння 
у відносних одиницях можна визначати й параметр lm 

Визначення інваріантів малокутового розсіяння дозволяє перейти до 
аналізу будови досліджуваної частинки. При цьому на першому етапі обме-
жуються моделюванням частинки за допомогою простих геометричних фігур, 
таких як еліпсоїд, призма, циліндр.  

Відзначимо, що криві малокутового розсіяння досить чутливі, аби моде-
лювати форму частинки при заданих інваріантах уже в рамках простих одно-
рідних моделей.  

Для цілого ряду простих геометричних фігур вдається вивести формули, 
що виражають інтенсивність малокутового розсіяння через значення їхніх 
параметрів (осей, висот, радіусів). Спосіб виводу цих формул полягає в на-
ступному: розраховується амплітуда розсіяння певною частинкою (як трьох-
мірний фур'є-образ її форми), потім квадрат амплітуди усереднюється по всіх 
кутах в оберненому просторі.  

Пошук найкращого наближення в класі однорідних (як правило, трьох-
параметричних) тіл може проводитись як візуально, так і автоматично. Якіс-
но можна сказати, що чим більше анізометричною буде частинка, тим більш 
гладким, пологим, із менш вираженими максимумами буде профіль кривої 
розсіяння. Приблизне співвідношення параметрів зразка можна отримати, 
якщо знати величини інваріантів. Так, якщо ми шукаємо найкращу апрокси-
мацію за допомогою трьохосного еліпсоїду, а величини Rg, V і D відомі, то за 
оцінку його півосей можна вибрати такі: c0 = D/2,  

    1/21/20 0 2 2a b 4 2        
, 2 2

g5R D 4   , =3V/2D.  

Зрозуміло, що візуальний пошук найкращого наближення є процес до-
сить суб'єктивний. Зазначимо, що автоматичний пошук можна провести для 
таких зразків, у яких існує достатньо швидкий спосіб розрахунку І(q) при за-
даних параметрах. Задаючи інтенсивність розсіяння гіпотетичної моделі як 
функцію кута розсіяння і вибраних параметрів І(q) = І(q, X) (наприклад, для 
еліпсоїда Х = (a, b, c)), можна побудувати алгоритм за загально розробленим 
принципом. З найкращих апроксимацій для різних класів тіл можна вибрати 
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ту, що дає найкраще узгодження з експериментом, тобто з кривою малокуто-
вого розсіяння і значеннями інваріантів. Однак навіть у однорідному набли-
женні І(q) при великих q не може бути адекватно представлена розсіянням 
простим тілом на усій ділянці наближення, тому вводять масову функцію 
W(q), яка прямує до нуля при збільшенні q.  

 

Пошук простих моделей можна вести в прямому просторі. Функції (r), 
p(r), і f(r) часто досить наглядно відображають особливості форми частинки. 
У цілому, як і при розрахунку інваріантів, пошук простих моделей, які і в 
прямому і в оберненому просторах можуть дати взаємно доповнюючу інфор-
мацію.  
 

7.4. Метод моделей при інтерпретації малокутових даних  
 

Апроксимація даних про малокутове розсіяння нейтронів у рамках прос-
тих геометричних фігур дозволяє лише приблизно оцінити форму частинки. 
У той же час, при вивченні ряду об'єктів, як правило, існує апріорна інформа-
ція про будову частинки, отримана за допомогою інших фізичних методів. 
Урахування цієї інформації дозволяє вести пошук більш тонких деталей бу-
дови (у тому числі і форми) частинок. Тому найчастіше використовують при-
йом (він отримав назву методу моделей) побудови ряду передбачуваних мо-
делей досліджуваних частинок, а потім порівняння теорії з експерименталь-
ною кривою (як правило, в області однорідного наближення).  

 

Задача моделювання полягає в тому, аби розрахувати криві розсіяння, 
змінюючи певним чином параметри моделі аж до одержання найкращого уз-
годження з експериментом. Побудова моделей проводиться з урахуванням 
знайдених значень інваріантів, а також апріорної інформації про частинку. 
Об'єктивним фактором для вибору моделі може слугувати інтегральний фак-
тор розбіжності  

    
max max

min min

s s

2 2
I M

s s

R I q I q q dq / I(q)q dq   , (7.60) 

де ІM(q) – інтенсивність малокутового розсіяння в моделі, а (qmіn,qmax) – діля-
нка, на якій ведеться пошук параметрів.  

 

Кількість передбачуваних моделей при такому підході, як правило, до-
сить велика, тому основною проблемою є можливість швидкого розрахунку 
інтенсивності розсіяння набором моделей, які обрав експериментатор. У 
зв’язку з цим метод повинен відповідати двом основним вимогам: по-перше, 
швидкості розрахунку; по-друге, зручності постановки моделі.  

 

З цієї точки зору застосування точної формули Дебая недоречне. При ро-
зрахунках, як правило, використовують розбиття передбачуваних моделей на 
певні області, розміри яких істотно більші за міжатомні відстані.  
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Розглянемо субчастинкові моделі. У цьому випадку проводиться спроба 
змоделювати частинку як деяку сукупність трьохпараметричних тіл (субчас-
тинок). У ролі субчастинок використовуються еліптичні та пусті циліндри, 
прямі призми, трьохосні еліпсоїди. При цьому для побудови всієї моделі не-
обхідно задати тип, густину, координати центра тяжіння, розміри та орієнта-
цію кожної субчастинки. Це означає, що для побудови моделі із n тіл необ-
хідно 11n – 6 параметрів, тому що перше тіло розміщується в початку коор-
динат і задає напрям осей. Таке завдання моделі досить просте. Зручно вно-
сити зміни у висхідну модель, оскільки вони як правило, будуть пов'язані 
лише зі зміною відносної орієнтації, маси і розмірів окремих субчастинок. З 
іншого боку, явний вираз для інтенсивності малокутового розсіяння за допо-
могою такої моделі записати не вдається, тому при розрахунках доводиться 
проводити чисельне усереднення інтенсивності за тілесним кутом в оберне-
ному просторі. Це значно збільшує час розрахунку.  

 

Розглянемо метод куль. Більш швидкий спосіб розрахунку заснований 
на модифікації формули Дебая. Розіб'ємо передбачувану модель на n однако-
вих областей. Тоді наближено маємо  

 

    
n n

ij
M i j

iji 1 j 1

sin qr
I q g q W W

qr
 

  , (7.61) 

 

де g(q) – усереднений по усіх орієнтаціях формфактор області; Wi – маса (по-
вна довжина розсіяння) і-ї області. Зауважимо, що точність представлення 
моделі визначається кількістю і розмірами областей розбиття, за які, як пра-
вило, використовують кулі. Для системи куль радіуса  з однаковою густи-
ною розсіяння (7.61) записується у вигляді  
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 . (7.62) 

 
Для зручності побудови моделі кулі пакують в кубічну гратку. При цьо-

му час розрахунку методом куль  суттєво зменшується. Недоліком методу є 
те, що наближена формула (7.62) справедлива лише до значень q a , а далі 
починають позначатися похибки представлення моделі як сукупності куль. 
Зауважимо, що цей метод на сьогодні є мабуть найбільш поширеним спосо-
бом моделювання.  

Розглянемо моделювання в прямому просторі. Пошук складних моделей 
можна вести і шляхом порівняння характеристичних функцій. Вираз для фу-
нкції p(r) частинки, представленої як сукупність n однорідних кульок із гус-
тинами розсіяння i і радіусами Ri, є:  
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n n 1 n

2
i 0 i i j ij i j

i 1 i 1 j i 1

p r p r,R 2 r,d ,R ,R


   

       . (7.63) 

Тут  0 ip r, R - функція розподілу за відстанями і-ї кулі;  ij i jr, d , R , R     
– перехресний доданок для і-ї і j-ї куль, відстань між якими dij. Перехід в обе-
рнений простір можна проводити за загальною формулою (7.38).  

 

Відзначимо, що крім наведених у цьому розділі, існують  інші модельні 
представлення частинок, наприклад метод кубиків, фрактальна модель та ін.  
 

7.5. Малокутове розсіяння полідисперсними системами 
 

При аналізі експериментальних даних про малокутове розсіяння нейтро-
нів слід врахувати те, що не існує шляху отримати з них інформацію про мо-
но- чи полідисперсність зразка. Будь-який набір даних можна опрацьовувати, 
в припущенні, що зразок як моно-, так і полідисперсний. Саме тому необхід-
на незалежна a-priori інформація для прийняття рішення. Аналітично було 
показано, що використання певного розподілу за розмірами для сферичної 
форми дають таку саму функцію розсіяння, як і форма монодисперсного елі-
псоїда з осями a, b і c.  

 

Функція розсіяння полідисперсної системи визначається формою части-
нок та розподілом за розмірами. Ми можемо обрати певний розподіл за роз-
мірами і визначити форму, або частіше, ми спочатку обираємо форму і визна-
чаємо розподіл за розмірами. Для цього необхідно вважати, що результати 
розсіяння ансамблю частинок однакової форми описуються розподілом за 
розмірами Dn(r), де r – параметр розміру, а Dn(r) означає кількість частинок з 
розміром r. Також необхідно припустити, що у системі відсутня міжчастин-
кова інтерференція та ефекти багатократного розсіяння. Тоді функцію розсі-
яння можна записати у вигляді  

      6
n n 0

0

I q c D r r i qr dr



  , (7.64) 

де cn – константа; фактор r6 враховує об’єм частинки; i0(qr) – нормований фо-
рмфактор частинки розміру r.  

 

У багатьох випадках необхідно отримати об’ємний розподіл за розміра-
ми DV(r), який інколи називають розподілом мас Dm(r). У цьому випадку  

 

      3
V V 0

0

I q c D r r i qr dr



  . (7.65) 
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Також можна ввести розподіл інтенсивності. Тоді функція розсіяння за-
пишеться  

      i i 0

0

I q c D r i qr dr



  . (7.66) 

Цей розподіл важливий у випадку, коли необхідно визначити малу кіль-
кість великих частинок у зразку, який складається переважно з малих части-
нок. 

 

Таким чином, міжчастинкову інтерференцію та ефекти багатократного 
розсіяння полідисперсних систем неможливо описати аналітично, і наразі 
вони детально до цього часу не досліджені. Загалом ефекти інтерференції по-
чинають проявлятись у малокутових даних значно раніше, тобто, при менших 
концентраціях, ніж багатократне розсіяння, яке стає більш важливим зі зрос-
танням розміру та контрасту. Для усунення цих ефектів необхідна постановка 
експериментів з набором різних концентрацій та екстраполяція її на нуль, так 
само як і у випадку монодисперсних систем.  
 

7.6. Варіація контрасту 
 

Якщо частинки у розчині складаються з декількох компонентів, то ре-
зультуюча інтенсивність розсіяння є сумою інтенсивностей розсіяння на ком-
понентах та інтенсивностей, що відповідають інтерференційним ефектам між 
компонентами. Залежно від ступеня неоднорідності та розмірів системи на 
кривій розсіяння можна відокремити ділянку, що описується (використовую-
чи рівняння (7.50)) виразом  

      2 2
gI q I 0 exp R q 3  ,        2 2I 0 n V  , (7.67) 

де під нейтронним контрастом розуміють квадрат різниці між середньою гус-
тиною розсіяння частинки <> та густиною розсіяння розчинника s (див. 
вираз (7.29)).  

 

Як сама крива розсіяння, так і її інтегральні параметри (I(0), Rg та ін.) за-
лежать у цьому випадку від густини розсіяння розчинника. Тому, змінюючи 
контраст у системі шляхом зміни густини розсіяння розчинника без змін його 
фізичних властивостей, можна отримувати розсіяння від різних компонентів 
частинки та їхніх комбінацій, що дозволяє отримати додаткову інформацію 
про внутрішню структуру досліджуваних частинок.  

 

У загальному випадку інтенсивність розсіяння багатокомпонентної час-
тинки можна представити у вигляді  

 

 I(q)=Is(q) + s Ics(q) + s
2 Ic(q), (7.68) 
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де Ic(q)  розсіяння на частинці з густиною розсіяння у вакуумі (розсіяння на 
“формі” частинки); Is(q)  розсіяння на неоднорідностях частинки; Ics(q)  
деякий перехресний доданок, що відповідає за інтерференцію між компонен-
тами. Рис. 7.1 ілюструє вираз (7.68). Складові інтенсивності розсіяння Ic(q), 
Is(q), Ics(q) мають назву  базисних функцій. Вираз (7.68) при деякому фіксова-
ному q містить три невідомих. Звідси випливає, що для визначення базисних 
функцій, необхідно експериментально отримати, принаймні, три криві мало-
кутового розсіяння нейтронів при різних значеннях густини довжини розсі-
яння розчинника. Дана процедура отримала назву методу варіації контрасту. 
Вона дозволяє розділити інформацію як про частинку в цілому, так і про її 
внутрішні неоднорідності, що дає можливість більш точно визначити її фор-
му, а також отримати важливі характеристики її внутрішньої будови. Саме це 
зумовило широке застосування методу варіації контрасту в малокутовому 
розсіянні нейтронів.  

 

У малокутовому розсіянні нейтронів широкий діапазон варіації контрас-
ту досягається шляхом використання розчину D2O/H2O з різними концентра-
ціями. На рис. 7.2. продемонстрована можливість ефективного контрастуван- 
ня різних біологічних макромолекул. Точка перетинання густин розсіяння 
розчинника і компонента на рис. 7.2 має назву точки компенсації даного ком-
понента, іншими словами, при такому вмісті D2O у розчиннику розсіяння від 
цієї макромолекули зникає.  
 

 
 

Рис. 7.1. Розділення внеску в розсіяння від форми частинки та внутрішніх 
неоднорідностей. 
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Рис. 7.2. Можливості варіації контрасту у розсіянні нейтронів: 1 - ліпопротеїди низь-
кої густини; 2 – білки; 3 – РНК; 4 – ДНК. Символом ○ помічені точки компенсації. 

 
Нахил залежностей густини розсіяння від частки D2O у розчиннику для 

самих компонентів зумовлений зміною їхньої густини розсіяння в результаті 
дейтерообміну в полярних (гідрофільних) атомних групах: частина атомів 
водню із розчину заміщується на атоми дейтерію. Відношення числа атомів 
водню, що знаходяться в полярних групах, до загального їхнього числа ви-
значається виключно хімічним складом макромолекули. Тоді, вважаючи, що 
частка атомів, які обмінюються, є пропорційною об’ємній частці D2O у роз-
чиннику, можна розрахувати залежність густини розсіяння макромолекули 
від вмісту D2O. Ці залежності і відображаються відповідними прямими на 
рис. 7.2.  
 

7.7. Непряме перетворення Фур’є  
 

Частинки, які досліджують, представляють через парну функцію розпо-
ділу за розмірами p(r). Ця функція не вимірюється безпосередньо. У процесі 
розсіяння вона трансформується за  перетворенням Фур’є у функцію розсіян-
ня I(q) (див. рівняння (7.38), (7.39)).  

Метод непрямого перетворення Фур’є включає в себе такі вимоги: одно-
крокова процедура, система оптимізованих загальних функцій, апроксимація 
методом зважених найменших квадратів, перетворення у прямий простір з 
мінімізованим ефектом обриву, розповсюдження похибок та оцінка умов фі-
зичного згладжування, що задається найбільшою міжчастинковою відстанню. 
Ця умова згладжування вимагає існування оцінки найбільшого розміру час-
тинок Dmax в системі: 
 maxD D , (7.69) 

Параметр Dmax не обов’язково має бути найкращою оцінкою розміру ча-
стинок, але в будь-якому випадку він має бути не меншим за розмір частинки 
D.  
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У непрямому перетворенні Фур’є використовується лінійна комбінація 
деяких ортогональних функцій  . Ці функції є представленням функції роз-
поділу за розмірами p(r) замість розподілу інтенсивності розсіяння I(q). Про-
цедура починається у прямому просторі. Оскільки p(r) = 0 для rDmax, то мо-
жна використовувати систему функцій для представлення p(r), яка визначена 
тільки в підпросторі 0  r  Dmax. Для апроксимації функції розподілу за роз-
мірами використовується лінійна комбінація:  

    
N

A
1

p r c r 


  . (7.70) 

Нехай кількість функцій дорівнює N, а c – невідомі. За функції (r) 
оберемо кубічні В-сплайни, оскільки вони є гладкими кривими з мінімальною 
другою похідною.  

Далі врахуємо два факти. По-перше, відомо, як саме p(r) або D(r) пере-
творюються в I(q), але не відомі зворотні перетворення. По-друге, вказані пе-
ретворення лінійні, тобто їх можна застосувати до усіх доданків у сумі (7.70) 
окремо. Отже, завдяки рівнянню (7.70), почати апроксимацію в прямому про-
сторі досить просто, враховуючи a priori інформацію про Dmax. Апроксимацію 
IA(q) для ідеальної (нерозмитої) функції розсіяння можна записати як  

    
N

A
1

I q c q 


  , (7.71) 

де функції (q) вираховуються з (r) за допомогою перетворень (7.38), 
(7.39), а коефіцієнти с залишаються невідомими. Кінцеве апроксимування в 
розмитому, експериментальному просторі задається подібним рядом  

    
N__

A

1

I q c q 


  , (7.72) 

де (q) вираховуються з (q) за допомогою перетворення 
 

          2 2__
exp

0 0

q x tI q 2 Q x P t W I d dtdx

  



              . (7.73) 

Даний потрійний інтегральний вираз враховує інструментальне розши-
рення та розмиття даних. Ці ефекти можна розділити на складові: двомірні 
геометричні ефекти та ефект довжини хвилі. Геометричні ефекти поділяють-
ся на ефект висоти щілини (вагова функція P(t)) та ширини щілини (вагова 
функція Q(t)). Якщо має місце розподіл за довжиною хвилі, то необхідно вра-
хувати вагову функцію W(’), де ’ = /0, а 0 – середня довжина хвилі.  
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Вирази (7.70) – (7.72), завдяки лінійності перетворень, є подібними. Дій-
сно, функції (q) розраховується з (r) так само, як дані про Iexp(q) були 
отримані з експерименту через p(r). Далі мінімізуємо вираз 

 

   

 

2__ __
M exp Ak k

2
kk 1

I q I q
L

q

     


 , (7.74) 

де M – число експериментальних точок. Подібні задачі в методі найменших 
квадратів у більшості випадків погано зумовлені, тобто для знаходження 
найкращого рішення необхідна додаткова регуляризаційна техніка.  

Спочатку методом найменших квадратів мінімізуємо норму першої по-
хідної коефіцієнтів розв’язку с   

  
N 1

2
c k 1 k

k 1

N c c





  , (7.75) 

і додаємо до цієї умови вагу  - стабілізаційний параметр, який називають 
множником Лагранжа. Отже, нам потрібно мінімізувати  

 L + Nc = min. (7.76) 

Параметр  знаходиться з графіку стабільності, а саме залежності зна-
чень L та Nc від логарифму . Для малих значень  маємо добру апроксима-
цію даних (мале середнє відхилення), але великі осциляції в результуючий 
функції p(r). Ці осциляції згладжуються зі збільшенням значення  та майже 
постійного середнього відхилення. В області опт функція Nc() має плато і 
точку перегину. Подальше збільшення  приводить до збільшення відхилень 
від даних і до занадто великого згладжування рішення, тобто не тільки штуч-
ні осциляції у p(r) згладжуються, але і згладжується деяка частина внутрі-
шньої інформації.  

Якщо крива розсіяння спостерігається, починаючи з кута розсіяння q1 
при інкрементах q  q1, то дані розсіяння містять, принаймні теоретично, 
повну інформацію про усі частинки з найбільшим розміром D  

 D   / q1. (7.77) 

На практиці потрібно постійно намагатися залишатись у цих межах, тоб-
то  

 q1 <  / D та q  q1, (7.78) 

враховуючи можливість втрати інформації завдяки набору статистики та ефе-
ктам розмиття. Оптимальне значення для q =  / 6D [3 - 16].  

Зазначимо, що завдяки в першу чергу роботам Ю. М. Останевича метод 
малокутового розсіяння нейтронів став дієвим способом діагностики рідкого 
стану речовини.  
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8. НЕЙТРОННА ДІАГНОСТИКА РІДИННИХ СУМІШЕЙ  
 

8.1. Дослідження структури рідинної суміші «вода − фулерен С60» 
 

Нейтронна діагностика рідинної суміші «вода − фулерени» виконувалася 
на реакторах ІБР-2 (Дубна, Росія) BNC (Будапешт, Угорщина) та GKSS (Гіш-
тахт, Німеччина). 

Інтерес до дослідження рідинних систем «вода − фулерен» пов’язаний з 
можливим використанням їх у медицині. З появою водних розчинів фулере-
нів вивчення їхніх біологічних властивостей набуло широкого масштабу [1 -
6]. Наразі фулерени зарекомендували себе як потенційно високоефективні 
ліки проти низки захворювань, для яких наука ще не знайшла радикальних 
методів лікування. До таких захворювань у першу чергу належать нейродеге-
неративні − хвороба Паркінсона та Альцгеймера, при лікуванні яких викори-
стовуються фулерени як пастки радикалів, що призводить до зменшення сме-
рті нейронів [7]. На основі фулеренів створено два методи боротьби з онколо-
гією. Перший метод базується на використанні водорозчинних ендоедраль-
них фулеренів, в середину яких вміщують радіоактивний ізотоп. Введення 
таких ліків в тканину дозволить вибірково діяти на враженні пухлиною клі-
тини, перешкоджаючи їхньому подальшому розвитку. Другий метод базуєть-
ся на використанні цитотоксичних властивостей похідних фулеренів. Фото-
збуджені похідні фулеренів можуть окислювати біомолекули за механізмом 
переносу електрону, що спричиняє смерть клітин самої пухлини (прямий 
ефект) та клітин судин, які забезпечують кров’ю пухлину (опосередкований 
ефект), що приводить до її некрозу. У ряді досліджень було виявлено проти-
вовірусну активність фулеренів, що дає змогу використовувати їх при боро-
тьбі з вірусом грипу [8, 9], а здатність фулеренових сполук легко приєднувати 
вільні радикали з урахуванням їхньої мембранотропної активності може бути 
використана для отримання ад’ютантів [9] та вакцинних носіїв, у тому числі 
й для ВІЛ-антигенів. 

Відомо, що фулерени є гідрофобними молекулами (розчинність у воді 
1.3·10-11 [10]). Тому з метою дослідження біологічних властивостей фулере-
нів було розроблено ряд методів отримання водних сумішей фулеренів.  

Одним з найпоширеніших методів розчинення фулеренів у воді є отри-
мання похідних С60. У зв’язку з тим, що фулерени є акцепторами електронів, 
основними типами їхніх хімічних реакцій є реакції з подвійним зв’язком, зо-
крема реакції нуклеофільного, радикального та циклоприєднання, а також 
приєднання амінів. Приєднання функціональних груп до молекул фулеренів у 
ході таких реакцій підвищує розчинність фулеренів у воді. 

Іншим методом розчинення фулеренів у воді є метод солюбілізації. До 
цього методу належать використання поверхнево-активних речовин (ПАР) та 
утворення комплексів типу “гість - хазяїн”. Одним з найкращих ПАР для роз-
чинення фулеренів в водному середовищі є полівинилпірролідон. Його вико-
ристання підвищує розчинність фулеренів до 5.6·10-4 моль/л [11].  
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До комплексів типу “гість - хазяїн” належать комплекси фулеренів з ци-
клодекстрином, цикловератріленом [14] та каліксаренами, молекули яких 
мають форму кошика, куди може входити молекула фулерену. 

 

Найцікавішим методом отримання системи С60−H2O є метод, запропоно-
ваний Андрієвським [17]. Метод полягає в тому, що для переносу фулеренів у 
водне середовище використовують неполярний розчинник з високою розчин-
ністю фулеренів, який потім змішується з водою в будь-яких пропорціях. Та-
ким чином з початку фулерени розчинюють у неполярному розчиннику. 
Отримана суміш з високою концентрацією фулеренів розміщується у воді, 
після чого піддається ультразвуковій обробці. У результаті формується про-
зора червоно-коричнева суміш. Залишок неполярного розчинника виводять із 
суміші за допомогою азеотропної дистиляції при зниженому тиску і темпера-
турі (65÷70)0C. Максимальна концентрація, що досягається з використанням 
такого методу становить 5,5 ммоль/л (4 мг/мл). Така система залишається 
стабільною при кип’ятінні та зміні рН. Оптичні спектри поглинання системи 
не змінюються протягом довгого періоду часу, для них виконується закон 
Бугера – Ламберта - Бера, що свідчить про її стабільність у часі. 

 

Такий метод отримання водної системи фулеренів, при використанні пе-
рвинного розчинника для переносу фулеренів у водну фазу, зацікавив бага-
тьох дослідників [18, 19]. Так, з метою отримання водної суміші фулеренів 
були проведені експерименти, де за первинний розчинник використовували 
тетрагідрофуран [20]. Результати досліджень показали, що суміш мала жов-
тий колір та проявляла стабільність протягом довгого часу (близько року). 
Проте в такій системі була виявлена присутність залишків первинного роз-
чинника, тетрагідрофурану, що може призводить до токсичності таких сумі-
шей при використанні їх у медицині [21]. 

 

Також були проведені дослідження системи С60−H2O, при отриманні якої 
використовувався толуол як первинний розчинник. З метою підвищення кон-
центрації фулеренів у системі автори роботи [22] опромінювали розчин ви-
димим світлом та піддавали його озонуванню. Як результат система містила 
як гідратовані поодинокі молекули фулеренів, так і їх кластери та кристали 
різних розмірів.  

 

Аби уникнути наявності будь-яких домішок в системі С60−H2O була про-
ведена спроба [23] отримати водну систему фулеренів шляхом простого ме-
ханічного перемішування за допомогою магнітної мішалки. Перемішування 
такої суспензії кристалів фулеренів у воді проводилось протягом двох тижнів 
та більше. Аналогічно до попередньої системи суміш мала жовтий колір та 
характеризувалася великою полідисперсністю частинок. Розмір кластерів від 
50 до 1500 нм.  

На кафедрі молекулярної фізики Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка були проведені систематичні дослідження [24-29] рі-
динної системи «вода − фулерен». Так в роботі [27] була проаналізована по-
вна енергія міжмолекулярної взаємодії рідинної системи «вода − фулерен»: 
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Було показано, що середня маса агрегату в системі «вода − фулерен» з 
концентрацією 1,1 г/л лінійно збільшується з часом [27]. 

З метою визначення розміру найменшого стабільного кластера в системі 
С60–H2O було проведено моделювання методом Монте-Карло, у результаті 
якого було отримано залежність енергії кластера (C60)n на одну молекулу фу-
лерену від кількості молекул С60 в кластері. Таким чином було визначено, що 
в системі можуть існувати стабільні кластери, починаючи з 13 мономерів у 
складі кластера до 239 та далі. 

Дослідження термодинамічних параметрів показали, що існує залеж-
ність від концентрації коефіцієнта теплового розширення, ізотермічного мо-
дуля пружності та впорядкованості системи під дією тиску. Так було визна-
чено, що при збільшенні концентрації фулеренів відбувається зменшення ко-
ефіцієнта теплового розширення, збільшення ізотермічного модуля пружнос-
ті, а ефект збільшення впорядкованості під дією тиску зменшується [25]. 

При дослідженні рідинної системи С60–H2O за кімнатної температури 
методом спектрофотометрії в діапазоні довжин хвиль (200÷700) нм було ви-
явлено наявність в оптичному спектрі трьох інтенсивних піків поглинання в 
області 230, 260, 335 нм та плато в області 450 та 600 нм. Наявність трьох та-
ких інтенсивних піків характерна для всіх рідинних систем фулеренів і, най-
головніше, для молекул фулеренів у газовій фазі. Слід зауважити, що спектри 
рідинних систем фулеренів мають більш широкі піки, до того ж їхня інтенси-
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вність може змінюватись від розчинника до розчинника. Так, залежно від 
розчинника відбувається незначне зміщення піків. Якщо для системи С60−H2O 
спостерігаються в оптичному спектрі поглинання піки при 265 та 345 нм, то 
розчин толуолу має піки при 269 та 335 нм, а розчин С60 у н-гексані − при 270 
та 335 нм [30]. Таке зміщення піків автори роботи [31] пов’язують з гідратаці-
єю фулеренів та наявністю в системі кластерів або кристалосольватів. 

Результати вимірів суміші С60−H2O методом ІЧ поглинання показали на-
явність в спектрі чотирьох найбільш інтенсивних піків при 1429, 1183, 576 та 
527 см-1 (рис. 1.20), які відповідають вільній молекулі С60 [30].  

Були зроблені висновки, що в суміші С60−H2O знаходяться як гідратова-
ні молекули фулеренів так і кластери та кристалосольвати різних розмірів. В 
зв’язку з тим, що була встановлена гідратація фулеренів в рідинній системі 
С60−H2O, проведено моделювання стабільної структури С60 + молекули води. 
У результаті розрахунків було отримано найменший енергетично стабільний 
клатрат С60(Н2О)60 [31]. 

При дослідженні структури рідинної суміші «вода − фулерени С60» за 
допомогою нейтронного методу криві інтенсивності малокутового розсіяння 
нейтронів оброблялись методом непрямого перетворення Фур’є [32] для от-
римання кореляційної функції p(r), яка у монодисперсному випадку є парним 
розподілом за розмірами всередині агрегату. При цьому інтенсивність 
розсіяння виражається через p(r) як [32] 
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Рішення p(r) шукається у вигляді ряду по кубічних В-сплайнах з відпо-
відною стабілізуючою процедурою [33] за допомогою програм [32, 34]. Із 
функції p(r) були отримані інтенсивність у нульовому куті розсіяння I(0) та 
середній радіус інерції 2 1/ 2( )g gR R  агрегатів:  
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Зазначимо, що наведені параметри залежать від структурних характери-
стик агрегатів:  

                                     2 2(0) ( )sI n V   ;     (8.4) 

                                             cn
V




,      (8.5) 

 

де n – концентрація агрегатів;  і s  – середні густини довжини розсіяння 
агрегату і розчинника відповідно; V – об’єм розсіяння агрегату;  – масова 
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густина агрегату; с – масова концентрація фулеренів у розчині. З виразів (8.4) 
і (8.5) випливає, що в загальному випадку для полідисперсної багатокомпо-
нентної системи масова густина і густина довжини розсіяння можуть залежа-
ти від об’єму агрегату, що розсіює, тому їх необхідно включати в усереднен-
ня за розмірами.  

Для однорідних агрегатів, які були виявлені в досліджуваній системі, 
вираз (8.4) приводиться до вигляду 
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Після визначення середньої густини розсіяння агрегатів за варіацією ко-
нтрасту з виразу (8.6) оцінювалось відношення <V2>/<V>. Було виявлено, що 
при достатньо великих q розсіяння визначається структурою поверхні і під-
коряється закону Порода [32]  
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де S – площа поверхні агрегату. Із коефіцієнта перед степеневою залежністю 
у виразі (8.7), який знаходиться за експериментальним кривими, оцінюється 
відношння <S>/<V>.  

В експерименті за варіацією контрасту визначалась середня густина до-
вжини розсіяння та наявність флуктуацій густини всередині агрегату.  

Середня густина довжини розсіяння оцінювалась по точці компенсації 
(див. підрозділ 8.6). При заміщенні легкої води на важку контраст поступово 
знижується. Точка компенсації знаходилась по перетину функції (I(0)/c)1/2 з  
–віссю (об’ємна частка D2О у розчиннику), а середня густина довжини розсі-
яння агрегатів у точці компенсації ( =  ) розраховувалась за формулою 
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де
2D O , 

2H O  – густини довжин розсіяння важкої та легкої води відповідно. 

Аналіз залежності gR  від контрасту дав змогу зробити висновок про ступінь 
неоднорідності густини розсіяння всередині агрегатів.  

 
8.2. Форма та розміри агрегатів у системі «вода – фулерен С60» 

 
Експериментальні дані малокутового розсіяння нейтронів в суміші «вода 

− фулерен С60» для різних зразків з концентрацією С60 252 мкмоль/л зображе-
но на рис. 8.1. Відсутність будь-яких особливостей в експериментальних кри-
вих говорить про велику полідисперсність об'єктів, що розсіюють. Це не до-
зволяє сформувати чітке уявлення про форму агрегатів.  

При проведенні експериментів на зразках даної рідинної системи було 
присутнім вторинне розсіяння. Концентрація фулеренів така, що вони стано-
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влять не більше 1/400 частки зразка за об’ємом. При цьому вторинне розсіян-
ня виникає виключно завдяки розчиннику, тобто об’ємної води. При первин-
ній обробці експериментальних даних розсіяння розчинником віднімалось від 
розсіяння системи як цілого. Припускалась можливість існування вторинного 
розсіяння від самих агрегатів фулеренів. Для оцінки наявності вторинного 
розсіяння був проведений експеримент з кюветами, у яких оптичний шлях 
удвічі більший − 2 мм. Однак на результуючій кривій малокутового розсіяння 
не було зафіксовано жодних змін.  

Отже, на результуючій експериментальній кривій вторинне розсіяння 
відсутнє. На рис. 8.1 представлено криві малокутового розсіяння нейтронів на 
двох зразках виготовлених за однаковою процедурою.  

 
Рис. 8.1 Криві малокутового розсіяння нейтронів у суміші «вода − фулерени С60», які 

отримано в експериментах на різних реакторах. Концентрація С60 252 мкмоль/л. 
 

Суцільна крива демонструє розсіяння, що відповідає закону Порода. 
Пунктирна та точкова лінії є кривими, що розраховані відповідно для моно-
дисперсного випадку в моделі сфери та сферичної оболонки, з однаковими 
параметрами Rg та I(0), які отримано з експериментальних даних.  

Величина середнього радіуса інерції gR = 283 нм (відповідний радіус 

для однорідної сфери 36 нм) корелює з даними по розсіянню світла [35], сфR = 
= 34 нм. Аналіз поведінки парної кореляційної функції, побудованої методом 
непрямого перетворення Фур'є, дає змогу стверджувати, що середній радіус 
інерції агрегатів при розбавленні водної суміші фулеренів у діапазоні конце-
нтрацій (100÷300) мкмоль/л не змінюється, а параметр I(0) пропорційний 
концентрації фулеренів [32].  
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Невеликий злом на всіх кривих I(q) для q в області 0,1 нм-1 указує на ха-
рактерний розмір (близький до 60 нм) виявлених агрегатів. Разом з цим від-
сутність специфічних особливостей при більших значеннях q вказує на те, що 
агрегати досить полідисперсні (див. приклади розрахованих кривих розсіяння 
для монодисперсного випадку на рис. 8.1). З метою запобігання будь-яких 
приладових спотворень, пов’язаних із калібруванням, були проведені експе-
рименти на декількох зразках на різних установках малокутового розсіяння 
нейтронів з різними методами калібрування (установка ЮМО на реакторі 
ІБР-2, Дубна, Росія; установка малокутового розсіяння на дослідницькому 
реакторі, Будапешт, Угорщина; установка малокутового розсіяння на дослід-
ницькому реакторі, Гіштахт, Німеччина).  

 

Результати довели повну відповідність у всьому діапазоні значень q 
(див. рис. 8.1). Криві легко відтворюються законом Порода в інтервалі q від 
0,2 до 2 нм-1, що свідчить про гладку поверхню агрегатів. Порівняно великий 
фон у кривих розсіяння значно зменшується шляхом розбавленням суміші, 
що пов’язано зі значною часткою малих агрегатів з розміром ~1 нм. Цей ви-
сновок узгоджується з даними трансмісійної електронної мікроскопії [36]. На 
структуру агрегатів суттєво впливає величина концентрації С60, оскільки фон 
непропорційний концентрації (на рис. 8.2 концентрація та фон змінюються 
пропорційно 2/5). Таке може спостерігатись, якщо агрегати дисоціюють на 
субчастинки меншого розміру зі зменшенням концентрації, а середній розмір 
агрегатів зменшується. 

 

Процедура непрямого перетворення Фур’є для функції p(r) дає стабільні 
розв’язки в інтервалі значень q (0,040,4) нм-1 і дозволяє встановити значення 
максимального розміру агрегату 84 нм (рис. 8.3). Аналіз функції p(r) на 
рис. 8.3 вказує на невелику анізотропію форми агрегату. Результуюче зна-
чення gR = (28  3) нм (відповідний радіус для однорідних сфер 36 нм) узго-
джується зі значенням радіуса агрегатів, визначених за допомогою квазіпру-
жного розсіяння світла R = 36 нм [35]. Таким чином, можна стверджувати, 
що дані малокутового розсіяння нейтронів та квазіпружнього розсіяння світ-
ла вказують на середній розмір агрегату 72 нм.  

 

Далі розглядаються лише агрегати у цьому діапазоні розмірів. Характер 
функції p(r), так само, як і значення gR , виявляють незалежність Rg від розчи-
нення в межах концентрацій (100300) мкмоль/л (див. рис. 8.3). З урахуван-
ням функцї розподілу за розмірами процедура непрямого перетворення Фур’є 
не дає стабільного результату для передбачуваного сферичного формфактора 
агрегатів, а розв’язки суттєво залежать від параметрів процедури.  

 

Це може бути спричинено як досить широкою функцією розподілу за 
розмірами, так і відхиленням агрегатів від сферичної форми. 

 

Визначення середньої густини довжини розсіяння агрегатів у системі за 
допомогою варіації контрасту з використанням різних розчинів H2O та D2O 
зображено на рис. 8.4. 
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Рис. 8.2. Малокутове розсіяння нейтронів у рідинній суміші «вода − фулерени С60» 

з різними концентраціями фулеренів та підгонка теоретичної кривої методом непря-
мого перетворення Фур’є до експериментальних даних відповідно з [36]; 

□ – концентрація 252 мкмоль/л, ∆ - концентрація 126 мкмоль/л. 
 

 
Рис. 8.3. Результуючі функції для двох сумішей «вода − фулерени С60» p(r), 

нормовані на концентрацію. 
 

Зміни середнього радіуса інерції у ході варіації контрасту лежать у ме-
жах експериментальних похибок. Таким чином, з точки зору експериментів з 
малокутового розсіяння нейтронів спостережені агрегати виявилися одно-
рідними щодо розподілу в них довжини розсіяння нейтронів. Цей висновок 
підтверджується лінійною залежністю комбінації (I(0)/c)1/2 від густини дов-
жини розсіяння розчину (рис. 8.5). Аналіз рівняння (8.1) показує, що така си-
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туація може мати місце, якщо середня густина довжини розсіяння не зале-
жить від об’єму агрегату та може бути виключена з усереднення за розміром 
агрегатів 

                                      2 2(0) ( )sI n V   .      (8.9) 

 
Рис. 8.4. Малокутове розсіяння нейтронів в експерименті з варіацією контрасту. 

Концентрація С60 дорівнює 126 мкмоль/л. 
 

 
Рис. 8.5. Варіація контрасту та знаходження точки компенсації для рідинної системи 

«вода − фулерени С60». Концентраця фулеренів 126 мкмоль/л. Зірка на осі  
концентрацій указує на точку компенсації системи. 

 

Отже, можливі області флуктуації густини в агрегатах фулеренів не пе-
ревищують 2 нм, що визначається роздільною здатністю методу малокутово-
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го розсіяння нейтронів. З рівняння (8.5) виплаває, що I(0) можна компенсува-
ти (див. також рис. 8.5). Було отримано значення точки компенсації  = 0,87 
( = (5,44  0,20) 1010 см–2) у порівнянні з розрахованим значенням  = 1,18 
( = (7,60  0,08) 1010 см–2) для поодиноких молекул фулеренів (див. рис. 8.5). 
Експерименти з варіації контрасту повторювались двічі різними шляхами. У 
першому випадку початковий розчин був розчинений у D2O, що привело до 
зменшення концентрації. У другому випадку розчин був розчинений D2O та 
H2O таким чином, аби зразки з різним вмістом D2O мали однакову концент-
рацію.  

 

Значної відміни у точках компенсації, отриманих унаслідок наведених 
двох технологій, не було виявлено. Це вказує на незалежність внутрішньої 
структури зафіксованих агрегатів від концентрації фулеренів у діапазоні 
(50300) мкмоль/л.  

 

Зазначимо, що в проведених експериментах особливу увагу було приді-
лено відтворюваності результатів. Ряд експериментів по малокутовому розсі-
янню нейтронів був виконаний із свіжевиготовленими зразками та з тими ж 
самими зразками, але з часовим розривом у декілька місяців. Отримані криві 
малокутового розсіяння нейтронів добре повторюють одна одну (див. 
рис. 8.1), що вказує як на високу стабільність досліджуваних сумішів, так і на 
повну відтворюваність процедури їхнього виготовлення. Дослідження струк-
тури даної рідинної системи розглянуто в роботах [7-18].  
 

8.3. Середній розмір агрегатів 
 

Агрегати, що є об'єктами розсіяння, по суті є кластерами з молекул фу-
лерену та невеликої кількості зв'язаної з ними води. Криві розсіяння моделю-
валися за формулою для інтенсивності розсіяння нейтронів полідисперсними 
частинками, отриманою з рівняння (7.64) [33]:  

                                      
max

min

2 2 ,
R

N
R

I q n V P q R D R dR  ,  (8.10) 

де R – радіус агрегату; Rmin, Rmax – мінімальні й максимальний радіуси;  – 
контрастна густина, що зумовлена різницею густин довжин розсіяння нейт-
ронів для агрегату та розчинника; n і V – чисельна концентрація та об'єм агре-
гатів відповідно. Чисельна концентрація агрегатів записується 
як /An CN N , де C  – мольна концентрація фулеренів, NA – число Авогад-
ро, N – середнє число фулеренів в агрегаті. N оцінюється за допомогою 
функції розподілу по розмірах  ND R , що залежить від вибору одного з ба-
зових математичних розподілів. У процесі підгонки були випробувані декіль-
ка типів розподілів за розмірами: однорідний, нормальний, мультигаусівсь-
кий, логарифмічно нормальний, експоненційний. При цьому функція була 
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нормована на одиницю за допомогою інтегрального множника, оскільки в 
цьому випадку  ND R  може бути визначена тільки на обмеженому інтервалі 
(Rmin, Rmax).  

 

Середнє число фулеренів в агрегаті N  можна знайти за допомо-
гою  ND R   

 

                                      
max

min

3

0

R

N
R

RN D R dR
R

 
  

 
 ,   (8.11) 

 

де  – густина пакування фулеренів в агрегаті; R0 – радіус молекули фулере-
ну.  

Формфактор розсіяння на агрегатах  ,P q R  залежить від їхньої форми 
[32]. Для сферичної форми формфактор запишемо у вигляді  

 

                        3

sin cos3 t t tt
t


  ,   t qR ,      2,P q R t  .    (8.12) 

 
Для еліпсоїдної форми маємо  

                                    
1

2 2 2

0

, 1 1P q R qR d       ,    (8.13) 

де  – коефіцієнт елонгації еліпсоїда.  
 

При підгонці кривої інтенсивності розсіяння з п’яти параметрів (, , Rc, 
Rmin, Rmax) варіювалися три. Параметр  змінювався у відносно невеликому 
діапазоні величин, оцінка якого отримана в експерименті з варіації контрасту 
у даній системі методом малокутового розсіяння нейтронів (рис. 8.6).  

 

У формулу інтенсивності розсіяння вставлялась концентрація фулеренів, 
яка була знайдена експериментально з аналізу коефіцієнта поглинання (при 
довжині хвилі  = 342 нм, коефіцієнт екстинкції  = 68103 см–1 [38-39]). При 
підгонці вважали, що вся маса розчиненої речовини перебуває у вигляді рі-
динної суміші і бере участь у розсіянні, а не випала в осад.  

 

Експериментальна крива при найбільших значеннях q має сигнал розсі-
яння на рівні фону. Було проведене моделювання розсіяння від дрібних агре-
гати для оцінки їхнього внеску в криву розсіяння. Для того, аби дрібні агрега-
ти з радіусом (1  2) нм дали сигнал, що спостерігається в експерименті, їхня 
концентрація повинна бути не менша, ніж 225 мкмоль/л. Оскільки концент-
рація С60 у даному розчині становила лише 192 мкмоль/л, то навіть, якщо б 
усі агрегати були дрібними, їхньої кількості не вистачило б для одержання 
таких значень інтенсивності при великих q (рис. 8.6).  
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Рис. 8.6. Порівняння експериментальних даних по малокутовому розсіянню 

з розрахованою кривою для випадку, коли всі агрегати, що розсіюють, мають малий 
розмір (1-2) нм. 1 – експериментальні дані; 2 – розрахована модельна крива. 

 
Отже, величина інтенсивності на кривій малокутового розсіяння нейтро-

нів при великих q є експериментальним фоном, а крім того, така величина 
інтенсивності перебуває на межі похибки детектора. При підгонці теорії до 
експерименту було введено фонову інтенсивність Bg = 0,035 см–1, яка не ва-
ріювалася. 

 
8.4. Моделі полідисперсних сфер та еліпсоїдів 

 
Криві малокутового розсіяння в суміші «вода − фулерени С60» були ап-

роксимовані за допомогою моделі полідисперсних сфер та моделі еліпсоїдів 
(див. рис. 8.7). 

Проведені розрахунки показали, що при моделюванні сферичними агре-
гатами не вдається отримати адекватну апроксимацію при жодному розподілі 
за розмірами. Апроксимаційна крива з урахуванням концентрації фулеренів 
завжди знаходилась нижче експериментальних точок. Розрахунки показали, 
що у випадку моделі еліпсоїдів крива адекватно моделюється при малому 
числі параметрів (рис. 8.8). У цьому випадку для моделювання підходять ли-
ше експоненційний (1) та логарифмічно нормальний (2) розподіли, причому 
експоненційний розподіл має всього один вільний параметр Rc. Для логариф-
мічно нормального розподілу експериментальні дані описуються рядом коре-
люючих один з одним параметрів  і Rc. Цей розподіл може змінювати форму 
від майже експоненційного розподілу (Rc = 6 нм) до вигляду, що зображений 
на рис. 8.8 ( = 0,5, Rc = 8 нм).  
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Рис. 8.7. Підгонка кривої малокутового розсіяння нейтронів у рамках  

моделі еліпсоїдів з експоненційними розподілом за розмірами.  
Вільні параметри  = 1,65 ± 0,31;  = 0,74 ± 0,11; Rc = 60,65 ± 5,36. 

 
У цьому випадку на форму кривої впливають структурні параметри , . 

Співставлення теорії з експериментом показує, що у спостережуваній поліди-
сперсній системі найбільший розмір агрегатів не менше 80 нм, при цьому 
статистична вага великих агрегатів незначна. Для будь-якої використовуваної 
при підгонці моделі функція розподілу агрегатів за розмірами має такі особ-
ливості: основна частка агрегатів (~70 %) має розмір менший за 30 нм, зі збі-
льшенням розмірів кількість агрегатів значно зменшується.  

Максимальний і мінімальний розміри Rmax і Rmin, густина пакування агре-
гатів  і коефіцієнт елонгації еліпсоїда  обмежені фізичними властивостями 
системи і по-різному впливають на форму кривої. Мінімальний радіус агрега-
тів Rmin при підгонці в широкому діапазоні від  0,5 нм (що відповідає радіусу 
молекули фулерену) до ~10 нм майже не зміщує модельну криву. Виходячи з 
цього, мінімальний модельний радіус агрегатів при підгонці не змінювався − 
0,5 нм. Зауважимо, що, з одного боку, максимальний радіус Rmax повинен пе-
ревищувати величину ~40 нм, визначену з результатів нейтронного експери-
менту; з іншого боку, Rmax обмежений процедурою виготовлення: суміш було 
відфільтровано за допомогою нанофільтра, у якого розміри пор 200 нм. При 
збільшенні Rmax більше 40 нм при q0 починає зростати інтенсивність неза-
лежно від розподілу та форми агрегатів, тому величина Rmax була вибрана як 
40 нм.  
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Рис. 8.8. Функції розподілу агрегатів за розмірами, що використовувались  

при підгонці до експериментальної кривої: експоненційний (1) та логарифмічно 
нормальний (2). 

 
Густина пакування агрегатів отримана в експериментах з малокутового 

розсіяння  = (0,64÷0,74) і залежить від моделі, згідно з якою виконувалася 
апроксимація. Цей параметр впливає на висоту кривої в цілому. При підгонці 
отримане значення густини пакування дорівнювало 0,74±0,11. 

Коефіцієнт елонгації еліпсоїда  впливає на нахил кривої. При  = 1 
(сферична форма) крива не досить полога, і тоді навіть при суттєвому збіль-
шенні числа параметрів у функції розподілу за розмірами експериментальні 
дані не вдається підігнати під модель. При підгонці з експоненційним розпо-
ділом величина коефіцієнта елонгації еліпсоїда дорівнює 1,65±0,3.  

Вільні параметри Rc для експоненційного розподілу та Rc,  для логари-
фмічно нормального розподілу визначають вигляд функції розподілу за роз-
мірами. Для експоненційного розподілу було знайдено значення Rc = (6,065  
0,05) нм. Для логарифмічно нормального розподілу підгінні значення параме-
трів знаходиться в межах Rc = (3  8) нм,  = 0,4  0,8. Слід відзначити значну 
кореляцію між цими параметрами: чим більший розмір дрібних агрегатів Rc, 
тим більша їхня полідисперсність . При зменшенні Rс логарифмічно норма-
льний розподіл за формою наближається до експоненційного. Агрегати ма-
лих розмірів майже впливають на форму кривої розсіяння, і тому є певна сво-
бода вибору даного розподілу в області малих розмірів агрегатів (див. 
рис. 8.8).  

Моделювання та вибір адекватної моделі описано в роботах [19 - 26].  
 

8.5. Порівняння технологій виготовлення сумішей за даними 
малокутового розсіяння нейтронів 

 
Було проведено порівняння зразків рідинної системи «вода − фулерен 

С60», що виготовлені групою дослідників [44]. Дану систему було виготовле-
но за методом [37], причому як первинний розчинник фулеренів використо-
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вувався толуол. З метою підвищення концентрації зразки були додатково об-
роблені за двома способами. Перший та другий зразки після виготовлення 
суміші  «С60 – вода» випаровувався толуол були піддані озонуванню 5 та 30 
хв відповідно. Третій зразок був підданий опроміненню світлом від стандарт-
ної флуоресцентної лампи в повітрі при температурі T = 293 K протягом 30 
хв у процесі приготування, коли толуол випаровувався з суміші «толуол – С60 
– вода».  

 

 
Рис. 8.9. Малокутове розсіяння нейтронів зразками, що виготовлені за різними 

технологіями. ■ – крива розсіяння для зразка досліджуваної системи, приготовленої  
Андрієвським [37]; ♦ – перший зразок Шарфа [44], ▼ – другий зразок Шарфа [44],  

▲ – третій зразок Шарфа [44]; суцільна лінія – результат підгонки для кривої  
третього зразка; ○ – крива розсіяння для третього зразка, помножена 

на концентраційну константу. 
 
Тільки для третього зразка моделювання експериментальних кривих дає 

структурні параметри, близькі за значенням до параметрів зразків, виготов-
лених групою [37] (рис. 8.9): коефіцієнт елонгації  = 1,51, густина пакування 
 = 0,65, параметр функції розподілу за розмірами Rc = 68,33. Зазначимо, що 
великі похибки в експерименті зумовлені недостатньою концентрацією зраз-
ків (поганою статистикою в експерименті). Подібність кривих малокутового 
розсіяння з точністю до нормуючого коефіцієнта (концентрації) свідчить про 
принципову схожість наноструктури зразків [44] та [37] в області до 100 нм. 
Третій зразок має більше розсіяння порівнянно з першим та другим. Слід 
припустити, що третій метод виготовлення зразків підвищує дисперсність 
агрегатів. На нашу думку, структура зразків рідинної системи «вода − фуле-
рен С60», які отримані в різних дослідницьких групах, відрізняється несуттє-
во, а певна модифікація методу приготування даної рідинної системи не при-
водить до суттєвих змін процесу формування агрегатів.  
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Порівняльний експеримент довів очевидну неоднозначність процесу ви-
готовлення дослідженої рідинної системи. Разом з тим незважаючи на те, що 
не всім дослідникам наразі вдається досягнути відносно великих концентра-
цій (як у випадку розчину, виготовленого групою [37]), особливості внутрі-
шньої структури залишаються незмінними. Це підтверджує принципову мо-
жливість відтворення даної системи. Слід звернути увагу й на необхідність 
подальшого вдосконалення та стандартизації процедури приготування рідин-
ної системи «вода − фулерени С60» [37, 41, 44].  
 

8.6. Особливості процесу коагуляції рідинної суміші  
«вода − фулерен С60» 

 
У спектроскопічних дослідженнях вказаної суміші використовувався 

ультрафіолетовий спектрометр Hіtachі 2000. Ця модель спектрофотометра 
розроблена з метою виконання якісних та кількісних спектральних аналізів у 
ультрафіолетовому та видимому діапазонах довжин світлових хвиль. В УФ-
видимій спектроскопії монохроматичний пучок світла проходить крізь зразок 
з фіксованим пройденим шляхом. Спектрофотометр вимірює поглинання сві-
тла зразком. Для побудови характеристичного спектра (поглинання світла 
залежно від довжини хвилі) у режимі сканування довжина хвилі падаючого 
світла змінюється з часом.  

Фундаментальний закон Бугера – Ламберта – Беера, що аналітично опи-
сує поглинання світла, у класичному випадку записують у вигляді  

 

                                             / 10 C l
tI I t      (8.16) 

 

та найчастіше записується як  
 

                                         0log ( / )tA C l I I   ,    (8.17) 
 

де  – коефіцієнт поглинання; С – мольна концентрація досліджуваного зраз-
ка; l – довжина шляху поглинання; t – коефіцієнт пропускання; А – абсорбція 
(логарифм коефіцієнта пропускання).  

Закон Бугера – Ламберта – Беера стверджує, що абсорбція даного зразка 
пропорційна концентрації речовини для даного пройденого шляху поглинан-
ня при будь-якій довжині хвилі. На практиці УФ-видима спектроскопія вико-
ристовується для:  

1) отримання спектра зразка для його ідентифікації та характеристики;  
2) отримання абсорбції зразка залежно від набору стандартів для оцінки 

окремого компонента суміші;  
3) отримання абсорбції залежно від стандартів для оцінки багатьох ком-

понентів;  
4) спостереження змін абсорбції залежно від часу для оцінки процесу 

розвитку реакції.  
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Зразки розміщувались у кварцовій кюветі. Діапазон використовуваних 
довжин хвиль (200 700) нм, спектральна роздільна здатність приладу 0,1 нм. 
За розчинник використовувалася двічі дистильована вода. Спектрометр був 
підключений до термостата для стабілізації температури у зразку.  

В експерименті з коагуляції суміші зразки змішувалися з концентрова-
ним водним розчином солі NaCl у необхідній пропорції безпосередньо перед 
вимірюваннями. Концентрація NaCl змінювалась від 0,6 до 3 моль/л. При ва-
ріюванні  концентрації  солі  в  суміші  під  час  змішування,  концентрація 
фулеренів у суміші завжди прямувала до постійного значення Cсист. = 
= 300 мкмоль/л, а концентрація солі в суміші, що коагулює, змінювалася в 
межах CNaCl = (90 ÷ 450) ммоль/л.  

Для оцінки структурних параметрів у процесі коагуляції системи був 
проведений експеримент по вивченню динаміки коагуляції з використанням 
поглинання світла у видимій області ( = 500нм). Було знайдено оптимальний 
режим процесу осадження зразка при варіюванні температури і концентрації 
солі NaCl: T = 288 К, СNaCl = 450 ммоль/л. Концентрація фулеренів у суміші 
не варіювалася і була максимально можливою Ссист. = 300 мкмоль/л. 

У літературі, як правило, використовується поняття граничної концент-
рації коагуляції системи і не враховуюється динаміка процесу агрегації та 
осадження агрегатів при додаванні солі. Для спостереження цих процесів не-
обхідно було варіювати вміст солі в області граничної концентрації. Як відо-
мо, можливі два типи процесів агрегації при додаванні солі. При допороговій 
концентрації солі агрегація відбувається повільно, зразки агрегують протягом 
тривалого часу (декілька днів, або тижнів). При запороговій концентрації солі 
зразки коагулюють за декілька годин. На рис. 8.10 зображено спектри погли-
нання світла сумішшю "вода – фулерени С60 " у процесі його коагуляції. 

У ході спектроскопічних експериментів були виявлені особливості пове-
дінки суміші, пов'язані зі стабільністю фулеренових агрегатів. На динаміку 
агрегації розчину впливає температура розчину та концентрація солі NaCl. На 
рис. 8.11 та 8.12 показана динаміка агрегації, яку досліджували за допомогою 
поглинання світла при довжині хвилі 500 нм. Як бачимо, у цій області 
відсутні будь-які характеристичні піки, а поглинання зумовлено в основному 
розсіянням світла на агрегатах.  

Теорія швидкої коагуляції Смолуховського для частинок без потенцій-
ного бар'єра відштовхування приводить до значення напівперіоду коагуляції 
[46]  

                                                 
0

3
8 kT


 


.                                                (8.18) 

 

Підстановка у вираз (8.18) характерних значень досліджуваної системи 
дала для напівперіоду коагуляції величину  = 9 хв. Зауважимо, що згідно з 
виразом (8.18) період половинної коагуляції  залежить тільки від початкової 
концентрації частинок 0, в'язкості середовища  та температури Т.  
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Рис. 8.10. Спектри поглинання(див. ви-
раз (8.17)) світла зразками суміші «вода 
− фулерени С60» у процесі агрегації. 
Ссист. = 300 мкмоль/л, СNaCl = 110 
ммоль/л, T = 288 K. Тривалість експери-
менту  16 год.  1 – початок  агрегації, 
2 – t = 4 год, 3 – t = 8 год, 4 – t = 16 год 
від початку агрегації у системі.  

Рис. 8.11. Вплив температури на процес 
коагуляції суміші «вода − фулерени 
С60» розчину концентрації неорганічної 
солі. Ссист. = 300 мкмоль/л, СNaCl = 110 
ммоль/л;  1 – Т = 283 К,  2 – Т = 288 К,  
3 – Т = 293 К.  

 

  
Рис. 8.12. Вплив на процес коагуляції су-
міші домішок неорганічної солі. Cсист. = 
300 мкмоль/л, T = 283 K; 1 – CNaCl  = 130 
ммоль/л; 2 – CNaCl = 110 ммоль/л; 3 – CNaCl  
= 90 ммоль/л.  

Рис. 8.13. Ефект старіння зразків про-
тягом тривалого часу. а – нові зразки, 
б – старі зразки (6  міс). 1 – Т = 288 К, 
2 – Т = 293 К.  

 
Як видно з рис. 8.12, підвищення температури істотно впливає на пове-

дінку системи. Процес агрегації протікає більш інтенсивно. Візуально спо-
стерігається більше помутніння зразка.  

У ході експерименту було виявлено ефект старіння зразків (рис. 8.13). 
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З часом здатність системи до коагуляції знижується. Так, для щойно ви-
готовлених зразків з концентрацією 300 мкмоль/л гранична концентрація ко-
агуляції СNaCl = 100 ± 10 ммоль/л. Протягом півроку поріг коагуляції збільши-
вся до ~450 ммоль/л, причому макроскопічні параметри розчину не змінили-
ся, розчин залишався стабільним і прозорим.  
 

8.7. Динаміка коагуляції суміші «вода – фулерен С60» 
 

Аби дослідити динаміку коагуляції суміші «вода − фулерен», проаналі-
зуємо спектри малокутового розсіяння нейтронів, отримані під часі коагуля-
ції системи (рис. 8.14 та 8.15).  

 

 
Рис. 8.14. Експериментальні криві мало-
кутового розсіяння нейтронів з допорого-
вою концентрацією солі СNaCl = 90 
ммоль/л. 
 

Рис. 8.15. Експериментальні криві ма-
локутового розсіяння нейтронів із за-
пороговою концентрацією солі СNaCl = 
110 ммоль/л. ■ – інтенсивність розсі-
яння через 1/2 год., ● – інтенсивність 
розсіяння через 10 год.  
 

 
Зазначимо, що в спектральних вимірюваннях для урахування ефекту 

старіння зразків, довелося збільшити концентрацію домішок солі в чотири 
рази.  

На відміну від спектральних вимірювань, у процесі нейтронного експе-
рименту зростання інтенсивності розсіювання не спостерігалось. Інтенсив-
ність розсіяння лише поступово знижувалася до рівня фону. На рис. 8.14 зо-
бражено криві малокутового розсіяння нейтронів при додаванні в систему 
допорогової концентрації солі СNaCl = 90 ммоль/л. З плином часу нейтронні 
криві не зазнають змін. 

На рис. 8.15 у систему додано запорогову концентрацію солі СNaCl = 110 
ммоль/л. Як бачимо, з плином часу (t = 6 год) інтенсивність розсіяння суттєво 
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зменшується. Гладкі криві на рис. 8.15 відображають підгонку за допомогою 
моделі полідисперсних еліпсоїдів. Моделювання кривих малокутового розсі-
яння нейтронів коагулюючої системи не вдається. Спектроскопічні та нейт-
ронні дослідження процесів агрегації у даній рідинній системі розглянуто в 
роботах [39-43].  
 

8.8. Моделі структури суміші «вода − фулерен С60»  
 

Для обговорення даних, отриманих методом малокутового розсіяння 
нейтронів, був запропонований ряд моделей. Крім того, були враховані дані, 
отримані за допомогою інших методик: диференційної скануючої калоримет-
рії [47], пропускаючої електронної мікроскопії [48], спектроскопічні методи 
[49] (рис. 8.16).  

 

 
Рис. 8.16. Моделі, що були запропоновані для пояснення властивостей 

суміші «вода − фулерени С60». 
 

Значення середньої густини довжини розсіяння нейтронів, яке було 
отримане в експерименті, було близьке до значення густини довжини розсі-
яння для кристалічного стану фулеренів з параметром fcc гратки a = 1 нм 
[50],  = 0,90,  = 5,62 1010 см-2, або для можливого кластерного стану фуле-
ренів  = 0,89,  = 5,58 1010 см-2, про який повідомляється в [51]. Такий ре-
зультат можна розглядати як аргумент на користь твердження, що агрегати 
мають переважно кристалічну або достатньо щільну структуру з густиною 
пакування, близькою до 0,74. Формування такої структури може спричиню-
вати появу піків в ультрафіолетових спектрах на довжинах хвиль 460 та 610 
нм [52], які нагадують розташування піків у спектрі поглинання кристалітів 
фулеренів та у фулеренових плівках на 460 та 625 нм відповідно [36, 38, 39].  

Структура фулеренів, що подібна до структури плівки, також була за-
пропонована [53] для агрегатів у рідинних системах «вода − фулерени», 
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отриманих з тетрагідрофуран/водних сумішей, так само як із бінарних розчи-
нів фулеренів на основі розчинів неполярних та полярних розчинників [53].  

Незначну різницю між значеннями густини довжини розсіяння, яка була 
розрахована для кристалів та отримана в нейтронному експерименті, можна 
пояснити наявністю певного додаткового компонента в агрегатах, що відріз-
няється від фулерену. Наприклад, можна припустити, що деяка кількість мо-
лекул рідини, яка використовувалася при виготовленні даної системи, була 
включена в агрегати у вигляді сольватованих кристалів фулеренів в аромати-
чних розчинниках [54] або в кластери фулеренів C60 у розчині «пирідин − во-
да», де молекули пирідину можуть формувати тонку сольватну оболонку [55]. 
Водні включення також можуть слугувати додатковим компонентом складу 
агрегатів. Об’ємна частка  другого компонента складу агрегатів може бути 
знайдена з рівняння, аналогічного рівнянню (8.8) 

 

                                              0 1(1 )      ,   (8.19) 
 

де 0 ,  1  – густини довжин розсіяння кристала та другого компонента в агре-
гатах відповідно.  

Оскільки передбачається, що  мала величина, то бензол з його густи-
ною довжини розсіяння (1,746 1010 см-2 в об’ємній області) разом з густиною 
розсіяння кристалічного фулерену міг би складати не більше 4,6 % об’єму в 
агрегаті. Разом з тим багаточисельні дані спектроскопії, зокрема, ІЧ-дані [38], 
підтверджують відсутність залишків бензолу в системі. Довжина розсіяння 
нейтронів у воді мала (– 0,56 1010 см-2 в об’ємній області), і рівняння (8.19) 
дає оцінку для  в межах (1  3)%. Таким чином, якщо вода входить до скла-
ду кристалічних агрегатів, то її об’єм не перевищує 3 %.  

Зауважимо, що ситуація є більш складною, якщо на доданок до криста-
лічної фази фулеренів у агрегатах розглядати ще два компоненти. У цьому 
випадку можливі різні комбінації концентрацій компонентів. 

У роботі [38] запропоновано структуру агрегатів, в якій вода може фор-
мувати донорно-акцепторні комплекси типу C60{H2O}n (гідратовані фулере-
ни). Виникнення таких комплексів зумовлено переносом заряду з атомів кис-
ню в молекулі Н2О (донор електронів) на С60 (акцептор електронів) завдяки 
порівняно великій електронній спорідненості останнього. Ця реакція вимагає 
особливих умов, які реалізуються у процесі виготовлення і не виконуються 
при поміщенні у воду чистого фулерену. Накопичення електронів фулерена-
ми (до шести) за різних умов повідомлялось також у роботах [56, 57]. Це, у 
свою чергу, може визначити появу негативного заряду на поверхні кристалі-
чних агрегатів, що приводить до виникнення оболонки, яка стабілізує зрос-
тання агрегату. Частка оболонки по відношенню до об’єму агрегату мала, то-
му під час експериментів з варіації контрасту не спостерігалось ніякого впли-
ву контрасту на радіус інерції агрегатів.  

Спостережувана значна полідисперсність суміші «вода − фулерен С60» 
може пояснюватись тим фактом, що процеси кластерування фулеренів та фо-
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рмування стійких агрегатів з водою відбуваються приблизно в одному часо-
вому масштабі. Анізотропія форми агрегатів, що спостерігається у функції 
p(r) (див. рис. 8.3), підтверджується моментами розподілу за розмірами, що 
знаходяться з рівнянь (8.1) - (8.3), використовуючи значення <Rg

2>1/2 з проце-
дури непрямого перетворення Фур’є та у припущенні, що кристалічні класте-
ри фулерену (0 = 1,69 г/см3) є сферичними. У цьому випадку <R2>1/2 = 
(5/3)1/2, Rg = 36 нм. З рівнянь (8.2), (8.3) можна оцінити співвідношення 
<S>/<V> = <R2>/<R3>, припускаючи, що <R3>1/3 = 19 нм. Аналогічно рівняння 
(8.1) – (8.2) можуть дати величину співвідношення <V2>/<V> = <R6>/<R3> і 
дозволяють визначити <R6>1/6 = 42 нм. Отримане співвідношення <R3>1/3 
<R2>1/2, яке не може існувати для функції розподілу за розмірами, визначеної 
для позитивних R, указує на те, що передбачувана форма агрегатів не відпо-
відає дійсності і тому слід ураховувати анізотропію. Зауважимо, що для даної 
та інших моделей, за аналогією з системами «пирідин − вода − фулерен С60» 
[58], асоціація агрегатів може зумовлювати анізотропію, тобто результуюча 
структура виглядає як витягнуті асоціати декількох меньших агрегатів. Мож-
ливо, що велика полідисперсність є результатом технології виготовлення су-
міші за допомогою ультразвуку. Для рідинних систем «вода − фулерени», 
виготовлених за допомогою азотного очищення [19], так само, як і для диспе-
рсій фулеренів в інших полярних рідинах [20], спостерігались квазімонодис-
персні агрегати.  

Альтернативна модель [38] для досліджуваних агрегатів припускає, що 
агрегати мають структуру кластерів поодиноких гідратованих С60 фулеренів 
[C60{H2O}n]m. У цьому випадку стабільність агрегатів у розчині може бути 
спричинена певним етапом незалежного зростання кластерів, що запропоно-
вано в теорії нуклеації [59]. До речі, це означає, що кластери гідратованих 
фулеренів є нестабільними, але комбінація термодинамічних параметрів така, 
що виконується режим, при якому середній розмір кластера не змінюється 
протягом тривалого часу. Подібна модель обговорювалась для агрегатів у 
системі «вода − пирідин − фулерен» [55], але вона не підтвердилась в експе-
риментах по малокутовому розсіянню нейтронів з варіацією контрасту [43]. 
Кількість молекул води у гідратній оболонці, яку було оцінено в роботі [38], 
дорівнює 24. Частина молекул води в оболонці може формувати донорно-
акцепторні зв’язки з молекулами фулерену. Це може бути причиною того, що 
система має властивості полікислоти.  

З даних нейтронного експерименту можно оцінити середній питомий 
об’єм молекули в оболонці як функцію густини пакування гідратованих кла-
стерів досліджуваних агрегатів. Завдяки D-H обміну, середня густина довжи-
ни розсіяння нейтронів агрегатами у даній моделі залежить від ступеня дей-
терування системи. У точці компенсації вона визначається рівнянням, ана-
логічним виразу (8.19), але з іншою фізикою для 0  та 1 , які тепер є, 
відповідно, густиною довжини розсіяння одиничного фулерену та водної 
оболонки. Перепишемо рівняння (8.19) як  
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де V = V0 + V1 – об’єм гідратованого кластера, що складається з об’єму, запо-
вненого виключно молекулами фулерену V0 та об’єму водної оболонки V1; b1 
та n1 – довжина розсіяння та кількість молекул води в оболонці;  – густина 
пакування агрегатів. Якщо припустити рівність питомих об’ємів H2O та D2O 
в оболонці, то значення b1 легко визначити за пропорцією 
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де
2D Ob ,

2H Ob  – довжини розсіяння нейтронів важкою та легкою водою відпо-
відно. В рівнянні (8.21) припускається , що ступінь дейтерування в оболонці 
така сама, як і в об’ємі суміші. З рівняння (8.20) можна знайти питомий об’єм 
молекул води в оболонці 
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Залежність 1() для n1 = 24, яка розрахована у відповідності з рівняння-
ми (8.21) та (8.22), представлена на рис. 8.17. Горизонтальні суцільні лінії на 
ньому відповідають об’єму Ван-дер-Ваальса ( 2

0
H OV ) та питомому об’єму мо-

лекул води в об’ємі суміші ( 2
1
H O ). Штрихована область вказує на область 

припустимих значень 1 та 1. У розрахунках використовувався радіус фуле-
рену 0,5 нм [60], у той час як радіус для молекули води 0,16 нм [61]. Аналіз 
показує, що для задоволення умови, коли питомий об’єм молекули води в 
оболонці дорівнює або більше, ніж в об’ємі суміші, густина пакування має 
знаходитись у межах інтервалу (0,85  1). Разом з тим це значення перебіль-
шує максимально можливе значення густини пакування агрегатів ( = 0,74), 
саме тому воно не відповідає дійсності. Крім того, якщо розглядати воду як 
однорідну оболонку, то товщина цієї оболонки має бути меншою, ніж діаметр 
молекули води для будь-якого значення  (максимальна товщина 0,208 нм 
при  = 1). Отже, воду можна розглядати лише як локалізовану на поверхні 
фулеренового кластера. У цьому випадку ван-дер-ваальсовий об’єм молекули 
води (1,72 10-2 нм3) виконує роль обмежуючого параметра, і ми можемо об-
межити допустимі значення питомого об’єму молекули води в оболонці та 
густини пакування (див. рис. 8.17). Як випливає з рис. 8.17, густина пакуван-
ня агрегатів не може бути меншою за 0,64.  

Ще одна модель, яку слід розглянути, заснована на дослідженнях за до-
помогою диференційної скануючої калориметрії, які виконані на гелеподіб-
них пастах, що випали в осад з досліджуваної суміші. В експериментальних 
кривих диференційної скануючої калориметрії при температурі T = 273 K 
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спостерігаються [62] два ендотермічних піка. Один з них при T = 270,7 K мо-
жна пояснити, як точку плавлення нанорозмірних кластерів води, що вбудо-
вані всередину фулеренових агрегатів [4]. Для оцінки середнього розміру во-
дних включень можна використати молярне співвідношення води, вбудованої 
у фулерен (20:1). Середній розмір агрегатів, був отриманий за допомогою 
квазіпружного розсіяння світла та малокутового розсіяння нейтронів. 

 

 
 

Рис. 8.17. Залежність питомого об’єму молекул води на поверхні фулерену 
від ступеня дейтерування води для різних значень густини пакування   

(відповідно рівнянням (8.8), (8.9)). 
 

Альтернативним способом оцінки об’ємів води, включених усередину 
фулеренових агрегатів може бути використання рівняння Гібса - Томсона для 
точки плавлення. Якщо припустити, що форма водних включень є сферич-
ною, то ці методи дають 54 та 30 нм відповідно [62]. Наведені значення того 
самого порядку, що і розміри агрегатів, виявлені за допомогою методів квазі-
пружного розсіяння світла та малокутового розсіяння нейтронів. З однорід-
ності агрегатів, що спостерігаються в експериментах з малокутового розсіян-
ня нейтронів, випливає, що другий компонент в агрегатах не може складати 
включення більші за 2 нм, що на порядок величини менше, ніж розмір, оціне-
ний в експериментах з диференційної скануючої калориметрії. Таким чином, 
якщо спостережуване зниження точки плавлення зумовлене наявністю води, 
що знаходиться всередині фулеренових агрегатів, то необхідно припустити 
відносно вільний H2O – D2O обмін між об’ємною водою та водою, обмеже-
ною всередині фулеренових агрегатів. Тільки в цьому випадку лише частка 
фулеренів у агрегаті буде формувати сигнал малокутового розсіяння нейтро-
нів на фоні розчинника.  
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8.9. Вибір адекватної моделі структури рідинної суміші  
«вода − фулерен С60» 

 
Аналіз проведеного моделювання дає змогу переглянути висновки що до 

структурних моделей агрегатів у системі, а саме: моделі щільно упакованих 
кластерів молекул фулеренів, що мають кристалічну або близьку до неї стру-
ктуру, моделі кластерів, що складаються з одиничних гідратованих молекул 
фулеренів та моделі водних включень, вбудованих усередину фулеренових 
агрегатів (рис. 8.18). 

Нагадаємо, що при моделюванні використовувалася густина нейтронно-
го розсіяння агрегатів, отримана з експериментів по варіації контрасту, а не 
розрахована теоретично.Еліпсоїдна форма може пояснюватися процесом фо-
рмування агрегатів при виготовленні даної рідинної суміші. Після ультразву-
кової обробки у процесі випарування бензолу молекули бензолу покидають 
мікрокраплі, що утворились в результаті ультразвукової обробки, залишаючи 
в них молекули фулеренів. Вода поступово заміщає бензол і починає форму-
вати стабілізуючу оболонку. Якщо такий агрегат у процесі формування обо-
лонки зіштовхується з подібним агрегатом, то утвориться стійка сполука. Та-
кий спосіб певна частка агрегатів має форму, відмінну від сферичної.  

Друга модель припускає присутність тільки сферичних агрегатів без іс-
нування агрегатів анізотропної форми. Мономери (одиничні гідратовані мо-
лекули фулеренів) агрегують, створюючи більші кластери у випадку термо-
динамічної стійкості такої структури в розчиннику, з наступним процесом 
нуклеації [63, 64]. При зіткненні двох кластерів лабільність подібної структу-
ри приводить до об'єднання їх в один кластер. При цьому вирішити пряме 
завдання підгонки моделі до експериментальної кривої за допомогою різних 
розподілів сферичних агрегатів не вдається. Однак метод непрямого перетво-
рення Фур’є дозволяє одержати функцію розподілу за відстанями p(r) для мо-
делі полідисперсних сфер, яка включає помірну асиметрію, що може свідчити 
на користь малих змін густини розсіяння в агрегатах. Запропонований у ро-
боті [37] монотонний ряд зростаючих розмірів кластерів (7.1, 10.9, 14.5, 18.1, 
21.8, 25.4 тощо), який заснований на даних електронної мікроскопії і модель-
них розрахунків [65]. Неможливо ані підтвердити, ані спростувати тільки на 
основі даних про малокутове розсіяння нейтронів. Внаслідок великої кількос-
ті параметрів не вдається зробити оцінку густини пакування молекул фулере-
нів у таких агрегатах та оцінити кількість сорбованої у такий спосіб води. 
Експерименти з диференційної скануючої калориметрії [62] показали, що об'-
єм води з відмінними властивостями (зв’язаної води) оцінюється в 30 % (при 
температурі –2,1 °С) у широкому діапазоні концентрацій. При підвищенні 
температури об'єм так званої зв'язаної води повинен зменшитися.  

Найбільш імовірною формою агрегатів у розчині є, на нашу думку, сфе-
рична форма. Дійсно, у процесі нейтронних досліджень, а також у роботах 
інших авторів не було жодних посилань на форму, явно відмінну від сферич-
ної. Дані електронної мікроскопії висушеного на підкладинці розчину так 
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само підтверджують сферичність агрегатів [19]. У випадку першої моделі 
структура неоднорідностей в суміші «вода − фулерен С60» − це щільно упако-
вані агрегати фулеренів, поверхню яких оточує тонкий шар води. Для криста-
лічного стану густина пакування 0,74. Отримана в результаті марематичної 
обробки величина  = 0,74  0,11 не дає можливості зробити однозначне тве-
рдження про структуру кластерів. 

 
 

Рис. 8.18. Модель структури рідинної 
суміші «вода − фулерени» С60, яка запро-
понована на основі результатів нейтрон- 

ного експерименту. 

Для другої моделі можна 
припустити наявність процесів 
агрегації і дезагрегації більших 
кластерів без їхнього злиття (з ме-
тою отримання еліпсоїдальної фо-
рми). Разом з тим наявність нега-
тивного заряду у агрегатів ускла-
днює опис цього процесу.  

Щодо третьої моделі, засно-
ваної на результатах експеримен-
ту з диференційної скануючої ка-
лориметрії, то при моделюванні 
нейтронного розсіяння за допомо-
гою такої моделі форму кривої 
малокутового розсіяння відновити 
не вдається. При зменшенні об'-
єму об’ємної води може формува-
тися гелеподібна структура. Разом 
з тим така вода не обов'язково по-
винна перебувати всередині агре-
гатів, оскільки малий пік теплопо- 

 
глинання в експериментах з диференційної скануючої калориметрії був при-
сутній і не змінювався незалежно від вмісту об’ємної води. На нашу думку, у 
нейтронному експерименті використовувався ненасичений розчин фулеренів, 
і тому концентрації фулерену не вистачало для формування нанопор. 

Отже, моделювання даних малокутового розсіяння нейтронів на суміші 
«вода − фулерени С60», що було виконане на основі моделі полідисперсної 
системи агрегатів з близькою до сферичної формою, установило, що значна 
доля агрегатів має розмір до 30 нм (див. рис. 8.18). Для агрегатів зі сферич-
ною формою, незалежно від числа вільних параметрів не вдається апрокси-
мувати криву розсіяння ні при жодному розподілі за розмірами. Разом з тим 
при введенні коефіцієнта анізотропії агрегатів криві інтенсивності малокуто-
вого розсіяння апроксимуються за умови наявності мінімального числа пара-
метрів. 

Таким чином, згідно з результатами малокутового розсіяння нейтронів, 
вода перебуває на поверхні фулеренових кластерів, виконуючи роль стабілі-
затора рідинної суміші. Стабільність агрегатів, наявність заряду на їхній по-
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верхні, поява додаткового піка теплопоглинання в експериментах з диферен-
ційної скануючої калориметрії та інші фізико-хімічні явища свідчать про те, 
що вода специфічно взаємодіє з фулеренами, змінюючи при цьому свої влас-
тивості.  
 

8.10. Механізм стійкості агрегатів у суміші 
 

Агрегація рідинної системи «вода – фулерен С60 − NaCl» відбувається 
відносно повільно. Концентрація іонів Na+ суттєво впливає на процес агрега-
ції в системі (див. рис. 8.11), що підтверджує механізм стабілізації агрегатів: 
зміна величини електричного заряду агрегатів приводить до збільшення ймо-
вірності їхнього злипання, внаслідок чого розвивається процес агрегації. 
Скоріше за все точне значення величини концентрації порогової коагуляції 
для даної суміші не може бути визначене, оскільки броунівський рух приво-
дить до ймовірнісної характеристики процесу створення агрегатів. Підтвер-
дженням тому є температурна залежність процесу агрегації (див. рис. 8.12). 
При збільшенні температури процес агрегації відбувається більш бурхливо та 
триває довше. Складним є пояснення ефекту старіння системи. Цей процес 
звичайно має відбуватися завдяки поступовому руйнуванню стабілізуючої 
оболонки. Агрегати мають асоціювати та поступово осаджуватись. Зазначи-
мо, що в нейтронному експерименті суміш залишалась стабільною протягом 
тривалого часу. При цьому методом малокутового розсіяння нейтронів не 
було виявлено жодних змін у структурі суміші, незважаючи на погіршення 
здатності агрегації у системі при додаванні солі. Спостерігалось незначне 
збільшення фону малокутового розсіяння нейтронів.  

 

Дійсно, у нейтронному експерименті по дослідженню коагуляції суміші 
(див. рис. 8.15) можна спостерігати лише поступове зменшення інтенсивності 
розсіяння без її зростання на початку процесу агрегації. Це можна пояснити 
досить вільною структурою, яка формується з агрегатів у процесі їхнтої асо-
ціації. У випадку, коли агрегати містили би всередині воду, а кожна молекула 
С60 була б гідратована, то агрегати мали б злились один з одним. Тоді крива 
нейтронного розсіяння суттєво змінилась би внаслідок перерозподілу агрега-
тів за розміром і зменшення їхньої концентрації. Окрім того, моделювання 
експериментальних кривих мало кутового розсіяння нейтронів показує, що 
значення густини розсіяння агрегатів майже співпадає з густиною розсіяння 
кристаліта з фулеренів [50]. Зауваживши. що моделювання експерименталь-
них кривих розсіяння на зразках, що агрегують, при зменшенні концентрації 
агрегатів без зміни їх розподілу за розмірами неможливо. Слід припустити, 
що причиною тому є стабільність структури агрегатів та наявність значного 
прошарку води, яка залишається у структурі при коагуляції. Роздільна здат-
ність методу малокутового розсіяння нейтронів складає (1 2) нм, і, оскільки 
злиплі структури сприймаються як набір окремих агрегатів, то мінімальна 
товщина прошарку повинна бути не менше 5 нм. На нашу думку, саме ці зли-
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плі структури є причиною збільшення фону інтенсивності розсіяння для "за-
старілих" зразків. У моделі щільних кластерів фулерену С60 йдеться про до-
статньо тонкий прошарок води по тій причині, що за допомогою методу ней-
тронного розсіяння важко розрізнити об’ємну воду і воду, яка формує стабі-
лізуючу оболонку агрегатів.  

На нашу думку, фулеренові кластери даної рідинної суміші можуть вза-
ємодіяти з біологічними об’єктами лише опосередковано через достатньо ве-
ликі прошарки води, порядку декількох нанометрів. Той факт, що система не 
руйнується при коагуляції, указує на міцність такої водної оболонки. У робо-
ті [22] з аналізу спектрів рентгенівської фотоелектронної спектроскопії на 
суміші «вода − фулерен С60», що виготовлена за стандартною процедурою, 
ідеться про присутність ковалентного зв’язку С−ОН у системі. Оскільки бі-
льша частина молекул фулерену в агрегаті знаходиться в кристалічному (кла-
стерному [51]) стані, то тільки на поверхні кластера молекули фулерену 
утворюють цей зв’язок, який і є причиною стабілізації. Цей факт підтверджу-
ється тим, що УФ-вид спектра поглинання кристалітів з фулеренів та сумішей 
«вода − фулерени» відрізняються несуттєво [66]. 

Отже, агрегати рідинної системи «вода − фулерен С60» мають жорстку 
структуру, в яких вода виступає в ролі стабілізуючої оболонки, що формуєть-
ся поблизу поверхні кластера фулеренів.  

У біомедичних застосуваннях суміші «вода − фулерен С60» її властивості 
слід приписувати шарам води, що стабілізують кластери фулеренів, оскільки 
молекули С60  у даній системі не можуть безпосередньо взаємодіяти з середо-
вищем. Взаємодію самих молекул С60 із зовнішнім середовищем слід розгля-
дати лише у припущенні можливості руйнування стабілізуючої водної оболо-
нки кластерів С60.  
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9. ДІАГНОСТИКА УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕБУДОВИ КЛАСТЕРІВ 
У СУМІШАХ “ФУЛЕРЕНИ - МОЛЕКУЛЯРНА РІДИНА” * 

 
9.1. Нейтронні дослідження перебудови кластерів фулеренів у суміші 

С60− N-метил-2-піролідон 
 

Експерименти по дослідженню перебудови кластерів в сумішах фулуре-
нів [1] на основі молекулярних, а саме полярних рідин проводились на уста-
новках ЮМО на реакторі ІБР-2 [2] (ОІЯД, Росія) та Yellow Submarine (Буда-
пештський нейтронний центр, Угорщина).  

Відносно висока розчинність фулеренів C60 в N-метил-2-піролідоні 
(NMP) − 1,24 ммоль/л [3], у порівнянні з іншими полярними розчинниками, 
привернула увагу до дослідження цієї системи. Той факт, що NMP змішуєть-
ся з водою в будь-яких пропорціях дає можливість розглядати даний розчин-
ник як потенційну систему для переносу фулеренів у водне середовище. На-
гадаємо, що отримання водних систем фулеренів є необхідним для викорис-
тання фулеренів в медицині. У наш час відомо декілька методів отримання 
водних систем фулеренів, в яких фулерени знаходяться в кластерному стані, 
що зменшує їхню біологічну активність. Тому досі продовжується пошук ме-
тоду отримання водної системи мономерів фулеренів. 

Висока розчинність фулеренів в NMP пов’язана з тим фактом, що NMP 
належить до класу азотовмісних розчинників. NMP, маючи в одному з вузлів 
свого кільця електронегативний атом азоту, який виступає як донор електро-
нів, формує з молекулами фулеренів С60 комплекси з переносом заряду. 
Утворення таких донорно-акцепторних комплексів спонукає до підвищення 
розчинності фулеренів. З іншого боку висока полярність розчинника призво-
дить до агрегації С60 в NMP.  

Дослідження плівки, отриманої з системи С60−NMP, методом комбіна-
ційного розсіяння світла показало наявність нового піка при 255 см-1 , який, 
за думкою авторів [4], відповідає утворенню агрегатів в системі. Так, автора-
ми  було  виділено  дві  стадії агрегації фулеренів. На першій стадії, яка від-
бувається протягом декількох годин, формуються невеликі за розміром клас-
тери. У спектрі у піка при 270 см-1 з’являється плече та він зсувається на 
255 см-1. Далі наступає друга, більш довга стадія агрегації, унаслідок якої пік 
спектра комбінаційного розсіяння на частоті 255 см-1 переходить на частоту 
246 см-1.  

З метою визначення, яким саме чином відбувається взаємодія між фуле-
ренами та молекулами NMP, автори роботи [4] дослідили розчин фулеренів в 
суміші дихлорбензолу (ДБ) з NMP методом спектрофотометрії. Автори робо-
ти стверджують, що поступова зміна спектра поглинання (сольватохромний 

                                                
* Розділ 9 написано у співавторстві з О. А. Кизимою. 
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ефект) при збільшені частки NMP у суміші ДБ−NMP свідчить, що відбува-
ється формування комплексу з переносом заряду С60−NMP. 

 

З метою визначити причини сольватохромного ефекту авторами роботи 
[5] методом спектрофотометрії досліджено систему С60−NMP при додаванні 
до неї значної кількості толуолу. У випадку, коли причиною сольватохромно-
го ефекту є агрегація фулеренів в системі, зменшення полярності розчинника 
(додавання толуолу), мало б привести до руйнування кластерів фулеренів, 
оскільки відомо, що агрегація має зворотний процес. Це мало б привести до 
значних змін в оптичному спектрі. Проте при додаванні до системи С60−NMP 
толуолу у відношенні толуол/NMP = 100/5 спектр, характерний для С60−NMP, 
значно не змінювався. За думкою авторів цей факт свідчить про те, що при-
чиною сольватохромізму не є агрегація фулеренів. Навпаки, додавання не-
значної кількості NMP до системи С60−толуол призводило до згладження 
спектра. 

 

Для перевірки властивостей агрегатів системи С60−NMP, залишок, який 
був отриманий після випаровування системи, розчиняли в толуолі, дихлорме-
тані, сірковуглецеві та тетрагідрофурані. Зауважимо, що залишок розчинюва-
вся лише в тетрагідрофурані, в якому чисті фулерени мають низький показ-
ник розчинності. Оптичний спектр залишку мав типовий характер спектра 
чистого С60. Слід зауважити, що залишок, отриманий випаровуванням з сис-
теми С60−толуол, розчинювався як чисті фулерени. Звідси можна зробити ви-
сновок, що явище сольватохромізму, скоріш за все, визвано специфічною 
взаємодією фулеренів з молекулами розчинника, а не агрегацією фулеренів. 

 

У результаті нейтронних досліджень суміші С60 NMP було отримано ізо-
тропний диференціальний переріз розсіяння [6] на одиницю об’єму (інтенси-
вність розсіяння) залежно від модуля вектора розсіяння (4 / )sin( / 2)q     , 
де λ – довжина хвилі нейтрона, а θ – кут розсіяння. На установці ЮМО в екс-
перименті змінювали довжину хвилі в діапазоні (0,05 ÷ 0,5) нм та кут розсі-
яння в діапазоні (0,01 ÷ 0,025) рад. Довжина хвилі нейтронів знаходилась за 
методом часу прольоту. Діапазон q, де спостерігався помітний сигнал розсі-
яння, був (0,1 ÷ 1) нм-1. Калібрування даних проводилось за стандартною 
процедурою [7] з використанням ванадію. На установці малокутового розсі-
яння нейтронів Будапештського нейтронного центру використовувався моно-
хроматичний пучок нейтронів з довжиною хвилі 0,45 нм та роздільною здат-
ністю 13 % [8]. Дослідження проводили в діапазоні кутів розсіяння (0,009 ÷ 
0,058) рад.  Діапазон q,  де  спостерігався  помітний  сигнал розсіяння,  був 
(0,1 ÷ 1) нм-1. Калібрування даних проводилось з використанням води [9]. 

Для виготовлення рідинної системи C60− NMP фулерен C60 (фірма «Фул-
лереновые технологии», чистота >99,5 %) поміщали в NMP (фірма «Хим-
мед»,  чистота >99,5 %)  та  перемішували  рідинну  систему  магнітною  мі-
шалкою  протягом  чотирьох  днів.  Концентрація  фулеренів  у  системі  с = 
= 1000 мкмоль/л близька до концентрації насичення й визначалась за погли-
нанням світла на довжині хвилі 342 нм.  
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Для отримання трьохкомпонентної системи C60−NMP−H2O в систему 
C60−NMP добавляли дистильовану воду. Слід зауважити, що фулерени не ро-
зчинюються в суміші NMP−H2O. 

 

Зразки в обох випадках розміщувались в кварцові кювети фірми Helma. 
Товщина зразка 1 мм. Як буферне розсіяння використовували розсіяння від 
NMP або розчину NMP−H2O. 

 

Криві інтенсивності малокутового розсіяння нейтронів оброблялись ме-
тодом непрямого перетворення Фур’є [10] з метою отримання кореляційної 
функції p(r), яка дозволяє зробити висновки щодо будови частинок. У випад-
ку однорідної частинки кореляційна функція є бінарною функцією розподілу. 
Інтенсивність розсіяння пов’язана з p(r) співвідношенням 

D

0

sin qrI(q) 4 p(r) dr
qr

  . 

Кореляція p(r) шукалась у вигляді ряду по кубічних В-сплайнах з відпо-
відною стабілізуючою процедурою [11] з використанням програм обробки 
експериментальних даних [10, 12]. За допомогою кореляційної функції було 
отримано інтенсивність розсіяння нейтронів у нульовий кут розсіяння 

D

0

I(0) 4 p(r)dr   

та середній радіус інерції частинок розсіяння 
2 1/ 2

g gR ( R ) , 

D D
2 2
g

0 0

1R r p(r)dr / p(r)dr
2

   . 

На рис. 9.1 зображено експериментальні дані малокутового розсіяння 
нейтронів у сумішах C60−NMP та C60−NMP−H2O з різними концентраціями 
фулеренів. Як видно з рисунка, розсіяння від суміші C60−NMP знаходиться на 
рівні фону та залежить від концентрації, що свідчить про наявність у системі 
кластерів з характерними розмірами більше 100 нм. Ці результати підтвер-
джуються результатами динамічного розсіяння світла, які свідчать, що в су-
міші присутні великі агрегати з характерним розміром 500 нм [13, 14]. Дода-
вання в суміш води призводить до зростання сигналу нейтронного розсіяння. 
Слід зазначити, що додавання в систему важкої води приводить до зменшен-
ня сигналу розсіяння нейтронів, що свідчить про низький контраст між роз-
чинником NMP−D2O та кластерами фулеренів. 

 

Були проведені експерименти для ряду систем C60−NMP−H2O, в яких ча-
стка води в суміші була від 0 до 0,7 об’ємної частки від кінцевого об’єму сис-
теми. При додаванні певної кількості води в суміш C60−NMP спостерігається 
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відносно різке збільшення інтенсивності розсіяння. Залежність малокутового 
розсіяння нейтронів від частки води в системі зображено на рис. 9.2. Як ба-
чимо, спостерігається підсилення малокутового розсіяння нейтронів у випад-
ку, коли вміст води складає 0,4 об’ємні частки, що відзеркалено на рис. 9.3, 
на якому зображенщ середню інтенсивність розсіяння, отриману шляхом ін-
тегрування кривих розсіяння в діапазоні (0,14 ÷ 0,44) нм-1 та нормована на 
концентрацію. 
 

 
Рис. 9.1. Малокутове розсіяння нейтронів рідинними сумішами 

C60−NMP та C60−NMP−H2O. 
 

Для виявлення залежності розмірів частинок від часу між виготовленням 
суміші C60−NMP та розведенням її водою було проведено експерименти на 
системах двох типів. Тип I – система C60−NMP−H2O була отримана шляхом 
додавання води до щойно виготовленої суміші C60−NMP, тип II – система 
C60−NMP−H2O була отримана шляхом додавання води до суміші C60−NMP 
через місяць після її виготовлення. При цьому концентрація фулеренів в обох 
системах становила 500 мкмоль/л. Враховуючи те, що інтенсивність розсіян-
ня нейтронів зростає при додаванні води в кількості, більшій за 0,4 об’ємні 
частки, в обох системах вміст води за об’ємом становив 0,5.  

Малокутове розсіяння нейтронів для обох систем типу I та типу II пред-
ставлене на рис. 9.4. Відсутність будь-яких особливостей в експерименталь-
них кривих малокутового розсіяння нейтронів свідчить про значну полідис-
персність об’єктів розсіяння. Як бачимо, ефект збільшення сигналу розсіяння 
спостерігається в обох випадках. Проте існує відмінність між розмірами кла-
стерів у сумішах, яку показано на рис. 9.5, де представлено функції парних 
відстаней p(r), отримані за допомогою методу непрямого перетворення Фур’є 
[15]. Агрегати можна вважати однорідними, що випливає з оцінок середньої 
густини розсіяння агрегатів згідно з експериментами по варіації контрасту 
[13], тому фактично p(r) є функцією розподілу агрегатів за розмірами.  

Аналіз рис. 9.5 показує, що існує незначна асиметричність функції p(r), 
що свідчить про наявність незначної анізотропії агрегатів.  
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Рис. 9.2. Залежність середньої інтенсивності малокутового розсіяння нейтронів 
від вмісту води в суміші C60−NMP−H2O  

(криві нормовані на концентрацію фулеренів). 
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Рис. 9.3. Залежність середньої інтенсивності малокутового розсіяння нейтронів 
від вмісту води в суміші C60−NMP−H2O. 

 
Таким чином, додавання води в суміш призводить до перебудови класте-

рів фулеренів, які утворились у цій суміші. Така перебудова залежить від 
проміжку часу між виготовленням суміші C60−NMP та розведенням її водою. 
Цей висновок підтверджує залежність розмірів кластерів фулеренів у кінце-
вій системі C60−NMP−H2O від віку системи C60−NMP. 
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Рис. 9.4. Апроксимація даних нейтронного 
розсіяння для сумішей C60−NMP−H2O ме-
тодом непрямого перетворення Фур’є. 
Вміст води в обох системах 50 % за 
об’ємом. Концентрація фулеренів у суміші 
дорівнювала 500 мкмоль/л.  

 

Рис. 9.5. Функція розподілу за розмі-
рами як результат моделювання ней-
тронного розсіяння в системі 
C60−NMP−H2O методом непрямого 
перетворення Фур’є.  

Як бачимо з рис. 9.5, середній розмір агрегатів у суміші типу І (8 ± 1) нм, 
у той час як для суміші типу ІІ він становить (12 ± 2) нм. Така різниця 
пов’язана з тим фактом, що в раніше виготовленій суміші C60−NMP розмір 
агрегатів є більшим і це приводить до утворення більших за розміром класте-
рів у кінцевій системі C60−NMP−H2O. 
 

9.2. Оптичні властивості рідинної суміші C60−NMP 
 

Дослідження рідинної системи C60−NMP проводились на двопроменево-
му спектрофотометрі Hitachi U-2000 в інтервалі довжин хвиль  λ = (200 ÷ 800) 
нм. З метою побудови характеристичного спектра виміри проводились у ре-
жимі сканування за довжиною хвилі падаючого світла, тобто вивчалась зале-
жність оптичної густини від довжини хвилі. Залежно від концентрації фуле-
ренів у суміші використовувались кварцові кювети шириною 1 або 10 мм. 
Для нормування спектра використовували NMP або його розчин у двічі дис-
тильованій воді в необхідній пропорції. 

 

Суміш C60−NMP має типовий спектр рідинної системи з фулеренами 
(рис. 9.6) в яких існують характерні для С60 піки [16]. Наявність піка при λ = 
= 330 нм, що є характерним для оптичного спектра газу С60, свідчить про те, 
що в системі присутні мономери фулеренів. З часом в експерименті спостері-
галась зміна оптичного спектра поглинання системи, тобто спостерігався так 
званий повільний сольватохромний ефект. Як відомо [17 - 21], наявність по-
вільного сольватохромного ефекту характерна для рідинних систем фулере-
нів на основі азотовмісних розчинників [23]. 
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Спостережений ефект пов’язаний зі специфічною взаємодією між фуле-
ренами та молекулами рідини. З одного боку, фулерени утворюють донорно-
акцепторні комплекси з молекулами рідини, на основі якої виготовлена су-
міш, що позитивно впливає на їхню змішуваність у системі. З іншого боку, 
відносно висока полярність рідини зменшує змішуваність суміші “рідина - 
фулерени”. Сукупність цих двох факторів приводить до агрегації в системі 
[1, 22]. Формування комплексу С60–NMP відбувається за рахунок переносу 
заряду між фулеренами (акцептор електронів) та NMP (донор електронів), 
утворенню якого сприяє наявність атому азоту в кільці NMP [5]. Такі ком-
плекси утворюються як в суміші C60−NMP, так і в різних сумішах на її основі, 
про що свідчить поступова зміна оптичного спектра поглинання зі збільшен-
ням частки NMP у розчинах [4].  

Якщо рівноважний спектр системи ще не встановися, то розведення сис-
теми водою викликає різкий сольватохромний ефект — появу чітких харак-
теристичних піків мономерів фулеренів та плато в області (450 ÷ 600) нм 
(рис. 9.7). Слід зауважити, що аналогічні плато спостерігаються також для 
споріднених систем С60−піридин−вода [22] і для водних сумішей фулеренів 
[24].  

Однак з часом оптичний спектр поглинання розведеної суміші також 
змінюється. Установлено, що явище сольватохромізму залежить від часу між 
виготовленням системи C60−NMP і розведенням її водою. Найбільші зміни в 
оптичному спектрі поглинання відбуваються після розведення щойно вигото-
вленої системи. У випадку додавання води у двокомпонентну систему 
C60−NMP, що має гладкий спектр, зміни в оптичному спектрі поглинання не 
відбуваються. 

 
Рис. 9.6. Зміна оптичного спектра погли-
нання суміші C60−NMP протягом місяця 
(концентрація фулеренів с = 1000 
мкмоль/л): 1 – спектр щойно виготовленої 
системи; 2 – спектр даної системи згодом. 

Рис. 9.7. Зміна оптичного спектра 
поглинання суміші C60−NMP після 
розведення водою:  
1 – система C60−NMP, 2 – система 
C60−NMP−H2O. 
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Явище сольватохромізму спостерігалось також для суміші 
С60−толуол−NMP. Аби отримати суміш С60−толуол−NMP, фулерени спочатку 
розчинювали в толуолі, після чого систему С60−толуол розбавляли NMP. 
Концентрація фулеренів в системі С60−толуол була максимальною. Дослі-
дження проводились на однопроменевому спектрофотометрі МС 121 в інтер-
валі довжин хвиль λ = (190 ÷ 900) нм. З метою побудови характеристичного 
спектра вимірювання проводились у режимі сканування по довжині хвилі 
падаючого світла. При нормуванні спектра використовували толуол або роз-
чини толуолу і NMP в необхідній пропорції. Для вимірювань використовува-
ли кварцові кювети товщиною 1 мм. Спектри вимірювали через 5 хв після 
додавання NMP в систему С60−толуол та через 6 міс. 

 

Розрахунок діелектричної сталої проводили за формулою Ліхтенеккера, 
яка використовується при розрахунку діелектричної проникливості розчину 

1 1 2 2lg lg lgy y     , 

де y1 та y2 − об’ємні частки речовин у розчині.  
 

На рис. 9.8 наведено спектр поглинання суміші С60−толуол. Як видно з 
рисунка, у спектрі поглинання присутній характеристичний пік при 330 нм та 
пік слабкої інтенсивності при 410 нм. Діелектрична проникливість досліджу-
ваної системи становила ε = 2.37. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 9.8. Спектр поглинання 
рідинної суміші С60−толуол. 

 
 
 
 
 

 
Додавання NMP до системи С60−толуол приводило до поступового згла-

дження спектра залежно від частки NMP у системі (рис. 9.9). Так, при збіль-
шенні діелектричної проникності системи відбувається збільшення інтенсив-
ності поглинання в області 400 нм, що спричинює зникнення піка при 410 нм. 
Відбувається також зменшення інтенсивності характеристичного піка при 
330 нм. Таким чином, при збільшені частки полярної компоненти в суміші 
спектр суміші С60−толуол−NMP набуває вигляду, характерного для суміші 
C60−NMP.  
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Вимірювання досліджених сумішей через 6 міс, після виготовлення по-
казали, що спектр суміші зі значною часткою полярної компоненти в системі 
з часом прийшов до гладкого вигляду (рис. 9.10), у той час як суміш з малим 
вмістом NMP значно не змінювалась.  

Аналіз рис. 9.9 показує, що спектр системи С60−толуол−NMP зі значен-
ням діелектричної проникливості ε = 3.07, яке є меншим за критичне значен-
ня ε = 13  1, при якому відбувається різкий сольватохромний ефект [26], 
зберігає характеристичний пік фулеренів та пік при 410 нм. Проте на оптич-
ному спектрі поглинання суміші з діелектричною проникливістю ε = 18,8 пік 
при 410 нм уже відсутній. Таким чином, при збільшенні частки полярного 
компонента в суміші, відбувається поступова зміна спектра поглинання. Слід 
зазначити, що повільний сольватохромний ефект існує лише для систем, діе-
лектрична проникливість яких вища за критичне значення  = 13  1.  
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Рис. 9.9. Залежність оптичного спектра 
поглинання рідинної суміші 

С60−толуол−NMP від її діелектричної 
проникливості. 

Рис. 9.10. Спектри поглинання сумішей 
С60−толуол−NMP зі значеннями діелек-
тричної проникливості ε = 3,07 та 18,8 

через 6 міс після їх виготовлення. 
 

9.3. Екстракція фулеренів із суміші C60−NMP 
 

Експерименти по екстракції з суміші C60−NMP та C60−NMP−H2O були 
проведені з залученням гексану, який не змішується з NMP та водою. 

Екстракція проводилась з концентрованої суміші C60−NMP. Концентра-
ція фулеренів у суміші становила с = 1000 мкмоль/л, виготовленої шляхом 
розчинення твердого фулерену в NMP. Рідинна суміш C60−NMP−H2O була 
виготовлена шляхом додавання води до рідинної суміші C60−NMP так, щоб 
вміст води в кінцевій системі був 50 % за об’ємом. Після додавання неполяр-
ного гексану рідинна суміш ретельно перемішувалась. Спектри поглинання 
знімались з неполярної компоненти суміші на довжині хвилі λ = 342 нм. 

Експерименти показали, що можлива лише екстракція фулеренів зі щой-
но виготовленої суміші C60−NMP. Через місяць після виготовлення суміші 
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фулерени вже не вдалось екстрагувати. Слід зауважити, що С60 переходить у 
гексан лише у вигляді мономерів.  

Екстракція фулеренів із суміші C60−NMP−H2O проводилась одразу ж пі-
сля додавання води в суміш C60−NMP. Експерименти проводили як при дода-
ванні води до щойно виготовленої суміші C60−NMP, так і до суміші C60−NMP, 
яка була виготовлена на місяць раніше. Спектри знімались через три хвилини 
після змішування і далі протягом декількох годин. Експерименти показали, 
що екстраговані фулерени з часом знову переходять з гексану в NMP. Це від-
бувалося під час екстракції як зі щойно виготовленої суміші C60−NMP, так і з 
C60−NMP−H2O.  

На рис. 9.11 представлена динаміка екстракції фулеренів за допомогою 
гексану з суміші C60−NMP−H2O, створеної шляхом додавання води до суміші 
C60−NMP через місяць після її виготовлення. Як видно з цього рисунка, осно-
вна частина фулеренів переходить у гексан одразу після змішування рідинної 
системи C60−NMP−H2O з гексаном, оскільки на цей час вимірювання оптична 
густина вже досягає значення 0,93. Після цього відбувається поступовий пе-
рехід фулеренів у гексан протягом шести годин, що відповідає динаміци до-
сягнення піка поглинання, зображеній на рис. 9.11. На нашу думку, це свід-
чить про те, що при додаванні води у суміш C60−NMP відбувається руйну-
вання кластерів фулеренів в суміші за рахунок відщеплення окремих молекул 
фулеренів, оскільки можлива лише екстракція поодиноких молекул C60. За-
значимо, що з часом фулерени знову починають агрегувати, що призводить 
до переходу екстрагованих фулеренів з гексану назад у рідинну систему 
C60−NMP. Зазначеному переходу фулеренів з гексану в суміш C60−NMP на 
рис. 9.11 відповідає спадаюча ділянка кривої. 
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Рис. 9.11. Зміна з часом поглинання 
фулеренів, що екстраговані гексаном          
із рідинної суміші C60−NMP−H2O, 
виготовленої шляхом додавання води 
в суміш C60−NMP через місяць після 
її виготовлення. 

 
9.4. Перебудова кластерів фулеренів за даними мас-спектрометрії 

 
Мас-спектрометричні вимірювання були проведені на установці Autoflex 

II (Bruker Daltonics, Німеччина) з довжиною хвилі лазера  = 337 нм та в діа-
пазоні досліджуваних мас об’єктів до 10000 Да. Розділення іонів відбувалось 
у рефлекторному режимі. За носій зразка було обрано стандартну металеву 
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підкладку MTP 384 (Bruker Daltonics, Німеччина), на поверхню якої були на-
несені еквівалентні об’єми зразка. Після цього відбувалась кристалізація зра-
зка в затемненій камері при температурі 40 C протягом 20 хв. Під час отри-
мання мас-спектрів для кожного нанесеного зразка був використаний прин-
цип накопичення мас-спектрометричної інформації за допомогою опромінен-
ня 10 зон поверхні, яка утворилась після висихання краплі досліджуваної рі-
динної системи. Даний підхід використовується з метою усереднення даних 
та, відповідно, зменшення статистичної похибки, викликаної нерівномірним 
розподілом зразка від центра краплі до периферії. Були отримані мас-спектри 
рідинних систем C60−NMP та C60−NMP−вода як для позитивно, так і для не-
гативно заряджених іонів. (позитивно та негативно заряджені іони!) 

 

Для адекватної інтерпретації піків мас-спектра нами було проведено ви-
мірювання рідинної основи з метою подальшого розділення піків, що нале-
жать до основи рідинної системи та речовини, що досліджується. У ході екс-
периментів були отримані мас-спектри розчину NMP у випадку реєстрації 
негативно та позитивно заряджених іонів. Як видно з рис. 9.12, спектр NMP у 
випадку реєстрації негативно заряджених іонів має піки лише в області до 
400 а.о.м., у той час як спектр реєстрації позитивно заряджених іонів містить 
піки в обл. 700 а.о.м. (рис. 9.13).  

 

Мас-спектр щойно виготовленої системи C60−NMP у випадку реєстрації 
негативно заряджених іонів зображений на рис. 9.14. Найбільш інтенсивний 
пік відповідає фрагменту молекули фулерену С58 з атомною масою, яка дорі-
внює 696 а.о.м. 

 

Слід зазначити, що пік, який відповідає фрагменту С58, є найінтенсивні-
шим серед усіх піків спектрів негативно заряджених іонів системи C60−NMP. 
Наявність групи ліній у спектрі, які відрізняються на 24 а.о.м., пов’язана з 
відщепленням від фулеренів парної кількості вуглецю під дією лазерного 
опромінення. Зазначимо, що лінії, які відповідають оксидам фулеренів С60, 
відрізняються малою інтенсивністю. 

 

Спектр щойно виготовленої суміші C60−NMP у випадку реєстрації пози-
тивно заряджених іонів представлено на рис. 9.15. Група піків в області (800 
÷ 1200) а.о.м. відповідає донорно-акцепторним комплексам фулеренів з NMP. 
На відміну від спектрів реєстрації негативно заряджених іонів, спектри ре-
єстрації позитивно заряджених іонів не містять ліній, що відповідають фраг-
ментам фулеренів (С58, С56, ..., С46) та їхнім оксидам. 

 

Зауважимо, що мас-спектри рідинної системи C60−NMP у випадку реєст-
рації негативно та позитивно заряджених іонів відрізняються. Було помічено, 
що інтенсивність піків для позитивно заряджених частинок 60C  значно нижча 
за інтенсивність піків для негативно заряджених 60C . На нашу думку це вка-
зує  на те, що  молекулі  С60 простіше  приєднувати  електрон,  ніж  віддавати 
його.  
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Рис. 9.12. Мас-спектр NMP у випадку 
реєстрації негативно заряджених іонів.  

 

Рис. 9.13. Мас-спектр NMP у випадку 
реєстрації позитивно заряджених іонів. 

 

  
 

Рис. 9.14. Мас-спектр щойно виготовле-
ної рідинної суміші C60−NMP у випадку 
реєстрації негативно заряджених іонів. 

 

Рис. 9.15. Мас-спектр щойно виготовле-
ної рідинної системи C60−NMP у випадку 
реєстрації позитивно заряджених іонів. 

 
З часом кількість кластерів у системі збільшується, з’являються кластери 

вищого порядку. Аналіз рис. 9.16 показує, що в системі C60−NMP через тиж-
день після її виготовлення спостерігаються кластери з кількістю фулеренів 
від 2 до 5. 

 

Мас-спектрометричні експерименти, які були проведені через місяць пі-
сля виготовлення системи C60−NMP, установили відсутність піків, що відпо-
відають мономерам фулеренів або їхнім кластерам, а також типових фрагме-
нтів (С58, С56, ..., С46), які утворюються під дією лазерного опромінення. Цей 
факт свідчить про те, що фулерени з часом формують великі кластери з силь-
ними зв’язками між молекулами, спостереження яких неможливе у зв’язку з 
технічними обмеженнями методами мас-спектрометрії. Зауважимо, що хара-
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ктеристики таких кластерів у системах з NMP в багатьох відношеннях збіга-
ються з характеристиками кластерів фулеренів у водних системах C60 [27]. 

 

  
 

Рис. 9.16. Мас-спектр рідинної суміші 
C60−NMP через тиждень після її виготов-
лення у випадку реєстрації негативно 
заряджених іонів. 

 

Рис. 9.17. Мас-спектр рідинної суміші 
C60−NMP−H2O, отриманої шляхом до-
давання води в суміш C60−NMP через 
тиждень після її виготовлення у випа-
дку реєстрації негативно заряджених 
іонів. 

 
Були проведені мас-спектрометричні експерименти для рідинної суміші 

C60−NMP, що була розведена водою через тиждень після її виготовлення та-
ким чином, аби об’ємна частка води в системі становила 0,5 (рис. 9.17). На 
відміну від системи C60−NMP, в якій було спостережено кластери фулеренів з 
кількістю мономерів від 2 до 5 (див. рис. 9.16), трьохкомпонентна суміш 
C60−NMP−H2O містить лише кластери з двома та трьома мономерами.  

Зменшення кількості фулеренів у кластері при додаванні води свідчить 
про те, що розведення системи C60−NMP призводить до руйнування агрегатів. 
Зауважимо, що руйнування агрегатів фулеренів може відбуватися або шля-
хом розвалу агрегату на декілька кластерів різної маси, або шляхом відщеп-
ленням поодиноких молекул фулеренів. 

З метою встановлення, який саме механізм руйнування кластерів фуле-
ренів притаманний системі, були проведені дослідження суміші, отриманої 
шляхом розведення водою рідинної системи C60−NMP через місяць після її 
виготовлення. Мас-спектри суміші C60−NMP через місяць після її виготов-
лення та після її розведення водою представлено на рис. 9.18 та 9.19. Як ба-
чимо, у наведених спектрах відсутні піки, що відповідають кластерам фуле-
ренів або його фрагментам та оксидам.  

Поява в спектрі суміші C60−NMP−H2O піка, що відповідає мономерам 
фулеренів, указує на те, що руйнування кластерів відбувається саме за раху-
нок відщеплення мономерів. При цьому відщеплення агрегатів з кількістю 
мономерів від 2 до 14 не спостерігається. Тенденція відщеплення мономерів 
при додаванні води зберігається також і для щойно виготовленої суміші 
C60−NMP. 



 306 

  
 

Рис. 9.18. Мас-спектр рідинної суміші 
C60−NMP через місяць після її виготов-
лення.  
 

 

Рис. 9.19. Мас-спектр рідинної систе-
ми C60−NMP−H2O, отриманої шляхом 
розведення водою системи C60−NMP 
через місяць після її виготовлення. 

 

  
 

Рис. 9.20. Мас-спектрометрія кластерів 
фулеренів.  

 

Рис. 9.21. Мас-спектрометрія класте-
рів фулеренів.  

 
Слід зауважити, що були також проведені експерименти при додаванні в 

щойно виготовлену систему C60−NMP води, об’єм якої був менше 0,4 частки 
від загального об’єму трьохкомпонентної суміші. Про цьому жодних змін у 
кластерній організації системи не відбувалось. Такий результат спостерігали 
при вимірюванні як негативно так і позитивно заряджених іонів. Цей факт 
підтверджує отримані дані по малокутовому розсіянню нейтронів, які свід-
чать, що інтенсивна перебудова кластерів фулеренів при додаванні води від-
бувається лише за умови, що вміст води не менше 0,4 частки від загального 
об’єму трьохкомпонентної суміші. 

     C60−NMP  
     C60−NMP−D2O  

     C60−NMP до розведен-
ня NMP 
     C60−NMP після розве-
дення NMP 
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Були проведені експерименти по дослідженню впливу на мас-спектри рі-
динної системи C60−NMP додавання NMP, легкої та важкої води в такий спо-
сіб, аби об’єм рідини, що додається, був 50 % від кінцевого об’єму системи. 
Як видно з рис. 9.20 та рис. 9.21 піки, що відповідають кластерам фулеренів 
при додаванні NMP, не змінюються, у той час як при додаванні важкої води 
спостерігається зміщення піків мас-спектрів. 
 

9.5. Оптичне поглинання рідинної суміші С60−вода 
 

Дослідження поглинання рідинної системи С60−H2O в процесі коагуляції 
проводились на двопроменевому спектрофотометрі Hitachi U-2000 з інтерва-
лом довжин хвиль λ = (200 ÷ 800) нм та спектральною роздільною здатністю 
0,1 нм. Для дослідження використовували кварцові кювети товщиною 2 мм. 
Вимірювання проводили у режимі сканування як по довжині хвилі падаючого 
світла у випадку побудови характеристичного спектра, тобто знаходження 
оптичної густини розчину залежно від довжини хвилі, так і режимі скануван-
ня по часу на певній довжині хвилі падаючого світла з метою дослідження 
часової залежності оптичної густини. Сканування по часу проводилось на 
довжині хвилі падаючого світла λ = 500 нм, яка не відповідає жодному піку в 
спектрі поглинання досліджуваної рідинної системи, що дає змогу уникнути 
плутанини в інтерпретації результатів, пов’язаної з можливим зміщенням пі-
ків поглинання в процесі коагуляції. За основу рідинної системи використо-
вували двічі дистильовану воду. З метою запобігання впливу перепадів тем-
ператури на процес коагуляції досліджуваний зразок був розміщений у тер-
мостаті, який дозволяв підтримувати постійну температуру під час дослі-
джень з похибкою ±0,1 оС. Виміри проводились при температурах 10, 15 та 
20 оС. 

Дослідження проводились за умови сталої концентрації фулеренів у сис-
темі. Концентрація фулеренів у рідинній системі обиралась максимально мо-
жливою і становила с = 300 мкмоль/л. Процес коагуляції викликали шляхом 
розведення досліджуваної рідинної системи водним розчином солі NaCl. Роз-
ведення відбувалось таким чином, аби концентрація фулеренів в усіх зразках 
була однаковою. При цьому концентрація солі була від 90 мкмоль/л до 130 
мкмоль/л.  

На рис. 9.22 представлено зміни оптичного спектра поглинання зразка в 
ході процесу коагуляції. Концентрація солі в зразку с = 110 мкмоль/л.  

Як бачимо, з часом відбувається зменшення інтенсивності поглинання 
світла, проте положення піків при цьому не змінюються. Цей факт свідчить 
про те, що в системі не відбувається принципових змін взаємодії між частин-
ками (виникнення міжмолекулярних водневих зв’язків, комплексів з перено-
сом заряду тощо). З часом відбувалось осадження коагуляту, що призводило 
до зменшення концентрації фулеренів в об’ємі розчинника, який опроміню-
ється, що відображається на спектрі у вигляді зменшення інтенсивності по-
глинання світла. 
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Були проведені дослідження процесу коагуляції за умови різних концен-
трацій солі при сталій температурі (рис. 9.23). Зазначимо, що в залежності від 
концентрації солі коагуляція може відбуватись у два способи: повільна коа-
гуляція (агрегація відбувається протягом декількох діб та більше) та різка 
коагуляція (від декількох хвилин до годин). У процесі різкої коагуляції майже 
всі зближення частинок, що знаходяться в броунівському русі, призводять до 
їх злипання. Під час  повільної коагуляції в результаті того, що на поверхні 
колоїдних частинок частково зберігається подвійний електричний шар чи со-
льватна оболонка, уже не в усіх випадках зближення частинок відбувається 
їхнє злипання. Зрозуміло, що при додаванні в колоїдну систему розчину еле-
ктроліту NaCl відбувається послаблення сил відштовхування між частинка-
ми, а при концентрації електроліту, яка викликає швидку коагуляцію, сили 
відштовхування взагалі зникають. Таким чином, можна говорити про порого-
ву концентрацію, за якої подальше додавання розчину електроліту вже не 
може прискорити коагуляцію. 
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Рис. 9.22. Зміна оптичного спектра по-
глинання рідинної суміші С60−H2O при 
додаванні солі NaCl з концентрацією 
110 мкмоль/л. Концентрація С60 300 
мкмоль/л.  

Рис. 9.23. Залежність процесу коагуляції 
в рідинній суміші С60−H2O від домішки 
солі NaCl з різною концентрацією. 

 
Усі експерименти були проведені так, що концентрація солі була мен-

шою за порогове значення, оскільки концентрації солі вищі за порогове зна-
чення приводили до повної коагуляції системи протягом декількох хвилин, 
що не дозволяє виконати нейтронний експеримент. 

Як видно з рис. 9.23, при збільшенні концентрації солі процес коагуляції 
проходить за значно менший час, що пов’язано з ослабленням сил відштов-
хування між частинками в суміші.  

Температурну залежність процесу коагуляції при сталій концентрації со-
лі представлено на рис. 9.24. Як видно з рисунка, при збільшенні температури 
процес коагуляції відбувається за більший час і при цьому збільшується роз-
мір коагулянтів. На нашу думку, це пов’язано з тим, що збільшення темпера-
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тури прискорює дифузію колоїдних частинок у суміші, що й відображається 
на процесі коагуляції. Візуально спостерігалось значне помутніння зразка при 
додаванні солі. 
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Рис. 9.24. Температурна залежність 
процесу коагуляції в рідинній системі 

С60−H2O. Концентрація солі NaCl 
с = 110 мкмоль/л. 

 

Повторні вимірювання процесу коагуляції з заданою концентрацією солі 
та за умови постійної температури через декілька місяців привели до вияв-
лення ефекту старіння зразка. Так, дослідження процесу коагуляції рідинної 
суміші С60−H2O при додаванні до неї солі таким чином, щоб кінцева концент-
рація NaCl становила с = 110 мкмоль/л при температурі 15 оС, не виявили ін-
тенсивного процесу коагуляції (рис. 9.25). Дослідження зазначеної системи 
при температурі 20 оС показали аналогічні результати (рис. 9.26).  
 

  
Рис. 9.25. Ефект старіння зразків протя-
гом 6 місяців. Для обох зразків концент-
рація солі становить с = 110 мкмоль/л та 
температура Т = 150С. 1 − свіжевиготов-
лений зразок С60−H2O; 2 − зразок через 6 
місяців після виготовлення. 

Рис. 9.26. Ефект старіння зразків про-
тягом 6 місяців. Для обох зразків кон-
центрація солі становить с = 110 
мкмоль/л, температура Т = 200С. 1 − 
свіжевиготовлений зразок С60−H2O; 2 
− зразок через 6 місяців після виготов-
лення. 

Були проведені подальші дослідження процесу коагуляції в рідинній си-
стемі С60−H2O при додаванні до неї більшої кількості солі. У такий спосіб 
було встановлено, що для отримання процесу коагуляції, швидкість якої до-
рівнювала б швидкості коагуляції, що відбувалася шість місяців тому, необ-
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хідно було додати до системи приблизно в 1,5 рази більше солі. Зазначимо, 
що за результатами досліджень малокутового розсіяння нейтронів структурні 
параметри системи С60−H2O залишались стабільними і в системі не спостері-
галось жодних змін [27].  

Результати досліджень системи С60−NMP за допомогою методів малоку-
тового розсіяння нейтронів, спектрофотометрії та мас-спектрометрії не є су-
перечливими, а лише доповнюють один одне. Ефект перебудови кластерів 
фулеренів, що був виявлений при розведенні рідинної суміші С60−NMP, при-
зводить як до зміни оптичного спектра поглинання (сольватохромний ефект), 
так і до змін у мас-спектрах та в спектрі малокутового розсіяння нейтронів. 
Дослідження системи С60−толуол−NMP показали, що зміни в спектрі погли-
нання залежать від частки полярного компонента в системі, тобто від діелек-
тричної проникності системи. Показано, що повільний сольватохромний 
ефект відбувається лише в суміші, яка має діелектричну проникність, більшу 
за повне критичне значення, що наведене в літературі.  

 
9.6. Внесок в оптичний спектр поглинання суміші C60−NMP від крупних 

агрегатів. Причини виникнення повільного сольватохромізму 
 

Явище сольватохромізму, яке спостерігається через місяць після вигото-
влення системи С60−NMP (повільний сольватохромний ефект) (див. 
рис. 9.25), а також після розведення системи водою (див. рис. 9.26) може мати 
дві фізичні причини: або формування та збільшення розмірів кластерів у сис-
темі, або зміна електронного стану фулеренів, що пов’язана з формуванням 
комплексів з переносом заряду.  

Так, у роботі [28] за допомогою оптичних методів була досліджена взає-
модія молекул розчинника NMP з фулеренами та виявлена залежність оптич-
ного спектра поглинання системи С60−NMP від часу. Автори вважають, що 
причиною сольватохромного ефекту не може бути звичайна сольватація фу-
леренів молекулами розчинника, оскільки в цьому випадку край спектру по-
глинання повинен зсуватися приблизно на 0,1 еВ у бік більших енергій по 
відношенню до спектра поглинання С60. Отже, характер спектрів ультрафіо-
летового поглинання суміші С60 в NMP не відповідає типовій сольватації С60 
молекулами рідини (рис. 9.27). Таким чином, автори приходять до висновку, 
що фулерени в системі NMP переходять у новий стан з іншою електронною 
структурою. 

Обидва процеси, а саме формування донорно-акцепторних комплексів та 
процес агрегації відбуваються одночасно, тому апріорі не можна однозначно 
розділити їхній вплив на формування оптичного спектра поглинання. Отже, з 
метою визначення впливу збільшення розмірів кластерів фулеренів на оптич-
ний спектр поглинання проведено моделювання оптичного спектра погли-
нання рідинної системи, що має крупні агрегати.  

При опроміненні світлом дисперсної рідинної системи мають відбува-
тись такі явища: проходження світла крізь систему; заломлення світла части-
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нками дисперсної фази; відбиття світла частинками дисперсної фази; розсі-
яння світла; поглинання світла дисперсною фазою. 
 

 

 
 
 
 

Рис. 9.27. Зміна оптичного спектра по-
глинання рідинної суміші  С60−NMP з 
часом: 1 − відразу після виготовлення 
суміші; 2 − через 4 год; 3 – через 3 доби 
після виготовлення. МП – спектр по-
глинання NMP [28].  
 

 
Відбиття та заломлення світла завжди спостерігається в мікрогетероген-

них системах і є причиною мутності емульсій та суспензій зі значними розмі-
рами вкраплень. Для колоїдних рідинних систем та рідинних сумішей най-
більш характерними є розсіяння та поглинання світла.  

 

Як відомо, поглинання світла описує закон Бугера – Ламберта - Бера, що 
пов’язує ослаблення світла при проходженні крізь зразок з певною концент-
рацією поглинаючої речовини  

NL
0I I e , 

 

де I0 – інтенсивність падаючого світла; I – інтенсивність світла, що пройшло 
крізь об’єкт, L – товщина поглинаючого шару, ε – молярний коефіцієнт по-
глинання; N – молярна концентрація поглинаючого середовища, моль/л. За-
кон Бугера – Ламберта - Бера може бути і в іншому вигляді, а саме 
 

0IA lg NL
I

   , 

де A – оптична густина. 
 

У випадку, коли ослаблення світла відбувається лише за рахунок розсі-
яння, інтенсивність падаючого світла зменшується за законом Бугера – Лам-
берта 

                                                           L
0I I e ,                                                   (9.1) 

 
де τ – коефіцієнт поглинання середовища, який є індивідуальною характерис-
тикою рідинної системи для кожної довжини хвилі. 
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Значення τ пропорційне енергії, що розсіюється в 1 см3 системи. Його 
можна розглядати як величину, протилежну до відстані, що має пройти про-
мінь аби середовище послабило його в е разів.  

Як відомо, коефіцієнт поглинання світла пов’язаний з коефіцієнтом роз-
сіяння світла виразом 

                                                    3 kN
4

 


,                                                (9.2) 

де k − коефіцієнт розсіяння світла, N – концентрація. 
Рівняння (9.1) може бути переписано у вигляді 

                                       0I 3A lg L kNL
I 4

   


,                                   (9.3) 

що відображає залежність оптичної густини від концентрації частинок, кое-
фіцієнта розсіяння та шляху, що пройшло світло. 

З теорії розповсюдження електромагнітних хвиль в оптично неоднорід-
ному середовищі було отримано загальну формулу, яка пов’язує коефіцієнт 
розсіяння з розміром сферичної частинки [29] 

                                             22k r F(z)   ,                                          (9.4) 

де α – параметр, що враховує відношення між показниками заломлення час-
тинки та середовища 

                                              
2

2

3 m 1
4 m 2


 

 
,                                             (9.5) 

де 
0

nm
n

  – відношення показника заломлення речовини частинки до показ-

ника заломлення середовища, у нашому випадку m = 1,05. Для функції F(z) в 
рівнянні (9.4) маємо 

2 4
2 2

2

2 zF(z) 5z (4z 16)(ciz ln z C) 2zsin z 14(cosz 1)
z 4

 
         

 
,   (9.6) 

де 
z

cos tciz dt
t


  , та C = 0,577 – константа Ейлера,  

                                                      8 rz 4
  


.                                          (9.7) 

Рівняння (9.4) пов’язує коефіцієнт розсіяння з розміром частинки і спра-

ведливе до ρ = 5, де ρ – характеристичний параметр частинки: 2 r
 


, де r – 
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радіус частинки, λ – довжина падаючої хвилі. За умови ρ > 5 рівняння (9.6) 
набуває більш складного вигляду у зв’язку з необхідністю врахування додат-
кових доданків. Якщо ρ < 0,3, то це випадок розсіяння Релея. Тоді рівняння 
(9.6) має більш простий вигляд 

4F(z) 0,183z . 

Було проведено моделювання розсіяння світла для частинок з радіусами 
5, 8 та 10 нм в області довжин хвиль (200 ÷ 800) нм. Модельні криві розсіяння 
Релея згідно з рівнянням (9.3) представлено на рис. 9.28.  
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Рис. 9.28. Модельні криві розсіяння 
Релея частинками з радіусами 

5, 8 і 10 нм. 

 
Як бачимо, розміри обраних модельних частинок відповідають випадку 

розсіяння Релея, коли ρ<0.3, в усьому діапазоні довжин хвиль спектру. Моде-
льні розрахунки розсіяння Мі, коли довжина хвилі порядку розміру неодно-
рідності для частинок з радіусами 40, 70 та 100 нм, представлено на рис. 9.29.  

Як відомо залежність інтенсивності розсіяння від довжини хвилі має ви-
гляд BI ~  . 

У випадку розсіяння Релея для частинок з розмірами, набагато меншими 
за довжину хвилі світла, тобто за умови ρ < 0,3, коефіцієнт В = 4. Відповідна 
залежність для модельних кривих розсіяння Релея (частинки з радіусом 
10 нм) наведена на рис. 9.30. Коли величина ρ зростає та стає більшою, ніж 
0,3, залежність інтенсивності розсіяння від довжини хвилі набуває іншого 
вигляду, а коефіцієнт В→2 (рис. 9.31). Така ситуація реалізується в рідинах 
поблизу критичних точок, коли є неоднорідності у вигляді флуктуацій густи-
ни аномально збільшуються [30]. З ростом розміру частинок індикатриса роз-
сіяння стає все більш асиметрична.  

З метою оцінки внеску розсіяння на крупних агрегатах сферичної форми 
в оптичний спектр поглинання в діапазоні довжин хвиль (200 ÷ 800) нм було 
проведено моделювання оптичного спектра поглинання за допомогою рів-
нянь (9.1) – (9.7).  

Для врахування полідисперсності системи було введено функцію розпо-
ділу неоднорідностей за розмірами D(r). У процесі моделювання були вико-
ристані нормальна та логарифмічно нормальна функції розподілу (рис. 9.32).  
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Рис. 9.29. Модельні криві розсіяння Мі 
частинками з радіусами 40, 70 і 100 нм. 

Рис. 9.30. Моделювання залежності 
інтенсивності розсіяння світла частин-
ками з радіусом 10 нм (випадок розсі-
яння Релея) від довжини хвилі падаю-
чого світла. 

  

  
Рис. 9.31. Моделювання залежності інте-
нсивності розсіяння світла частинками з 
радіусом 200 нм (випадок розсіяння Мі) 
від довжини хвилі падаючого світла. 

Рис. 9.32. Функції розподілу агрегатів 
за розмірами, які використовувались 
при моделюванні розсіяння на крупних 
агрегатах: нормальний (1) та логариф-
мічно нормальний (2). 

 
Оскільки в досліджуваній рідинній системі присутні як мономери фуле-

ренів, так і їхні кластери, то концентрація фулеренів у рівнянні (9.3) задається 
формулою 

3
0

0
rN N
r

   
 

, 

де N0 – концентрація фулеренів в системі; r0 = 0,5 нм – радіус молекули фуле-
рену; r – радіус кластерів у системі. Ця формула враховує формування агре-
гатів з молекул фулеренів та визначає залежність концентрації від розміру 
кластерів у суміші.  



 315 

Порівняння спектра поглинання суміші С60−NMP через місяць після її 
виготовлення та модельної кривої розсіяння Мі представлено на рис. 9.33. 

Аналіз рис. 9.33 показує, що внесок розсіяння Мі від крупних агрегатів в 
оптичний спектр поглинання системи С60−NMP не змінює характер спектра. 
Такий результат було отримано як для нормальної, так і логарифмічно нор-
мальної функцій розподілу частинок за розмірами. Збільшення розмірів агре-
гатів у системі призводить до загального підйому кривої розсіяння. Таким 
чином, знайдена експериментальна крива оптичного поглинання в довгохви-
льовому діапазоні дозволяє зробити оцінку максимального розміру агрегатів 
у системі.  

 

 

 
 
 
 

Рис. 9.33. Внесок розсіяння Мі в оп-
тичний спектр: 1 – оптичний спектр 
поглинання системи С60−NMP через 
місяць після виготовлення; 2 – моде-
льна крива 

 
Незначний внесок розсіяння від крупних агрегатів в оптичний спектр по-

глинання свідчить, що зміна оптичної густини з часом, що виражається в по-
слабленні світла пов’язана зі зміною в поглинанні системи, яка відбулася за 
рахунок переходу молекул фулеренів у новий електронний стан. Такий пере-
хід може бути пов’язаний з формуванням донорно-акцепторного комплексу 
“фулерен−NMP”. Формування такого комплексу в суміші С60−NMP є резуль-
татом переносу заряду від атома азоту в кільці NMP до фулерену, що змінює 
в такий спосіб його електронний стан.  

 
9.7. Сольватація фулеренів у сумішах С60−NMP−вода та С60−вода 

 
Досліди показали, що додавання в систему С60−NMP води приводить до 

різкого сольватохромного ефекту, зокрема появи більш вираженого характе-
ристичного піка фулеренів при 330 нм та плато в області (450 ÷ 600) нм, яке 
характерне для спектрів водних систем фулеренів (рис. 9.34). Наявність тако-
го плато свідчить про взаємодію фулеренів з молекулами води та їхню соль-
ватацію. 

Таким чином, додавання води в рідинну систему С60−NMP викликає 
руйнування комплексів із переносом заряду С60−NMP та взаємодію молекул 
води з фулеренами. Факт безпосередньої взаємодії молекул води з фулерена-
ми підтверджують також спостережені зміни в мас-спектрометричних спект-
рах (див. рис. 9.20). 
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Рис. 9.34. Спектри поглинання для  
рідинних сумішей С60−NMP, 
С60−NMP−H2O та С60−H2O. 

 
Залежність сольватохромного ефекту від часу між виготовленням суміші 

С60−NMP і її розведенням водою можна пояснити тим, що з часом у системі 
С60−NMP утворюється все більше комплексів з переносом заряду, які відпо-
відають за згладження спектра поглинання. Додавання води в щойно вигото-
влену рідинну систему С60−NMP призводить до спостереження спектра, що 
характерний сольватованим водою кластерам фулеренів. Проте додавання 
води в систему з гладким спектром поглинання не призводить до сольватох-
ромного ефекту, оскільки в системі переважає поглинання комплексами з пе-
реносом заряду С60−NMP. Цим можна пояснити згладження спектра після 
розведення системи водою. Так додавання води призводить до сольватації 
фулеренів молекулами H2O, проте формування донорно-акцепторних ком-
плексів продовжується і з часом поглинання від них починає переважати в 
спектрах системи С60−NMP−H2O.  

Той факт, що в системі С60−NMP−H2O відбувається гідратація фулеренів 
водночас з появою в системі значної кількості мономерів С60, дає можливість 
використовувати дану суміш для отримання водних систем мономерів фуле-
ренів, що на сьогодні з огляду на застосування таких систем у медицині, є 
особливо актуальним. 

Результати експериментів по коагуляції суміші С60−H2O підтверджують, 
що стабілізація фулеренів у водному середовищі відбувається за рахунок гід-
ратації С60. Цей висновок випливає з того факту, що концентрація електролі-
ту суттєво впливає на процеси агрегації, що є характерним для колоїдних си-
стем. Заслуговує на увагу і виявлене старіння системи С60−H2O. Зазвичай, 
старіння є характерним для усіх колоїдних систем, проте воно відбувається за 
рахунок погіршення стабільності системи (погіршення сольватної оболонки, 
подвійного електричного шару тощо) та за рахунок агрегації частинок. В екс-
периментах по малокутовому розсіянню нейтронів показано, що система 
С60−H2O залишається стабільною протягом року та більше.  

Результати нейтронних досліджень підтверджуються даними спектрофо-
тометрії. Дійсно, необхідність збільшення кількості солі для запуску процесу 
коагуляції, інтенсивність якого відповідала б інтенсивності, що була отрима-
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на шість місяців тому, свідчить про відсутність погіршення стабільності сис-
теми протягом шести місяців. На нашу думку, система С60−H2O має високу 
стабільність кластерів фулеренів саме за рахунок формування молекулами 
води щільної сольватної оболонки навколо таких кластерів. 
 

9.8. Ефект перебудови кластерів фулеренів у рідинній системі  
C60−NMP при додаванні до неї води 

 
Як було вказано раніше, система С60−NMP характеризується формуван-

ням кластерів фулеренів, розмір яких через місяць після виготовлення дося-
гає 100 нм та більше. Такий висновок узгоджується з даними квазіпружного 
розсіяння світла, які свідчать, що в системі присутні великі агрегати з харак-
терним розміром 500 нм [13]. Слабкий сигнал малокутового розсіяння нейт-
ронів від рідинної системи С60−NMP через місяць після її виготовлення (див. 
рис. 9.1) та залежність його від концентрації фулеренів свідчать про наявність 
у системі крупних кластерів з фулеренів. Розсіяння від згаданих кластерів 
зосереджено в області малих кутів, які на сьогодні недоступні сучасним ма-
локутовим установкам. Слід зазначити, що оскільки метод квазіпружного ро-
зсіяння світла визначає середній розмір агрегатів у системі, а малокутове 
розсіяння нейтронів не дозволяє зареєструвати мономери С60, то слід припус-
тити можливість присутності в досліджуваних сумішах поодиноких молекул 
фулеренів, розмір яких 1 нм, а також малих кластерів, а саме димерів, триме-
рів тощо. 

 

Додавання води в рідинну систему С60−NMP призводить до збільшення 
сигналу розсіяння, яке пов’язане з появою агрегатів з характерними розміра-
ми (10 ÷100) нм, які відповідають інтервалу переданих хвильових векторів q, 
що був доступний при дослідженнях. Таким чином, додавання в систему води 
призводить до перебудови кластерів фулеренів, яка відбувається як за раху-
нок руйнування великих кластерів фулеренів з характерними розмірами бі-
льше 100 нм, так і за рахунок формуванням нових кластерів з поодиноких 
молекул фулеренів, розсіяння на яких унаслідок їхніх малих розмірів не може 
бути зареєстроване сучасними установками малокутового розсіяння нейтро-
нів (рис. 9.35).  

 

Останнє припущення добре узгоджується з тим фактом, що збільшення 
полярності розчинника повинно викликати додаткову агрегацію в системі. 
Наразі припущення про руйнування кластерів у системі при додаванні води 
не підлягає простому поясненню. 

 

Дослідження, які виконані методом малокутового розсіяння нейтронів 
двох типів систем С60−NMP−H2O, що отримані шляхом додавання води до 
щойно виготовленої системи С60−NMP та до системи С60−NMP через місяць 
після її виготовлення, показали залежність перебудови кластерів від часу між 
виготовленням суміші та розведенням її водою (див. рис. 9.4). Було виявлено, 
що  чим  більше  часу  пройшло  між  виготовленням  системи  та  розведен-
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ням її водою, тим більші за розміром кластери утворюються в системі 
С60−NMP−H2O.  
 

 
Рис. 9.35. Шляхи перебудови кластерів фулеренів після додавання води 

в суміш С60−NMP. 
 
Цей ефект підтверджує припущення про руйнування великих кластерів 

фулеренів в системі С60−NMP при додаванні води і неформування нових кла-
стерів з поодиноких молекул фулеренів. Оскільки у випадку, коли розведення 
системи викликало б додаткову агрегацію, розмір кластерів у кінцевій суміші 
С60−NMP−H2O був би однаковими, незалежно від часу між виготовленням 
суміші та її розведенням. 

Слід зауважити, що за даними мас-спектрометричних досліджень пере-
будова кластерів фулеренів відбувається не лише при розведенні системи во-
дою, але також при її розведенні NMP, причому зберігається залежність про-
цесу перебудови кластерів від кількості доданої рідини. Цей факт може свід-
чити про те, що в рідинній системі існує деяка критична концентрація моно-
мерів фулеренів, нижче якої рівновага, що встановилась між кластерами та 
мономерами С60, зміщується в бік відділення мономерів від кластера, а вище 
– у бік приєднання мономерів до кластерів та їхнього зростання. Таким чи-
ном, при розведенні рідинної системи відбувається зменшення концентрації 
мономерів у системі, що приводить до інтенсивного їхнього відділення від 
кластерів. Згідно з результатами експериментів по екстракції фулеренів зме-
ншення концентрації мономерів відбувається зі значною інтенсивністю про-
тягом трьох хвилин після розведення системи і продовжується, але вже з ме-
ншою інтенсивністю, протягом декількох годин (див. рис. 9.10). Оскільки пі-
сля розведення рідинної системи відбувається інтенсивне відділення мономе-
рів, кількість яких різко зростає в декілька разів порівняно з нерозведеною 
системою, концентрація мономерів стає більшою за її критичне значення, що 
знову призводить до агрегації та росту кластерів фулеренів. Слід зауважити, 
що процес агрегації в рідинних сумішах фулеренів на основі азотовмісних 
рідин [31] відбувається впродовж декількох тижнів, що дає змогу чітко ви-
явити швидкий процес руйнування кластерів з фулеренів.  
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Виявлений процес перебудови кластерів фулеренів у системі С60−NMP 
після її розведення NMP супроводжується різкою зміною міжмолекулярної 
взаємодії. Так, авторами роботи [32] при дослідженні характеру взаємодії фу-
леренів з молекулами NMP унаслідок послідовного розведення системи було 
виявлено різку зміну знаку електрооптичного ефекту з негативного на пози-
тивний при розведенні системи в два рази, що свідчить про зміну властивос-
тей рідинної системи (рис. 9.36). Зміна знака електрооптичного ефекту свід-
чить про те, що полярні молекули розчинника в різний спосіб реагують на 
процес орієнтації полем. Таким чином, розведення системи С60−NMP призво-
дить до зміни міжмолекулярної взаємодії в системі.  

 

Наявність різного характеру міжмолекулярної взаємодії в первинній сис-
темі С60−NMP з високою концентрацією фулеренів та в системі, яка була роз-
ведена в 10 разів, також випливає зі спектрів фотолюмінісценції. Вид спект-
рів первинної системи не змінювався протягом 38 діб. Проте спостерігалось 
збільшення інтенсивності спектра приблизно в 3 рази (рис. 9.37). Спектр роз-
веденої в 10 разів системи С60−NMP суттєво змінився за час спостереження. 
Через дві доби після розведення спектр мав слабкий пік інтенсивності з мак-
симумом близько 1,65 еВ, що нагадує спектр флюоресценції рідинної систе-
ми С60−толуол. Через 15 діб спектр став більш інтенсивним та зсунувся в бік 
більших енергій на (0,4 ÷ 0,5) еВ (див. рис. 9.37). Іншими словами, розведен-
ня системи призводить до радикальної зміни електронної структури фулере-
нів та появи рекомбінаційних переходів, які суттєво відрізняються від типо-
вих для ізольованого С60.  

 

Отже, послідовне розведення суміші С60−NMP чистим розчинником при-
зводить до різких змін спектральних, оптичних та електрооптичних власти-
востей системи, які відбувається вже коли розведення системи досягає по-
двійного. 

 

Таким чином, було показано, що причиною сольватохромного ефекту, 
який спостерігали в системі С60−NMP, є не процес формування кластерів, а 
зміна електронного стану фулеренів, пов’язаного з формуванням комплексів 
з переносом заряду в системі С60−NMP. Додавання води в систему С60−NMP 
призводить як до руйнування комплексів з переносом заряду С60−NMP, так і 
до руйнування кластерів фулеренів шляхом відщеплення від них мономерів. 

 
 

 

 
 
 

Рис. 9.36. Зміна питомої електроопти-
чної сталої К, розрахованої на одини-
цю маси фулерену при послідовному 
розведенні двох незалежно виготовле-
них сумішей С60−NMP [31].  



 320 

 
 

Рис. 9.37. Залежність спектрів флюоресценції розчину С60−NMP (а) та розведеного 
в 10 разів розчину С60−NMP (б) від часу. 1 − через дві доби після приготування, 

2 – через 15 діб, 3 – через 38 діб [32]. 
 

Виявлене явище гідратації фулеренів у системі С60−NMP−H2O дозволяє 
розглядати рідинну суміш С60−NMP як потенційну систему для переносу С60 
у воду. Оскільки додавання води до С60−NMP призводить до появи мономерів 
фулеренів у системі та їхньої сольватації, то цей факт дає можливість отри-
мати водну рідинну систему мономерів фулеренів, яка повинна мати кращі 
властивості щодо біосумісності з людським організмом порівняно з існуючи-
ми системами С60−H2O, в яких фулерени знаходяться в кластерному стані 
[32]. 

Більш детально представлені в розділі 8 експерименти описано в роботах 
[9, 10, 33 - 41]. 
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10. ДІАГНОСТИКА РІДИННИХ СИСТЕМ  
ІЗ САМООРГАНІЗАЦІЄЮ 

 
10.1. Поверхнево-активні речовини 

 
Поверхнево-активні речовини (ПАР) – це речовини, що мають ам-

фіфільну будову (від грецького αμφί – обидва). Використання цього терміну 
пов’язано з тим, що молекули всіх ПАР складаються принаймні з двох 
частин, одна з яких розчинна в рідині (ліофільна частина), а друга - не-
розчинна (ліофобна частина). Якщо рідиною є вода, то говорять про 
гідрофільну і гідрофобну частини молекули відповідно. Гідрофільну частину 
зазвичай називають полярною групою або "головкою", а гідрофобну частину 
– радикалом або "хвостом" (рис. 10.1). 

 

 

 
 

Рис. 10.1 Схематичне зображення 
молекули ПАР. 

 
Як правило, молекули ПАР мають таку будову: R−X, тобто складаються 

з однієї гідрофільної частини Х та однієї чи двох гідрофобних – (R) або (R1, 
R2). Гідрофобна частина представляє собою вуглеводневий ланцюг  

 3 2 2 2 2 n
n

R CH CH CH ... CH H CH      . 

Зазвичай, число атомів вуглецю приймає значення в інтервалі 6 < n < 20 . 
Усі фізико-хімічні властивості ПАР у колоїдній рідинній системі із са-

моорганізацією залежать від структури молекули ПАР [1, 2], але визначають-
ся в першу чергу співвідношенням розмірів гідрофобної та полярної групи, а 
не абсолютними їхніми розмірами. 

Головною властивістю ПАР є її здатність адсорбуватися на поверхнях а 
також і на міжфазних границях. Термін "міжфазна границя" прийнято відно-
сити до границі, що поділяє дві фази. Таким чином, існує п'ять різних міжфа-
зних границь: тверде тіло – пара; рідина - пара; тверде тіло - рідина; тверде 
тіло - тверде тіло; рідина – рідина. 

Рушійною силою адсорбції ПАР на поверхнях і на міжфазних границях є 
зменшення вільної енергії границі поділу фаз. Міжфазна вільна енергія, що 
віднесена до одиниці площі, дорівнює роботі, яку необхідно виконати для 
збільшення поверхні. Замість терміну "міжфазна вільна енергія на одиницю 
площі" використовують термін "міжфазний натяг". Так, поверхневий натяг 
води еквівалентний питомій вільній енергії границі між водою та повітрям. 
Якщо поверхня вкрита молекулами ПАР, то поверхневий натяг (або робота, 
що необхідна для збільшення міжфазної границі) зменшується. Чим щільніша 
упаковка молекулами ПАР на поверхні, тим більшим є зниження поверхнево-
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го натягу. І, зрозуміло, чим сильніша здатність ПАР акумулюватися на між-
фазних границях, тим вища ефективність ПАР.  

Адсорбція ПАР на поверхні залежить від будови молекул ПАР, а також  
від природи фаз, що контактують. Вибір ПАР, що є ефективною за певних 
умов, визначається функціями, які вона повинна виконувати в даній системі. 
Ефективна ПАР повинна мати низьку розчинність у рідинних фазах. Деякі 
ПАР (включаючи поверхнево-активні макромолекули) нерозчинні у воді і в 
неполярних рідинах і локалізуються лише на міжфазних границях. Такі ПАР 
ефективно знижують міжфазний натяг. 

ПАР здатна знижувати поверхневий або міжфазний натяг до певної 
межі, яка зазвичай досягається, коли в розчині починається процес самоор-
ганізації. Тобто другою важливою властивістю ПАР є їхня здатність до само-
організації в розчинах, тобто до створення так званих міцел. Міцелоут-
ворення можна розглядати як механізм, альтернативний адсорбції на міжфаз-
них границях, що приводить до усунення контакту гідрофобних груп з во-
дою, у результаті чого вільна енергія системи зменшується. Це надзвичайно 
важливе явище, оскільки властивості ПАР визначаються тим, в якій формі - 
міцелярній чи молекулярній - вони присутні в системі. Тільки молекулярно 
розчинені ПАР знижують поверхневий і міжфазний натяги. Міцели можна 
розглядати як певні резервуари для молекулярного ПАР.  

У водних рідинних системах самоорганізація відбувається при досить 
малих концентраціях ПАР, зазвичай у діапазоні (10-5÷10-2) моль/л. Концен-
трація, починаючи з якої інтенсивно виникають міцели, називаються критич-
ною концентрацією міцелоутворення (ККМ) і є однією з найважливіших ха-
рактеристик ПАР. Наявність такої величини означає, що в рідинній системі 
концентрація молекулярно розчиненої ПАР за жодних умов  не буде переви-
щувати ККМ. 

У живих організмах широко розповсюджені ПАР природного поход-
ження. Перш за все до них належать полярні ліпіди, які є основною складо-
вою мембрани клітини. У біологічних системах ПАР виконують різноманітні 
функції, наприклад слугують для розчинення деяких малорозчинних речовин 
(явище солюбілізації), виконують функції диспергаторів та емульгаторів то-
що. У біології широкого поширення набуває використання катіонних ПАР 
для виділення ДНК або РНК [3, 4], а також для впливу на фізичні властивості 
різноманітних білків [5]. 
 

10.2. Класифікація ПАР за полярними групами 
 

Розглянемо класифікацію ПАР за зарядом полярних груп. За цією кла-
сифікацією ПАР поділяють на аніонні, катіонні, неіонні та цвіттер-іонні [1]. 
До останньої групи належать молекули ПАР, що за нормальних умов містять 
у своєму складі обидва заряди. Як правило, ПАР одновалентні, однак зуст-
річаються двовалентні аніонні ПАР. Природа протиіона, що входить до скла-
ду полярної частини, суттєво впливає на фізико-хімічні властивості ПАР.  
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Аніонні ПАР. Для аніонних ПАР полярні групи зазвичай представлені 
карбоксилановими, сульфатними, сульфонатними та фосфатними групами. 
Протиіонами в цьому випадку є катіони Na+, K+, NH4

+,Ca2+ та різноманітні 
протоновані алкіламіни. Іони натрію та калію підвищують розчинність ПАР у 
воді, у той час як іони кальцію та магнію сприяють підвищенню розчинності 
ПАР в масляній фазі. Протоновані аміни та алкіламіни забезпечують роз-
чинність ПАР в обох фазах. Полярними групами в аніонних ПАР зазвичай 
слугують карбоксилатні, сульфонатні та фосфатні групи.  

Катіонні ПАР. Основна частина катіонних ПАР мають у складі поляр-
ної частини атом азоту, що несе позитивний заряд, тобто належать до амінів 
або четвертинних амонієвих сполук. Аміни проявляють властивості ПАР ли-
ше в протонованому стані, тому їх не можна використовувати при великих 
значеннях pH. Четвертинні амонієві сполуки не чутливі до pH. Аміни також 
більш чутливі до дії багатозарядних іонів. Зауважимо, що більшість повер-
хонь металів, мінералів, клітинних мембран тощо мають негативний заряд, 
тому основне використання катіонних ПАР пов’язано з їхньою здатністю ад-
сорбуватися на негативно заряджених поверхнях. 

Цвіттер-іонні ПАР. Молекули цвіттер-іонної ПАР мають дві протилеж-
но заряджені групи. Позитивний заряд практично завжди забезпечується 
амонієвою групою, а негативно заряджені групи можуть бути різні, най-
частіше це карбоксілат-іон. Оскільки сумарний заряд їхніх молекул дорівнює 
нулю, то вони не втрачають своїх фізико-хімічних властивостей навіть при 
наявності великої концентрації електроліту. 

Неіонні ПАР. У неіонних ПАР полярними групами можуть бути по-
ліефірні або полігідроксильні фрагменти. У більшості неіонних ПАР присутні 
оксіетиленові групи. Однією з особливостей неіонних ПАР є те, що на їхні 
фізико-хімічні властивості практично не впливають електроліти. 

Гідрофобні групи, як правило, складаються з вуглеводневих (алкільних 
або алкіларільних) радикалів, а також полідиметилсілоксанових або фторвуг-
лецевих груп. ПАР, що містять у своєму складі останні дві структури, особ-
ливо ефективні в неводних середовищах. 
 

10.3. Критична концентрація міцелоутворення 
 

При низьких значеннях концентрації ПАР знаходиться в розчині в моле-
кулярному стані, тому її властивості є аналогічними до властивостей роз-
чинів простих електролітів. Єдиною особливістю є зменшення поверхневого 
натягу розчином ПАР. При деякій більш високій концентрації, що є спе-
цифічною для кожної ПАР, спостерігаються незвичайні зміни. Наприклад, 
поверхневий натяг і осмотичний тиск стають майже постійними, у той час як 
розсіяння світла починає збільшуватися, а коефіцієнт самодифузії ПАР – 
зменшуватися. Ці дані вказують на молекулярну перебудову системи від мо-
лекулярного (або іонного) розчину ПАР до стану системи, в якому молекули 
ПАР самоорганізуються, тобто утворюється колоїдна система із самоор-
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ганізацією. Тут можна відзначити дві характерні особливості. Концентрація 
початку самоорганізації визначається досить чітко і тим точніше, чим довше 
алкільний ланцюг молекули ПАР. Утворені агрегати зазвичай спочатку ма-
ють сферичну форму. Ці агрегати називають міцелами. Концентрацію, при 
якій вони починають утворюватися, прийнято називати критичною концен-
трацією міцелоутворення (ККМ). Структуру такої міцели наведено на 
рис. 10.2 [6]. Існує два основні методи вимірювання ККМ: за допомогою  по-
верхневого натягу (рис. 10.3) або, як у випадку іонних ПАР, за допомогою 
кондуктометричного методу (рис. 10.4).  

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 10.2. Схема сферичної міцели  
на прикладі додецилсульфату  

натрію [6]. 

 
 

 

 

 
 

Рис. 10.3. Визначення ККМ за допомогою 
вимірювання поверхневого натягу в сис-
темі з ПАР [7]. 

 

Рис. 10.4. Визначення ККМ за допо-
могою кондуктометричного методу 
на прикладі рідинної системи з ані-
онною ПАР – ТМАДС [8]. 

 
Основна ідея вимірювання поверхневого натягу в системі полягає в то-

му, що при досягненні ККМ у системі з ПАР поверхневий натяг стає по-
стійним, оскільки концентрація молекулярно розчиненої ПАР залишається 
сталою (див. рис. 10.3).  
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Основна ідея застосування кондуктометричного методу для вивчення 
ККМ полягає в тому, що при утворенні в рідинній системі міцел на графіку 
залежності провідності від концентрації ПАР з’являється перегин, який і  
відповідає ККМ. На рис. 10.4 представлено графік залежності питомої про-
відності рідинної системи з аніонною ПАР (тетраметиламоній додецилсуль-
фату) від її концентрації в системі [8]. На графіках чітко простежується пере-
гин, якому  і відповідає ККМ.  

Оскільки значна кількість фізико-хімічних властивостей рідинних сис-
тем з ПАР чутливі до процесу міцелоутворення в системі, то існує чимало 
інших методів визначення ККМ. До таких методів належать, наприклад, ме-
тоди, що пов’язані з вивченням явища самодифузії, спектрів ЯMP або 
люмінісценції.  

ККМ суттєво залежить від структури ПАР та від термодинамічних умов 
в системі з ПАР.  

ККМ суттєво знижується зі збільшенням довжини алкільного ланцюга 
ПАР [8, 10], що може бути пояснено погіршенням розчинності ПАР із підви-
щенням довжини алкільного ланцюга. Як правило, ККМ знижується при-
близно у два рази в іонних ПАР (без домішок солі) і в три рази в неіонних 
ПАР при збільшенні алкільного ланцюга на одну метиленову групу.  

Зазначимо, що ККМ зростає з підвищенням температури [9]. У табл. 10.1 
наведено зміну ККМ від температури та довжини алкільного ланцюга. У таб-
лиці Сn відповідає позначенню вуглеводневого ланцюга з кількістю атомів 
вуглецю n, позначення ТАБ – триметиламонійбромід (гідрофільна частина). 
 
Таблиця 10.1. Залежність ККМ від довжини алкільного ланцюга та температури 

 

ККМ, ммоль/л T,°C С10ТАБ С12ТАБ С14ТАБ С16ТАБ 
25 67,6 15,4 3,79 0,955 
65 77,9 21,9 6,69 1,55 
95 93,6 34,2 9,83 2,61 

130 108 61,2 21,4 6,12 
160 174 86,6 39,4 13,03 

 
ККМ неіонних ПАР суттєво нижче від ККМ іонних ПАР. Співвідношен-

ня цих величин залежить від довжини алкільного ланцюга, причому ця різ-
ниця може складати два порядки. Для іонних ПАР вплив на ККМ природи 
полярної групи не настільки суттєвий. Як правило, ККМ катіонних ПАР зав-
жди трохи більша за ККМ аніонних ПАР [11].  

Величина ККМ суттєво залежить від природи протиіона [8]. Прості од-
нозарядні протиіони не впливають на ККМ, у той час як двозарядні зменшу-
ють її значення приблизно в чотири рази.  

Досить суттєво на ККМ впливають розчинені речовини. Найбільш важ-
ливе питання – це вплив домішок електролітів на ККМ іонних ПАР [12]. При 
цьому виявляється, що введення домішок призводить до зменшення ККМ. 
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Цей ефект зростає зі збільшенням довжини вуглеводневого ланцюга. Вплив 
доданої солі на ККМ суттєво залежить від величини заряду іонів.  
 

10.4. Термодинамічний опис процесу міцелоутворення 
 

Для того щоб система, молекули якої створюють агрегати, знаходилася в 
термодинамічній рівновазі, необхідно, аби хімічні потенціали всіх однакових 
молекул у різноманітних агрегатах були рівні. Це можна записати як [6]  

   0 0 0
1 1 2 2 3 3

1 1 1 1kTln X kTln X kTln X
2 2 3 3

              (10.1) 

або 

        N0
N N

kT Xln const , N 1,2,3,
N 2

         ,                   (10.2) 

де N  – це усереднений хімічний потенціал міцели з числом агрегації N, 0
N  

– стандартна частина хімічного потенціалу (усереднена вільна енергія на од-
ну молекулу) у міцелах з числом агрегації N, та XN – концентрація молекул 
ПАР з числом агрегації N (якщо N = 1, то 0

1  та X1 є відповідно хімічним по-
тенціалом та концентрацією мономерів у системі). 

Рівняння (10.1) можна отримати, використовуючи так звану модель дію-
чих мас [13]. З аналізу рис. 10.5 можемо записати, що ступінь переходу з мо-
номера в міцелу дорівнює 1 1k X , а ступінь переходу з міцели в мономер 
дорівнює N Nk (X N) .  

Відношення цих двох величин називається постійною рівноваги:  

                          0 0
1 N N 1K k k exp[ N( ) kT]     .                       (10.3) 

Запишемо рівняння для знаходження концентрації міцел з числом агре-
гації N :  

                     

N
0 0 MM M N

N
X ( )X N exp M
M kT

               
,                           (10.4) 

де M – будь-який стан міцели (або мономеру) з числом агрегації M (або 1). 
Тоді, покладаючи M = 1, отримаємо  

                       0 0 N
N 1 1 NX N{X exp[( ) kT]}   .                            (10.5) 

 

Повна концентрація ПАР в системі є:  

                              1 2 3 N
N 1

C X X X X




     .     (10.6) 
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Тоді рівняння (10.5) та (10.6) повністю опишуть молекулярний стан рі-
динної систем із точки зору наявності в ній процесів самоорганізації. 

 

 
 
 
 

Рис. 10.5. Агрегація мономерів 
у міцели [6]. 

 

10.5. Самоорганізація ПАР  
 
Як було зазначено вище, однією з основних характеристик ПАР є їхня 

здатність до самоорганізації [14 - 16] і утворенню міцел, візикул, ліпосом 
тощо. Найпростішим випадком самоорганізації ПАР у рідині є міцелоут-
ворення. Наведемо основні типи взаємодії, що призводять до виникнення 
міцел у системі. 

Гідрофобний ефект. Чимало органічних речовин (олія, парафіни) мають 
так званий водовідштовхуючий ефект, тобто вони не вбирають воду, не змо-
чуються водою та не розчиняються в ній. Гідрофобна частина ПАР, як прави-
ло, є алкільний ланцюг, тому має  і відповідні властивості. З фізичної точки 
зору це означає, що взаємодія гідрофобної частини з водою енергетично 
менш вигідна, ніж їхня взаємодія між собою. Тому молекули ПАР намага-
ються зменшити взаємодію з водою і створюють агрегати, які в центрі мають 
ізольовані гідрофобні частини, а з водою контактують гідрофільні "голови" 
таких амфіфільних молекул ПАР. Тому саме гідрофобний ефект є рушійною 
силою при створення міцел. У роботах [16, 17] були висунуті аргументи щодо 
впливу гідрофобного ефекту на процес міцелоутворення.  

Електростатичне відштовхування. Головні групи молекул ПАР мо-
жуть мати різну хімічну структуру та властивості. Як правило, їх поділяють 
на три групи в залежності від типу взаємодії: іонні; дипольні (в основному 
неіонні); цвіттер-іонні. 

В усіх трьох випадках діє електростатичне відштовхування, проте сили 
відштовхування будуть різні. Саме тому властивості іонних та неіонних 
міцел є різними. 

Поверхневий натяг. Існування поверхні між вуглеводневим ядром та 
водним розчином зумовлює виникнення поверхневого натягу, що заважає 
створенню відносно стійких агрегатів. 

Залежно від термодинамічних умов у рідинній системі з ПАР можливе 
утворення структур, що представлені на рис. 10.6.  
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Рис. 10.6. Структури сформовані ПАР 
унаслідок самоорганізації [1]. 

 
Почнемо зі сферичних міцел, 

внутрішня частина яких склада-
ється з вуглеводневих ланцюгів, а 
на поверхні розташовані полярні 
групи. Сферичні міцели характе-
ризуються низьким значенням 
критичного параметра упаковки, 
який є відношенням об’єму моно-
мера ПАР до його довжини та 
ефективної площі поперечного 
перерізу. При цьому радіус вугле-
водневого ядра близький до дов-
жини витягнутого алкільного ла-
нцюга.  
 

У рідинній системі з ПАР можуть утворюватись циліндричні міцели, 
внутрішня частина яких утворена вуглеводневими ланцюгами, а поверхня - 
полярними групами. Поперечний переріз вуглеводневого ядра за величиною 
близький до поперечного перерізу сферичних міцел.  

 

Молекули ПАР можуть групуватися в бішари, що утворюють ламелярні 
рідкокристалічні фази. Такі бішари мають товщину вуглеводневих прошарків, яка 
становить ~ 80 % від довжини двох витягнутих алкільних ланцюгів.  

 

Звернемо увагу на обернені міцели, які мають ядро з води, оточене полярними 
групами ПАР. При цьому алкільні ланцюги разом з неполярним розчинником 
утворюють неперервне середовище. Як і звичайні міцели, обернені міцели за пев-
них умов можуть перетворюватися на циліндричні обернені міцели.  

 

Більш складною є біконтинуальна структура ПАР, у якій молекули ПАР агре-
говані у плівки, що характеризуються двома різними значеннями кривизни проти-
лежного знака. 

 

Не менш складними за структурою є везикули, які побудовані з бішару, по-
дібного до бішару у ламелярній фазі. При цьому вода утворює і внутрішнє ядро, і є 
зовнішнім середовищем для везикул. Везикули можуть мати різну форму. Існують 
також обернені везикули. 

Системи, що містять ПАР, можна класифікувати на гомогенні (або од-
нофазні) та гетерогенні (що складаються з двох або більше фаз) [1, 2]. Одно-
фазні системи у свою чергу можна поділити на ізотропні розчини, тверді та 
рідкокристалічні фази. Для твердих кристалічних фаз характерні як далекий, 
так і ближній порядок, однак ступінь ближнього порядку залежить від виду 
фази. Ізотропні розчини характеризуються відсутністю порядку на ближніх і 
далеких відстанях, у той час як у рідкокристалічних фазах (або мезофазах) 
немає ближнього порядку, але існує певний порядок на значних відстанях. І 
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ізотропні розчини, і рідкокристалічний стан є рідинними системами (див. 
класифікацію рідкого стану у вступі). 

Структура молекули ПАР суттєво впливає на агрегати, що утворюються 
у рідинних системах з ПАР. Як було зазначено вище, для опису агрегатів, що 
утворилися внаслідок самоорганізації ПАР, вводять так званий критичний 
параметр упаковки (КПУ). На рис. 10.7 представлено геометричний зміст 
цього параметра, який можна визначити через об’єм v одного мономеру ПАР, 
довжину цього мономеру l та ефективну площу a поперечного перерізу мо-
номеру:  

                                                   vКПУ
la

 .                                         (10.7) 

Зробимо оцінки КПУ для згаданих структур. Як правило, гідрофобна ча-
стина є алкільний ланцюг, тобто має формулу Н(СН2)n. У роботі [18] були 
зроблені оцінки для визначення об’єму та довжини алкільного ланцюга. По-
вний об’єм алкільного ланцюга визначається як  

                          2
0v (2,74 2,69n) 10    (нм3),                         (10.8) 

де n – кількість атомів вуглецю в ланцюгу, доданок 2,74 виникає внаслідок 
того, що об’єм (СН3) – групи приблизно вдвічі  більше за об’єм (СН2) – групи.  
 

 
 
 

 

 
Рис. 10.7. Критичний параметр 

упаковки [1, 6]. 
Рис. 10.8. КПУ та структури, 

що відповідають їм [1]. 
 

Максимальна довжина алкільного ланцюга 0l  визначається як  
 

                                      0l 0,15 0,1265n   (нм).                             (10.9) 
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Для сферичної міцели, радіус якої приблизно дорівнює довжині витягну-
того алкільного ланцюга, легко визначити в ній кількість молекул ПАР, поді-
ливши значення повного об’єму на об’єм алкільного ланцюга або площу по-
верхні міцели на площу поперечного перерізу молекули ПАР, тобто  

                        
3 2

0 0

4 l 4 ln
3v a
 

  ,   звідки   0 0l 3v a .                 (10.10) 

Врахуємо, що 0l l , тоді умовою виникнення сферичних міцел є  

                                          0

0 0

v 1КПУ
l a 3

  .                                      (10.11) 

Якщо розглянути циліндричну міцелу з довжиною Н та радіусом l, тоді з 
тих самих оцінок маємо  

2

0 0

l H 2 lH
v a

 
 ,   тобто   1КПУ

2
 .                       (10.12) 

На рис. 10.8 представлено різноманітні структури, що можуть бути ство-
рені внаслідок самоорганізації молекул ПАР у рідинних системах, та відпо-
відні їм значення КПУ. Однак такий геометричний аналіз є лише першим на-
ближенням до розуміння процесу самоорганізації молекул ПАР. Реальна 
структура, що реалізується, є результатом балансу між полярними і неполяр-
ними частинами молекули ПАР.  

Вплив структурних параметрів молекули ПАР на процесс міцелоутво-
рення вивчений досить детально.  

У [19, 20] методом малокутового розсіяння нейтронів було детально 
вивчено процес міцелоутворення в системі з неіонними ПАР. Було показано 
зменшення розмірів міцел при підвищенні концентрації солі. У роботі [21] 
методом малокутового розсіяння нейтронів було досліджено вплив домішок 
солі на міцелоутворення в системі з неіонною ПАР. Продемонстровано, що 
при додаванні домішок солі в рідинну систему з неіонною ПАР на міцелах 
виникає заряд. Показано, що при збільшенні концентрації домішок солі в 
системі розміри міцел зменшуються, у той час як в іонних ПАР розміри на-
впаки збільшуються. У роботі [22] авторами було досліджено процес міцело-
утворення в рідинній системі з неіонною та іонною ПАР. Показано, що 
збільшення концентрації іонної ПАР по відношенню до неіонної приводить 
до зменшення розмірів міцел. 

Вплив довжини алкільного ланцюга на структуру міцелярних утворень у 
системі з катіонною ПАР досліджено також методом розсіяння світла [23]. 
Показано, що підвищення довжини алкільного ланцюга підвищує розміри 
агрегатів.  

Вплив структури "голови" катіонної ПАР на процес міцелоутворення в 
системі було досліджено методом малокутового розсіяння нейтронів [24, 25]. 
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Показано, що розміри міцел суттєво залежать від природи протиіона, а змен-
шення розмірів полярної голови призводить до зменшення розмірів агрегатів 
та до підвищення заряду міцели. 

 

Структура гідрофобної частини та її розміри суттєво впливають на 
структуру міцел. У [26] досліджено вплив довжини спейсера катіонної ПАР з 
двома алкільними групами на структурні параметри міцел. У роботі проде-
монстровано, що зі збільшенням довжини спейсера, а отже, і розмірів гідро-
фобної частини, збільшується число агрегації міцели та зменшується ступінь 
їхньої дисоціації. 

 

Вплив різноманітних домішок рідин, таких як спирт, пентанол тощо, на 
процес міцелоутворення у водних розчинах ПАР було досліджено методом 
малокутового розсіяння нейтронів у роботах [27, 28]. Показано, що домішки 
суттєво впливають на розміри міцелярних утворень. 

 

У [28, 29] методом малокутового розсіяння нейтронів було вивчено 
вплив домішок солі на міцелоутворення в системі з іонними ПАР на прикладі 
аніонної ПАР – натрій додецилсульфату та катіонної ПАР – додецилтримети-
ламоній броміду. Нейтронні дані були оброблені в рамках моделі "ядро – 
оболонка" без врахування електростатичної взаємодії між міцелами, але в 
припущенні, що міцели в системі є полідисперсними. Показано значне зро-
стання числа агрегації в системі при додаванні солі в систему. Число агре-
гації для аніонної та катіонної ПАР при підвищенні концентрації солі від 0  
до 1000 ммоль/л зросло більш ніж у 2 рази. 

 

За допомогою квазіупружного розсіяння світла вивчено вплив тиску на 
розміри міцелярних утворень n-алкілтриметиламоній бромідів (n = 12÷18) 
[30]. Було показано, що тиск практично не впливає на розміри міцел при ма-
лих значеннях довжини алкільного ланцюга (n = 12, 14). При цьому за висо-
ких значень (n = 16, 18) вплив тиску на розміри міцел є суттєвим. За кімнат-
них температур (20÷40)°C спостерігалось зменшення розмірів міцел. При 
більш високих температурах – (50÷60)°С – спостерігалось збільшення роз-
мірів міцел при підвищенні тиску в системі.  

 

У роботах [31, 32] було показано, що при підвищенні тиску та зниженні 
температури зменшуються розміри міцел у рідинній системі з катіонною 
ПАР.  

 

Вплив температури на міцелоутворення в рідинній системі з тетрадецил-
триметиламоній бромідом було досліджено методом малокутового розсіяння 
нейтронів у роботі [33]. У ній виявлено зменшення числа агрегації в міцелі та 
збільшення ступеня дисоціації міцели при збільшенні температури.  
 

10.6. Теорія Дебая - Хюккеля для взаємодії заряджених частинок 
 

У 1923 р.є Дебай та Хюккель [34] запропонували просту модель для 
електростатичного потенціалу, що створює макроіон у розчині електроліту. 
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Якщо деякий заряд розподілений у просторі з густиною  (x, y, z), то 
електростатичний потенціал буде пов’язаний з просторовим розподілом заря-
ду виразом 

2 2 2

0 0 2 2 2U(x, y, z) U(x, y, z) (x, y, z)
x y z

               
,  (10.13) 

де   – діелектрична проникність середовища; 0  – діелектрична константа 
середовища;    – оператор Лапласа.  

Перейдемо до сферично симетричної системи, тоді задача дещо спро-
щується, і оператор Лапласа набуває вигляду:  

                                        
2

2
1 (rU(r))
r r


 


.                                          (10.14) 

Нехай розподіл іонів навколо центрального іона, який знаходиться в 
центрі координат, відповідає розподілу Больцмана  

                              0 Б(r) Zc exp ZU(r) k T   ,                             (10.15) 

де Z – заряд іона, kБ – стала Больцмана. Запишемо рівняння Пуассона  

            
n

0 i 0i i Б
i 1

U(r) Z c exp Z U(r) k T


     ,            (10.16) 

де Zi – заряд іона i-го сорту; Т – температура; c0i – концентрація іонів на не-
скінченному віддаленні.  

Для того аби розв’язати це нелінійне рівняння, підставимо розклад ек-
споненти в ряд: x 2e 1 x x 2    . Тоді отримаємо рівняння  

                                            2U(r) U(r)   ,                                       (10.17) 

де   – так званий обернений радіус затухання Дебая:  

                                          
2

0i i2

0 Б

c Z

k T
 


 .                                       (10.18) 

У результаті маємо рівняння для електростатичного потенціалу:  

                    
0

exp (r d)ZU(r)
4 (1 d) r

             
,                  (10.19) 

де d – діаметр іона. 
З рівняння (10.19) випливає, що потенціал навколо макроіона не спадає 

за законом 1r , а зменшується як exp( r) r . Іншими словами електроста-
тична взаємодія має менший радіус дії, який залежить від параметра  . Па-
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раметр   суттєво залежить від концентрації солі та від зарядів іонів. Отже, 
центральний іон притягує до себе іони з протилежним до нього знаком заряду 
та відштовхує з однаковим, створюючи таким чином ефективне екранування 
взаємодії.  
 

10.7. Фазова діаграма та точка Крафта 
 

Розчинність ПАР суттєво залежить від температури, особливо у випадку 
іонних ПАР. Розчинність ПАР може бути незначною при низьких температу-
рах, але при досягненні певної температури вона може змінюватись на поря-
док (рис. 10.9). Така залежність розчинності ПАР носить назву явища Крафта 
[1], а температура початку різкого зростання розчинності називається точкою 
Крафта, чи температурою Крафта. Ця температура може суттєво змінюватися 
при незначних варіаціях розмірів молекул ПАР.  

 

 

Рис. 10.9. Фазова діаграма ПАР. 
 
 
 

Відомо, що температура Краф-
та підвищується при збільшенні дов-
жини алкільної частини і суттєво 
залежить від природи полярної гру-
пи молекули ПАР та протиіона. До-
давання солі, як правило, приводить 
до зростання температури Крафта.  

 

Ефект Крафта можна пояснити одночасним проявом температурної за-
лежності молекулярної розчинності ПАР та температурної залежності ККМ.  

 

При зворотному переході через лінію Крафта спостерігається структур-
ний перехід з міцелярної колоїдної рідинної системи в суспензію з кри-
сталітами - преципітатами (від лат. praecipitatio – стрімке падіння), тобто 
відбувається процес утворення твердої фази в рідинній системі. Структура 
преципітатів складається з великої кількості бішарових утворень ПАР, які 
розташовані один за одним та мають проміжки води між собою [35]. На 
рис. 10.10 представлено ті структури, що знаходяться у рідинній системі з 
катіонною ПАР під час структурного переходу. 

 

Як бачимо, у системі присутні як міцели, так і кристаліти. За своїми 
розмірами кристаліти значно більші, ніж міцелярні утворення. Перші до-
слідження структурного переходу “колоїдна рідинна система – суспензія з 
кристалітами” під впливом тиску та температури були проведені за допомо-
гою раманівської спектроскопії [36, 37]. Автори спостерігали збільшення 
температури переходу при підвищенні тиску в системі. 
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У роботах [38, 39] оптичним методом було вивчено вплив концентрації 
ПАР на залежність тиску від температури на кривій співіснування фаз. Ре-
зультати показали, що при підвищенні концентрації ПАР лінія рівноваги фаз 
зміщується в бік менших тисків або більших температур. 
 

 

Рис. 10.10. Агрегати, що утворюються в 
системі з катіонною ПАР під дією тиску.  
 
 
        У роботах [40, 41] за допомогою 
методу малокутового розсіяння нейт-
ронів та методу раманівської спектро-
скопії було досліджено структурний 
перехід з міцелярної колоїдної рідин-
ної  системи у суспензію з кристаліта- 
 

ми длякатіонної ПАР – тетрадецилтриметиламоній броміду. На основі отри-
маних даних була побудована залежність тиску від температури на лінії 
співіснування фаз. Показано ефективність методу малокутового розсіяння 
нейтронів для вивчення структурного переходу. У роботі [40] до рідинної си-
стеми з тетрадецилтриметиламоній бромідом було додано домішки солі. При 
цьому спостерігався зсув кривої співіснування фаз при додаванні домішок 
солі в систему.  

З наведених літературних даних випливає, що властивості міцелярних 
рідинних систем вивчені досить детально. Проте основна частина робіт при-
свячена аніонним або неіонним ПАР. Відкритим залишається питання про 
вплив домішок солі на структурні переходи в рідиних системах із самоор-
ганізацією.  
 

10.8. Розсіяння нейтронів колоїдною рідинною системою 
 

Колоїдну рідинну систему можна представити як групу частинок, що 
вкраплені в матрицю-розчинник. Тоді густину розсіяння частинок можна за-
мінити на так званий контраст у розсіянні [42]. 

 

Уведемо функцію розподілу частинок за розмірами ND (R)  [42] таку, що 

ND (R)dR  відповідає кількості частинок, що мають розміри в межах 
R (R dR)  . Загальний усереднений формфактор для такої системи має 
вигляд  

 

                        2 2 2
0 N

0

F (q) F (q,R) D (R)m (R)dR



  ,                 (10.20) 
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де 2
0F (q,R)  – усереднений пронормований формфактор частинок розміру 

R  0[F (0,R)] 1 . Функція m(R)  пов’язує вибраний ефективний розмір з по-
вною довжиною розсіяння частинки. 

Для випадку ізотропної полідисперсної системи, коли частинки мають 
однакову форму, але різні розміри, отримуємо  

                            2 2
0 N

0

F (q) i (qR)D (R)m (R)dR



  ,                       (10.21) 

де 0i (qR)  – усереднений по всіх орієнтаціях пронормований формфактор ча-
стинки.  

Таким чином, задачу про визначення розсіяння полідисперсною систе-
мою можна розв’язувати за допомогою розсіяння окремою частинкою але 
тільки в разі, якщо функція розподілу за розмірами відома. На практиці, як 
правило, проводять пошук функції розподілу за розмірами, якщо відома фор-
ма частинки (тобто відомий формфактор 0i (qR) ).  

Інтенсивність розсіяння для системи частинок можна визначити як 
 

I(q) nP(q)S(q) , 
 

де 0n N / V  – концентрація частинок в розчині; P(q)  – функція, що нале-
жить до кожної частинки та пов’язана з її формфактором співвідношенням 

2P(q) F(q) , де F(q)  – формфактор, а S(q)  – структурний фактор, який 
описує просторовий розподіл центрів мас частинок.  

Розділення цих двох факторів не завжди є можливим, проте може бути 
зроблене за умови виконанні певної гіпотези [43]. Зазвичай для того, аби 
відділити структурний фактор від формфактора, проводять вимірювання для 
дуже розбавлених розчинів, коли взаємодією розчиненої речовини з розчи-
ном, а також структурними особливостями системи можна знехтувати. Тоді 
вважають, що S(q) 1 .  

Для колоїдних взаємодіючих заряджених частинок структурний фактор 
вносить значний внесок в інтенсивність розсіяння нейтронів. Нагадаємо, що 
при обчисленні структурного фактора виникає чимало труднощів, оскільки 
навіть для монодисперсних сферичних частинок із заданою взаємодією між 
ними, структурний фактор відомий лише в певних наближеннях. 

Для структурного фактора S(q)  маємо вираз  
 

                 1 3S(q) 1 v (g(r) 1)exp(i r )d ,rq       
                  (10.22) 
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                1 2sin(qr)S(q) 1 4 v (g(r) 1) r dr ,
qr

  
    

                 (10.23) 

де g(r)  – парна кореляційна функція; v  – об'єм, що припадає на одну части-
нку. Формула (10.23) відповідає ізотропному випадку.  

Для випадку заряджених колоїдних частинок при описанні їхньої взає-
модії слід використовувати екрануючий потенціал Кулона  

                
2 2

0 0
exp( (r d))U(r) d , r d;

r

U(r) , r d,

        

              (10.24) 

де d  – діаметр частинок; r  – відстань між іонами;   – діелектрична проник-
ність середовища; 0  – діелектрична константа середовища;   – обернений 
радіус Дебая; 0  – поверхневий потенціал міцели, що має заряд Z :  

                                       0
0d(2 d)

Z
 

  
.                                   (10.25) 

 

Обернений радіус Дебая   у формулах (10.24) та (10.25) можна визна-
чити за допомогою іонної сили J  рідинної системи за формулою [6]  

                                             
1/2

Б

2

0

2Je ,
k T

 
     

                                   (10.26) 

де e  – заряд електрона; Бk  – стала Больцмана; T  – температура. 
Для міцелярних рідинних систем іонна сила J  пов’язана [44] зі ступенем 

дисоціації  , концентрацією ПАР у рідинній C  та ККМ ккмC  виразом 

                                            ккм
1J C C
2

   .                                    (10.27) 

Для екрануючого потенціалу Кулона відомо кілька наближень, які вико-
ристовуються при знаходженні структурного фактора S(q) . Так, використо-
вуються наближення випадкової фази або середньосферичне наближення 
[45, 46]. Вони майже збігаються і обидва дають аналітичний розв’язок для 
S(q) . Розв’язок наближення випадкової фази формується з використанням 
потенціалу жорстких сфер з ефективним діаметром d . Тут електростатична 
взаємодія враховується шляхом додавання збурення. Далі обраховується 
пряма кореляційна функція системи як сума прямої кореляційної функції 
розчину, який складається з твердих сфер 0c (q) , та трансформації Фур’є до-
даного електростатичного потенціалу (10.24).  
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                                0 Бc(q) c (q) U(q) / k T  .                              (10.28) 
 

Це призводить до простого аналітичного вигляду c(q)  [47] 

2
0Nc (q) (A(sin x x cos x) B[(2 x 1)x cos x 2sin x 2 x]        

3 2 2 4 3( A 2)[24 x 4(1 6 x )sin x (1 12 x 24 x )x cos x]) / x       , 

 (10.29) 

де x qd ; N  – кількість молекул в агрегатах;   – об’ємна частка ПАР; A та 
B – коефіцієнти, що залежать від об’ємної частки ПАР у системі 

                   
2

4
(1 2 )A 24
(1 )
 

 


,     
2

4
(2 )B 36
(1 )


 


,                  (10.30) 

Тоді  

                      
2
0
2 2Б Б

NU(q) 24 d (x cos x dsin x)
k T x(x ( d) )k T

  


 
.                   (10.31) 

Таким чином, структурний фактор колоїдної системи можна обрахувати, 
знаючи пряму кореляційну функцію  

                                          1S(q)
1 Nc(q)




.                                        (10.32) 

У більш загальному випадку моделювання заряджених колоїдів потрібно 
застосовуючи середньосферичне наближення.  
 

10.9. Теорія розсіяння нейтронів у рідинних системах з макроіонами 
 

Жан-П’єр Хансен та Джон Хайтер запропонували [48] перемасштабова-
не середньосферичне наближення для розрахунку структурного фактору за-
ряджених колоїдних рідинних систем. В цій моделі розчин розглядається як 
однокомпонентна плазма сферичних макроіонів, що мають однаковий скін-
ченний розмір та однаковий заряд, а протиіони та молекули розчину розгля-
даються як екрануюча матриця. Від’ємна частина потенціалу не враховуєт-
ься, тому що енергія електростатичного відштовхування значно більша у по-
рівнянні з тепловими коливаннями на міжчастинкових відстанях. Відштов-
хуючий потенціал двох ідентичних макроіонів з діаметром d  дорівнює 

 

                       2 2
0 0d exp (r d)U(r) , r d

r
    

  ,                (10.33) 
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де d  – діаметр частинок; r  – відстань між іонами;   – діелектрична проник-
ність середовища; 0  – діелектрична константа середовища;   – обернений 
радіус Дебая; 0  – поверхневий потенціал макроіона, що має заряд Z :  

                                        0
0

.
d(2 )

Z
d

 
 

                                        (10.34) 

Переходячи до безрозмірних величин  

                                      x r / d, k d   ,                                         (10.35) 

маємо 
                               U(x) exp( kx) / x, x 1     ,                           (10.36) 

 

де 1 2
Б 0 0(k T) , exp(k) d       . Тут   має сенс контактного потенціа-

лу двох макроіонів в одиницях енергії теплового руху.  
Потенціал взаємодії всередині макроіона приймається за нескінченність 

                                        U(x) , x 1   ,                                     (10.37) 

тобто додатна частина доповнюється потенціалом "виключеного об’єму". Для 
розрахунку прямої кореляційної функції c(x)  та структурного фактора S(q)  
необхідно розв’язати рівняння Орнштейна - Церніке 

                              3h(x) c(x) nd h( x y )c(y)dy       .                    (10.38) 

Згідно з середньосферичним наближенням для того, аби розв’язати 
рівняння Орнштейна - Церніке необхідно додати граничні умови [49]  

        
c(x) U(x), x 1

h(x) g(x) 1 1, x 1
      

,          (10.39) 

де h(x)  – повна кореляційна функція, а g(x)  – радіальна функція розподілу.  
Замкнена система рівнянь (10.38) та (10.39) має аналітичний розв’язок, 

але за умови малих концентрацій розв’язок цих рівнянь приводить до не-
фізичного результату g(x) 0 . Це пов’язано з тим, що для колоїдних рідин-
них систем кулонівська енергія взаємодії значна, і при нещільній упаковці 
макроіонів "виключений об’єм" забезпечує кулонівське відштовхування.  

Для того щоб уникнути такого розв’язку, була запропонована [48] про-
цедура перемасштабування і середньосферичне наближення було модернізо-
вано в перемасштабоване середньосферичне наближення.  

Ідея нової моделі полягає в збільшенні діаметра макроіонів d  до деякого 
ефективного діаметра d  при фіксованій енергії взаємодії k 2 U(r)    та 
при деякому середньому значенні відстані між двома макроіонами: 
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1/33r 2a 2( n)4   . Нехай s d / d , тоді ми маємо структурний фактор 

S(d , ,k )    для перенормованої системи, а "нормальний" структурний фактор 
S(d, ,k)  можна отримати за допомогою оберненої заміни.  

Реалізація перенормування проводиться в такий спосіб: при розв’язанні 
системи рівнянь (10.38) та (10.39) необхідно знайти величину парної коре-
ляційної функції  

                     ССН
d ПССН

d

0, d d
g (r d)

0, g (r d ) 0

       
.                  (10.40) 

Якщо величина ССН
dg (r d)  є позитивною, то результат є фізичним і в 

перемасштабуванні немає необхідності. Якщо ж величина ССН
dg (r d)  є не-

гативною, то слід використовувати процедуру перемасштабування. У такому 
випадку слід знайти значення парної кореляційної функції для нового ефек-
тивного діаметра d  через значення контактного потенціалу  , але при цьо-
му значення енергії взаємодії k  залишаємо незмінним на кожному кроці 
ітерації.  
 

10.10. Методика розв’язання рівняння Орнштейна - Церніке 
 

Для системи сферичних міцел потенціал взаємодії може бути представ-

лений у вигляді 0 1u(r) u (r) u (r)  , де 0
, r d

u (r)
0, r d

   
 – потенціал 

відштовхування жорстоких сферичних ядер, а 1u (r)  – потенціал електроста-
тичної взаємодії двох макроіонів [50]. Схематичний вигляд потенціалу пред-
ставлено на рис. 10.11.  

 

 

 
 
 
 

Рис. 10.11. Схематичне зображення 
потенціалу взаємодії двох сферичних 
міцел.  

 

Звернемо увагу на те, що функції Больцмана 0e (r)  та Майєра 0f (r)  для 
потенціалу виключеного об’єму 0u (r)  діють як проєкційні оператори на об-
ластях r d  та r d  відповідно:  
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                                  0 0
0, r d

e (r) exp u (r)
1, r d

    
,                    (10.41а) 

                             0 0
1, r d

f (r) 1 e (r)
0, r d

     
.                       (10.41б) 

Ці функції відповідають першій умові для проекційних операторів на 
всій області 

                                              0 0f (r) e (r) 1   ,                                (10.42а) 
 

та практично повністю задовольняє другу умову  

                                                0 0f (r) e (r) 0   .                                (10.42б) 

Запишемо кореляційні функції у проекційній формі. Введемо непряму 
кореляційну функцію t(r) h(r) c(r)  . Тоді для моделі твердих сфер [50] 
маємо  

                                               0c(r) f (r) 1 t(r)  .                             (10.43) 

Для визначення c(r)  за межами ядра можна ввести функцію T(r) :  

                                   0 0c(r) f (r)[1 t(r)] e (r)T(r)   .                     (10.44) 

Якщо врахувати співвідношення g(r) c(r) 1 t(r)   , то маємо 

                                        0g(r) e (r) 1 t(r) T(r)   .                        (10.45) 

Далі для знаходження кореляційних функцій використовується така схе-
ма: для функції T(r)  обираємо наближення, а непряму кореляційну функцію 
t(r)  знаходимо з рівняння Орнштейна - Церніке.  
 

10.11. Теорія розсіяння нейтронів в іонних розчинах із макроіонами 
різних сортів 

 
Ідея цієї теорії полягає в тому, що одразу записується система багатоко-

мпонентних рівнянь Орнштейна - Церніке, які включають кореляційні функ-
ції макроіонів та протиіонів, а потім, з метою отримання ефективного одно-
компонентного рівняння лише для макроіонів, вона спрощуються [51]. За 
макроіони обирають заряджені об’єкти, для яких розміри відстані між ними 
значно більші за відстані ніж протиіони.  

Запишемо багатокомпонентне рівняння Орнштейна - Церніке в оберне-
ному просторі для випадку кулонівських сил в обмеженій системі 

                        ij ij k ik kjh (q) c (q) n c (q)h (q)    .                           (10.46) 
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Пряму кореляційну функцію задамо у вигляді 

                  
2

i j i j
ij ij ij

ij

Z Z e d d
c (r) , r d

r 2
         

,                       (10.47) 

і виконаємо перетворення Фур’є 

3 2
ij ij ij

0

sin(qr)h (q) exp( iqr)h (r)d r 4 r h (r)dr
qr



    
  ,          (10.48) 

де ijh (r)  – повна кореляційна функція між частинками i  та j ;   – діелектри-
чна проникність розчину. Позначимо індексом 0 макроіони, а індексами 1, 2, 
... – інші частинки. Тоді ефективне однокомпонентне рівняння Орнштейна - 
Церніке набуде вигляду:  

                          eff eff
00 00 0 00 00h (q) c (q) n c (q)h (q)    ,                          (10.49) 

а ефективна однокомпонентна пряма кореляційна функція в оберненому про-
сторі буде мати вигляд 

                           
1Teff

000 00 0c (q) c (q) c I c c
     

  ,                          (10.50) 

де 0c  – це матриця-стовпчик з елементами 

                                0 i 0 i0(c ) n c (q), i 1,2,3,...  ,                          (10.51) 

а c  – матриця з елементами 

                               ij i j ij(c) n n c (q), i 1,2,3, ...  .                       (10.52) 

Перший доданок у виразі для ефективної кореляційної функції враховує 
взаємодію макроіонів з іонами, а другий відповідає за іон-іонну взаємодію:  

                                   
2

i j s
ij ij

Z Z e
c (r) c (r)

r
 


,                                (10.53) 

де доданок s
ijc (r)  описує відхилення прямої кореляційної функції для части-

нок i та j від кулонівського потенціалу. Надалі будемо вважати розмір всіх 
іонів малим у порівнянні з характерними розмірами макроіона 
( id 0, i 1, 2, 3, ...  ). З наближення випливає 

                    

s
00 0
s
oi 0
s
ij

c (r) 0, r d ;
c (r) 0, r d ;
c (r) 0, r 0, i, j 0.

       

                        (10.52) 
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Використовуючи співвідношення (10.52), отримуємо 

     

2
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0 i 0i
eff s s 2 i 0
00 00 0i 2 2

i 0

c
c (q) c (q) (c )

q




       
  








   ,            (10.53) 

де константи  

                             
2 2

i i
i

4 e n Z , i 1, 2, 3, ...
      

,                     (10.54) 

                  
2 2 2

0 0 03 2
0 0 0

0 Б

24 Z e 8 e Z n, d n ,
d 6 k T

   
     

 
            (10.55) 

не залежать від q, тобто не створюють труднощів для побудови оберненого  
перетворення Фур'є при розрахунку ефективної кореляційної функції в пря-
мому просторі поза ядром макроіона. Враховуючи попередні вирази для кон-
стант, перший та другий доданок (10.53) поза ядром дадуть нульовий внесок. 
Тоді маємо 
 

                 
22

i j 0s
oi

0

Z Z e1 8 e dc (r) , r
1 d r 2

 
   

  
,              (10.56) 

                              0

0

d 3,
1 d 1
  

   
  

,                             (10.57) 

 
де   потрібно розглядати як узагальнену постійну затухання Дебая, що вра-
ховує внесок як протиіонів так і макроіонів. Її можна знайти за формулою  

                                  
2

02 2
2

0
4

(1 d )


   
 

.                             (10.57) 

Тоді  
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oi i i3 2

sin(qR) Rc (q) C D cos(qR)
q q

  ,                      (10.58) 

 

де константи Ci та Di задаються виразами 
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а R – радіус макроіона. Далі маємо  

                           
2 2 r
0eff 2

oo 0
Z e ec (r) X , r d

r


 


,                       (10.59) 

де  X ch( R) U R ch( R) sh( R)         та 3 3U ( R) ( R)      .  
Розглянемо граничний випадок сильного розведення розчину 0n 0 :  

             
0

0

d /2

n 0 0

elim X
1 d / 2







,    

0

eff
00 Rn 0

lim c (r) U (r)


 ,            (10.60) 

де RU (r)  – потенціал, що використовується у методі Хайтера - Пенфольда 
(10.33). Фактично це означає, що у випадку сильно розведеного розчину 
( 0n 0 ) пряма кореляційна функція дорівнює від’ємній частині потенціалу 
в одиницях  , а вираз (10.60) відповідає більш загальному випадку скінчен-
них концентрацій.  

Про застосування наведених теорій для обговорення даних про малоку-
тове розсіяння нейтронів йдеться в роботах [52 - 55].  
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11. ДІАГНОСТИКА МІЦЕЛОУТВОРЕННЯ В РОЗЧИНАХ 
НЕІОНОГЕННИХ ПАР 

 
11.1. Дослідження міцелярних розчинів неіоногенних ПАР 

у воді й водно-сольових розчинах 
 

При вивченні систем за допомогою малокутового розсіяння більш до-
цільно одержання кривих розсіяння, у яких внесок структурного фактора 
мінімальний (близький до 1). Як правило, для систем слабко взаємодіючих 
часток ця умова може бути виконана при розведенні таких систем, як міце-
лярні, до області ККМ. Для досліджень були використані ПАР з класу 
неіоногенних ПАР, а саме оксиетиловані диізононілфенол (ОДНФ) і 1, 1, 
3, 3 – тетраметилбутилфенол (тритон Х-100). Крім того, використовували-
ся і іонні (катіонні) ПАР, а саме – тридецилпириданіум бромід (ТПБ). 

ОДНФ (C9Н19)2С6Н3(ОС2Н4)ПОН був синтезований в Інституті бiоорганічної 
хімії і нафтохімії НАН України і має такі властивості [3]: кількість оксиети-
лованих ланок п = 20 є сумішшю двох рівних частин 2,4- і 3,4-дизононіл 
фенолів; кількість С10 алкільних ланцюгів не перевищує один мольний 
відсоток; ККМ у водяних розчинах знайдена за допомогою вивчення по-
верхневого натягу – 5,06·10–5 моль/л при 20 °С; температура помутніння 70,8 
°С; міжфазний натяг на границі «олія – ПАР – вода» – 10-2 – 10-5 мН/м. 

Тритон Х-100 С8Н17С6Н4(ОС2Н4)ПОН виготовлений фірмою Rohm and 
Haas, USA, де n - 9-10; ККМ у водяних розчинах 2,4-10-4 моль/л при 20 °С; 
температура помутніння – 62 °С [4]. 

ТПБ С13Н27С5Н5NВг виготовлений заводом РІАG (Київ) і очищений 
від алкоголю багаторазовою перекристалізацією до постійного значення 
ККМ –5·10-3 моль/л при 20 °С 

Використовувана графітизована сажа (99 % В) площею поверхні, яка 
знайдена за методом БЕТ [5] по адсорбції азоту 105 м2/г і густиною – 1,98 ± 
0,02 кг/л, була отримана нагріванням термічної сажі в середовищі аргону у 
ВНІІ Технічного вуглецю (Омськ, Росія). 

Використовувалися як неорганічні солі бромід і хлорид натрію, в 
яких містилось 99 мольних відсотків активної речовини. 

Для виготовлення розчинів використовувалась двічі дистильована лег-
ка і важка вода (фірма "Ізотоп" (Росія) 98 % D). 

Як було відзначено в розділі 10, неіоногенні ПАР здатні створювати на 
границі поділу «вода – ПАР – вуглеводень» низькі і наднизькі міжфазні натя-
ги [6]. Структура міцел, створених із молекул неіоногенних ПАР з двома 
алкільними ланцюгами, вивчена недостатньо повно і наразі не існує по-
рівняння з аналогічними речовинами, які складаються з одного алкільного 
ланцюга.  

Сіль є необхідною добавкою для виготовлення систем з низьким по-
верхневим натягом [7]. ТПБ був обраний як модельна іоногенна ПАР для 
вивчення структури й електростатичних властивостей міцел. Графітизована 
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сажа є представником гідрофобних дисперсій, мікроскопічна структура яких 
у воді практично не вивчена.  

З  метою одержання кривих малокутового розсіяння нейтронів, де ос-
новний внесок має форм – фактор частинки, були проведені вимірювання 
розчинів ОДНФ й тритона Х-100 з концентраціями не більш 1 % (масового). 
Можна припустити, що для концентрації ПАР трохи вище ККМ взаємодія 
між міцелами має характер взаємодії твердих сфер. Тоді максимальний вплив 
на криву розсіяння (при q = 0), що дає структурний фактор, буде дорівнювати 
1-2 %.  Інтервал векторів розсіяння при реєстрації експериментальних даних 
варіювався  від 0,01 до 0,4.10-1. 

На рис. 11.1 представлено експериментальні дані [8] малокутового роз-
сіяння нейтронів для 8,11.10-3 моль/л розчину ОДНФ, а також статистичні 
помилки вимірів для 2,8.10-3 моль/л розчину тритона Х-100 у важкій воді. 
Важка вода вибиралась для поліпшення нейтронного контрасту та зменшення 
некогерентної складової нейтронного розсіяння. 
 

 

 
 
 
 
 

Рис. 11.1. Диференційний переріз 
розсіяння нейтронів розчином 
ОДНФ 8,11 ммоль/л у важкій воді 
(верхня крива) та статистичні похиб-
ки вимірювань (нижня крива) 

 
Хід кривих в області малих векторів розсіяння, коли значення дифе-

ренціального перерізу розсіяння прагне до деякої кінцевої величини при 
наближенні вектора розсіяння до нуля, вказує на те, що внесок у розсіяння 
дає уся частинка, тобто визначений інтервал векторів розсіяння включає об-
ласть, у якій q << 1/<R>, де <R> - середній розмір частинки. Це дозволяє про-
вести аналіз структури всієї частинки. Відсутність максимумів в області гра-
нично малих векторів розсіяння підтверджує майже повну відсутність 
взаємодії міцел у розчині, що є другою умовою застосування апроксимацій в 
області малих q. 

В області великих векторів q > 0,15.10-1 спостерігається розсіяння  
( )d q

d
 

  
~q-4, що свідчить про початок породівської області (див. розділ 6) у 
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кривих розсіяння. Як відомо, ця частина кривих розсіяння несе інформацію 
про площу поверхні міцел у розчині [9]. 

На кривих розсіяння не спостерігаються мінімуми та максимуми форм – 
фактора міцел, що свідчить на користь полідисперсності міцел. У дослідже-
них зразках полідисперсність міцел має двояку природу: по-перше, молекули 
ПАР мають розподіл за довжиною оксиетильної частини; по-друге, оксие-
тильні частини можуть знаходиться в різних конформаційних станах. Не 
виключений розподіл міцел за формою. Модельні розрахунки впливу роз-
поділу часток за розмірами на хід кривих малокутового розсіяння показують, 
що в гауссовому наближенні розподіл сферичних часток за радіусами (/<R> 
= = 0,3) спостерігаються мінімуми та максимуми форм – фактора. Це дозво-
ляє припустити наявність у досліджуваній системі широкого розподілу міцел 
як за розмірами, так і за формою. 

Відсутність на кривих розсіяння ділянок, на яких 

                               ( )d q
d
 

  
~ q-1, ( )d q

d
 

  
~ q-2 , (11.1) 

свідчить про відсутність анізотропії в будові міцел.  
Загальний характер кривих малокутового розсіяння нейтронів на дослід-

жених колоїдних системах із самоорганізацією показує, що основний внесок 
у розсіяння вносить уся частинка (міцела). Існує можливість використання 
наближень Гіньє в області малих векторів розсіяння (qR< 1) та наближення 
Порода для великих векторів (qR > 6). 

З аналізу даних в області малих векторів розсіяння за допомогою апрок-
симації  Гіньє  були  знайдені  радіуси  інерції  густини  розсіючої  міцели Rg 
(40,0 ± 1,5) Е та (28,3 ± 1,1) Е відповідно для ОДНФ та тритона Х-100, а та-
кож радіуси еквівалентних сфер: (51,5±2) Е й (37±1,5) Е. Радіус еквівалентної 
сфери для тритона Х-100 близький до отриманого значення радіуса "сухої" 
частинки 33,2 Е із експериментів по розсіянню світла [10]. Для аналізу були 
обрані експериментальні значення перерізів розсіяння, для яких qRg не пере-
вищує 0,7, що є необхідною умовою для застосування наближення Гіньє. При 
цьому систематична похибка [2] дорівнює 

                                        4 4( / 2.7) ( )n qRg  , (11.2)  

де  – коефіцієнт, що пов‘язаний з геометричною формою частинки (для кулі 
він дорівнює 2,46). 

Наступним етапом у дослідженнях було проведення серії експериментів 
в області малих векторів розсіяння, де можливо використання апроксимації 
Гіньє, зі зміною розсіюваючої густини розчинника (ізотопним заміщенням 
важкої води на легку) [11]. Застосування цього методу можливе, якщо ізо-
топне заміщення не приводило до зміни фізико-хімічних властивостей систе-
ми. Базуючись на дослідженнях оксиетилованих спиртів [12], можна 
припустити, що ця умова виконується для ОДНФ й тритона Х-100 розчинів. 
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Тому для розчинів ОДНФ й тритона Х-100 були проведені серії експери-
ментів, в яких змінювалась розсіююча густина розчинника. 

Аналіз кривих розсіяння проводився за допомогою апроксимації Гіньє у 
вигляді 

                         2 2( ) ( ) exp( / 3)d q d q q Rg
d d
            

, (11.3) 

де (0)d
d
 

  
 є розсіяння в нульовий кут. Одержані дані аналізувались у ви-

гляді залежності ( )ln d q
d
 

  
від q2 для розчинів ОДНФ при варіації контрасту. 

Варіація нейтронного контрасту не порушила лінійну залежність логарифму 
диференційного перерізу розсіяння від q2. Отже, з варіацією контрасту в 
досліджуваній системі не змінюються фізико-хімічні властивості, тобто за-
лишається можливим подальше використання наближення Гіньє в області 

малих векторів розсіяння. Значення параметрів наближення Гіньє (0)d
d
 

  
 і 

Rg для розчинів ОДНФ й тритона Х-100 представлено в табл. 11.1 та 11.2. 
 

Таблиця 11.1. Залежність параметрів наближення Гіньє з варіацією 
контрасту для 8,11.10-3 моль/л розчину ОДНФ у воді 

% D2O 
 

, 109 см-2 
 

(0)d
d
 

  
, см-1 Rg , Е 

 
100 63,3 5,70 ± 0,01 40 ± 1,5 

90 
 

56,8 
 

4,52 ± 0,01 
 

38,1 ± 0,9 
 75 

 
45,96 

 
2,52 ± 0,00б 

 
38,9 ± 1,1 

 50 
 

28,82 
 

0,73 ± 0,017 
 

41,0 ± 1,4 
 40 

 
21,95 

 
0,43 ± 0,023 

 
37,0 ± 1,1 

 
30 
 

15,45 
 

0,168 ± 0,024 
 

35,3 ± 1,2 
 

 
Подальший аналіз результатів експерименту полягав у побудові лінійної 

залежності розсіяння в нульовий кут від s (рис. 11.2) та знаходженні точки 
компенсації (тобто коли розсіяння в нульовий кут дорівнює 0) шляхом екст-
раполяції експериментальних значень. У такий спосіб були визначені значен-
ня розсіюючих густин для міцел тритона Х-100 і ОДНФ (18 ± 1)∙109см-2 та 
(9,4 ± 0,4)∙109см-2 відповідно. 

Експериментальні дані [13] порівнювали з розрахованими значеннями, 
одержаними з табличних значень об‘ємів для молекул досліджуваних ПАР. 



 353 

Значення молекулярних об‘ємів СН3, СН2, С6Н4 відповідно 54, 26,9 й 120 Г3 
були одержані з [14]. Об‘єм оксиетильной частини знаходився за формулою 

 

                                          0.835 0.0605F W  , (11.4) 
 

де F – об‘єм 1 г оксиетилену у воді; W – масова частка оксиетилену в розчині. 
Розраховані густини розсіювання дорівнюють 5,4·109

 см-2 для тритона Х-100 
та 5·109см-2 для ОДНФ. 
 

Таблиця 11.2. Залежність параметрів наближення Гіньє з варіацією  
контрасту для 2,8.10-3 моль/л розчину тритона Х-100 у воді 

 

% D2O 
 
 

, 109 см-2 
 

(0)d
d
 

  
, см-1 Rg , Е 

100 
 

63.3 
 

0,48 ± 0,01 
 

28 ± 1 
 90 

 
56,3 

 
0,247 ± 0,008 

 
27,5 ± 1 

 75 
 

46,1 
 

0,120 ± 0,005 
 

27,7 ± 1 
 60 

 
35,6 

 
0,090 ± 0,003 

 
30 ± 2 

  
Таке значне розходження може бути пов'язане з гідратацією оксиетило-

ваних частин молекул досліджуваних ПАР. У цьому випадку "видимий" 
об‘єм молекул ПАР і міцел зменшується, а їхня розсіюваюча густина збіль-
шується. Тоді експериментально виміряна густина нейтронного розсіяння 
буде пов'язана з розрахунковою [15] виразом 

                                             
1

c

N
Cv


 


 ,  (11.5) 

де , с – відповідно розрахункова та експериментально визначена густина 
нейтронного розсіяння; N - кількість гідратованих молекул води на одну 
молекулу ПАР; С - концентрація розчинника; V – об‘єм молекули ПАР. 

 

Була визначена кількість гідратованих молекул води: для тритона Х-100 
- 18, а для ОДНФ - 20. У розрахунку на одну оксиетильную групу це станови-
ло 1,8 та 1 молекулу води відповідно. Одержані за допомогою малокутового 
розсіяння нейтронів значення ступеня гідратації міцел узгоджуються з літе-
ратурними даними. Так, знайдений у роботі [16] максимально можливий 
ступінь гідратації - 4, а зменшення кількості гідратованої води зі зменшенням 
довжини оксиетильного ланцюга підтверджується раніше одержаними ре-
зультатами [16]. Ступінь гідратації для тритона Х-100 збігається з даними 
інших дослідників [17], одержаними за допомогою малокутового розсіяння 
нейтронів. 
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Рис. 11.2. Залежність розсіяння в нульо-
вий кут від густини розсіяння розчинника 
ρs (теорія та експеримент). 

 

Рис. 11.3. Залежність квадрата раді-
уса інерції густини розсіяння міцел 
ОДНФ від оберненої величини кон-
трасту. 

 
Для визначення числа агрегації міцел було проведено аналіз лінійної за-

лежності 
1

2(0)d
d
 

  
 від s . Згідно з [1] 

                                                  
2

2agg
t

dN
b C

 , (11.6) 

 
де bt - довжина розсіяння молекули ПАР; С - концентрація молекул ПАР. При  
цьому було отримано значення числа агрегації для ОДНФ та тритона Х-100 
(430 ± 30), (1000 ± 100) відповідно. Значення числа агрегації для тритона Х-
100 значно перевищує значення, отримане іншими авторами. Так, наприклад, 
у [18] приводиться значення числа агрегації міцел тритона Х-100, рівне 100. 

 

З експериментів по варіації контрасту був знайдений об’єм міцел ОДНФ 
(430 ± 30) Е та радіус еквівалентної сфери – (46 ± 2) Е. Різниця в значеннях 
радіусів еквівалентних сфер, одержаних з наближення Гіньє та варіації конт-
расту, незначна, що, напевно, пов'язано з несферичністю форми міцел або 
розподілом густини розсіяння у середині міцели [19]. 

 

Базуючись на значеннях середньої густини розсіяння міцел, слід провес-
ти аналіз залежності Rg від контрасту згідно з апроксимацією Штурмана [2]. 

 

Було використане наближення центральносиметричних частинок.  
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Залежність Rg
2 від 1/р і графік Штурмана при  = 0 представлено на 

рис. 11.3. Параметри апроксимації Штурмана такі: Rg
2 - радіус інерції густини 

розсіяння міцели при нескінченному контрасті, іншими словами, радіус інер-
ції форми частинки (40,0 ± 1,3) Е для міцел ОДНФ та (29,5 ± 2) Е для міцел 
тритона Х-100; параметр , що відповідає за характер розподілу густини роз-
сіяння в міцелах (20 ± 10)·10-5 (ОДНФ) (6 ± 2)·10-5 (тритон Х-100). Значення 
 для тритона Х-100 збігається зі значенням, одержаним у роботі [20]. Пози-
тивність  вказує на меншу густину розсіяння в центрі міцел, ніж на її пери-
ферії, що в основному пов'язане з гідратацією оксиетильних ланцюгів моле-
кул ПАР. Значне абсолютне значення  для ОДНФ у порівнянні з тритоном 
Х-100 пов'язано з різницею у довжині оксиетильних ланцюгів молекул. Для 
ОДНФ довжина оксиетильного ланцюга в 2 рази більша, що зменшує щіль-
ність пакування молекул ПАР у міцелі, а отже, й величину . 

 

Нейтронні експерименти зі зміною концентрації ПАР проводилися у 
важкій воді [21, 22]. Досліджувались такі інтервали концентрацій: для ОДНФ 
від 0,38·10-3 до 57·10-3 моль/л, для тритона Х-100 від 0,5 до 65·10-3моль/л. 
Аналіз експериментальних даних проводився за допомогою наближень Гіньє 
(для концентрації ПАР, де взаємодія частинок зневажливо мала) та Порода 
(для концентрованих розчинів, в області великих векторів розсіяння, де вплив 
структурного фактора незначний). 

 

Вивчення радіуса інерції розсіюючої частинки дає змогу зробити висно-
вок,  що  міцели  тритона Х-100  й  ОДНФ не зростають  до  концентрації 
12·10-3 моль/л та 10·10-3 моль/л не збільшуються за розмірами і мають харак-
терні радіуси 51,5 Е та 37 Е відповідно. 

 

Аналіз кривих нейтронного розсіяння розчинами ОДНФ 8,11·10-3  моль/л 
і 57·10-3моль/л проводився за допомогою апроксимації  Порода з урахуван-
ням некогерентного фону 

                                           4

( )d q B
d q
      

, (11.7)  

де 22 S    ; S – площа поверхні міцел, В – некогерентний фон. Відно-
шення параметра  для концентрацій ОДНФ (8,11·10-3) та (57·10-3) моль/л 
становило (7,5 ± 0,5), що в межах похибки експерименту дорівнює відно-
шенню між концентраціями. Звідси випливає, що міцели ОДНФ при концен-
траціях, менших за 57·10-3 моль/л (7 %), не змінюються за розмірами. 

 

Аналогічний залишити аналіз для розчинів тритона Х-100 [25] з концен-
траціями 2,3; 2,8; 48 й 65 .10-3 моль/л указує на зменшення значення по-
родівського множника , нормованого на концентрацію ПАР (табл. 11.3).  

 

На відміну від міцел ОДНФ міцели тритона Х-100 в інтервалі концен-
трації від 48·10-3  моль/л починають збільшуватись у розмірах, що веде до 
зменшення параметра, пов'язаного з поверхнею частин.  
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Таблиця 11.3. Залежність параметра /С від концентрації  
тритона Х-100 й ОДНФ у відносних одиницях 

Концентрація 
ПАР, 10-3 моль/л 

 

/С, 
тритон Х-100 

 

/С, 
ОДНФ 

 

2,3 
 

10,8 + 0,3 
 

 

2,8 
 

10,7 ± 0,3 
 

7,0 + 0,3 

48 
 

4,8 ± 0,2 
 

7,8 + 0,3 

65 
 

4,3 + 0,2  

 
Значення породівського параметра  (11.7) було використано для визна-

чення площі поверхні поділу міцели з розчином в одному кубічному санти-
метрі розчину, площі поверхні окремої міцели та радіуса еквівалентної сфе-
ри. Для розрахунку приведених вище параметрів використовувались одер-
жані раніше значення густин нейтронного розсіяння міцел, а також числа аг-
регації. У випадку тритона Х-100 значення числа агрегації було покладено 
рівним 100 [10]. Одержані результати розрахунків для розчинів ОДНФ 
8,11·10-3 моль/л, тритона Х-100 2,5·10-3 моль/л наведено в табл. 11.4. 

 
Таблиця 11.4. Параметри міцелярних розчинів тритона Х-100 

(2,5.10-3 моль/л ) та ОДНФ (8,11.10-3 моль/л ) у воді 

ПАР 
 

Сумарна площа, Площа 
міцели, 

Радіус екві- 
валентної 

Середні 
розміри 

 
 

104 см2 

 
 104 Е2 

 
сфери, Е 

 
міцел, Е 

 
Тритон Х-100 

 
2,6 ± 0,3 

 
1,7 ± 0,2 

 
37 ± 3 

 
30 - 35 

 
ОДНФ 

 
2,7 ± 0,2 

 
2,4 ± 0,25 

 
44 ± 3 

 
45 - 50 

 
 

Значення радіусів еквівалентних сфер для міцел тритона Х-100 та 
ОДНФ, одержані з використанням різних підходів у методі малокутового 
розсіяння нейтронів (Гіньє, варіація контрасту, Порода), близькі, що доводить 
сферичність форми агрегатів. Крім того, необхідно враховувати ефекти усе-
реднення за розмірами та орієнтаціями міцел. Отже, виходячи з інтегральних 
параметрів досліджуваних колоїдних систем із самоорганізацією середні 
радіуси міцел тритона Х-100 і ОДНФ становлять (3035) Е та (4550) Е 
відповідно.  

Інформація про характер розподілу розсіюючої густини в міцелі, як за-
значалось вище, може бути отримана шляхом перетворення Фур'є дифе-
ренційного перерізу розсіяння [23]. 
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При проведенні зворотного перетворення Фур'є для перерізу розсіяння 
одержується функція розподілу відстаней в міцелі р(r) = r2(r), де (r)– само-
згортка розсіюваючого профілю частинки. Були отримані дані про функцію 
р(r) для розчину 1,1·10-3 моль/л тритона Х-100 у важкій воді. Загальний ви-
гляд р(r) засвідчив, що характерний розмір міцел тритона Х-100 2R  70Е. У 
цьому випадку р(r) практично симетрична, на ній відсутні характерні мініму-
ми, що є типовим для випадку пластинчатих частинок. Крім того, існує пря-
молінійна ділянка, як у випадку циліндричних частинок.  

 

Плавне зменшення р(r) в області відстаней (60 - 70)Е може бути поясне-
но невизначеністю краю міцели, яка пов’язана з гідратацією оксиетильних 
ланцюгів молекул тритона Х-100. На кривій відсутні від‘ємні значення, що 
ще раз підтверджує вільне (нескорельоване) положення міцел у розчині при 
даній концентрації. 

 

Профіль густини розсіяння міцели р(r) ОДНФ в важкій воді подано на 
рис. 11.4. Ця залежність одержана шляхом обробки кривої розсіяння систе-
мою 8,11·10-3 моль/л розчину ОДНФ. Для перевірки одержаних результатів 
було проведено самозгортку р(r) та пряме перетворення Фур‘є. Одержана 
залежність в значною мірою повторює експериментальний переріз розсіяння.  

 

З характеру р(r) можна зробити висновок, що досліджені міцели ОДНФ 
складаються з вуглеводневого ядра (р(r) = рмак/2) з радіусом, який прибли-
зно дорівнює 23 Е, та оболонки з плавно зростаючою густиною розсіяння, що 
є наслідком гідратації оксиетилових ланцюжків. Розмір одержаного ядра мі-
цели дорівнює довжині двох нонільних ланцюгів, що корелює з молекуляр-
ною будовою ОДНФ, де половина молекул є молекулами 2,4-диізононітро-
фенолу. Максимальний розмір міцел ОДНФ дозволяє припустити, що окси-
етильні ланцюжки знаходяться у меандровій конформації [16]. 

 

Для визначення характеру взаємодії міцел у досліджуваному розчині бу-
дувалась концентраційна залежність нормованого на кількість міцел ПАР пе-

рерізу розсіяння в нульовий кут (апроксимація Гіньє) 1( )d q N
d

 
  

 від конце-

нтрації ПАР (рис. 11.5). 
 

Як зазначалось вище, структурний фактор S(q) при q = 0 може бути за-
писаний через безрозмірний аналог другого віріального коефіцієнта В 

                                           S(0)=1/(1-BF), (11.8) 

де F – об‘ємна концентрація ПАР в розчині 

                                      -1 2B=V 4р (g(r)-1)r dr ,  (11.9) 

де g(r) - радіальна функція розподілу частинок за відстанями між їхніми цен-
трами; V – об‘єм розчину, що приходиться на одну частинку. При постійних 
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числах агрегації міцел зв’язок 1( )d q N
d

 
  

 з аналогом другого віріального 

коефіцієнта В задається виразом 

                                      -1dУ(0) N =cons/(1-BF)
dЩ

 
 
 

. (11.10) 

 

  
 

Рис. 11.4. Профіль густини розсяння мі-
цели у важкій воді.  

 

Рис. 11.5. Залежність нормованого пе-
рерізу розсіяння в нульовий кут від 
концентрації ОДПФ.  

 
Для аналізу обирали інтервали концентрацій, в яких міцели не укруп-

нюються і тому можливе застосування наближення Гіньє (C < 12·10-3 моль/л). 
У випадках частинок, взаємодіючих за законом "твердих сфер", залежність 

1(0)d N
d

 
  

 від F спадаюча. Наявність максимумів в одержаних залежностях 

вказує на зміну характеру взаємодії міцел в рідинній системі.  При  малих 

концентраціях ПАР величини 1(0)d N
d

 
  

 збільшується  з концентрацією 

(переважає притягання), а при  досягненні  певної  концентрації вона починає 
зменшуватися (переважає відштовхування). 

Якщо прийняти, що енергія взаємодії міцел оксиетилованих ПАР скла-
дається з трьох доданків [10] 

                                             U = Uhp + Uvd + Uhd, (11.11) 

де Uhp – стерричне відштовхування за законом твердих сфер, Uvd – гідрата-
ційне відштовхування, Uhd – ван-дер-ваальсовське притягання, то можна зро-
бити висновок, що зі збільшенням концентрацій ПАР гідратаційне та стерри-
чне відштовхування превалюють над ван-дер-ваальсівським притяганням. 
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Крім того, наявність додаткового відштовхування в системі міцел неіо-
ногенних ПАР засвідчують значення другого віріального коефіцієнта В (-38 ± 
± 2) для міцел ОДНФ та (-30 ± 2) для міцел тритона Х-100. Для системи, що 
складається з монодисперсних твердих сфер, В = -8, тому отримана відмін-
ність вказує на додаткове відштовхування міцел. 

Несферичність форми міцел може також приводить до збільшення дру-
гого віріального коефіцієнта, наприклад для витягнутого еліпсоїда обертання 
з відношенням півосей 1:2 другий віріальний коефіцієнт дорівнює -10. 

Як показано в [24], для системи "твердих сфер" спостерігається лінійна 

залежність 1(0)d N
d

 
  

 від Rg
2, що свідчить про взаємну просторову коре-

ляцію сусідніх частинок. У міцелярних розчинах ОДНФ вона має більш 
складний характер. В області низьких концентрацій відзначається відсутність 

кореляції 1(0)d N
d

 
  

та Rg
2. Знайдений вид залежності не вдається описати в 

припущенні взаємодії монодисперсної системи частинок, розміри й форма 
яких не залежать від концентрацій. 

 

Проведено моделювання досліджуваних розчинів системою витягнутих 
еліпсоїдів обертання з однорідною густиною розсіяння. Вибір еліпсоїдальної 
моделі базується на тому, що для міцел неіоногених ПАР при значеннях агре-
гаційних чисел 100 або вище найбільш характерною є форма витягнутого 
еліпсоїда обертання [28]. Для моделювання кривої розсіяння було обрано 
формфактор еліпсоїда обертання з півосями а, а, vа у вигляді 

                                
1

2 2 2 2

0

( ) [ 1 ( 1)]F qa qa x v dx    , (11.12) 

де 3

sin( ) cos( )( ) 3 t t tt
t


  . 
 

Мінімізація похибки апроксимації проводили програмою FUMILI. Одер-
жано такі параметри еліпсоїдів обертання: а = 31,2 ± 0,1Е, vа = 77,7 ± 0,2 Е 
для міцел ОДНФ та а = 21,5 ± 0,1 Е, vа = 51,1±0,2 Е для міцел тритона Х-100. 

Видима анізотропія структури міцел може бути наслідком полідисперс-
ності частинок та деякої розмитості їхніх країв. 

Міцели ОДНФ у воді мають більші розміри та числа агрегацій, порівня-
но з міцелами тритона Х-100. При низьких концентраціях ПАР (менших 10 
ммоль/л) міцели мають сталий розмір. Ступінь гідратації молекул тритона Х-
100 у міцелах приблизно в два рази більше. Нейтронний експеримент пока-
зує, що існує внутрішня область міцел, де значення густини розсіяння менше, 
ніж на краях міцели, а також існує розмитість границі поверхні міцел для 
обох ПАР. При зростанні концентрації ПАР відбувається зміна в характері 
взаємодії міцел: починає превалювати сумарне відштовхування. 
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Дані малокутового розсіяння нейтронів для розчинів ОДНФ при чоти-
рьох найменших концентраціях були використані для визначення критичної 
концентрації міцелоутворення. Диференціальний переріз розсіяння виражаєт-
ься через концентрацію ПАР у розчині при певному агрегаційному числі 
формулою 

                                  2
2

(0) ( ) ag
d C KKM N v

d


      
, (11.13) 

де V – об‘єм однієї молекули ПАР; С – концентрація молекул ПАР у розчині. 

Для визначення ККМ будувалася залежність (0)d
d
 

  
 від С. Отримане 

ККМ дорівнює (3,5 ± 0,9).10-5 моль/л, що в межах похибки збігається зі зна-
ченням ККМ, визначеним термодинамічним шляхом. 
 

11.2. Вплив неорганічних солей на структуру міцел  
неіоногенних ПАР 

 
Для досліджень впливу NаСl на міцелярну структуру неіоногенних ПАР 

ОДНФ був додатково фракціонований за довжиною оксиетильних ланцюгів 
(n(ОС2Н4) = 20). Концентрація ОДНФ дорівнювали 3,5·10-3 й 8·10-3 моль/л, а 
концентрація солі NаСl зростала від 0 до 0,27 моль/л. Криві нейтронного 
розсіяння представлено на рис. 11.6.  

У всіх випадках помітне зменшення диференційного перерізу розсіяння 
при q0, що вказує на наявність дальнодії у взаємодії міцел. Зменшення ди-
ференційного перерізу розсіяння в області малих векторів розсіяння не пере-
вищує 10 %. У цій області можна провести аналіз за допомогою апроксимації 
Гіньє (38). У результаті було отримане значення радіуса гірації Rg = (30 ± 1) Е 
для розчину ОДНФ у воді та Rg = (30 ± 1) Е для розчину з відношенням 
сіль/ОДНФ  = 6, Rg = (33 ± 1,5) Е для концентрації  = 30. Розходження в 
одержаних радіусах інерції густини розсіювання може бути спричинено не 
тільки змінами будови міцел, але також і зменшенням міжчастинкової 
взаємодії. У системах взаємодіючих частинок спостережуваний радіус інерції 
<Rg> пов'язаний з дійсним Rg [13] як 

                                               <Rg> = Rg
2- D2, (11.14) 

де D2 = ВDint
2/3 , В - другий віріальний коефіцієнт; Dint

2 –середньоквадратична 
міра відстані, на якій положення частинок скорельовано.  

Для опису взаємодії міцел неіоногенних ПАР у розчинах було викорис-
тано два модельних потенціали: потенціал притягування (потенціал липких 
сфер) та відштовхування (екранований кулонівський потенціал). 

Потенціал липких сфер був створений для міцелярних систем неіоно-
генних ПАР. Передбачалось, що міцела складається з непроникного ядра й 
тонкої оболонки [26]. 
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Рис. 11.6. Диференційний переріз роз-
сіяння нейтронів розчинами «ОДНФ – 
NaCl – вода». Концентрація ОДНФ: 
8,11 ммоль/л ( = 0 і  = 6) і 3,5 ммоль/л 
( = 30).  

 

Рис. 11.7. Моделювання диференційно-
го перерізу малокутового розсіяння 
нейтронів розчинами ОДНФ 8,11 
ммол/л, моделлю липких сфер ( = 0).  

 
Потенціал притягання був уведений Бакстером як межа потенційної ями 

у вигляді 

                            a

, r>d
V (r)/kT= ln[12 ( -d)/ ], r<d<

0, >r


    
 

, (11.15) 

де  - еквівалент безрозмірної температури, а величина зворотна  - міра при-
тягання частинок: -1 = 0 відповідає невзаємодіючим частинкам, d – діаметр 
твердої сфери,  - діаметр липкої сфери. Даний потенціал приводить до дель-
та - сингулярності у факторі Больцмана таким чином, що відповідний йому 
другий віріальний коефіцієнт залишається скінченним. 

Функція радіального розділу та структурний фактор, які відповідають 
потенціалу липких сфер, були розраховані в роботах [26, 27] для наближення 
Перкуса – Євіка  

 

                                                g(r) = еxp(-Vа(r)/kT). (11.16) 
 

Одержаний структурний фактор є функцією параметрів , , d та . За-
гальний вид структурного фактора 

 

                                                S-1(q)=A2(q)+B2(q). (11.17) 
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Мінімізація відхилення моделі від експерименту проводилася за допомо-
гою програми FUMILI. Модельні та експериментальні криві представлено на 
рис. 11.7.  

В області малих векторів розсіяння модельні криві не описують експе-
риментальні результати. При наближенні векторів розсіяння до нуля в експе-
рименті спостерігається зменшення диференційного перерізу розсіяння, в той 
час як модель дає збільшення диференційного перерізу розсіяння нейтронів. 
Отже, можна зробити висновок про переважне відштовхування у взаємодії 
досліджуваних частинок. Модельні параметри для моделі липких сфер пред-
ставлені в табл. 11.5. 
 

Таблиця 11.5. Параметри моделі липких сфер для розчинів 
«вода – NaCl – ОДНФ» 

 

Відношення концентрацій 
NаСl та ОДНФ,  

 
 , Е d , Е 

0 0,14 + 0,01 77 ± 1 75 ± 1 

6 0,14 + 0,01 77 ± 1 75 ± 1 

30 0,048 ± 0,005 79,6 + 1 76 ± 1 
 

Аналіз табл. 11.5 показує, що при додаванні солі спостерігається  змен-
шення величини , тобто відбувається збільшення сил притягання або змен-
шення сил відштовхування між міцелами. Розміри міцел у сферичному на-
ближенні збільшуються. 

Як видно з кривих розсіяння в розчині «ОДНФ – сіль – вода» при збіль-
шенні концентрації солі відбувається зменшення сил відштовхування між 
міцелами. 

З аналізу залежності параметрів міцел при додаванні солі випливає, що 
величина сил відштовхування зменшується з додаванням солі. Отже, потенці-
ал взаємодії має електричну природу. Нагадаємо, що припущення про мож-
ливість придбання міцелами неіоногенних ПАР електричного заряду внаслі-
док адсорбції позитивних іонів оксиетильними групами належить Бехеру 
[28].  

Для моделювання структури міцели обрано двошаровий еліпсоїд обер-
тання з екранованим Кулонівським потенціалом [29]. У такій моделі міцели 
ОДНФ являють собою монодисперсні двошарові еліпсоїди обертання з 
об‘ємом V2 та півосями а2, а2, а3. Внутрішня область міцели, яка недосяжна 
для води, має об‘єм V1 та розсіюючу густину  1 і відповідно півосі а1, а1, а1, 
зовнішня оболонка має об’єм V2 - V1 та густину розсіяння 2. Тоді форм - 
фактор розсіяння окремої частинки прийме вигляд 

F(q) = {(р1 - р2)V1F(qа1,) + (р1 - р2)(V1 - V2)F(qа2, ) }2,          (11.18) 
де F(qа,) – форм - фактор еліпсоїда обертання з півосями а, а, а. 
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Об‘єм та розміри еліпсоїда обертання розраховувались [30] у припу-
щенні, що кожна міцела складається з Nаg молекул ОДНФ, а частина вугле-
водневих груп  (0 << 1) знаходиться в недоступному для води ядрі, тоді як 
(1 - ) частина вуглеводневих груп разом з оксиетильною частиною молекули 
ОДНФ та адсорбовані іони формують зовнішній шар міцели. 

Значення V2 та V1 визначалися виразами 
 

                         V1 = Nаgg[(СНз) + (n - 1)(СН2)],                        (11.19) 

V2 - V1 = Nаg{(n - 1)(1 - )(СН2) + (C2Н4O)20ОН + HG(D2O) +   

+[(Н+) + H(D2O)]},                                        (11.20) 
 
де (СН2), (СН3), (C2Н4O)20ОН, (Н+), (D2O)  - об‘єм етилен-, метил- та  
полярної групи молекули ОДНФ, об‘єм іона водню, молекули важкої води, n 
- кількість атомів водню у вуглеводневому ланцюзі; HG та H  - ступінь гід-
ратації полярної групи іона водню,  - кількість адсорбованих іонів водню. 

Концентрація вільних іонів С, що необхідна для визначення елек-
тролітичної сили розчину, розраховувалась за формулою 

                                             С = Сіон - СОДНФ, (11.21) 

де Сіон - загальна концентрація вільних іонів у системі; СОДНФ - концентрація 
ОДНФ у міцелярній фазі;  - кількість адсорбованих іонів однією молекулою 
ОДНФ. 

Вільними параметрами при апроксимації експериментальних даних ука-
заною моделлю були такі величини: Nаg - агрегаційне число, fr - фракційний 
заряд (відношення кількості  адсорбованих іонів до Nаg);  - відношення пів-
осей;  - частка СН2 молекули ОДНФ, що знаходяться  в вуглеводневому яд-
рі, остаточний некогерентний фон з виправленням на абсолютне калібруван-
ня перерізів розсіяння. 

Модельну криву та експериментальні результати представлено на 
рис. 11.8.  

Параметри міцел ОДНФ, що одержані моделюванням, представлені в 
табл. 11.6. Дані з табл. 11.6 показують, що при збільшенні концентрації солі 
відбувається зменшення значень агрегаційних чисел міцел ОДНФ та збіль-
шення відношення півосей еліпсоїда обертання, а також збільшення заряду та 
поверхневого кулонівського потенціалу. Об‘єм міцели стає менше, але радіус 
інерції розсіюваючої густини зростає від 34 до 37 Е. 

Розходження в радіусах інерції, які одержані внаслідок апроксимації Гі-
ньє та моделюванням, на нашу думку, пов'язано із взаємодією частинок. Хоча 
поверхневий кулонівський потенціал зростає, радіус дії екранованого  потен-
ціалу rk = 1, де k - параметр Дебая - Хюкеля зменшується скоріше, унаслідок 
чого ефективне відштовхування зменшується. 
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Рис. 11.8. Апроксімація дифренці-
йного перерізу розсіяння нейтронів 
розчинами ОДНФ 8,11 ммоль/л за 
допомогою моделі еліпсоїдів обер-
тання з екранованим кулонівським 
потенціалом при  = 6.  

 
Таблиця 11.6. Параметри міцел ОДНФ у моделі еліпсоподібних частинок 

з екранованим кулонівським потенціалом 
 

Відношення 
концентрацій 
NаСL/ОДНФ 

 

Агрегаційне 
число 

 
 

Поверхневий 
кулонівський 

потенціал 
 

Відношення 
півосей 

еліпсоїда 
 

Кількість ад-
сорбованих 

іонів 
 

0 108 ± 3 0,81 + 0,08 1,85 + 0,05 3,0 + 0,3 
6 105 ± 3 1,5 + 0,1 2,00 + 0,05 17 ± 1 
30 86 + 2 2,75 + 0,2 2,77 + 0,07 55 + 5 

 
Результати проведених досліджень розчинів «ОДНФ – сіль – вода» вка-

зують на зменшення агрегаційних чисел міцел з збільшенням концентрації 
солі, збільшення несферичності та  поверхневого Кулонівського потенціалу 
міцел. Одержані дані узгоджуються з висновками роботи [16] відносно того, 
що для неіоногенних ПАР з довжиною оксиетильного ланцюга більше 15 ок-
сиетильних груп додавання солі веде до зменшення міцел.  

Дослідження розчинів тритона Х-100 з концентрацією 0,16 моль/л (10 %) 
у сіль(NаВг)/вода проводилися при температурі 18 °С. Були отримані криві 
диференційного перерізу розсіяння нейтронів. Загальний вигляд кривих вка-
зує на складний характер взаємодії міцел у системі.  

Вивчення міцелоутворюючого розчину проводилося за допомогою інте-
гральних характеристик кривих розсіяння: інваріанта Порода Q, апроксимації 

Порода ( )d q
d
 

  
= /q4+ В та параметра К 

                                       
0

( ) /K qd q d dq


   . (11.22) 
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Для розрахунку інваріанта Порода Q та параметра К необхідно провести 
інтегрування кривої малокутового розсіяння для векторів розсіяння від 0 до 
 . Інтегрування складається з двох частин: чисельного (для q від 0,01 до 0,17 
Г-1) та аналітичного (при апроксимації диференціального перерізу розсіяння  
при великих векторах розсіяння породівським наближенням). При q 0 ве-

личина ( )d q
d
 

  
 прямує до деякого постійного значення. В  інтервалі век-

торів розсіяння від 0 до 0,01Г-1 переріз апроксимувався постійною функцією. 
Для випадку концентрованих розчинів неіоногенних ПАР середній роз-

мір агрегатів ПАР записується через величини Q та К  [31]: 

                                                 <R> =  RQ-1. (11.23) 

З відношення параметра  в наближенні Порода та інваріанта Порода Q 
розраховується  породівський радіус [32] Rр 

                                                   Rр = 2/Q-1. (11.24) 

Залежність параметрів <R>, Rр та їхнього відношення від концентрації 
солі NаВг представлено в табл. 11.7. 

З даних табл. 11.6 і 11.7 випливає, що міцели тритона Х-100 при концен-
трації 0,16 моль/л мають середній розмір (35 ± 2) Е, який зменшується з дода-
ванням солі. Різниця в значеннях усередненого радіуса та  породівського 
радіуса вказує на деяку несферичність міцел.  
 
Таблиця 11.7. Залежність середнього радіуса міцел тритона Х-100, породівського 

радіуса та відношення цих величин від концентрації солі NаВr 
 

Концентрація  
NаВr, 10-3 моль/л 

Середній радіус 
міцели, Е 

Породівський 
радіус, Е Відношення <R>/Rр 

0 35,9 ± 1,3 26,1 ± 1,3 1,37 ± 0,07 
24 35,2 ± 1,2 24,9 ± 1,3 1,41 ± 0,07 
53 33,6 ± 1,1 23,4 ± 1,2 1,43 ± 0,07 

 
Такий вплив солі NаВr на структуру міцел тритона Х-100 суперечить 

висновкам, які зроблені в [16]. Для міцел тритона Х-100 розчинена сіль при-
водить до збільшення розмірів міцел, тому що короткий оксиетильний лан-
цюг молекул тритона Х-100 екранується противоіонами Вг. Розходження в 
результатах пояснюється різницею в концентраціях ПАР. У роботі [16] кон-
центрації ПАР небагато перевищували ККМ.  

Необхідно зазначити, що додавання солі в розчини неіоногенних ПАР 
веде до зменшення розмірів міцел та збільшення електричного заряду та по-
тенціалу, що є протилежним ефектом для розчинів іоногенних ПАР [19 - 21]. 

Останнім часом за допомогою малокутового розсіяння нейтронів до-
сліджено поведінку фулеренів у воді [33, 34] та структуру феррорідин [35 -
 37].  
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12. НЕЙТРОННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МІЦЕЛОУТВО-
РЕННЯ В РІДИННІЙ СИСТЕМІ «ВОДА - КАТІОННА ПАР» 

 
12.1. Методика виготовлення зразків 

 
У даному розділі представлено дослідження міцелоутворення в рідинних 

системах «вода - катіонна ПАР». 
Дослідження малокутового розсіяння нейтронів доповнено методами 

кондуктометрії та денсиметрії і проводилися на потрійних рідинних системах 
тетрадецилтриметиламоній бромід-вода-бромід натрію з метою вивчення 
впливу домішок електроліту та його концентрації на міцелоутворення в рі-
динних системах з катіонною ПАР. Було проаналізовано вплив довжини гід-
рофобної частини ПАР на процес міцелоутворення в рідинній системі. Для 
обробки експериментальних даних було використано метод перемасштабова-
ної середньосферичної апроксимації Хайтера - Хансена [1]. Це дозволило 
знайти структурні параметри міцел та дослідити вплив температури, концен-
трації ПАР, довжини гідрофобного хвоста молекули ПАР та концентрації со-
лі на формування агрегатів у міцелярній рідинній системі. 

Для дослідження міцелоутворення в рідинній системі з катіонною ПАР 
був використаний гомологічний ряд катіонної ПАР – n-алкілтриметиламоній 
броміду. Структура n-алкілтриметиламоній броміду представляє собою гід-
рофобний алкільний ланцюг СnH2n+1, де n – довжина алкільного ланцюга, та 
полярну частину - N+(CH3)3 Br-. Було використано чотири катіонні ПАР: до-
децилтриметиламоній бромід (ДТАБ) – з n = 12, тетрадецилтриметиламоній 
бромід (ТТАБ) з n = 14, гексадецилтриметиламоній бромід (ГТАБ) з n = 16 та 
октадецилтриметиламоній бромід (ОТАБ) з n = 18. На рис. 12.1 наведено 
структуру n-алкілтриметиламоній броміду (АТАБ). Усі катіонні ПАР були 
виготовлені фірмою Sigma-Aldrich (вміст АТАБ не менше 99 %). 

 

 
 

Рис. 12.1. Вигляд мономера АТАБ. 
 
Для експериментів були виготовлені міцелярні рідинні системи «АТАБ - 

D2O» з концентрацією ПАР 50 ммоль/л без попереднього очищення ПАР. З 
метою вивчення впливу домішок солі на самоорганізацію молекул ПАР до 
міцелярної системи «ТТАБ - вода» додавали домішки солі броміду натрію, у 
результаті чого були отримані потрійні рідинні системи «ТТАБ – вода - 
NaBr» з концентраціями NaBr відповідно 25, 50, 100, 200 та 400 ммоль/л.  
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12.2. Вплив домішок солі NaBr на міцелоутворення в рідинній системі 
з катіонною ПАР 

 
Експерименти по малокутовому розсіянню нейтронів були проведені на 

модернізованому спектрометрі ЮМО [2] у дводетекторному варіанті [3, 4]. 
Установка розташована на імпульсному реакторі ІБР-2 ОІЯД (м. Дубна, Ро-
сія). Диференційний переріз розсіяння (інтенсивність розсіяння), що є ізотро-
пним по відношенню до вектора переданого імпульсу q , був отриманий як 
функція модуля вектора переданого імпульсу q=(4р л)sin(и 2) , де л  – дов-
жина хвилі де Бройля нейтрона, а и  – кут розсіяння. Доступний в експериме-
нті інтервал модуля переданих хвильових векторів q  становив ( 0,07 5 ) нм-1 
(або в діапазоні довжин хвиль падаючих нейтронів л = (0,05   0,8) нм. Дов-
жина хвилі розсіяних нейтронів аналізувалась за методом часу прольоту. Діа-
пазон відстаней «зразок – детектор» становив (2 ÷ 13) м. Виготовлені зразки 
розміщувалися у кварцовій кюветі Hellma з довжиною пробігу нейтронів у 
них 1 або 2 мм та поміщалися у спеціальний термостатований контейнер [5]. 
Температура контейнера встановлювалась за допомогою комп’ютерно-
керованого проточного термостата Lauda з похибкою підтримання темпера-
тури ±0,01 °С. Зразки протягом експерименту змінювалися в пучку нейтронів 
автоматично.  

 

На рис. 12.2 представлено отримані криві малокутового розсіяння нейт-
ронів (МКРН) на міцелярній рідинній системі «ТТАБ - важка вода» з концен-
трацією ТТАБ, що дорівнює 50 ммоль/л при температурі t = 40 °С з додаван-
ням домішок NаBr. 

 

Аналіз рис. 12.2 показує, що криві малокутового розсіяння нейтронів на 
рідинних системах «ТТАБ - важка вода» мають пік, що відповідає взаємодії 
між міцелами або наявності певного ближнього порядку в розташуванні мі-
цел в дослідженій рідинній системі. Додавання в систему «ТТАБ - важка во-
да» домішок NaBr суттєво змінює характер кривої МКРН. Дійсно, при збіль-
шенні концентрації домішок NaBr у кривих МКРН пік поступово зникає. Та-
ка поведінка кривої є наслідком зникнення електростатичної взаємодії між 
міцелами [6]. Як бачимо з рис. 12.2, при концентраціях NaBr, вищих за 
100 ммоль/л, пік відсутній. При подальшому додаванні солі NaBr спостеріга-
ється зростання інтенсивності в області малих переданих хвильових векторів 
q , що свідчить про зростання розмірів міцелярних утворень. 

 

На рис. 12.3 та 12.4 представлено криві МКРН для потрійних міцелярних 
рідинних систем ТТАБ - D2O - NaBr для трьох температур, але різних вмістів 
солі. Концентрація ТТАБ дорівнює 50 ммоль/л. На обох рисунках спостеріга-
ється зменшення інтенсивності розсіяння в області малих векторів розсіяння. 
Це  свідчить  про  те, що  зменшуються  розміри  міцел  при  збільшенні  тем-
ператури. 
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Рис. 12.2. Залежність інтенсивності МКРН від переданого хвильового вектора 
для міцелярної рідинної системи ТТАБ – D2O – NaBr при температурі 40°С  

з різним вмістом домішок NaBr: ■ – 0 ммоль/л, □ – 25 ммоль/л, ● – 50 ммоль/л,  
○ – 100 ммоль/л, + – 200 ммоль/л, ▲ – 400 ммоль/л. 

 

  
Рис. 12.3. Залежність інтенсивності 
МКРН від переданого хвильового век-
тора для міцелярної рідинної системи 
ТТАБ – D2O – NaBr за різних темпера-
тур: ■ – 25 0C, ○ – 40 0C, ▲ – 60 0C. 
Концентрація NaBr 25 ммоль/л.  

Рис. 12.4. Залежність інтенсивності 
МКРН від переданого хвильового векто-
ра для міцелярної рідинної системи 
ТТАБ – D2O – NaBr за різних темпера-
тур: ■ – 25 0C, ○ – 40 0C, ▲ – 60 0C. Кон-
центрація NaBr дорівнює 400 ммоль/л.  

 
Для обробки наведених експериментальних даних була використана 

програма FISH [18], що базується на наближенні розчеплення, яке полягає в 
можливості виділення у виразі для інтенсивності розсіяння нейтронів окремо 
структурного фактора та окремо формфактора частинки:  

 
2 ( ) ( ),I n F q S q                                    (12.1) 
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де n  – концентрація частинок; ( )F q  – формфактор частинки, що відповідає 
інтенсивності розсіяння нейтронів окремою міцелою. Для розрахунку струк-
турного фактора ( )S q  маємо вираз [7] 

                    1( ) 1 ( ( ) 1)exp( )S q V g r iqr dr                        (12.2) 

де ( )g r  – парна  кореляційна  функція;  V  – об'єм, що припадає на одну мі-
целу. 

Для визначення формфактора міцели [8] була використана модель еліп-
соїда обертання з півосями a b c  . 

За умови великих концентрацій NaBr взаємодії між міцелами немає (див. 
рис. 12.2), тому ми можемо прийняти структурний фактор рівним одиниці 
(S(q) = 1). Тоді експериментальні дані слід апроксимувати, використовуючи 
лише формфактор міцели у вигляді еліпсоїда обертання. У цьому випадку 
апроксимація експериментальних даних виконувалася за програмою Fitter [9]. 

За наявності взаємодії між міцелами необхідно враховувати структурний 
фактор. У цьому випадку для апроксимації експериментальних даних вико-
ристовували програму FISH. Хайтером і Хансеном [1] було розвинено метод 
знаходження структурного фактора – метод перемасштабованої середньосфе- 
ричної апроксимації, згідно з яким взаємодія між міцелами забезпечується 
екрануючим потенціалом Кулона  
 

2 2
0 0( ) exp[ ( )] / ,CV r d r d r r d      ,               (12.3) 

 

де d  – діаметр частинок; r  – відстань між іонами;   – діелектрична проник-
ність середовища; 1

0
28,85 10    Ф/м – універсальна електрична стала;   –

 обернений радіус Дебая; 0  – потенціал на поверхні міцели, що має заряд Z . 
Залучення програм Fitter та FISH для отримання інформації про параме-

три міцел було виконано в такий спосіб: для концентрацій нижче за 
100 ммоль/л, де, як показало МКРН (див. рис. 12.2), існує взаємодія між міце-
лами, використали програму FISH, а для вищих концентрацій – програму 
Fitter. 

На рис. 12.5 наведено графік апроксимації даних МКРН програмою 
FISH від міцелярної рідинної системи «вода – ТТАБ - NaBr». Концентрація 
ТТАБ дорівнює 50 ммоль/л, концентрація NaBr 0 ммоль/л. На рис. 12.5 сим-
волами (○) позначені експериментальні дані, прямою лінією (—) – результу-
юча теоретична крива, точками (…) – теоретичний формфактор, штрихова-
ною лінією (- - -) – теоретичний структурний фактор. 

На рис. 12.6 наведено апроксимацію даних МКРН у міцелярній рідинній 
системі «вода – ТТАБ - NaBr» за допомогою програми Fitter. Концентрація 
ТТАБ дорівнює 50 ммоль/л, концентрація NaBr дорівнює 400 ммоль/л. На 
рис. 12.6 символами (○) позначено експериментальні дані, а прямою лінією 
(—) – результуючу теоретичну криву. 
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Як бачимо з рис. 12.5 та 12.6, модельні криві добре описують експери-
ментальні дані. Отримані в результаті обробки експериментальних даних па-
раметри міцел наведено в табл. 12.1.  

Наведені в таблиці значення a = b, c є півосями еліпсоїда обертання, 
знайденими при апроксимуванні.  

 

  
 

Рис. 12.5. Апроксимація даних МКРН за 
допомогою програми FISH з урахуванням 
взаємодії між міцелами для потрійної 
рідинної системи ТТАБ – D2O – NaBr. 

Рис. 12.6. Апроксимація даних МКРН 
формфактором еліпсоїда обертання за 
допомогою програми Fitter без ураху-
ванням взаємодії між міцелами для 
потрійної рідинної системи ТТАБ – 
D2O – NaBr.  

 
Для апроксимації даних по МКРН необхідна інформація про об'єм, що 

припадає на одну молекулу ПАР у рідинній системі. Таку інформацію отри-
мують, вимірюючи густину системи денсиметричним методом. Дослідження 
густини міцелярних рідинних систем ТТАБ - H2O - NaBr були проведені з 
використанням денсиметра DMA 60 фірми Anton PAAR. При дослідженнях 
температура зразка підтримувалася з похибкою  0,02 °С.  

 

Методика вимірювання густин рідин та газів заснована на вимірюванні 
періоду власних коливань U-подібної судини, всередині якої знаходиться до-
сліджувана рідинна система. Очевидно, що при вміщенні в порожню судину 
рідини, період власних коливань зміниться, тому необхідно, аби судина була 
повністю заповнена зразком. Коливання відбуваються в напрямку, що є пер-
пендикулярним до площини судини. Власна частота і, відповідно, період ко-
ливань U – подібного капіляра можуть бути знайдені за формулами 

 

1
2

zf
M V


  

   та   M VT
z
 

 ,                       (12.4) 
 

де M  – маса капіляра; V  – його внутрішній об’єм; z  – жорсткість пружини, 
що породжує коливання системи. Піднесемо ці вирази до квадрата та введемо 
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позначення: 
24A

z
V

  та 
24B
z

M
 . Тоді отримаємо зв'язок між густиною 

розчину й періодом коливань системи  

                                         
2T B
A


  , (12.5) 

де A  та B  будемо розглядати як деякі константи, які визначаються характе-
ристиками приладу. Для отримання результату з більш високою точністю, 
необхідно виконати калібрування денсиметра за допомогою рідин або розчи-
нів густина яких відома і близька до густини досліджуваної рідинної системи. 
Для реєстрації коливання капіляра використовується електромеханічна сис-
тема, що складається з магніту і котушок індуктивності (рис. 12.7). Котушки 
створюють змінне магнітне поле, яке періодично діє на магніт і трубку. Для 
підтримки резонансної частоти використовується підсилювач зі зворотним 
зв'язком.  

 
 

Рис. 12.7. Схема коливальної системи денсиметра. 
 

Калібрування установки здійснювалося в такий спосіб. Для калібрування 
приладу необхідно мати два розчини з відомою густиною 1  та 2 , за допо-
могою яких можна визначити константи приладу А та В:  

                        
2 2

1 2

1 2

T TA 

 

    та   
2 2

1 2 2 1

1 2

T TB  


 
, (12.6) 

а далі для визначення густини розчину використовувати формулу (12.5).  
За допомогою отриманих густин рідинних систем ПАР були визначені 

ефективні об'єми молекули ПАР V  у системі [10 - 12] за формулою 

                                   3 0 010 VM
V c

V

 
 
 

, (12.7) 
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де c  – молекулярна концентрація ПАР; M  – молярна маса ПАР; 0 0, , ,V V    –
об'єми та густини розчину та розчинника відповідно.  
 

Характеристики методики 
 

Похибка вимірювань err  61,5 10  г∙см-3 

Об’єм зразка 0V  0,7 см3 

Чутливість E 1 г∙см-3 

 

(Чутливість E характеризує зв'язок зміни густини   при відносній зміні періоду 

2( ) TE T
    ). 

Об'єм v , що припадає на молекулу ТТАБ, можемо отримати з ефектив-
ного об'єму V  молекули ПАР:  

                                          2410
AN

V   , (12.8) 

де AN  – число Авогадро.  
Відомо, що об’єм, який припадає на одну молекулу ПАР в міцелі, не 

змінюється при підвищенні концентрації ПАР у системі [13, 14]. Існує при-
пущення, що іони солі NaBr можуть осідати на заряджені міцели [6] і тим са-
мим змінювати її розмір. Для перевірки даного припущення були проведені 
дослідження зміни густини розчинів ТТАБ. На рис. 12.8 наведено залежність 
об'єму, що припадає на молекулу ПАР, від концентрації електроліту в систе-
мі. Концентрація ТТАБ у рідинній системі дорівнювала 50 ммоль/л. Як бачи-
мо, у межах похибки експерименту об'єм на одну молекулу ПАР не зміню-
ється. З цього слід зробити висновок про те, що іон брому не осідає на міце-
ли, а тому він і не впливає на параметри міцел. 

 

 
 

Рис. 12.8. Залежність об'єму, що припадає на одну молекулу ТТАБ, у потрійній 
рідинній системі, від концентрації NaBr для різних температур: 

■ – 25 °C, ○ – 40 °C, ▲ – 60 °C. 
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Ступінь дисоціації міцел α можна знайти не тільки з нейтронних даних, 
застосовуючи модель Хайтера - Хансена, а й з кондуктометричних вимірю-
вань, що дає змогу обчислити ступінь дисоціації   міцел двома незалежними 
шляхами. Під ступенем дисоціації розуміють число, що показує, яка частина 
молекул ПАР у міцелі знаходиться в дисоційованому стані.  

Кондуктометричний метод дослідження рідинних систем з ПАР доволі 
часто [15, 16] застосовується, причому основним застосуванням методу є ви-
значення критичної концентрації міцелоутворення в системі з ПАР. 

Кондуктометричні дослідження проводилися нами на кондуктометрі 
CHECK MATE 90 фірми CIBA CORNING. Для калібрування приладу вико-
ристовувалися спеціальні калібрувальні розчини. Згідно з технічними харак-
теристиками приладу похибка вимірювання становила від 0,001 до 
0,01 мСм/см залежно від вимірюваної величини питомої провідності. 

Робота кондуктометрів пов'язана з вимірюванням провідності речовин. 
Як правило, вимірюють провідність електролітичних розчинів, які поділяють 
на сильні та слабкі. Сильними називають електроліти, молекули яких в роз-
бавлених розчинах практично повністю дисоційовані на іони. Розчини силь-
них електролітів проводять струм, так як позитивні та негативні іони вільно 
переміщуються під дією електричного поля. Ступінь провідності залежить 
від багатьох факторів: температури, концентрації, рухливості іонів та їхньої 
валентності. 

Провідність визначається як величина, обернена електричному опору 
1 R  , а електропровідність (питома провідність) як K   , де K d S  – 

постійна, d  – відстань між електродами, S  – робоча площа електродів. Для 
вимірювання провідності змінний електричний струм певної частоти пода-
ється між двома електродами і реєструється напруга між ними. Значення сили 
струму й напруги необхідні для обчислення провідності =I/V  Далі, знаючи 
постійну K , можна обчислити електропровідність. 

При вимірюванні електропровідності зі звичайними електродами, необ-
хідно враховувати опір з'єднувальних дротів 

                                          
1

s
m

c sR


 
 

. (12.9) 

У зв’язку з цим використовують кондуктометри конструкції, наведеної 
на рис. 12.9 і 12.10.  

Електричний струм подається на "зовнішні" опори 1 та 4, які підібрані 
так, аби зберігати постійною різницю потенціалів між "внутрішніми" опора-
ми 2 та 3. У цьому випадку напруга буде вимірюватися при малому струмі, 

тому можна вважати, що виміряна провідність дорівнює m s
I
V

    . Прак-

тично єдиним недоліком такої конструкції є необхідність використання вели-
ких об’ємів зразків, що перевищують 100 мл.  
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Рис. 12.9. Схема та принцип роботи кондуктометра.  
 

На рис. 12.11 представлено отримані криві концентраційної залежності 
питомої провідності водного розчину NaBr (позначено символом (■)) та по-
трійних міцелярних рідинних систем ТТАБ - вода - NaBr за різних темпера-
тур. Концентрація ТТАБ 50 ммоль/л. Для оцінки ступеня дисоціації міцел 
були використані певні припущення. Перше припущення полягає в тому, що 
питома провідність є адитивною величиною, яка складається з провідності 
рідинної системи за рахунок руху іонів дисоційованої солі електроліту NaBr 
та провідності за рахунок руху протиіонів дисоційованих мономерів ПАР.  

 
 

 

 
Рис. 12.10. Схема кондуктометра 

з додатковими опорами. 
Рис. 12.11. Концентраційна залежність 
питомої провідності потрійної рідинної 
системи ТТАБ – H2O – NaBr за різних 

температур: □ – 25 °C, ● – 40 °C,  
○ – 60 °C. 

 
Друге припущення було зроблено з метою виключення внеску іонів ди-

соційованої солі NaBr у провідність рідинної системи ТТАБ - H2O - NaBr. Для 
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цього використали різницю питомої провідності потрійної рідинної системи 
та водного розчину NaBr з такою самою концентрацією NaBr.  
 

 

 
 

Рис. 12.12. Концентраційна залежність 
ступеня дисоціації міцел у потрійній 
рідинній системі ТТАБ – H2O – NaBr за 
різних температур: ■ – 25 °C, ○ – 40 °C, 
▲ – 60 °C.  

 

 
Рис. 12.13. Концентраційна залеж-
ність числа агрегації міцел у потрій-
ній рідинній системі ТТАБ – D2O – 
NaBr за різних температур: ■ – 25 °C, 
○ – 40 °C, ▲ – 60 °C.  

 
 
Припускається, що ступінь дисоціації міцели   може бути оцінена, як-

що поділити знайдене значення питомої провідності рідинної системи на зна-
чення питомої провідності розчину NaBr еквівалентної концентрації. Отри-
ману залежність ступеня дисоціації від концентрації NaBr у потрійних рідин-
них системах ТТАБ – вода - NaBr з концентрацією ТТАБ 50 ммоль/л за різ-
них температур представлено на рис. 12.12. 

У табл. 12.1 наведено значення параметра дисоціації міцели  , який бу-
ло отримано незалежно як нейтронним, так і кондуктометричним методами. 
Як бачимо, у межах похибки температури, що становила  0,02 °С для тем-
ператур 25 та 40°С, ці значення збігаються. Аналіз табл. 12.1 показує, що з 
підвищенням температури рідинної системи «важка вода - ТТАБ» розміри 
міцел і число агрегації Nqq зменшуються, у той час як дисоціація міцел зрос-
тає. 

Разом з тим додавання солі веде до зростання розмірів міцел, збільшення 
числа агрегації та зменшення ступеня дисоціації і заряду Z0 міцели. З аналізу 
табл. 12.1 можна зробити декілька висновків. Перше. При збільшенні концен-
трації домішок солі збільшуються розміри міцел та число їхньої агрегації. 
При цьому ступінь дисоціації зменшується до певних концентрацій домішок 
солі. Друге. При деяких значеннях концентрації солі значення дисоціації мі-
цел досягає нульового значення. Це відбувається за рахунок наявності вели-
кої концентрації протиіонів середовища, що оточує міцели. При цьому проти-
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іони не осідають на міцелі (денсиметричні дані), а створюють деяку шарову 
оболонку навколо міцели, що запобігає взаємодії міцел між собою, тобто йде 
ефективне екранування зарядів міцели. Третє. При збільшенні температури 
повне екранування зарядів міцел відбувається при більших концентраціях 
домішок солі, оскільки при більших температурах дисоціація є більш висо-
кою. При цьому розміри міцел та число їхньої агрегації при збільшенні тем-
ператури суттєво зменшуються. Цей ефект особливо значний при високих 
концентраціях домішок солі. Так відношення числа агрегації міцел при тем-
пературі 25 та 60 °C без домішок солі становить менш ніж в 1,5, а при конце-
нтрації домішок солі в 400 ммоль/л це відношення зростає до більш ніж 4,5. 
Графік залежності числа агрегації міцели від концентрації домішок солі для 
міцелярної рідинної системи наведено на рис. 12.13. 
 

Таблиця 12.1. Характеристики 50 ммоль/л міцелярних розчинів ТТАБ  
при додаванні NaBr 

 

 25°С 
CNaBr, 

ммоль/л a = b, 
нм c, нм Z0 Nagg 

α, 
нейтронні 

α, 
кондукто-
метричні 

χ2 

0 1,99 6,05 22,9 95 0,24 0,26 2,115 
25 2,05 6,85 24,4 113 0,21 0,22 2,33 
50 2,06 7,24 23,1 120 0,19 0,18 2,52 
100 2,12 7,56  133  0,09 2,38 
200 1,89 15,90  324   2,95 
400 1,92 30,56  642   3,45 

  40 °С 
0 1,93 5,54 21,0 83 0,25 0,30 2,09 

25 1,99 6,14 21,3 96 0,27 0,26 2,07 
50 2,00 6,37 23,6 101 0,23 0,23 2,07 
100 2,02 6,43  103  0,15 4,95 
200 2,04 8,35  137  0,01 3,35 
400 1,86 18,11  370   2,04 

  60 °С 
0 1,86 5,08 18,0 70 0,26 0,34 2,132 

25 1,91 5,60 19,4 81 0,24 0,30 2,11 
50 1,93 5,71 21,0 85 0,25 0,26 2,37 
100 1,95 6,23 11,7 92 0,13 0,19 1,77 
200 1,95 6,44  95  0,04 2,05 
400 1,95 9,10  134   5,05 

 
Таким чином, додавання в рідинну систему з катіонною ПАР домішок 

солі призводить до збільшення розмірів міцел та числа їхньої агрегації. Така 
поведінка характерна й для рідинних систем з аніонною ПАР [17, 18]. При 
цьому використання наближення Хайтера - Хансена дає змогу оцінити вели-
чину ступеня дисоціації міцел, а отже, і її заряд. При додаванні домішок солі 
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в міцелярну рідинну систему ступінь дисоціації міцел поступово спадає, що 
призводить до повного екранування електростатичної взаємодії між ними. 

 
12.3. Вплив довжини алкільного ланцюга на міцелоутворення 

в рідинній системі з катіонною ПАР 
 

Для вивчення впливу довжини алкільного ланцюга на міцелоутворення в 
рідинній системі з катіонною ПАР використовувався метод МКРН. Дослі-
дження були проведені на спектрометрі МКРН ЮМО [4], що розташований 
на четвертому каналі імпульсного реактора ІБР-2 в ОІЯД (м. Дубна, Росія). 
Диференційний переріз розсіяння нейтронів, що є ізотропним по відношенню 
до вектора переданого імпульсу q, був проаналізований як функція модуля 
вектора переданого імпульсу (4 )sin( 2)q    , де   – довжина хвилі нейт-
рона, а   – кут розсіяння. Доступний в експерименті модуль переданих хви-
льових векторів q  становив ( 0,07 ÷ 5 ) нм-1 (або в діапазоні довжин хвиль па-
даючих нейтронів  = (0,05 0,8) нм, що аналізувались за методом часу про-
льоту). Відстань «зразок–детектор» змінювалася від 2 до 13 м. Виготовлені 
зразки були розміщені у кварцові кювети Hellma з довжиною пробігу нейтро-
нів 1 мм, яка знаходилася у спеціальному термостатованому контейнері [5]. 
За допомогою термостата температура підтримувалася рівною (40 ± 0.01)°С 
протягом усього експерименту. 

Згідно з даними МКРН було проведено аналіз процесу утворення агрега-
тів в рідинних системах «АТАБ - важка вода». За зразок дослідження нами 
обрано чотири різних n-алкілтриметиламоній броміда (СnH2n+1N(CH3)3Br) з 
довжинами алкільного ланцюга n, що відповідно дорівнює: 12 – додецилтри-
метиламоній бромід (ДТАБ), 14 – тетрадецилтриметил амоній бромід (ТТАБ), 
16 – гексадецилтриметиламоній бромід (ГТАБ), 18 – октадецилтриметиламо-
ній бромід (ОТАБ). 

Отримані криві МКРН для міцелярних рідинних систем «АТАБ - важка 
вода» представлено на рис. 12.14. Концентрація ПАР в рідинній системі з са-
моорганізацією 50 ммоль/л. На кривих розсіяння всіх зразків спостерігається 
кореляційний пік, що свідчить про наявність у рідинній системі взаємодію-
чих заряджених міцел. З аналізу кривих МКРН видно підвищення інтенсив-
ності піка розсіяння нейтронів та його зміщення в область менших векторів 
розсіяння q  зі зменшенням довжини алкільного ланцюга. 

Експериментальні дані були оброблені за допомогою програми FISH, що 
базується на моделі Хайтера - Хансена для взаємодіючих колоїдів. Взаємодія 
описувалась за допомогою екрануючого потенціалу Кулона (12.3). 

Основні параметри, що були отримані внаслідок обробки експеримента-
льних даних, наведено в табл. 12.2.  

У табл. 12.2 a = b, c є півосі еліпсоїда обертання; Zо – заряд міцели; Nagg – 
число агрегації міцели; α – ступінь дисоціації міцели; lmax – максимальна дов-
жина витягнутого алкільного ланцюга. 
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Рис. 12.14. Залежність інтенсивності 
МКРН від переданого хвильового 
вектора в міцелярних рідинних сис-
темах ПАР – D2O при температурі t 
= 40 °С: ■ – ДТАБ (n = 12); □ – ТТАБ 
(n = 14); ● – ГТАБ (n = 16); ○ – 
ОТАБ (n = 18) 

 

 
Аналіз таблиці показує, що при збільшенні довжини алкільного ланцюга 

збільшуються розміри міцели. Як відомо, менша піввісь модельного еліпсоїда 
обертання буде змінюватися приблизно як довжина алкільного ланцюга lmax. 

Формулу, яка описує зміну довжини алкільного ланцюга зі зміною кіль-
кості атомів вуглецю n, було отримано Танфордом у роботі [19]: 

0,15 0,1265l n   (нм),  
де n  – кількість атомів вуглецю в гідрофобній частині.  
 

Таблиця 12.2. Характеристики 50 ммоль/л міцелярних розчинів АТАБ 
 

ПАР lмакс, нм a = b, 
нм c, нм Z0 Nagg Α χ2 

ДТАБ 1,67 1,65 2,66 23,5 62 0,39 1,7 
ТТАБ 1,92 2,00 6,37 23,6 101 0,23 2,07 
ГТАБ 2,17 2,20 3,75 20,4 126 0,16 4,5 

ОТАБ 2,43 2,57 4,89 23,0 208 0,11 11 

 
Таким чином, при збільшенні довжини алкільного ланцюга розміри мі-

цел і число агрегації в них збільшується. При цьому при збільшенні довжини 
алкільного ланцюга з 12 до 18 атомів вуглецю спостерігається значне змен-
шення ступеня дисоціації міцел.  
 

12.4. Вплив тиску на структуру колоїдної системи із самоорганізацією 
 

Для дослідження впливу тиску на структуру рідинної системи з самоор-
ганізацією була виготовлена рідинна система «ТТАБ - важка вода» з концен-
трацією ТТАБ 50 ммоль/л. До цієї міцелярної системи додавали домішки 
броміду натрію, у результаті чого були отримані потрійні рідинні системи 
ТТАБ - D2O - NaBr з концентраціями NaBr: 25, 50, 100, 200 та 800 ммоль/л. 
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Використовувався сухий ТТАБ ми отримали від фірми Sigma-Aldrich Co 
(вміст ТТАБ не менше 99 %), та D2O фірми Ізотоп (вміст D2O не менше 
99,8 %). В експерименті використовували ТТАБ без подальшого очищення. 

При нормальному тиску зразки розміщувалися у кварцеві кювети Hellma 
з довжиною пробігу нейтронів 1 або 2 мм. Для дослідження впливу тиску, 
температури та концентрації домішок електроліту на структуру досліджува-
ної системи зразки вміщувалися в термостатовану камеру високого тиску 
[20]. При цьому температура на зразках підтримувалася за допомогою термо-
стата фірми Lauda з похибкою  0,1°С.  

В експерименті використовували дві камери: камеру для візуального 
спостереження та камеру високого тиску для проведення експериментів по 
МКРН. Камера для візуальних спостережень (рис. 12.15) належить Інституту 
фізичної хімії (Геттинген, Німеччина). Камера дозволяє працювати в інтерва-
лі температур (20 ÷ 300) °С та тисків (0 ÷ 2,7) кбар. Камера складається з двох 
частин, одна з яких зроблена з вікном для спостережень за зразком, що зна-
ходиться всередині камери (верхня частина). Друга частина підключена до 
гідравлічного преса (нижня частина). Камери контактують між собою за до-
помогою сильфона. Обидві частини вкриті теплоізолятором, що дозволяє під-
тримувати температуру за допомогою термостата з похибкою ± 0,1 °С.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.15. Камера високого тиску для візуальних спостережень. 
 
Для експериментів по МКРН ми використовували установку високого 

тиску (до 4 кбар) [20]. Установка виготовлена на основі механічних компо-
нент фірми SITEC (Швейцарія). Схему установки наведено на рис. 12.16.  

Основними компонентами є: ручний прес, додаткова посудина для ріди-
ни, манометр, вентилі та з'єднувальні трубки. Ущільнення реалізується по 
конусу (стандарт - М16х1,5). Об’єм насоса 7,5 мл, загальний об’єм (без каме-
ри тиску до вентиля, найближчого до неї) приблизно 26 мл. Тиск задається 
дистанційно за допомогою крокового двигуна. Спостереження за величиною 
тиску ведеться за допомогою манометра, на який спрямована відеокамера. 



 382 

Таким чином, зміна та контроль тиску здійснюються візуально з віддаленого 
термінала, що дозволяє істотно збільшити кількість експериментів по МКРН 
з використанням високого тиску на малокутовій установці.  

 

 
Рис. 12.16. Схема установки та камери високого тиску  

на спектрометрі ЮМО [2]. 
 

Вигляд установки високого тиску на спектрометрі ЮМО наведено на 
рис. 2.17. Для проведення експериментів по МКРН при зміні тиску досліджу-
ваної рідинної системи було виготовлено камеру тиску (рис. 12.18), яка пев-
ною мірою [16] повторює камеру Р. Вінтера [30] з Дортмундського універси-
тету (Німеччина). Камера складається з порожнинного циліндра, що з одного 
боку має металеву кришку з ущільненням типу конуса, а з іншого – тефлоно-
вий сепаратор, який розділяє внутрішню частину камери із зразком і робочу 
рідину, що передає тиск від насоса до зразка. За робочу рідину використову-
валася дистильована вода.  

 

 

Рис. 12.17. Загальний вигляд установки 
високого тиску, на нейтронному  

спектрометрі ЮМО. 
 

 
 

Рис. 12.18. Камера високого тиску 
(зліва), термодатчик (платиновий опір 

Pt100) та термостат. 
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Цей вибір зумовлений малою стисливістю води. Була проведена пере-
вірка роботи манометра установки високого тиску. З цією метою до нижньої 
частини камери був приєднаний додатковий манометр класу точності 1,5. 
Проведена перевірка показала ідентичність вимірювань манометром установ-
ки високого тиску і контрольним манометром у діапазоні тисків до 1,6 кбар. 
Для зменшення фону в розсіяння нейтронів від стінок камери було виготов-
лено кадмієве кільце з двома отворами. 
 

Основні параметри установки високого тиску 
 

 
12.5. Структурні перетворення в рідинній системі з катіонною ПАР 

 
При проведенні експериментів знімались криві МКРН за умови різних 

тисків, температур та концентрацій NaBr у потрійній рідинній системі 
«ТТАБ – важка вода – NaBr» з урахуванням діаграми її стану. Як відомо з 
[21], однією з основних характеристик діаграм стану рідинних систем з ПАР 
є лінія Крафта (див. розділ 10), по якій відбувається структурний перехід у 
колоїдній рідинній системі, а саме перехід колоїдів міцел у колоїди кристалів. 

Для вивчення впливу домішок солі на параметри такого структурованого 
переходу в рідинній системі з катіонними ПАР було досліджено МКРН в ін-
тервалі термодинамічних параметрів, що включає лінію Крафта. 

Експеримент проводився так: зразок доводили до температури, вищої за 
температуру Крафта, а потім температуру зменшували, при цьому вивчали 
картину розсіяння нейтронів з експозицією 10 хв. Якщо змін у кривій розсі-
яння нейтронів протягом 20 хв не спостерігалось, тоді температуру знижува-
ли далі.  

На рис. 12.19 представлено МКРН у рідинній міцелярній системі з 
катіонною ПАР та домішками NaBr.  

Тиск (0÷4) кбар Максимально можливе для установки, 
не враховуючи камеру високого тиску 

Точність (2.5÷10) % Залежить від тиску 
Температура (0÷130) °С Визначається камерою, що використо-

вується  
Робочий об’єм камери 4 мл Частина зразку втрачається при запов-

ненні 
Робочий об’єм насосу 7,5 мл  
Загальний об’єм 26 мл До вентиля перед камерою тиску 
Стандарт з’єднань М16х1,5 Конус згідно зі стандартами  

SITEC 
Контроль тиску (0÷4) кбар Візуально за допомогою відеокамери 

по манометру, що розташований безпо-
середньо після насосу. 

Зміна тиску (0÷4) кбар У вікні стандартної програми управ-
ління спектрометром з віддаленого те-
рмінала. 
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Як бачимо з рис. 12.19, при ~ 0,44q  нм-1 спостерігається пік, що відпо-
відає взаємодії між зарядженими міцелами. 

Далі шляхом зміни термодинамічних параметрів P, T переводили систе-
му через лінію рівноваги Крафта і спостерігали за тим, як у такій колоїдній 
системі колоїди з міцел перетворюються в кристаліти. 

На рис. 12.20 наведено криві МКРН у потрійній рідинній системі ТТАБ 
– D2O – NaBr при тиску P = 320 бар одразу після пониження температури 
T = 14°С , при цьому після початку зниження температури пройшло: (■) – 
t = 30 хв; (●) – t = 60 хв; (○) – t = 90 хв; (▲) – t = 120 хв; () – t = 150 хв; (▼) – 
t = 180 хв; () – t = 210 хв; () – t = 240 хв. 

Таким чином, криві МКРН отримано при переході через лінію Крафта. 
Концентрація ТТАБ 50 ммоль/л, концентрація NaBr 50 ммоль/л. Як бачимо з 
рис. 12.20, кінетика утворення твердої фази проявляється в зміні кривих ма-
локутового розсіяння. Пік при ~ 0.44q  нм-1 з часом зникає, але при цьому 
збільшується інтенсивність розсіяння нейтронів в області малих хвильових 
векторів q . Збільшення інтенсивності в області малих хвильових векторів 
свідчить про перетворення рідинної колоїдної системи з міцелами на рідинну 
систему типу суспензія з кристалітами [22]. 

 

 
 

 
 

Рис. 12.19. Інтенсивність МКРН при 
тиску P = 320 бар вище температури 

Крафта. T = 16 °С. Концентрація ТТАБ 
50 ммоль/л. Концентрація NaBr 

50 ммоль/л. 

Рис. 12.20. Інтенсивність МКРН, яка 
відображає кінетику структурного пере-
творення міцели-преципітати в системі 

ТТАБ–D2O–NaBr. 

 

Процес структурного переходу в рідинній системі (або іншими словами 
– процес переходу міцели-преципітати) спостерігався і візуально. Для цього 
використовувалася камера високого тиску для візуальних спостережень. На 
рис. 12.21 представлено фотографії, які відображають перехід міцели-преци-
пітати. Діаметр вікна камери ~ 1 см, проміжок між вікнами ~ 1 мм.  

На початку процесу кристалізації преципітати осідають на дно камери, 
але їхні розміри не дозволяють їх розгледіти візуально. З часом утворюються 
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значні за розмірами кристалічні структури, які представлені на фото (див. 
рис. 12.21). Тому за допомогою камери можна отримати інформацію лише 
про наявність чи відсутність процесу кристалізації, але не про кінетику їхньо-
го утворення. Так, на лівому знімку ми бачимо сформований кристал, що за-
ймає половину площі вікна камери, на середньому і правому знімках кристал 
вже контактує з усією поверхнею вікна камери.  

 

 
 

 
 

Рис. 12.21. Фотографії 
переходу міцели-преци-
пітати, отримані з ка-
мери високого тиску 
для візуальних спосте-
режень.  

З отриманих даних по МКРН були побудовані криві залежності тиску від 
температури на лінії фазової рівноваги «міцелярна рідинна система – суспен-
зія» (рис. 12.22). У досліджуваному інтервалі температур можемо говорити 
про лінійну поведінку лінії фазової рівноваги на P-T діаграмі. Тому по точ-
ках, які було знайдено в експерименті, методом найменших квадратів було 
побудовано лінію. Параметри k та l лінійної апроксимації даних P kT l   
наведено в табл. 12.3.  

 

 
 

Рис. 12.22. Залежність тиску від температури на лінії Крафта потрійної рідинної 
системи ТТАБ – D2O – NaBr для різного вмісту CNaBr (ммоль/л): ■ – 0; □ – 25; ● – 50; 

○ – 100; ▲ – 200;  – 800. Концентрація ТТАБ 50 ммоль/л. 
 
Як видно з таблиці, нахили ліній фазової рівноваги в системі з концент-

рацією ПАР 50 ммоль/л, але з різною концентрацією солі NaBr однакові – 
53 1,5  бар/К.  

Аналіз рис. 12.22. показує, що додавання домішок солі в міцелярну рі-
динну систему «ТТАБ – важка вода» призводить до зсуву лінії фазової рівно-
ваги «міцели – тверде тіло» в область більших температур та менших тисків. 
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Таблиця 12.3. Параметри лінійної апроксимації даних про структурний  
перехід міцели-преципітати 

 

CNaBr, 
ммоль/л 0 25 50 100 200 800 

k, бар/К 54 ± 1 54 ± 1 53 ± 1 52 ± 2 53 ± 2 54 ± 2 
l, бар -240 ± 30 -290 ± 40 -420 ± 25 -440 ± 50 -490 ± 50 -646 ± 20 

 

Проаналізуємо залежність тиску фазового переходу від концентрації 
NaBr у досліджуваній рідинній системі для різних температур на лінії фазової 
рівноваги Крафта. Для цього оберемо три температурні точки, наприклад 25, 
40 і 60 °С. Далі з даних таблиці 12.3 знайдемо тиски переходу міцели - пре-
ципітати для кожної температури та концентрації солі. Побудуємо графік за-
лежності тиску структурного переходу міцели-преципітати від концентрації 
домішок солі в системі (рис. 12.23). На отриманих графіках, що ми отримали, 
простежується асимптотична поведінка тиску структурного переходу від 
концентрації домішок солі в рідинній системі. 

 

 
 

Рис. 12.23. Залежність тиску структурного переходу при постійній температурі від 
концентрації домішок NaBr у рідинній системі із самоорганізацією. Концентрація 

ТТАБ 50 ммоль/л: ■ – 25°С, ● – 40°С, ▲ – 60°С. 
 

Така поведінка є наслідком збільшення розмірів міцел при додаванні 
домішок електроліту. З аналізу рисунка випливає, що при низьких концент-
раціях NaBr для здійснення фазового переходу в системі необхідно створити 
значно більший тиск, ніж при високих концентраціях. Так, для температури 
25 °С відношення вказаних тисків ~ 1,5. Це пов'язано, перш за все, з розміра-
ми міцел, оскільки за умови високих концентраціях ПАР формуються сильно 
витягнуті еліптичні міцели (див. табл. 12.1). Тому для утворення великих аг-
регатів потрібно менше енергії.  

Як відомо [23], рівноважний стан термодинамічної системи при заданих 
тиску P та температурі T визначається мінімумом термодинамічного потенці-
алу Гібсса  

                                               G U TS PV   . (12.10) 
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За умови великих тисків доданок PV  під час мінімізації G відіграє клю-
чову роль, тобто термодинамічно вигідно зменшити об’єм. Цей механізм і 
визначає структурний перехід. 

Як відомо [24], при T = const крива рівноваги на µ-T діаграмі визначаєть-
ся рівністю хімічних потенціалів у кристалічній і у міцелярній фазах 
(рис. 12.24).  

 

 

 

 
 

Рис. 12.24. Змінна хімічного потенціалу при додаванні домішок NaBr 
в систему із самоорганізацією. 

 
При високих тисках реалізується кристалічна фаза, при низьких P – мі-

целярна. Зробимо припущення про те, що при додаванні солі хімічний потен-
ціал у кристалічній фазі суттєво не змінюється. Тоді хімічний потенціал мі-
целярної фази згідно з результатами, наведеними на рис. 12.24, має підвищу-
ватись. Підвищення хімічного потенціалу можна пояснити: як відомо, дода-
вання солі до міцелярної рідинної системи призводить до того, що міцели із 
сферичних перетворюються на еліпсоїди обертання (див. табл. 12.1). Така 
сама ситуація може бути отримана також унаслідок підвищення тиску в сис-
темі. Оскільки хімічний потенціал є зростаючою функцією від тиску, то це і 
пояснює його підвищення при додаванні солі. 

Проведені денсиметричні дослідження показали, що при додаванні солі 
в рідинну систему об’єм v, що приходиться на одну молекулу, не змінюється 
(див. рис. 12.8). Звідси можна зробити висновок про те, що крива µ(Р) при 
додаванні солі підіймається вгору вздовж осі µ паралельно самій собі, оскіль-
ки ( / )TP v   . Це і призводить до того, що при додаванні солі лінії фазо-
вої рівноваги «міцелярна система – суспензія» зміщується в бік менших тис-
ків за умови T = const. Саме таке зміщення лінії вказаної фазової рівноваги і 
спостерігається в експерименті.  
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На рис. 12.24 представлено вигляд кривих залежності хімічного потенціалу 
від тиску в системі. Умовою структурного переходу є рівність хімічних потенці-
алів структурних елементів кристалітів µкр та структурних елементів міцел µміц, 
структурному переходу відповідає тиск Pп. При додаванні в рідинну систему солі 
µм+эл підвищується паралельно µміц. При цьому тиск структурного переходу рі-
динної системи із сіллю буде меншим, оскільки умова рівності хімічних потенці-
алів досягається при тиску п пP P  . 

Таким чином, було проведено дослідження впливу домішок солі на струк-
турний перехід «міцели - кристаліти» в рідинній системі з катіонною ПАР. Екс-
периментальні дані з МКРН вказує на те, що при збільшенні концентрації домі-
шок солі в системі лінія фазової рівноваги міцелярна рідинна система – суспензія 
з кристалітами зміщується в бік більших температур та менших тисків. Така по-
ведінка корелює з даними, отриманими в роботах [24 - 26]. При цьому нахил лінії 
фазової рівноваги не залежить від концентрації домішок солі. Більш детально 
проведені експерименти описано в [27 - 29]. 
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13. ДІАГНОСТИКА МАГНІТНИХ КОЛОЇДНИХ СИСТЕМ 
 

13.1. Магнітні рідинні системи та їхнє використання 
 
У даному розділі мова буде йти про дослідження ферофлюїдів, що нале-

жать до типу рідинних систем, а саме  колоїдних систем. Колоїдні системи – 
це такі рідинні системи, що складаються з рідини, в якій знаходяться вкрап-
лення іншої речовини, що перебуває в газовому, рідкому чи твердому стані 
[1], або такі рідинні системи, в яких унаслідок динамічних процесів, що від-
буваються в цій системі, з’являються новоутворені вкраплення [2]. Описані в 
цьому розділі колоїдні системи (магнітні рідинні системи) є суспензіями, у 
рідині-носії в яких знаходяться магнітні наночастинки, які огорнуті ПАР , що 
використовуються для стабілізації наночастинок [3, 4]. 

Магнітна рідинна система (відома також як ферофлюїд) є фактичною су-
спензією однодоменних магнітних наночастинок з типовим розміром порядку 
10 нм, диспергованих в рідині-носії (рис. 13.1) [5]. Феромагнітні речовини 
мають взагалі доменну структуру, але при їхньому подрібненні до частинок з 
розміром, меншим за деякий критичний розмір (радіус порядку десятків на-
нометрів), частинки стають однодоменними. При цьому кожна магнітна час-
тинка ферофлюїду має свою намагніченість насичення [6]. Для того, щоб за-
побігти утворенню агрегатів у магнітній рідинній системі, що можуть вини-
кати внаслідок Ван-дер-Ваальсівської взаємодії та дії магнітних сил, викори-
стовують різноманітні стабілізатори ферофлюїдів. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 13.1 Схематичне зображення осно-
вних компонентів ферофлюїду: 1 – маг-
нітна наночастинка; 2 – ПАР; 3 – рідина-
носій.  

 

Оскільки відношення розмірів магнітних наночастинок до розмірів мо-
лекул рідинної основи системи становить приблизно 100:1, то магнітні нано-
частинки є в певному розумінні броунівськими частинками і безперервно 
піддаються хаотичним ударам молекул розчинника. Завдяки цьому магнітні 
наночастинки постійно знаходяться в стані броунівського руху, який, до пев-
ної міри, перешкоджає їхній седиментації. Сукупна дія поверхневого стабілі-
заційного шару та броунівського руху зумовлює високу стабільність магніт-
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ної рідинної системи. Якщо до ферофлюїду прикласти зовнішнє магнітне по-
ле, то під впливом магнітної сили його частинки почнуть рухатись у бік бі-
льшої напруженості магнітного поля. У процесі невпорядкованих співударів з 
молекулами рідинної основи частинки магнітної рідинної системи передадуть 
останнім цей вплив і, таким чином, відбудеться відповідне переміщення мо-
лекул рідинної основи. Саме завдяки описаному механізму магнітні рідинні 
системи, подібно до заліза чи нікелю, досить сильно притягуються магнітом. 
Кожна однодоменна магнітна наночастинка ферофлюїду має намагніченість 
насичення з магнітним моментом близько тисячі магнетонів Бора, що на де-
кілька порядків перевищує магнітний момент звичайної парамагнітної моле-
кули. При прикладанні зовнішнього магнітного поля, магнітні моменти коло-
їдних частинок орієнтуються за полем, а магнітна рідинна система швидко 
намагнічується до насичення. Напруженість магнітного поля, за якої почина-
ється насичення ферофлюїду, на декілька порядків перевищує аналогічне 
значення у випадку парамагнітної речовини. Після вимкнення зовнішнього 
магнітного поля завдяки дії теплового руху магнітні моменти частинок розу-
порядковуються, але гістерезис кривої намагніченості відсутній. Це явище 
отримало назву суперпарамагнетизму, оскільки ферофлюїди мають занадто 
високу магнітну сприйнятливість, а також за те, що у відсутності зовнішнього 
магнітного поля ферофлюїди поводять себе як парамагнетики [6]. 

 

Вибір рідини, на основі якої створюють магнітну рідинну систему, ви-
значається її призначенням та методом використання. Залежно від задачі, що 
вирішується, можуть знадобитися магнітні рідинні системи на водній чи во-
дорозчинній основі, на базі вуглеводнів, кремнійорганічних та фторорганіч-
них сполук. Виготовлення стійкої магнітної рідинної системи в кожному ви-
падку має свої особливості, що в першу чергу пов’язано з вибором стабіліза-
тора. 

 

Завдяки своїм властивостям магнітні рідинні системи використовуються 
в різних технологічних, біологічних та медичних напрямках [7 - 9]. 

 

Наприклад, у деяких приладах існує два чи більше середовища, що ма-
ють бути герметично ізольованими одне від одного. Скажімо, один вал пови-
нен передавати енергію (обертання) з одного середовища в інше. Наприклад, 
мотор повинен бути у відкритому просторі, де він міг би охолоджуватися по-
вітрям чи охолоджувачем, у той час як вал повинен виходить з цього середо-
вища в абсолютно ізольоване середовище, в якому він повинен передавати 
обертальний рух іншому пристрою. Це реалізується у випадку жорстких дис-
ків комп’ютерів, що повинні працювати в герметично зачиненій коробці, 
оскільки частинка пилу чи, навіть, дим можуть зіпсувати процес зчитування 
та запису інформації. Саме тому важливо герметично ізолювати отвір, через 
який проходить вісь обертання. Для цього роблять отвір всередині магніту, а 
вісь вала виготовляють з м’якого магнітного матеріалу [10]. Борозна на валу 
заповнюється магнітною рідинною системою, яка утримується на валу магні-
тним полем. Це перешкоджає потраплянню бруду в загерметизований прос-
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тір, але дозволяє валу вільно обертатися, оскільки матеріалом, що герметизує, 
є рідина. 

Існує чимало пристроїв, що сильно нагріваються під час роботи. Один зі 
способів охолодження таких приладів полягає в їхньому надійному теплово-
му контакті з гарним провідником тепла, що має більшу теплоємність та, мо-
жливо, значно більшу поверхню для розсіяння тепла. У певних випадках цей 
провідник тепла не повинен бути твердим, оскільки тоді він блокуватиме ро-
боту пристрою (наприклад, якщо пристрій повинен вібрувати). Одним зі спо-
собів досягнення такої мети є використання магнітних рідинних систем як 
провідників тепла. Немагнітна рідина витікала би з того місця, де вона пови-
нна працювати. Прикладом є гучномовець, котушка якого нагрівається під 
час роботи, а магнітна рідинна система, яка відводе виділене тепло, утриму-
ється на місці магнітним полем магніту, що прикріплений до рупора гучно-
мовця. На сьогодні більшість гучномовців високої потужності обладнано ма-
гнітними рідинними системами. Присутність ферофлюїду навколо котушки 
покращує також характеристики динаміка, оскільки він послаблює небажані 
резонанси, які могли б породжувати неприємний шум. 

 

Магнітні рідинні системи використовуються також в інших високотех-
нологічних пристроях та приладах: антифрикційних вузлах та демпферах, в 
ультразвуковій дефектоскопії, магнітних сепараторах рідких елементів, дат-
чиках нахилу та чуттєвих вимірювачах прискорення, мікроманометрах. 
Знайшли своє місце магнітні рідинні системи і в космонавтиці та в озброєнні: 
вони додаються до фарби, якою вкривають поверхню літаків. Це зменшує 
відбиття електромагнітних хвиль від поверхні літака, що зменшує ймовір-
ність його виявлення. 

 

Значна увага приділяється технології поєднання магнітних рідинних си-
стем з ліками, що придатні для хіміотерапії. Ідея полягає в наступному: такі 
ліки, що поєднані з магнітною рідинною системою, вводяться в ракову пух-
лину, де там вони утримуються відповідним фокусуючим магнітним полем 
протягом деякого часу (приблизно однієї години). При цьому ліки працюють 
найбільш ефективно, а кількість необхідних ліків набагато менша, ніж у ви-
падку їхньої дії в усьому організмі. Якщо магнітне поле вимикається, то ліки 
розсіюються по організму, але, оскільки загальна їхня кількість незначна, то 
побічні ефекти практично не виникають. У роботі [11] представлено широке 
різноманіття можливостей цього методу та запропоновано детальну класифі-
кацію лікування відповідно до цього напрямку. Нещодавно оприлюднено [12] 
результати застосування поєднаних з магнітною рідинною системою ліків 
мітоксантрон до 26 кроликів-носіїв пухлини. Результати показують абсолют-
ний успіх в лікуванні пухлини без побічних ефектів. 

 

Властивість магнітних рідинних систем поглинати електромагнітну ене-
ргію з частотою, що суттєво відрізняється від їхньої частоти поглинання у 
випадку води, дозволяє використовувати високочастотне магнітне поле, але 
збільшення температури локалізованої ділянки тіла, в яку була внесена магні-
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тна рідинна система. Таким чином, відбувається терапія ракових пухлин без 
нагрівання сусідніх частин тіла. Останнім часом повідомляється про значну 
кількість експериментів по лікуванню ракових пухлин in vivo [13]. У 2004 р. 
зроблено новий важливий крок у цьому напрямку: було успішно використано 
явище магнітнорідинної гіпертермії на людині [14]. Експериментальне ліку-
вання в такий спосіб 15 пацієнтів у поєднанні з малою дозою променевої те-
рапії дало хороші результати. Це вказує на той факт, що магнітні колоїдні 
системи на основі води є новою зброєю проти ракових захворювань. 

 

Як відомо, магнітно-резонансна томографія (МРТ) є одним з найбільш 
потужних діагностичних методів. Його застосування зумовлено можливістю 
розрізняти ті чи інші тканини людського організму завдяки різним часам ре-
лаксації T2 магнітних моментів протонів, які знаходяться в різних середови-
щах. Проте, час від часу, різниця часу релаксації в різних тканинах недостат-
ньо значна для надійної інтерпретації отриманих знімків. Якщо магнітні час-
тинки біологічно сумісної магнітної рідинної системи вибірково поглинають-
ся деяким видом тканини, то це буде чітко видно за допомогою МРТ. Більш 
того, різні тканини поглинають різну кількість магнітних частинок, завдяки 
чому мають різні значення T2. Вдалим прикладом використання ферофлюїдів 
в МРТ є біологічно сумісна магнітна рідинна система, в якій оксиди заліза 
вкриваються декстраном. Після лікування наночастинки магнітної рідинної 
системи виводяться з організму людини печінкою. Разом з тим наночастинки 
вибірково захоплюються ретикулоендотеліальною системою. Це важливо, 
оскільки пухлинні клітини не мають ефективної ретикулоендотеліальної сис-
теми здорових клітин, тому їхній релаксаційний час не змінюється контраст-
ним агентом, що робить їх відмінними від оточуючих здорових клітин. У [15] 
наведено чимало прикладів, де метод МРТ було застосовано з магнітнорідин-
ним контрастом та отримано хороші результати. 

 

Інколи, за різних причин, необхідно відділити окремі біологічні об’єкти 
від їхнього середовища існування, наприклад, аби створити концентровані 
зразки цих об’єктів або, навпаки, звільнити інфікований зразок від них. Ви-
користання біологічно сумісних магнітних рідинних систем є одним зі шляхів 
досягнення цього. Такий процес може складатись з двох етапів: 1) прикріп-
лення магнітної частинки до обраного біологічного об’єкта та 2) витягування 
магнітних частинок разом з їхньою «здобиччю» із середовища існування під 
дією градієнта магнітного поля. Для цього поверхня частинок магнітних рі-
динних систем повинна бути споріднена до конкретного біологічного об’єкта. 
Спорідненість досягається шляхом вкривання наночастинок відповідними 
матеріалами, такими як декстран, полівінілові спирти тащо [15]. 

 

Ферофлюїди використовують також для розділення клітин при очищенні 
кісткового мозку від уражених раком клітин, з метою подальшого викорис-
тання очищених клітин для вживляння в ту саму людину, з якої вони були 
взяті, уникаючи, в такий спосіб, відторгнення. Це рішуче відрізняється від 
розповсюдженого випадку, коли імплантований матеріал взято від іншого 
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донора. У такому випадку магнітні наночастинки вкриваються моноклональ-
ними антитілами, що мають спорідненість до пухлинних клітин. Якщо кіст-
ковий мозок, що було видалено у пацієнта, привести до контакту з модифіко-
ваними магнітними частинками в рідинній системі, то клітини пухлин вибір-
ково приєднаються до поверхні магнітних частинок, які потім можна відділи-
ти за допомогою магнітного поля [16]. 

Інші напрямки застосування магнітних рідинних систем у медицині 
пов’язані з перекриттям току крові в судинах під час проведення хірургічних 
втручань. При цьому колоїдні частинки заліза застосовуються для стійкого 
тромбоутворення судин різного діаметра. Магнітні рідинні системи є також 
ефективними біологічно сумісними гемосорбентами, які за своїми адсорбцій-
ними властивостями перевищують традиційні вугільні та іонічні матеріали 
[17]. 

Для широкого використання ферофлюїдів стає важливим знати наперед 
параметри частинок магнітних рідинних систем, такі як розмір, полідисперс-
ність, товщина шару ПАР тощо. 

 
13.2. Способи стабілізації магнітних рідинних систем 

 
Для того щоб уникнути агрегації частинок у ферофлюїді, магнітні час-

тинки повинні бути вкриті шаром відповідного матеріалу. Залежно від при-
роди вказаного матеріалу магнітні рідинні системи поділяються на дві основ-
ні групи: так звані сурфактантні, якщо стабілізуючим шаром є ПАР, та іонні, 
якщо стабілізуючим шаром є електрична оболонка [18]. 

Сурфактантні магнітні рідинні системи складаються з магнітних части-
нок (зазвичай це магнетит Fe3O4), що для запобігання агрегації частинок 
вкриваються ПАР (амфіфільними молекулами, такими як олеїнова кислота). 
Стеричне відштовхування між частинками слугує фізичним бар’єром [19], що 
утримує частинки в рідинній колоїдній системі та стабілізує її. Якщо наноча-
стинки знаходяться в неполярному середовищі, як олія, то для утворення зов-
нішнього гідрофобного шару вистачає одного шару ПАР. При цьому полярна 
головка сурфактанта приєднана до поверхні частинки, а вуглецевий ланцюг 
(неполярна частина) знаходиться в контакті з рідиною-носієм. З іншого боку, 
якщо частинки розташовані в полярному середовищі, наприклад вода, то для 
утворення навколо частинки гідрофільного шару потрібні два шари ПАР. По-
лярні головки молекул ПАР можуть бути катіонними, аніонними чи неіонни-
ми. На рис. 13.2 подано схематичне зображення частинок у магнітних рідин-
них систем, що створені на основі олії (рис. 13.2, a) та води (рис. 13.2, б). 

На відміну від них в іонних магнітних рідинних системах [20] для забез-
печення стабільності колоїдної системи використовуються електрично заря-
джені наночастинки. При цьому магнітні частинки (зазвичай маггеміт γ-Fe2O3 
та різні ферити MFe2O4, де М = Mn, Co, Zn, Cu, Ni) отримують методом хімі-
чного осаду, а далі кислотно-лужна реакція між магнітними частинками та 
розчинником надає поверхні магнітних частинок електричний заряд [21]. За-



 395 

звичай рідиною-носієм є вода. У таких системах pH може варіюватися від 2 
до 12 залежно від знака поверхневого заряду частинок. Кислотні іонні магні-
тні рідинні системи (pH < 7) мають позитивно заряджені частинки, а лужні 
іонні магнітні рідинні системи (pH > 7) – негативно заряджені частинки. На 
рис. 13.3 подано схематичне зображення кислотних іонних та лужних іонних 
магнітних рідинних систем. 

 

 
а 

 
б 

 
 

Рис. 13.2. Схематичне зобра-
ження частинки сурфакта-
нтної магнітної рідинної сис-
теми: а - з одинарним шаром 
ПАР; б - з подвійним шаром 
ПАР [18].  

 
Іонні цитратні або тартратні маггемітові магнітні рідинні системи стабі-

лізуються таким чином, що мають як стеричне, так й електростатичне від-
штовхування [18]. У випадку цитратних магнітних рідинних систем, частин-
ки вкриваються короткими молекулами. У присутності води ці приєднані мо-
лекули іонізуються. Окрім стеричного відштовхування виникає також і елек-
тростатична взаємодія.  

 

 

 
Рис. 13.3. Схематичне зобра-
ження частинок іонної магніт-
ної рідинної системи. Указано 
протиіони  та  молекули  води:  
а - частинка кислотного іон-
ного ферофлюїду; б - частинка 
лужного іонного ферофлюїду; 
ТАМ+ОН− – тетраметиловий 
гідроксид амонію [18].  

 
Слід зазначити, що магнітні частинки у ферофлюїдах демонструють 

майже сферичну геометрію та мають певний розподіл за радіусом [22]. Роз-
поділ Dn(R) за радіусом R звичайно дається логнормальною функцією [23, 24] 

   1/2 1 2 2
0( ) 1 2 ( ) exp ln ( ) 2nD R SR R R S   ,                (13.1) 

де R та S – середній радіус та стандартне відхилення lnR, відповідно. 
Стабільність таких колоїдних систем залежить від енергії теплового ру-

ху наночастинок та від балансу між їхнім притяганням (диполь-дипольна та 
ван-дер-ваальсівська взаємодія) та відштовхуванням (стерична та електроста-
тична взаємодія). 
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13.3. Структура магнітних рідинних систем 
 

МКРН є одним з найефективніших методів наноструктурних досліджень 
магнітних рідинних систем. З огляду на особливі методики (варіація контрас-
ту, розсіяння поляризованих нейтронів), метод МКРН дає інформацію про 
структуру частинок (розмір, товщину оболонки поверхнево-активної речови-
ни, склад ядра та оболонки, ступінь проникнення розчинника в оболонку, мі-
цели), про магнітну структуру частинок у рідинній системі (магнітний розмір 
та склад), про взаємодію між ними (потенціал взаємодії частинок, кореляція 
магнітних моментів, розділення фаз) та про кластерну структуру (агрегація та 
утворення ланцюгів). Переваги методу МКРН перед іншими методами поля-
гають у можливості варіації контрасту в досліджуваних системах шляхом за-
міни гідрогена на дейтерій, а також в існуванні магнітного розсіяння нейтро-
нів. Іншою важливою особливістю цього методу є значна глибина проник-
нення нейтронів у зразок, що дозволяє досліджувати немодифіковані магнітні 
рідинні системи в об’ємі у діапазоні об’ємної частки магнітного матеріалу 
(120)%. 

 

У МКРН на магнітних рідинних системах виділяють дві основні компо-
ненти, які відповідають за взаємодію нейтронів з ядрами атомів (ядерне роз-
сіяння) та взаємодію магнітних моментів нейтронів та атомів (магнітне розсі-
яння). Схематичне зображення частинки з точки зору розсіяння подано на 
рис. 13.4. За умови малих концентрацій частинок (об’ємна частка магнітного 
матеріалу < 3 % [25]), як перший крок в аналізі структури частинок магнітних 
рідинних систем, нехтують ефектами інтерференції, що пов’язані зі взаємоді-
єю частинок.  

 

Тобто магнітні рідинні системи розглядаються як системи, що склада-
ються зі сферичних частинок, які не взаємодіють між собою. За відсутності 
зовнішнього магнітного поля, магнітні моменти частинок невпорядковані, 
тоді обидві компоненти розсіяння є ізотропними по відношенню до напрямку 
вектора розсіяння q. Ядерна компонента МКРН у цьому випадку описується 
моделлю «ядро - оболонка». Оскільки оболонка ПАР та розчинник не є маг-
нітними, то магнітна компонента МКРН описується більш простою моделлю 
сфер. Зазвичай вважають, що максимальний магнітний радіус магнітної час-
тинки не збігається з радіусом її форми за рахунок існування немагнітного 
шару на поверхні магнітної частинки, що є результатом відхилення напрямку 
магнітного моменту поверхневих атомів від напрямку намагніченості домену. 
Така гіпотеза пояснює результати багатьох експериментів, включаючи аналіз 
намагніченості [26 - 28], результати месбауерівської спектроскопії [29, 30], 
дифракцію поляризованих нейтронів [31] та ін. Непряме підтвердження існу-
вання такого шару випливає з теоретичних розрахунків [32]. Разом з тим слід 
зазначити, що досі не продемонстровано жодного прямого експерименталь-
ного підтвердження існування немагнітного шару. 
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Рис. 13.4. Модельне зображення ядерної а та магнітної б структури частинки  

ферофлюїду. R1 - радіус частинки разом з оболонкою ПАР; R - радіус ядра части-
нки та Rm - магнітний радіус; 0 , 1 , s  та m  – густина довжини розсіяння ядра 
частинки, оболонки ПАР, розчинника та густина довжини магнітного розсіяння 

частинки. 
 
Значення густини довжини розсіяння розчинника може бути легко змі-

нене у випадку магнітних рідинних систем у МКРН. Це досягається заміною 
в рідині-носії гідрогена Н на дейтерій D [33]. Як відомо, указані два ізотопи 
мають протилежні за знаком довжини розсіяння нейтронів, що дозволяє ва-
ріювати густину довжини розсіяння розчинника в широкому інтервалі. Типо-
ві співвідношення між ядерними густинами довжин розсіяння різних компо-
нент в магнітній рідинній системі у випадках Н- та D-носіїв подано на 
рис. 13.5. Легко помітити, що для аналізу оболонки ПАР експерименти по 
дослідженню структури повинні бути виконані в D-розчиннику; у звичайних 
H-розчинниках контраст між рідиною-носієм та оболонкою малий, тому ні-
якого впливу оболонки на криву розсіяння не спостерігається.  

 

 
 

Рис. 13.5. Карта густин довжини розсіяння для деяких рідин,  
на основі яких створено магнітні рідинні системи. 
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У загальному випадку формула для прямого моделювання структури ча-
стинок має чималу кількість вільних параметрів. Тому, аби отримати надійні 
результати апроксимації, частину параметрів необхідно зафіксувати. Краще 
за все таку процедуру слід проводити для параметрів, що визначені за допо-
могою інших методів. Так, наприклад, у роботі [34] параметри функції роз-
поділу частинок за радіусами для магнітної рідинної системи, створені на ос-
нові D-бензолу, в якому знаходиться магнетит, вкритий одним шаром олеїно-
вої кислоти, були взяті з даних електронної мікроскопії. Такі спрощення при-
вели до стабільних результатів апроксимації, з яких автори отримали значен-
ня густини довжини розсіяння оболонки ПАР. Відхилення довжини розсіяння 
оболонки від значення для ПАР було інтерпретовано як результат проник-
нення розчинника в оболонку. 

Цікаві особливості були виявлені при застосуванні МКРН до магнітних 
рідинних систем, створених на звичайних H-розчинниках [35, 36]. Виявилось, 
що розсіянням від оболонки в такому випадку можна знехтувати, а апрокси-
мація результатів експериментів не чутлива до магнітного розсіяння. При 
цьому найкраща відповідність до експериментальних даних досягається тоді, 
коли доданок з магнітним розсіянням не береться до уваги. Нові результати 
було отримано у випадку розсіяння на органічних неполярних магнітних рі-
динних системах, що виготовлені на основі D-розчинників [34, 37]. Уцих ро-
ботах варіювали параметри функції розподілу й магнітною компонентою роз-
сіяння нехтували. Ці результати збігаються з даними для магнітних рідинних 
систем, що основані на H-розчинниках, та даними розсіяння поляризованих 
нейтронів. Значні відхилення модельних кривих від експериментальних да-
них спостерігається лише за умови малих значень q, де ефект магнітного роз-
сіяння все ще великий. 

Пряме моделювання кривих МКРН для неполяризованих магнітних рі-
динних систем було використано для феритів з одинарним та подвійним ста-
білізаційними шарами у воді [38, 39], для магнетиту, що знаходився в дейте-
рованому органічному носії з подвійним шаром олеїнової кислоти [40], для 
магнітної рідинної системи з частинками гексафериту барію та олеїновою 
кислотою як ПАР [41]. 

Для дослідження колоїдних систем широко використовується метод ва-
ріації нейтронного контрасту в МКРН. Як відомо, він базується на аналізі 
змін у кривих розсіяння, що відбуваються внаслідок зміни контрасту в систе-
мі, тобто внаслідок зміни різниці між середньою густиною довжини розсіян-
ня частинок та густиною довжини розсіяння розчинника. За допомогою цього 
методу вдається досліджувати окремі компоненти магнітних рідинних сис-
тем. Перші застосування методу варіації контрасту до магнітних рідинних 
систем, які були проведені без урахування полідисперсності частинок, пред-
ставлено в [42], де було проведено дослідження кобальтової магнітної рідин-
ної системи на толуолі. Авторам вдалося отримати значення середньої густи-
ни розсіяння частинок рідинної системи та їхній розмір. У [43] було дослі-
джено магнетитові магнітні рідинні системи, які стабілізовані у воді та толу-
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олі. Знайдені різні товщини шарів ПАР, з чого зроблено висновок, що у воді 
формується подвійний стабілізаційний шар навколо наночастинок магнетиту, 
а в толуолі – одинарний. Слід звернути увагу на роботу [44], авторам якої 
вдалося отримати інформацію про ядерну та магнітну структуру магнітної 
рідинної системи, використовуючи лише варіацію ядерного контрасту. Авто-
рами було отримано густини ядерного та магнітного розсіяння, а також ядер-
ний та магнітний розміри частинок. У водних магнітних рідинних системах, 
зазвичай, повідомляється про наявність кластерів [45 - 47] з фрактальною роз-
мірністю порядку 2,5 [46, 47], тоді як у магнітних рідинних системах на 
органічних розчинниках формуються маленькі ланцюжкові агрегати з фрак-
тальною розмірністю 1,2 [47]. 

 

Якщо під час вимірювань МКРН до магнітної рідинної системи прикла-
дається магнітне поле, то внесок від магнітного розсіяння стає частково ані-
зотропним по відношенню до радіального кута в площині детектора [48]. 
Аналізуючи кутову анізотропію типу «sin2» двовимірних даних розсіяння, 
можна розділити внески від ядерного та від магнітного розсіянь. Слід заува-
жити, що під впливом магнітного поля в магнітних рідинних системах мо-
жуть виникати деякі структурні зміни. Описана процедура розділення внесків 
ядерного та магнітного розсіянь була застосована до класичної магнітної рі-
динної системи („магнетит - олеїнова кислота - бензол”) [49, 50]. 

 

Якщо використовувати поляризовані нейтрони, то можна отримати до-
даткові рівняння для анізотропного розсіяння в магнітному полі. У цьому ви-
падку магнітні моменти нейтронів в падаючому пучку спрямовані в одному 
напрямку, що є колінеарним до напрямку магнітного поля, яке прикладене до 
зразка. Поляризація нейтронів досягається за допомогою спеціального при-
строю (поляризатора нейтронів). Інший пристрій, спін-фліпер, регулює на-
прямок магнітних моментів по відношенню до напрямку прикладеного магні-
тного поля: за полем чи проти поля. Найпростішим шляхом визначення ізо-
тропної та анізотропної частин є радіальне усереднення навколо напрямків 0 
та π/2 в площині детектора, які є, відповідно, паралельним та перпендикуляр-
ним до напрямку поля. Інтерпретація таких даних є найбільш прозорою у ви-
падку неагрегованих магнітних рідинних систем, таких як магнетит, що вкри-
тий олеїновою чи міристиновою кислотою, у d-циклогексанолі [25, 51]. Після 
описаної процедури розділення внесків ядерного та магнітного розсіянь, кри-
ві ядерного розсіяння були апроксимовані моделлю «ядро - оболонка». Мо-
дель дала параметри функції розподілу магнітних частинок за радіусами та 
товщину оболонки ПАР h ~ 1,4 нм, що є однаковий для обох рідинних сис-
тем. Аналіз магнітного розсіяння вказав на існування складних кореляцій між 
магнітними моментами в рідинній системі. Довжина кореляцій перевищує 
характерний розмір магнітних наночастинок. Причину ефекту, що спостері-
гається, автори пов’язують з впливом диполь-дипольної взаємодії на взаємну 
орієнтацію магнітних моментів у зовнішньому магнітному полі навіть за 
умови достатньо малих концентрацій (~1 %) магнетиту. Це ускладнює мож-
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ливість прямої оцінки магнітного розміру та порівняння його з аналогічним 
ядерним розміром. Тим не менш, знайдений ядерний розмір автори порівняли 
з результатами аналізу намагніченості. За різницею між середніми розмірами, 
що були отримані двома способами, була зроблена оцінка товщини немагніт-
ного шару на поверхні частинки. 

Такий самий підхід для розділення ядерної та магнітної компонентів 
розсіяння було використано в [52] для магнітної рідинної системи з зарядо-
вою стабілізацією. У цій рідинній системі зв’язок між ядерним та магнітним 
розсіянням достатньо відрізняється порівняно з попереднім випадком. 

 

Наразі, метод МКРН широко використовується для діагностики магніт-
них рідинних систем стосовно їхньої ядерної та магнітної мікроструктур. 
Прикладами застосування цього методу є аналіз малокутового розсіяння по-
ляризованих нейтронів на феритових наночастинках у воді, вкритих двооки-
сом кремнію [53], частинках заліза в декаліні, вкритих олеїновою кислотою 
[54], кобальтових ферофлюїдах в різних розчинниках [55 - 58], гексафериту 
барію в додекані, стабілізованого олеїновою кислотою [59], водних магнітних 
рідинних систем з магнетитом, що вкритий подвійним шаром додеканової 
кислоти та одним шаром декстрану [60]. У всіх зазначених роботах повідом-
ляється про те, що окрім окремих частинок у магнітних рідинних системах 
було також знайдено їхні агрегати. 

 

За деяких умов колоїдна природа магнітних рідинних систем, припускає 
утворення агрегатів у таких системах. Методи розсіяння дозволяють відобра-
зити цей процес та дають нове розуміння внутрішньої структури кластерів та 
динаміки їхнього росту. У роботі [35] авторами представлено типові криві 
МКРН для різних водних магнітних рідинних систем з малим вмістом магне-
титу, внесеного в воду. Оскільки контраст між рідиною-носієм та молекулами 
ПАР є нехтовно малим по відношенню до контрасту між рідиною-носієм та 
частинками магнетиту, то криві МКРН відповідають, в основному, розсіянню 
від магнетиту. У подвійному логарифмічному масштабі, за малих значень q, 
поведінка розсіяння відповідає степеневому закону ~ q , де показник степе-
ня α визначає тип кластерів. Випадок α = 1 може бути віднесений до видов-
жених агрегатів, тоді як 1 < α < 3 відповідає розгалуженим фракталам з роз-
мірністю масового фракталу D = α. Випадок, α = 2 відповідає плоским части-
нкам типу ламел. Такий аналіз фрактальної розмірності можна зустріти в ро-
ботах [61, 62]. 

Більш детальний аналіз кластерів існує завдяки прямим моделюванням 
даних малокутового розсіяння, що отримані за допомогою неполяризованих 
[46, 63] чи поляризованих [54 - 60] нейтронів зі зміною контрасту в системі. 
Однак, у цьому випадку, магнітні кореляції в кластері спрощені. Магнітні 
моменти частинок у кластері розглядаються або незалежними, або, навпаки, 
сильно є корельованими. 

Іноді організація кластерів у магнітних рідинних системах має більш 
складний характер, ніж звичайна агрегація окремих магнітних наночастинок. 
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Так, у випадку водних магнітних рідинних систем показано, що має місце 
особлива первинна агрегація декількох наночастинок [35, 64]. Ці початкові 
агрегати з часом можуть утворювати вторинні великі кластери. Було показа-
но, що початкові агрегати стійкі до зміни температури, тоді як вторинні клас-
тери з ростом температури розпадаються. Якщо після того температуру зме-
ншувати до кімнатної, то зростання вторинних кластерів знову починається. 
Такі кластери можуть утворюватися, якщо до магнітних рідинних систем 
прикладається магнітне поле. На жаль, потужність сучасних джерел нейтро-
нів не дозволяє дослідити цей процес детально. Так, у водних магнітних рі-
динних системах з подвійною стабілізацією магнетиту характерний масштаб 
часу змін, які викликані магнітним полем, обмежено декількома хвилинами, 
що є недостатнім для отримання кривої МКРН із задовільною статистичною 
похибкою в усьому інтервалі q. Тим не менш, інтегральна інтенсивність роз-
сіяння може бути проаналізована [65] для таких часів, що відображють осно-
вні особливості динаміки росту кластерів. Зауважимо, що в експериментах 
спостерігається досить складні утворення, такі як спиці та спіралі [61], агло-
мерати [54 - 60] та впорядковані квазікристалічні структури, що викликані 
зовнішнім магнітним полем [66 - 70]. 

Таким чином, магнітні рідинні системи є незвичайними привабливими 
об’єктами, які широко використовуються в техніці та мають широкі перспек-
тиви для використання в медицині. Тому інформація про їхні властивості є 
важливою. 

З вище викладеного випливає, що МКРН може успішно використовува-
тися для дослідження магнітних рідинних систем. Найпотужнішим методом 
при цьому є метод варіації контрасту в МКРН. Він дозволяє отримати більш 
детальну інформацію про внутрішню структуру магнітних рідинних систем, а 
саме: розміри частинок, товщину шару ПАР, склад агрегатів та ін. Слід від-
значити, що, як правило, при отриманні структурних параметрів частинок 
їхня полідисперсність або не враховувалася, або враховувалася частково. Са-
ме тому узагальнення методу варіації контрасту на випадок полідисперсних 
систем є важливим кроком у дослідженні таких складних систем, як феро-
флюїди. На нашу думку, саме узагальнений метод дає змогу детально дослі-
дити поведінку та отримати структурні параметри частинок магнітних рідин-
них систем. 

 
13.4. Малокутове розсіяння поляризованих нейтронів 

 
Оскільки нейтрон має власний спін, то він взаємодіє з магнітними моме-

нтами атомів речовини. Це призводить до появи додаткового внеску в розсі-
яння, так званого магнітного розсіяння. Використання розсіяння від поляри-
зованих нейтронів є важливим, оскільки дозволяє розділити магнітний та 
ядерний внески в загальному розсіянні нейтронів. 

У випадку розсіяння поляризованих нейтронів, коли спіни нейтронів орі-
єнтовані антипаралельно (позначається +) та паралельно (−) до напрямку 
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прикладеного до зразка магнітного поля Н, можливі чотири типи процесів 
розсіяння: два зі збереженням напрямку спіну нейтрона та два з перевертан-
ням спіну нейтрона [71]. Якщо поляризація розсіяних нейтронів не аналізу-
ється, то інтенсивність, накопичена на детекторі, містить внески від розсіяння 
як зі збереженням спіну, так і з його зміною. Вона залежить від поляризацій-
ного стану падаючих нейтронів. У випадку, коли магнітні моменти та поля-
ризація нейтронів спрямовані вздовж зовнішнього поля, то інтенсивностями 
розсіяння як функції переданого імпульсу q для двох положень поляризації 
будуть: 

            2 2 2( , ) ( ) { ( ) 2 ( ) ( ) }sinN M N MI q F q F q P F q F q           , (13.2а) 

            2 2 2( , ) ( ) { ( ) 2 ( ) ( ) }sinN M N MI q F q F q P F q F q            , (13.2б) 

де   – азимутальний кут між Н та q. Дужки <…> означають усереднення по 
функції полідисперсності. Поляризація Р визначається 

( ) ( )P n n n n      , де n+ – кількість нейтронів зі спіном антипаралель-
ним, та n− – кількість нейтронів зі спіном паралельним до Н. Обернення по-
ляризації з (+) на (−) досягається за допомогою спін-фліпера, ефективність 
якого   ~ 14. FN(q) та FM(q) – амплітуди ядерного та магнітного розсіяння. 
Неважко помітити, що ізотропна частина розсіяння визначається лише внес-
ком ядерного розсіяння IN(q) = <FN

2(q)>, тоді як анізотропна частина містить 
внесок магнітного розсіяння IM(q) = <FM

2(q)> та перехресний доданок 
<FN(q)FM(q)>, що несе інформацію як про ядерну, так і про магнітну ампліту-
ди розсіяння. 

Арифметичне середнє інтенсивностей [ ( , ) ( , )] 2I q I q     відповідає 
інтенсивності неполяризованого пучка нейтронів: 2 ( )NF q    

2 2( ) sinMF q    . 
Різниця інтенсивностей двох поляризаційних станів представляє магніт-

но-ядерний перехресний доданок 
                   2( , ) ( , ) 2 (1 ) ( ) ( ) sinN MI q I q P F q F q          . (13.3) 

Перехресний доданок є лінійним по відношенню до амплітуди магнітно-
го розсіяння. Таким чином, за допомогою розсіяння поляризованих нейтронів 
можна отримати абсолютне значення магнітного контрасту по відношенню 
до ядерного контрасту, тобто визначити намагніченість та склад частинок і 
матриці. 

Для виділення ізотропної та анізотропної частин розсіяння проводиться 
усереднення інтенсивності розсіяння навколо (10°) кутів  = 0 та /2 відпо-
відно до напрямків у площині детектора, що є паралельним та перпендикуля-
рним до напрямку прикладеного магнітного поля. Таке усереднення приво-
дить до системи рівнянь 
                                            2( ,0) ( ) ( )NI q I q F q    ,                                (13.4а) 
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2 2( , 2) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )N M N MI q I q F q F q P F q F q 
          , (13.4б) 

2( ,0) ( ) ( )NI q I q F q    , (13.4в) 
2 2( , 2) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( )N M N MI q I q F q F q P F q F q 

           , (13.4г) 
яка дозволяє знайти та проаналізувати три функції: <FN

2(q)>, <FM
2(q)> та 

<FN(q)FM(q) >. 
З іншого боку, якщо провести усереднення виразів (13.2) за кутом , то 

sin2 можна замінити на 1/2: 
2 2( , ) ( ) ( ) (1 2) ( ) ( ) ( )N M N MI q I q F q F q P F q F q 

            , (13.5а) 
2 2( , ) ( ) ( ) (1 2) ( ) ( ) ( )N M N MI q I q F q F q P F q F q 

             . (13.5б) 

Це відбувається у випадку, коли магнітне поле до зразка не прикладаєть-
ся. Усі напрямки моментів є рівно-імовірні, а розсіяння є ізотропним та неза-
лежним від поляризації 

                                     2 2( ) ( ) 2 / 3 ( )N MI q F q F q     . (13.6) 
 

13.5. Техніка МКРН 
 
Експерименти по МКРН у магнітних рідинних системах було проведено 

на установці ЮМО, що розташована на імпульсному реакторі ІБР-2 ОІЯД 
(Дубна, Росія), та на установці SANS-1, що розташована на стаціонарному 
реакторі FRG-1 Дослідницького центру GKSS (Гіштахт, Німеччина). 

Схему установки МКРН ЮМО представлено раніше в розділі 2.4.  
На рис. 13.6 подано загальну схему установки SANS-1.  

 
 

Рис. 13.6. Схема установки МКРН SANS-1: 1 – активна зона стаціонарного реактора 
FRG-1; 2 – джерело холодних нейтронів; 3 – нейтроновод з радіусом кривизни  

R = 1040 м; 4 – селектор швидкостей; 5 – дзеркальний поляризатор; 6 – нейтроновод-
коліматор; 7 – спін-фліпер; 8 – ведуче поле; 9 – електромагніт на 2,5 Т; 10 – кріостат; 

11 – детектор; 12 – зразок [72]. 
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Зразки розміщуються в спеціальному контейнері, розрахованому на 10 
кювет. Протягом експерименту зразки замінюються автоматично. Вимірю-
вання проводяться при постійній довжині хвилі нейтрона. Щоб виділити пев-
ну довжину хвилі нейтрона з усього потоку з довжини хвиль в інтервалі (~3 ÷ 
30) Å, використовують селектор швидкостей. Даний механічний пристрій має 
спіралеподібні шляхи на поверхні циліндра ротора, що пропускають лише 
нейтрони відповідної швидкості. Наочний приклад складного розташування 
траєкторій польоту в сучасному селекторі швидкостей нейтронів подано на 
рис. 13.7. За допомогою регулювання швидкості обертання селектора 
(3300 ÷ 28000) об/хв обирається потрібна довжина хвилі нейтронів у діапазо-
ні (4,5 ÷ 30) Å [73]. Для проведення експериментів по варіації контрасту на 
магнітних рідинних системах була використана довжина хвилі нейтрона 8,5 
Å, що відповідає швидкості обертання селектора 15000 об/хв. Вимірювання 
проводяться в чотирьох позиціях детектора, відповідно до яких підбирається 
й довжина колімації. Для отримання значень перерізу розсіяння в абсолют-
них одиницях використовується стандартна процедура калібрування на воду 
[74].  

 

 
 

Рис. 13.7. Селектор швидкостей нейтронів, що використовується на установці  
SANS-1 [73]. Спіралеподібні пластинки з матеріалу 10В, який поглинає нейтрони.  

 
Монохроматичний пучок нейтронів може бути поляризований шляхом 

повного відбиттям від намагнічених поверхонь. Лише при одній з двох мож-
ливих орієнтацій спіну нейтрона, по відношенню до зовнішнього магнітного 
поля, поглинання не відбуваєтся. Поляризатор відхиляє пучок нейтронів на 
величину 1,3°. Коли поляризатор виводиться з нейтронного пучка (вимірю-
вання з неполяризованими нейтронами), усі наступні компоненти експериме-
нтальної установки повинні бути переорієнтовані. Для цього всі вузли облад-
нано повітряними подушками. Магнітне поле, що діє на нейтрони, підтримує 
їхню поляризацію протягом всієї колімаційної системи. При необхідності по-
ляризація пучка нейтронів може бути змінена за допомогою спін-фліпера з 
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плоскою котушкою. Таким чином, падаючи на зразок, нейтрони мають пев-
ний напрямок руху, певну швидкість та певну поляризацію. Малокутовий 
інструмент обладнано позиційно-чутливим детектором, який реєструє розсія-
ні нейтрони. У позиції зразка розміщено також термостат та електромагніт, 
який використовується при дослідженні магнітних об’єктів. 

 
Основні параметри установки SANS-1 на FRG-1 

 

Потік нейтронів на зразку - (0,05 ÷ 1) ∙ 106 н/(см2∙с). 
Монохроматор - спіралеподібний селектор швидкостей 
Діапазон довжин хвиль після поляризатора та селектора - 0,45  нм 
Роздільна здатність по довжині хвилі - 0,1    (  = 0,82 нм) 
Довжина колімації - 2, 4, 6, 8, 10 м 
Діапазон переданих імпульсів - 0,05 3q   нм−1 
Відстань від зразка до детектора - 0,7 9,7d   м 
Детектор - позиційно-чутливий 3Не-лічильник 
Електромагніт - 2,5 Т 
Термостат - (5 ÷ 80)°С та (80 ÷ 200)°С. 

 
13.6. Нейтронний контраст 

 
У наведених в розділі 7.6 основних формулах та виразах МКРН розсіян-

ня розчинником ніяким чином не враховувалося. Вважалось, що частинки, які 
досліджуються, знаходяться у вакуумі. Зазвичай вони знаходяться в розчин-
нику, який має деяку ненульову густину довжини розсіяння із середнім зна-
ченням S  [33]. Таким чином, розсіювальний об’єкт можна представити у 
вигляді суперпозиції опроміненого об’єму, який заповнено розчинником, та 
деяких частинок з густиною ( ) Sr   (так звана «ефективна густина» [33]), 
де ( )r  – густина розсіяння частинки. Отримуємо, що інтенсивність розсіян-
ня буде складатися з двох доданків: розсіяння ансамблем частинок з ефекти-
вною густиною ( ) Sr   та розсіяння розчинником. Аби виділити в розсіянні 
доданок, що відповідає частинкам, проводять вимірювання з розчином та 
розчинником, а далі віднімають друге від першого. Формули, наведені в пун-
кті 7.1, залишаються справедливими для кривої розсіяння при заміні ( ) r  на 

( ) Sr   [33]. Легко побачити, що характер кривої буде залежати від співвід-
ношення  між ( )r  та S . Найбільш зручно характеризувати це співвідно-
шення за допомогою контрасту   – різниці між середньою густиною розсі-
яння частинки та густиною розсіяння розчинника [33, 75]: 

 

                                       1 [ ( ) ]S S
V

r dr
V

       . (13.7) 
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За умови сильних нейтронних контрастів ( S   чи S  ) форму 
частинок «видно» на фоні розчинника виразно, «контрастно». У випадку ж 
слабкого контрасту ( S   , 0  ) частинки ніби «розмиваються», при 
цьому основний внесок в криву розсіяння дає вже не стільки форма частинок, 
скільки неоднорідності їхньої будови [33]. Тому контраст є однією з найваж-
ливіших характеристик зразків при малокутовому дослідженні. Зміна контра-
сту (наприклад, зміна густини розсіяння розчинника) дозволяє отримати до-
даткову інформацію про структурну систему, що досліджується. 

 
13.7. Варіації нейтронного контрасту для монодисперсних частинок.  

Метод базисних функцій 
 
Метод варіації контрасту в МКРН – це потужний засіб, який сьогодні 

широко застосовується для дослідження різноманітних колоїдних систем. Він 
базується на реєстрації змін у розсіянні при зміні контрасту  . Загально 
прийнятим шляхом обробки експериментальних даних по МКРН з варіацією 
контрасту на системі невзаємодіючих частинок є метод базисних функцій, 
який було запропоновано Штурманом [4, 75]. Цей метод добре працює у ви-
падку монодисперсних частинок, що мають однакову внутрішню структуру 
та розмір. Зауважимо, що у випадку нейтронного розсіяння досліджувані 
об’єкти повинні бути немагнітними, аби уникнути додаткового ефекту магні-
тного розсіяння, який в цьому методі не враховується. У випадку монодиспе-
рсних немагнітних частинок можно виділити декілька внесків у розсіяння та 
проаналізувати їх окремо один від одного. Ці внески називаються базисними 
функціями та випливають з виразу для інтенсивності розсіяння [4, 75] 

 

                                    2( ) ( ) ( ) ( ) ( )S CS CI q I q I q I q     . (13.8) 

Функція ( )CI q  відповідає розсіянню від частинок з однорідною густи-
ною розсіяння в межах об’єму, що недоступний розчинникові. Іншими сло-
вами, вона описує розсіяння, що залежить від форми частинки; функція ( )sI q  
відповідає розсіянню на флуктуаціях густини розсіяння всередині частинок; 
та функція ( )CSI q  – це перехресний доданок (рис. 13.8). 

Базисні функції можна отримати експериментально, якщо провести екс-
перименти по МКРН, принаймні, як мінімум при трьох різних значеннях кон-
трасту. 

Інтенсивність розсіяння в нульовий кут (7.50) згідно з формулою [4, 33] 
має вигляд  

                                                   2 2(0) ( )CI nV  , (13.9) 

де n – густина частинок; VС – об’єм частинки, який недоступний розчиннико-
ві. Таким чином, цей параметр має квадратичну залежність від контрасту. 
Важливою характеристикою частинки є точка компенсації, коли 0   (тоб-



 407 

то і I(0) = 0). У цій точці s   , її визначення дає середнє значення густини 
розсіяння частинки. 

  
 

Рис. 13.8. Розділення внесків у розсіяння від форми частинки та її внутрішніх 
неоднорідностей. 

 
Найбільше практичне значення має аналіз залежності від контрасту ра-

діуса інерції частинки. Згідно з виразом [4, 33] цю залежність можна записати 
у вигляді 

                                               2 2 2( )g CR R      , (13.10) 

де   та   – це параметри, що описують взаємне розташування «важких» та 
«легких» компонентів всередині частинки; RС – радіус інерції форми частин-
ки, що відповідає об’єму VС [33]. Особливим у цій залежності є випадок так 
званого нескінченного контрасту, коли 1( ) 0  . Вигляд залежності подано 
на рис. 13.9. 

 

  
 

Рис. 13.9. Залежності радіуса інерції частинки від оберненого контрасту (13.8) 
у загальному випадку поблизу 1( ) 0   (нескінченний контраст) [3]. 



 408 

У такому випадку легко отримать значення радіуса інерції форми части-
нки. Для монодисперсних частинок окремі випадки, коли або параметр  , 
або параметр   близький до нуля, є дуже інформативними. Вони дозволяють 
одразу зробити висновки про структурну організацію досліджуваних части-
нок. Якщо 0  , тоді центри мас різних компонентів збігаються (наприклад, 
сферичні багатошарові частинки). Коли 0  , а 0  , то це означає, що різні 
компоненти розташовані приблизно на тій самій відстані від центра форми 
частинки (наприклад, димери частинок, що близькі за розміром, але різні за 
густиною їхнього розсіяння). 

 
13.8. Узагальнення методу базисних функцій у випадку 

полідисперсних та суперпарамагнітних систем 
 
Узагальнення методу базисних функцій у випадку  багатокомпонентних 

полідисперсних та суперпарамагнітних систем проведено Авдєєвим [3]. 
У випадку полідисперсних частинок потрібно розглядати усереднення 

рівняння (13.8) по всій функції розподілу частинок, що може включати як 
структурну полідисперсність, так і полідисперсність за розмірами. Середня 
густина розсіяння   залежить від типу частинки, тому контраст   також 
потрібно включати в усереднення 

 

                              2( ) ( ) ( ) ( ) ( )s cs cI q I q I q I q     . (13.11) 

Наступним кроком є введення ефективної середньої густини розсіяння 
e , що не залежить від усереднення. Таким чином, рівняння (13.11) приймає 

форму, подібну до рівняння (13.8), але з так званим модифікованим контрас-
том [3] 

                                                       e s    . (13.12) 

Цього можна досягнути заміною   =   − e  + e  − s  та групуючи 
доданки по степенях  , результатом чого є 

                                    2( ) ( ) ( ) ( ) ( )s cs cI q I q I q I q        , (13.13) 

де ( )cI q , ( )sI q  та ( )csI q  – це модифіковані базисні функції введені Авдєє-
вим [3]. Вони виражаються через вихідні базисні функції, при чому функція 

( )cI q  є найбільш прозорою для інтерпретації – це усереднення розсіяння на 
формі від усіх видів частинок в розчині [3]. 

Вибір ефективної середньої густини розсіяння e  є довільним. Проте 
для зручності цей параметр краще пов’язати з ефективною точкою компенса-
ції, тобто зі значенням густини розсіяння розчинника, коли параметр I(0), по-
дібно до монодисперсного випадку (рівняння (13.9)), приймає мінімальне 
значення. Повної компенсації (нульового значення I(0) в ефективній точці 
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компенсації) тепер не можна досягнути, оскільки неможливо одночасно ком-
пенсувати розсіяння від частинок з різними середніми густинами розсіяння. 
Визначаючи мінімум I(0) з виразу (13.11) як функцію s , можна пов’язати e  
з немодифікованими базисними функціями [3] 

 

                                    2 2(0) (0)e c c c cI I V V     . (13.14) 

Функція ( )cI q  може бути отримана після вимірюванням I(q) для трьох 
густин розсіяння розчинника ( 1s , 2s , 3s ) та розв’язання відповідної системи 
трьох рівнянь. Звернемо увагу той факт, що цей процес не вимагає точного 
знання e  і визначається лише парними різницями густин розсіяння розчин-
ника: 

 

           2 3 1 3 1 2 1 2 3

1 2 2 3 3 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( )( )( )

s s s s s s
c

s s s s s s

I q I q I qI q        
 

       
 , (13.15) 

 

де I1(q), I2(q) та I3(q) – три експериментально отримані криві розсіяння. Таким 
чином, функція ( )cI q  може бути знайдена навіть без визначення ефективної 
точки компенсації. 

У загальному випадку модифіковані базисні функції можна отримати, 
мінімізуючи функціонал [76] 

 
 

                
2 2

2
2

[ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )]1
3 ( )

k s k cs k c

k k

I q I q I q I q
N q

    
 

 
   

, (13.16) 

 

де Ik(q) та ( )k q  – експериментальна інтенсивність розсіяння та її похибка в 
точці зі значенням q, що отримана для кожного k-го модифікованого контрас-
ту; N – загальна кількість кривих, які виміряні для різних контрастів.  

Перевіркою узгодженості даного методу інтерпретації експерименталь-
них даних може виступити модифікована базисна функція ( )sI q , яка повина 
повторювати експериментальну криву розсіяння нейтронів, отриману для 
значення густини розсіяння розчинника, близького до того, що відповідає 
ефективній точці компенсації. 

Тоді інтенсивність розсіяння в нульовий кут I(0) приймає значення [3] 
 

               2 2 2 2 2 2 2(0) ( ) ( ) ( )c e c c cI n V n V n V nD V          . (13.17) 
 

У випадку нульового модифікованого контрасту 0   (випадок ефек-
тивної точки компенсації) інтенсивність розсіяння приймає залишкове зна-
чення (0) (0)sI I  . 

Додатковий сталий доданок у виразі (13.17) впливає на остаточний вираз 
залежності радіуса інерції від модифікованого контрасту [3] 
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1
( ) ( )

c c
g

c

V R A B DR
V

   
           


  

, (13.18) 

 
де A, B та D – параметри, що включають в себе доданки, усереднені за функ-
цією полідисперсності [3]. Параметр D, записується як: 
 

                                          2 2 2( )e c cD V V    . (13.19) 
 

Даний параметр можно отримати з рівняння (13.17) як відношення кое-
фіцієнтів лінійної залежності I(0) від 2( ) . 

Поблизу 1( ) 0   (випадок нескінченного контрасту) функція 
2 1[( ) ]gR    має таку саму квадратичну поведінку, як і рівняння (13.10). При 

наближенні до ефективної точки компенсації 1( )   , відхилення від 
квадратичного типу поведінки будуть уже значні. На нескінченності ця фун-
кція має границю −B/D. Найбільш загальний випадок залежності (13.18) по-
дано на рис. 13.10. 

 

  
 

Рис. 13.10. Залежність 2 1[( ) ]gR    у всьому діапазоні у 1( )  випадку  
полідісперсної рідинної системи. 

 
Як бачимо, запропонований [3] метод модифікованих базисних функцій 

відрізняється від класичного випадку монодисперсних частинок. У випадку 
полідисперсних систем вирази для базисних функцій ускладнюються. Порів-
няння з випадком монодисперсних частинок показує, що залежності інтегра-
льних параметрів розсіяння від контрасту у випадку полідисперсних систем 
мають якісно інший характер та містять нові параметри, що несуть інформа-
цію про функцію полідисперсності системи. 
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13.9. Ефект магнітного розсіяння нейтронів 
 
Як було наведено вище, класичний підхід базисних функцій при інтер-

претації даних по МКРН з варіацією контрасту не працює у випадку систем, 
що містять магнітні частинки, унаслідок наявності магнітного розсіяння, яке 
є результатом взаємодії магнітного моменту нейтрона з магнітними момен-
тами атомів частинок. У випадку використання неполяризованих нейтронів 
внесок магнітного розсіяння не інтерферує з ядерним розсіянням і є лише до-
датковим доданком в інтенсивность розсіяння. Зазвичай магнітні наночасти-
нки є суперпарамагнітними, тобто вони представляють собою однодоменний 
магнітний стан з гігантським магнітним моментом, який сягає ~(104 ÷ 106) 
магнетонів Бора. За відсутності зовнішнього магнітного поля, магнітні моме-
нти цих частинок зорієнтовані хаотично, тому і магнітне розсіяння нейтронів 
є ізотропним. 

Ефект магнітного розсіяння нейтронів у рівнянні методу варіації контра-
сту (13.11) враховується як доданок ( )mI q , який не залежить від контрасту. 
Цей доданок відображає усереднення за магнітним об’ємом частинок та мо-
дифікує лише функцію ( )SI q : 

             2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )S S e CS e C mI q I q I q I q I q          . (13.20) 

У випадку монодисперсних магнітних частинок 
                                               2 2(0) (2 3)m m mI n V  , (13.21) 

де m  та Vm – магнітна густина розсіяння та магнітний об’єм частинки відпо-
відно. Для невзаємодіючих частинок завжди виконується m CV V  [3]. Коефі-
цієнт 2/3 в цьому виразі є характерною особливістю нейтронного розсіяння 
на магнітних частинках. Він є наслідком того, що магнітна довжина розсіяння 
залежить від кута, утвореного між вектором розсіяння та магнітним момен-
том атома. Якщо магнітні моменти частинок дезорієнтовані, відповідне усе-
реднення по всьому тілесному куту призводить до появи цього коефіцієнта. 

Рівняння для пошуку ефективної точки компенсації збігається з рівнян-
ням (13.14). Інтенсивність розсіяння в нульовий кут приймає вигляд 

 

                       2 2 2 2 2 2(0) ( ) ( ) (2 3)C e C m mI n V n V n V        . (13.22) 

При цьому залежность радіуса інерції від контрасту збігається з рівнян-
ням (13.18), в якому параметр A залишається незмінним, а параметри B та D 
доповнені доданками, пов’язаними з магнітним розсіянням [3]. У випадку 
однорідних магнітних полідисперсних частинок (параметр A = 0) при викори-
станні методу варіації контрасту дана залежність набуває такого вигляду, з 
якого водночас можна отримати інформацію як про ефективний середній ма-
гнітний радіус, так і про ефективний середній радіус форми частинок 
(рис. 13.11).  
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Рис. 13.11. Залежність радіуса інерції наночастинок рідинної системи  
від модифікованого контрасту у випадку однорідних магнітних  

полідисперсних частинок [3]. 
 
Дійсно, перетин вказаної залежності з віссю ординат дає значення 

2 2 2
C C CV R V , а границя функції при 1( )    дає значення 
2 2 2

m m mV R V , де Rm – магнітний радіус частинок [3]. 
Отже, у  випадку  полідисперсних  суперпарамагнітних  частинок, якими 

є частинки магнітної рідинної системи, повна інтенсивність розсіяння є ком-
бінацією  ядерного IN  та  магнітного IM  розсіянь. Аби  обчислити  ці  внески 
для окремих невзаємодіючих частинок з густиною n, слід використовувати 
вирази  

                                    2
, ,( ) ( ) ( , )N M n N MI q n D R F q R dR  , (13.23) 

де ядерна FN(q, R) та магнітна FM(q, R) амплітуди розсіяння визначаються як 
 

1( , ) ( ) ( ) ( ( ))N SF q R V R h q R h            

                                       1( ) ( ) ( ( ))V R h q R h       (13.24a) 

                                        ( , ) ( ) ( )M mF q R V R qR   , (13.24б) 

                                                 3( ) (4 3)V x x  , (13.24в) 

                                        3( ) 3(sin cos )x x x x x   , (13.24г) 
де h відповідає товщині можливого немагнітного шару на поверхні магнітних 
частинок;   – товщина оболонки ПАР; Dn(R) – функція розподілу частинок за 
розміром. Густини розсіяння  , 1 , s  та m  відповідно є густинами розсі-
яння магнітних частинок, оболонки ПАР, рідини-носія феррофлюїда та маг-
нітною густиною розсіяння магнітних наночастинок. 



 413 

Таким чином, експериментальні дані по МКРН на суперпарамагнітних 
невзаємодіючих частинках у магнітних рідинних системах можуть бути опи-
сані в термінах методу базисних функцій, що дає додатковий шлях одержан-
ня інформації про особливості ядерної та магнітної структури частинок та 
шлях розділення ядерного та магнітного внесків у розсіяння нейтронів. 
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14. СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ 
МАГНІТНИХ РІДИННИХ СИСТЕМ* 

 
14.1. Методика виготовлення зразків 

 
У даному розділі представлено результати дослідження МКРН з варіаці-

єю контрасту в розбавлених магнітних рідинних системах з наночастинками 
магнетиту, внесеними в неполярний розчинник (дейтерований бензол) та 
вкритими одним шаром олеїнової або міристинової кислоти. Для обробки 
експериментальних даних було використано узагальнений метод базисних 
функцій з варіацією контрасту [1]. Це дало змогу більш детально вивчити до-
сліджувані магнітні рідинні системи та знайти їхні структурні параметри. 
Проведено аналіз структурних параметрів магнітних рідинних систем та на-
ведено їхнє порівняння [2 - 6]. 

Інформація про структурні параметри таких ферофлюїдів є важливою, 
оскільки синтез даних магнітних рідинних систем є першим кроком до синте-
зу біологічно сумісних магнітних рідинних систем для їхнього подальшого 
використання в медицині. 

Досліджувані магнітні рідинні системи були синтезовані в Лабораторії 
магнітних рідин Центру фундаментальних та передових технічних дослі-
джень відділення Румунської академії наук в м. Тімошари. 

Процес синтезу складався з декількох етапів. Магнетит Fe3O4, який 
отримують як продукт реакції сумісної преципітації водних розчинів іонів 
Fe2+ та Fe3+ в присутності NH4OH (температура ~80 °C), розчинюють у легко-
му вуглеводні, використовуючи олеїнову чи міристинову кислоту як хімічно-
адсорбовані ПАР. Аби позбавитися зайвої ПАР у рідині-носії та для збіль-
шення концентрації магнетиту в зразках, декілька разів було повторено про-
цес флокуляції наночастинок за допомогою ацетону та розчинення їх у вугле-
водні. Після цього отримані магнетитові наночастинки, які вкриті одним ша-
ром ПАР, були розчинені в бензолі [6]. 

Для зміни густини довжини розсіяння розчинника, магнітні рідинні сис-
теми були розчинені різними розчинниками дейтерованого та протонованого 
бензолів, так що вміст дейтерованого бензолу в кінцевих розчинах варіював-
ся від 10 до 100 %. У випадку зразка зі стабілізацією за допомогою міристи-
нової кислоти початкова об’ємна частка магнетиту φm = 6 % була зменшена 
до значення 0,8 %. Вихідний зразок зі стабілізацією за допомогою олеїнової 
кислоти з початковою об’ємною часткою магнетиту φm = 10%, було розчине-
но до значення φm = 0,7 %. 

Також, були виготовленні буферні розчини з таким самим вмістом дей-
терованого бензолу, що й у зразках. Інтенсивність розсіяння від частинок ма-
гнітних рідинних систем знаходилась шляхом віднімання інтенсивності роз-

                                                
* Розділ 14 написано у співавторстві з А. В. Феоктистовим. 
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сіяння відповідного буферного розчину від інтенсивності розсіяння зразка в 
цілому. 

 
14.2. Дослідження структури магнітної рідинної системи 

„магнетит - міристинова кислота – бензол” 
 
Вимірювання були проведені на малокутовому нейтронному дифракто-

метрі часу-прольоту ЮМО [7,8] імпульсного реактора ІБР-2 ОІЯД (Дубна, 
Росія) та на інструменті SANS-1 [9] ( Гіштахт, Німеччина). Диференційний 
переріз розсіяння одиниці об’єму (інтенсивність розсіяння), що є ізотропним 
по відношенню до вектора переданого імпульсу q, був отриманий як функція 
модуля вектора переданого імпульсу q = (4π/λ)sin(θ/2), де λ є довжина хвилі 
нейтрона, а θ – кут розсіяння. При проведенні вимірювань на спектрометрі 
ЮМО сигнал розсіяння було отримано в діапазоні векторів розсіяння 
q = (0,1 ÷ 7) нм−1, при цьому нейтрони мали довжину хвилі в діапазоні 
(0,05 ÷ 0,5) нм, що аналізувались за методом часу прольоту. Відстань „зразок 
- детектор” змінювалась у діапазоні від 2 до 13 м (радіус детектора 0,45 м). 
Зразки розміщувались у кварцовій кюветі з товщиною 2 мм (Hellma) і за до-
помогою термостата протягом експерименту утримувалися при температурі 
20 °С. Калібрування експериментальних даних відбувалось по розсіянню на 
ванадії. При проведенні експерименту по МКРН у Дослідницькому центрі 
GKSS криві розсіяння були отримані при фіксованій довжині хвилі нейтрона 
0,81 нм (похибка монохроматизації λ/λ = 10 %) та серії різних відстаней 
„зразок -детектор” від 0,7 до 9,7 м (площа детектора 55  55 см2, просторова 
роздільна здатність 0,7  0,7 см2) в інтервалі q від 0,06 до 2,5 нм−1. Зразки бу-
ли розміщені в кварцовій кюветі товщиною 1 мм (Hellma) та утримувалися 
при температурі 25 °С протягом експерименту. Магнітне поле при цьому не 
прикладалося. Була застосована стандартна процедура калібрування вимірю-
вань з урахуванням інтенсивності МКРН у воді. Для деяких зразків магнітної 
рідинної системи експерименти були проведені на обох спектрометрах, при 
цьому отримані криві МКРН показали повну повторюваність розсіяння на 
зразках, що вказує на високу стабільність даного ферофлюїду (принаймні рік 
після виготовленняння за відсутності зовнішнього магнітного поля). 

Зміна в кривих МКРН із варіацією контрасту в рідині-носії показана на 
рис. 14.1. Як бачимо, характер кривих змінюється зі зміною нейтронного кон-
трасту. Це підтверджує той факт, що частинки даної магнітної рідинної сис-
теми є неоднорідними. У кривих розсіяння можна помітити характерний пік 
при значенні q ≈ 1 нм−1, що відповідає внеску в розсіяння від оболонки ПАР, 
яка вкриває магнетитові частинки. Оскільки досліджувані зразки були сильно 
розбавленими, то взаємодія між частинками магнітної рідинної системи є не-
значною. У такому випадку можно говорити про систему невзаємодіючих 
частинок, в якій структурний фактор розсіяння дорівнює одиниці. Тому інте-
нсивність МКРН визначається лише формфактором частинок, які беруть 
участь у розсіянні. 
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Рис. 14.1. МКРН з варіацією контрасту на магнітній рідинній системі 

зі стабілізацією міристиновою кислотою. Об’ємну частку C6D6 у розчиннику  
подано на рисунку ліворуч. 

 
Аналіз отриманих кривих МКРН (див. рис. 14.1) указують на відсутність 

агрегації в магнітній рідинній системі, про утворення яких свідчило б різке 
зростання інтенсивності розсіяння при малих значеннях q. Це дозволяє на 
початкових ділянках одержаних кривих МКРН застосувати наближення Гіньє 
(7.50). Інтенсивність розсіяння в нульовий кут I(0), що була знайдена з на-
ближення Гіньє, представлена на рис. 14.2 як функція об’ємної частки дейте-
рованого бензолу в рідині-носії. Як бачимо, залежність інтенсивності розсі-
яння в нульовий кут від частки дейтерованого бензолу в розчиннику має па-
раболічний характер. З мінімуму цієї залежності можна знайти [1]  значення 
ефективної точки компенсації, яка становить (34,2 ± 0,4) % частки C6D6 та 
відповідає густині довжини розсіяння (2,64 ± 0,03) × 1010 см−2. З ефективної 
густини довжини розсіяння частинок магнітної рідинної системи для кожного 
зразка було отримано значення ефективного контрасту як різниці густини 
довжини розсіяння в ефективній точці компенсації та густини довжини розсі-
яння розчинника (13.12). Використовуючи залежність інтенсивності розсіян-
ня в нульовий кут від ефективного контрасту (13.17), можна знайти значення 
параметра D, (1,81 ± 0,02) ∙ 1019 см−4. Другим параметром наближення Гіньє є 
радіус інерції Rg. На рис. 14.3 зображено отриману нами експериментальну 
залежність радіуса інерції від оберненого контрасту.  

На відміну від класичного методу в варіації контрасту [10], коли маємо 
справу з монодисперсними частинками, вигляд залежності радіуса інерції від 
оберненого контрасту в досліджуваному випадку вже не є параболічним. Це 
підтверджує той факт, що частинки даної магнітної рідинної системи є полі-
дисперсними за розмірами. Для визначення зразків стабілізованих частинок 
магнітної рідинної системи експериментальна залежність радіусу інерції була 
апроксимована виразом (13.18). При цьому значення параметра D  фіксувало- 
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Рис. 14.2. Залежність інтенсивності роз-
сіяння в нульовий кут від вмісту D-бензо-
лу в розчиннику. Суцільна лінія відпові-
дає апроксимації експериментальних да-
них поліномом другого степеня. Стрілка 
вказує на ефективну точку компенсації.  

Рис. 14.3. Залежність квадрата радіуса 
інерції від оберненого модифікованого 
контрасту. Суцільна лінія відповідає 
апроксимації експериментальних да-
них виразом (13.18). 

 
 

ся на отриманому вище значенні   19481 0,02 10  D  4см , що дозволило 
більш точно знайти інші параметри залежності (13.18). Результати проведен-
ня апроксимації такі: < VС

2RС
2 > / < VС

2 > = (15,1 ± 0,1) нм2, 
A = (−1,34 ± 0,01) × 10−3 та B = (−1,4 ± 0,4) × 105 см−2. Перетин залежності 
(13.18) з віссю ординат на рис. 14.3 відповідає випадку нескінченного конт-
расту, тобто відповідає розсіянню, що визначається саме формою колоїдних 
наночастинок (магнетитові наночастинки разом з оболонкою ПАР) та дає 
значення їхнього характерного радіуса інерції (3,9 ± 0,1) нм. Далі в припу-
щенні сферичної симетрії наночастинок магнітної рідинної системи, був об-
числений характерний радіус всієї частинки (< R2VС

2 > / < VС
2 >)1/2 = (5,0 ± 

± 0,1) нм. При цьому для обрахунків було використано вираз 2 23
5gR R . 

Після того як була отримана ефективна точка компенсації, стає відомим, 
який контраст був у кожному дослідженому зразку. Отже, можна побудувати 
систему рівнянь типу (13.13). Знаходження модифікованих базисних функцій 

( )CI q , ( )SI q  та ( )CSI q  відбувалось шляхом мінімізації функціоналу (13.16). 
Одержані модифіковані базисні функції показані на рис. (14.4 – 14.6). 

Оскільки густина довжини розсіяння рідини-носія у зразку магнітної рідинної 
системи з 35 %-ним вмістом C6D6 у рідині-носії близька до густини довжини 
розсіяння, що відповідає ефективній точці компенсації, то вигляд кривої ін-
тенсивності розсіяння від цього зразка можна використати для перевірки ви-
користаного методу базисних функцій у варіації контрасту. Як було показано 
вище, модифікована базисна функція ( )SI q  представляє собою не що інше, як 
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залишкове розсіяння в ефективній точці компенсації. Це означає, що вигляд 
модифікованої базисної функції повинен бути близьким до експерименталь-
ної кривої розсіяння від зразка, в якому вміст дейтерованого бензолу в рідині-
носії близький до такого, що відповідає ефективній точці компенсації. 

На рис. 14.4 наведено модифіковану базисну функцію ( )SI q  та експери-
ментально отриману криву розсіяння від зразка з 35 %-ним вмістом C6D6 у 
рідинній основі системи. Збіг наведених кривих, що були отримані експери-
ментально та шляхом розрахунків, підтверджує наведені вище міркування і є 
перевіркою самоузгодженості використаного методу знаходження модифіко-
ваних базисних функцій так само, як і самого методу базисних функцій у ва-
ріації контрасту. На рис. 14.5 наведено модифіковану базисну функцію 
цію ( )CSI q . 

 

 

 

 
Рис. 14.4. Модифікована базисна функція 

( )sI q  разом з експериментальною кривою 
розсіяння, що була отримана поблизу точки 

компенсації. 

Рис. 14.5. Модифікована базисна 
функція ( )CSI q . 

 

 
Інтерпретація цієї базисної функції у випадку полідисперсних багатоко-

мпонентних систем є складною. 
Найбільш прозорою для інтерпретації є модифікована базисна функція 

( )cI q  (рис. 14.6). Вона є усередненим розсіянням, що визначається формою 
всіх наночастинок у магнітній рідинній системі, які береть участь у розсіянні. 
Вигляд даної модифікованої базисної функції підтверджує відсутність внеску 
в розсіяння від великих об’єктів, що б відобразилося в різкому зростанні ін-
тенсивності малокутового розсіяння при малих значеннях q. Це вказує на той 
факт, що існує стабільна магнітна рідинна система, в якій ефект агрегації ма-
гнітних наночастинок відсутній або незначний. Застосовуючи процедуру 
оберненого Фур’є - перетворення до даної модифікованої базисної функції 
[11], було отримано парну функцію розподілу за відстанями p(r), що предста-
вляє собою ймовірність знаходження двох точок усередині на частинках, які 
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розташовані на певній відстані r одна від одної. Найбільше значення r, де па-
рна функція розподілу за відстанями не є нулем, відповідає найбільшому 
розміру частинок у магнітній рідинній системі. У випадку полідисперсних 
систем, якими є магнітні рідинні системи, парна функція розподілу за відста-
нями відображає функцію розподілу частинок за розміром. Парна функція 
розподілу за відстанями частинок дослідженої магнітної рідинної системи 
наведена на вставці рис. 14.6. Відповідно до виразу (7.54) було знайдено зна-
чення квадрата ефективного радіуса інерції наночастинок магнітної рідинної 
системи (14,4 ± 0,2) нм2. Цей результат добре узгоджується з тим, що був 
отриманий з експериментальної залежності квадрата радіуса інерції від обер-
неного контрасту (див. рис. 14.3). 

 

 
Рис. 14.6. Модифікована базисна функція ( )cI q . Суцільна лінія відповідає  

апроксимації експериментальних даних відповідно до обчисленої функції розподілу 
за відстанями, яку подано на вставці. 

 
14.3. Нейтронні дослідження структури магнітної рідинної системи  

„магнетит - олеїнова кислота – бензол” 
 
Експерименти по МКРН на магнітній рідинній системі „магнетит -

олеїнова кислота – бензол” були проведені на інструменті SANS-1 [9]. (Гіш-
тахт, Німеччина). Диференційний переріз розсіяння одиниці об’єму (інтенси-
вність розсіяння) був отриманий як функція модуля вектора переданого імпу-
льсу q = (4π/λ)sin(θ/2), де λ є довжина хвилі нейтрона, а θ – кут розсіяння. 
Експериментальні інтенсивності розсіяння були отримані при фіксованій до-
вжині хвилі нейтрона 0,81 нм (похибка монохроматизації λ/λ = 10 %) та серії 
відстаней „зразок - детектор” від 0,7 до 9,7 м, що охоплює інтервал q від 0,06 
до 2,5 нм−1 (площа детектора 55  55 см2, просторова роздільна здатність 
0,7  0,7 см2). Зразки були розміщені в кварцовій кюветі товщиною 1 мм 
(Hellma) та утримувалися при температурі 25 °С протягом усього експериме-
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нту. Магнітне поле не прикладалося. Була застосована стандартна процедура 
калібрування вимірювань на інтенсивність МКРН на воді. 

 

Одержані інтенсивності МКРН на зразках ферофлюїду за різних значень 
контрасту наведено на рис. 14.7. Як і очікувалося, для неоднорідного об’єкта, 
яким є магнітна рідинна система, характер кривих розсіяння змінюється зі 
зміною густини довжини розсіяння розчинника.  

 

 
Рис. 14.7.  МКРН з варіацією нейтронного контрасту на магнітній рідинній системі 
зі стабілізацією олеїновою кислотою. Об’ємну частку C6D6 у розчиннику подано 

в назвах зразків. 
 
В області малих значень q легко помітити, що поведінка інтенсивності 

відрізняється від тої, яку зазвичай описують наближенням Гіньє. Це вказує на 
той факт, що в даному випадку в системі з’явилися об’єкти великих розмірів, 
область Гіньє для яких лежить за межами чутливості методу. Скоріше за все, 
ці об’єкти є агрегатами частинок магнітної рідинної системи. При обробці 
експериментальних даних область q < 0,1 нм−1 не враховувалась, що, тим не 
менш, дало змогу застосувати наближення Гіньє для знаходження параметрів, 
що визначають інтенсивність розсіяння в нульовий кут I(0) та радіус інерції 
Rg окремих частинок магнітної рідинної системи. При цьому значення q∙Rg не 
перевищувало 1,5. Залежність інтенсивності розсіяння в нульовий кут від ча-
стки дейтерованого бензолу в рідині-носії подана на рис. 14.8. Експеримента-
льно отримані точки добре описуються параболічною залежністю. Мінімум 
залежності припадає на (63  3)% частки C6D6 в рідині-носії, що відповідає 
ефективній густині довжини розсіяння частинок магнітної рідинної системи 
(3,86  0,15) ∙ 1010 см−2.  
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Знання про ефективну точку компенсації магнітної рідинної системи та 
густини довжини розсіяння рідини-носія для кожного зразка дозволяє згідно 
з виразом (13.12) знайти свій нейтронний контраст. З використанням залеж-
ності (13.17) було знайдено значення параметра D (31.19) – 
(2,87 ± 0,01) ∙ 1019 см−4. Застосування до експериментальних кривих розсіяння 
наближення Гіньє дозволило визначити значення радіуса інерції. Залежність 
квадрата радіусу інерції як функції оберненого контрасту подано на рис. 14.9.  

 

 

 

Рис. 14.8. Залежність інтенсивності розсі-
яння в нульовий кут від вмісту D-бензолу 
в розчиннику. Суцільна лінія відповідає 
апроксимації експериментальних даних 
поліномом другого степеня. Стрілка вка-
зує на ефективну точку компенсації.  

Рис. 14.9. Залежність квадрата радіу-
са інерції від оберненого модифіко-
ваного контрасту. Суцільна лінія від-
повідає апроксимації експеримента-
льних даних виразом (13.18).  

 
 
Вигляд залежності радіуса інерції від оберненого контрасту нагадує той, 

який повинен спостерігатися у випадку полідисперсних частинок, коли гус-
тина довжини розсіяння залежить від їхнього розміру [1]. Апроксимація екс-
периментальної залежності радіуса інерції від оберненого контрасту була 
проведена за допомогою виразу (13.18), де параметр D фіксувався на значен-
ні, яке було попередньо знайдене для цієї магнітної рідинної системи. Резуль-
тати апроксимації такі: < Vc

2Rc
2 > / < Vc

2 > = (64,4 ± 0,7) нм2, 
A = (−22,3 ± 0,7) × 10−3 та В = (−5,7 ± 0,3) × 105 см−2. 

 

Аналіз даних на рис. 14.9 показує, що наведена залежність перетинає 
вісь ординат у точці, що відповідає значенню характерного радіуса інерції 
форми частинок даної магнітної рідинної системи (8,0 ± 0,4) нм. Вважаючи 

частинки сферично-симетричними та користуючись виразом 2 23
5gR R , мож-

но знайти характерний радіус частинок у досліджуваному ферофлюїді – 
(10,3 ± 0,5) нм.  



 426 

Використовуючи знайдені для кожного зразка значення контрасту, мож-
но записати систему рівнянь типу (13.13). Розв’язок цієї системи рівнянь слід 
отримати, мінімізуючи функціонал (13.16). Результатом мініманізації є зна-
чення модифікованих базисних функцій у кожному значенні q. Отримані в 
такий спосіб модифіковані базисні функції відображено на рис. 14.10 – 14.12. 

 

На рис. 14.10 наведено порівняння модифікованої базисної функції ( )sI q  
та експериментальної кривої МКРН при 60 %-му вмісті дейтерованого бензо-
лу в рідині-носії, що є найближчим значенням до ефективної точки компен-
сації даної магнітної рідинної системи. Хід обрахованої модифікованої бази-
сної функції ( )sI q  повторює хід експериментальної кривої розсіяння, що є 
підтвердженням надійності отриманих результатів (рис. 14.11). 

 

 
Рис. 14.10. Модифікована базисна функція 

( )sI q  разом з експериментальною кривою 
розсіяння, що була отримана поблизу  

точки компенсації. 

Рис. 14.11. Модифікована базисна 
функція ( )csI q . 

 

 
Модифікована базисна функція ( )cI q , яка фактично є інтенсивністю ма-

локутового розсіяння, що визначається формою частинок магнітної рідинної 
системи та усереднена по функції полідисперсності вказаних частинок, наве-
дена на рис. 14.12. Помітне зростання інтенсивності малокутового розсіяння 
нейтронів при малих значеннях q ще раз підтверджує наявність певної частки 
агрегатів в даному ферофлюїді.  

 

Застосовуючи процедуру оберненого перетворення Фур’є до кривої 
( )cI q , була отримана парна функція розподілу за відстанями p(r) [11]. Вигляд 

даної функції наведено на вставці рис. 14.12. Користуючись виразом (7.54), 
був знайдений квадрат ефективного радіусу інерції частинок магнітної рідин-
ної системи (66,1 ± 1,3) нм2, величина якого знаходиться у відповідності зі 
значенням, що було отримано раніше (див. рис. 14.9). 
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Рис. 14.12. Модифікована базисна 
функція ( )cI q . Суцільна лінія 
відображає апроксимацію експе-
риментальних даних відповідно 
до обчисленої функціїрозподілу 
за відстанями, яку подано на 
вставці. 

 

 
14.4. Залежність структурних параметрів стабілізованих частинок 

магнітних рідинних систем від вибору стабілізатора 
 
Як відомо [12, 13], олеїнова кислота є найкращою ПАР для стабілізації 

наночастинок магнітних рідинних систем, що створені на базі органічних не-
полярних рідин. Олеїнова кислота належить до класу монокарбоксильних 
кислот (жирних кислот), є ненасиченою і має подвійний зв’язок посередині 
молекули, що відповідає за згин молекули. Саме з таким зв’язком пов’язують 
її унікальні стабілізаційні властивості (рис. 14.13, а). Довгий час вважалося, 
що за допомогою інших коротших за олеїнову монокарбоксильних кислот 
стабілізувати наночастинки магнітної рідинної системи неможливо. 

Останні досягнення в технології синтезу магнітних рідинних систем [9] 
показали, що така стабілізація можлива, але з гіршою ефективністю стабілі-
зації. У процесі реалізації технології стабілізації з’являється чимало осаду, 
тому для того щоб досягти бажаної концентрації магнітного матеріалу у фе-
рофлюїді, початковий етап синтезу слід повторювати декілька разів [14]. Ра-
зом з тим така стабілізація за допомогою коротких монокарбоксильних кис-
лот можлива. Тому водночас з магнітною рідинною системою, що стабілізо-
вана класичною олеїновою кислотою, була досліджена магнітна рідинна сис-
тема зі стабілізацією міристиновою кислотою. Нагадаємо, що міристинова 
кислота відрізняється від олеїнової тим, що не має подвійного зв’язку в моле-
кулі та є коротшою від молекул олеїнової кислоти на чотири метильні групи 
(див. рис. 14.13, б).  

Досліджені магнітні рідинні системи продемонстрували хорошу стабіль-
ність, принаймні через рік після їхнього синтезу. У результаті проведених 
експериментів по МКРН та використання техніки варіації контрасту, було 
отримано, що середні характерні розміри магнітних наночастинок разом з 
оболонкою у ферофлюїді „магнетит - олеїнова кислота – бензол” удвічі біль-
ші, ніж розміри частинок ферофлюїду „магнетит - міристинова кислота –
бензол”. 
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а б 
Рис. 14.13. Схематичне зображення молекул монокарбоксильних кислот: 

а – олеїнова кислота CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7COOH; б – міристинова кислота 
CH3(CH2)12COOH. 

 
Якщо порівняти парні функції розподілу за відстанями для частинок 

обох магнітних рідинних систем, що були обчислені з відповідних модифіко-
ваних базисних функцій ( )cI q , то можно зробити висновок, що частинки ма-
гнітної рідинної системи, які стабілізовані міристиновою кислотою, мають 
менші розміри та більш вузьку функцію розподілу за розмірами (рис. 14.14). 

 

 

 
 
 
 

Рис. 14.14. Парні функції розподілу 
за відстанями частинок ферофлюї-
дів зі стабілізацією олеїновою (ОК) 
та міристиновою (МК) кислотами.  

 

 
Ми пов’язуємо таку різницю в структурних параметрах двох магнітних 

рідинних систем саме з тим, що для їхньої стабілізації використовувались дві 
ПАР, які суттєво відрізняються між собою та відповідно мають різні стабілі-
заційні властивості. Результуюча оболонка міристинової кислоти на поверхні 
магнетиту є близькою за своїми властивостями до випадку стабілізації олеї-
новою кислотою. Проте по відношенню до компенсації магнітного притяган-
ня між частинками дані монокарбоксильні кислоти мають різну ефективність 
стабілізації. Якщо олеїнова кислота є надійним стабілізатором наночастинок 
магнетиту в широкому діапазоні їхніх радіусів (від 1 до 10 нм), то міристино-
ва кислота частково стабілізує колоїдну систему в даному діапазоні радіусів 
наночастинок, залишаючи лише фракцію частинок, менших за розміром. Ре-
зультати проведених експериментів узгоджуються з роботами [15, 16], в яких 
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проведено комплексне дослідження подібних ферофлюїдів з декаліном як 
рідиною-носієм. При цьому магнітні наночастинки були вкриті шаром різних 
монокарбоксильних кислот. 

 
14.5. Структура агрегатів у водних магнітних рідинних системах 

із подвійним стабілізаційним шаром 
 
Водні магнітні рідинні системи з подвійним стабілізаційним шаром були 

синтезовані в Лабораторії магнітних рідин Центру фундаментальних та пере-
дових технічних досліджень відділення Румунської академії наук. у м. Тімо-
шари. Магнітні рідинні системи представляють собою частинки наномагне-
титу, що внесені в водну основу та вкриті подвійним шаром ПАР. За ПАР 
використовувалися міристинова та лауринова кислоти. Об’ємна частка дис-
пергованого магнетиту φm 11 % у зразку зі стабілізацією лауриновою кисло-
тою та 13 % у зразку зі стабілізацією міристиновою кислотою. Ферофлюїди 
довели їхню гарну стабільність при відсутності зовнішнього магнітного поля 
(щонайменше протягом року після виготовлення). 

Для проведення вимірювань із варіацією контрасту зразки були розбав-
лені в 10 разів різними розчинами легкої (H2O) та важкої (D2O) води в такий 
спосіб, аби об’ємна частка D2O в результуючих зразках змінювалась від 0 
до 90 %. 

Вимірювання були проведені на інструменті SANS-1 [9] (Гіштахт, Німе-
ччина). Диференційний переріз розсіяння одиниці об’єму (інтенсивність роз-
сіяння), що є ізотропним по відношенню до вектора переданого імпульсу q, 
був отриманий як функція модуля q = (4π/λ)sin(θ/2), де λ – це довжина хвилі 
нейтрона, а θ – це кут розсіяння. Під час експерименту зразки поміщувались в 
кварцові кюветки з товщиною 1 мм (Hellma). За допомогою термостата до-
сліджувані  зразки  магнітних  рідинних  систем  витримувалися  при  темпе-
ратурі 25 °С протягом усього експерименту. Магнітне поле не прикладалося. 
Експериментальні криві МКРН були отримані при фіксованій довжині хвилі 
нейтрона 0,83 нм (монохроматизація λ/λ = 10 %) та серії відстаней „зразок -
детектор” від 0,7 до 9,7 м (площа детектора 55  55 см2, просторова роздільна 
здатність 0,7  0,7 см2), що дозволило отримати інформацію в інтервалі q від 
0,06 до 2,5 нм−1. Була застосована стандартна процедура калібрування вимі-
рювань за допомогою розсіяння нейтронів на воді. Буфером були відповідні 
розчини H2O та D2O з таким самим вмістом D2O, як і в зразках. 

Експериментальні криві МКРН отримані за умови різного вмісту D2O, 
представлено на рис. 14.15. 

Зауважимо, що густини довжини розсіяння ПАР 0,10 ∙ 1010 см−2 та H2O 
0,56 ∙ 1010 см−2 близькі. Це означає, що в зразках, в яких об’ємна частка H2O в 
рідині-носії переважає вміст D2O, розсіяння в основному відбувається на ма-
гнетиті (6,90 ∙ 1010 см−2). У іншому випадку, коли об’ємна частка D2O 
(6,34  1010 см−2) в рідині-носії значно більша за частку H2O, розсіяння від 
ПАР буде суттєво відрізняється від розсіяння на рідині-носії. Це спричиняє  
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специфічний перегин кривих малокутового розсіяння, якщо їх порівнювати з 
аналогічними при розсіянні на H2O (див. рис. 14.15).  

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 14.15. МКРН з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах з подвійною 

стабілізацією лауриновою (а) та міристиновою (б) кислотами. Об’ємну частку D2O 
в розчиннику подано в назвах зразків. 

 
Єкспериментальні дані про МКРН у дослідженнях водних магнітних си-

стемах не вдалося апроксимувати моделлю „ядро - оболонка” для окремих 
частинок [13], в якій сферичні частинки магнетиту вкриті шаром ПАР. Це 
вказує на той факт, що в даному випадку в системі відбувається агрегація, яка 
значно впливає на поведінку інтенсивності малокутового розсіяння. Іншими 
словами, досліджуваний тип магнітних рідинних систем суттєво відрізняєть-
ся від тих, що створені на основані неполярних розчинниках та стабілізовані 
одним шаром ПАР [12]. Зауважимо, що розсіяння від агрегатів для отрима-
них кривих МКРН не дозволяє застосувати апроксимацію Гіньє. 

У свою чергу, як перший крок, стандартна процедура варіації контрасту 
використовує аналіз залежності інтенсивності розсіяння в нульовий кут I(0) 
від контрасту, значення якої для кожного значення контрасту отримують з 
апроксимації Гіньє. Зокрема, ефективна точка компенсації у випадку поліди-
сперсних систем може бути віднесена до мінімуму параболічної залежності 
I(0) від вмісту D2O в рідині-носії. З огляду на ефект агрегації в цьому випадку 
було використано довільний вибір ефективної точки компенсації для визна-
чення модифікованого контрасту [1]. Разом з тим деякий аналіз, що пов’язує 
цей вибір з внутрішньою структурою розглядуваних магнітних рідинних сис-
тем, може бути проведений. Аби засвідчити відповідні параболічні залежнос-
ті на рис. 14.16 побудовано залежності інтенсивності розсіяння від вмісту 
D2O в розчиннику при різних значеннях q для обох зразків. 
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Рис. 14.16. Залежність інтенсивності МКРН на магнітних рідинних системах 
зі стабілізацією лауриновою та міристиновою кислотами від вмісту D2O 

в рідині-носії при різних значеннях q. 
 
Якщо частинки однорідні, то положення мінімумів на рис. 14.16 залежно 

від вмісту D2O  не повинні змінюватись і повинні відповідати середній густи-
ні довжини розсіяння частинок. Для неоднорідних частинок мінімуми пови-
нні зміщуватися зі зміною q [12]. Знайдені залежності положення мінімумів 
як функції q подані на рис. 14.17. Звернемо увагу на той факт, що у випадку 
зразку зі стабілізацією міристиновою кислотою значення мінімуму не зміню-
ється в інтервалі q від 0,06 до 0,3 нм−1. З відомого співвідношення між пря-
мим (розмір частинки D) та оберненим (модуль вектора розсіяння q) просто-
рами D ~ 2π/q можна зробити висновок, що агрегати в цьому зразку можуть 
розглядатися як однорідні з розміром, більшим за 20 нм. Відповідна ефектив-
на точка компенсації 51 % D2O дає середню густину довжини розсіяння таких 
агрегатів 2,93 ∙ 1010 см−2. 

У випадку зразка зі стабілізацією лауриновою кислотою ситуація інша. 
Неможливо знайти такий інтервал q, в якому точка компенсації не змінюєть-
ся, тобто в такій магнітній рідинній системі на основі води існують досить 
неоднорідні агрегати, середня густина довжини розсіяння в яких суттєво за-
лежить від розміру агрегату. 
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Рис. 14.17. Залежність ефективної точ-
ки компенсації від q для магнітних 
рідинних систем зі стабілізацією лау-
риновою (ЛК) та міристиновою (МК) 
кислотами. 

 

 
Для того щоб визначити модифікований контраст (13.12), використову-

ючи залежності інтенсивностей МКРН від вмісту D2O в розчиннику при 
q = 0,09 нм−1, було визначено ефективну точку компенсації. Знайдені мініму-
ми вказали на ефективні точки компенсації 46,6 % (густина довжини розсіян-
ня 2,642 ∙ 1010 см−2) та 50,6 % (густина довжини розсіяння 2,931 ∙ 1010 см−2) 
вмісту D2O для зразків зі стабілізацією лауриновою та міристиновою кисло-
тами відповідно. Модифіковані базисні функції знаходились з експеримента-
льних кривих розсіяння шляхом мінімізації функціоналу (13.16). 

Результуючі модифіковані базисні функції подано на рис. 14.18 та 14.19. 
Перевіркою зробленої процедури є порівняння отриманої модифікованої ба-
зисної функції ( )sI q  з експериментальними кривими розсіяння на зразках, в 
яких вміст D2O у воді є близьким до того, що відповідає ефективній точці 
компенсації. 

Як ішлось раніше, модифікована базисна функція ( )sI q  повторює сигнал 
малокутового розсіяння в ефективній точці компенсації, що продемонстрова-
но на рис. 14.18, а . Функція ( )csI q  (рис. 14.18, б) суттєво відрізняється від 
випадку монодисперсних частинок. Це підтверджує той факт, що досліджені 
магнітні рідинні системи є полідисперсними. 

Найбільш інформативною з модифікованих базисних функцій є функція 
( )cI q . Порівнюючи функції ( )cI q  для зразків з стабілізацією лауриновою та 

міристиновою кислотами (див. рис. 14.19, а), можна зробити висновок, що 
частинки магнітної рідинної системи у випадку стабілізації лауриновою кис-
лотою мають більші розміри, ніж частинки магнітної рідинної системи у ви-
падку стабілізації міристиновою кислотою. Цей факт підтверджується ре-
зультатами оберненого перетворення Фур’є [11] функції ( )cI q , яке дає роз-
поділ за відстанями p(r), що подано на рис. 14.19, б. Для полідисперсних сис-
тем ця функція відображає, в основному, розподіл частинок за розмірами. 
Найбільше значення r, де функція p(r) не є нулем, відповідає найбільшому 
розміру агрегатів і в розглянутому випадку становить відповідно 49 та 33 нм 
для зразків зі стабілізацією лауриновою та міристиновою кислотами. Ці зна-
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чення узгоджуються з висновком про розміри частинок магнітних рідинних 
систем, що був зроблений раніше. 

 

а 

 

 
б 

Рис. 14.18. Модифіковані базисні функції ( )
sI q  ферофлюїдів та криві розсіяння на 

зразках з 50 %-ним вмістом D2O у воді, що є близьким до ефективної точки компе-
нсації (а). Модифіковані базисні функції ( )

csI q  обох досліджених ферофлюїдів 
створені на основі води (б). 

 
Експерименти по динамічному розсіянню світла на таких самих зразках 

[17] дали середні гідродинамічні розміри частинок магнітних рідинних сис-
тем з подвійним стабілізаційним шаром 77 та 48 нм відповідно для зразків зі 
стабілізацією лауриновою та міристиновою кислотами.  

 

  
а б 

Рис. 14.19. Модифіковані базисні функції ( )
cI q . Суцільні лінії відповідають апрок-

симації експериментальних даних відповідно до обчисленої функції розподілу за 
відстанями (а); Функції розподілу за відстанями для частинок магнітних рідинних 
систем зі стабілізацією лауриновою та міристиновою кислотами, що обчислені з 
модифікованих базисних функцій ( )

cI q  (суцільні лінії), які отримані за даними по 
МКРН на зразках з 0 %-ним вмістом D2O (пунктирні лінії) та даними електронної 
мікроскопії окремих частинок (точкові лінії) (б). 
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Ці розміри враховують товщину оболонки ПАР та вказують на однакову 
різницю між двома видами ферофлюїдів. До того ж відношення середніх 
розмірів наночастинок двох магнітних рідинних систем що знайдені за дани-
ми по МКРН та даними по динамічному розсіянню світла становлять відпові-
дно 1,5 та 1,6. Радіуси інерції Rg, обчислені з функції p(r), становить відпові-
дно (15,1 ± 0,2) та (10,7 ± 0,1) нм для зразків зі стабілізацією лауриновою та 
міристиновою кислотами. Як відомо, радіус інерції Rg пов’язаний з радіусом 
інерції форми частинок RС та об’ємом VС таким чином: Rg

2 = 
= < Rc

2 Vc
2 > / < Vc

2 >, де дужки означають усереднення по функції розподілу 
частинок за радіусом Dn(R). Припустимо квазісферичну форму агрегатів. Це 
дозволяє тоді використати відоме співвідношення Rc

2 = (3/5) R2. У такому 
припущені були отримані характеристичні радіуси частинок 
(< R2 Vc

2 > / < Vc
2 >)1/2, що становили відповідно (19,5 ± 0,3) та (13,8 ± 0,1) нм 

у випадку зразків зі стабілізацією лауриновою та міристиновою кислотами. 
На рис. 14.19, б представлено функції розподілу за відстанями, що були 
отримані з базисної функції ( )cI q  також порівнюються з тими, що були знай-
дені з кривих розсіяння на зразках при нульовому вмісті D2O у воді. Як було 
показано раніше, в останньому випадку розсіяння визначається лише розсі-
янням від магнетиту. Додатково проведено розрахунок функції розподілу за 
відстанями для окремих наночастинок магнетиту в магнітних рідинних сис-
темах. Розрахунки базувалися на даних електронної мікроскопії [18], що да-
ють логнормальну функцію розподілу частинок за радіусом (13.1) з парамет-
рами R0 = 3,7 нм, S = 0,23 (ЛК) та R0 = 3,0 нм, S = 0,20 (МК). 

Аналіз рис. 14.19, б дозволяє стверджувати наявність суттєвої різниці в 
організації агрегатів в двох магнітних рідинних системах, виготовлених на 
основі води. У випадку зразка зі стабілізацією лауриновою кислотою є поміт-
ною різниця між функціями розподілу за відстанями, що були отримані з ба-
зисної функції ( )cI q  та кривої МКРН на зразку з повністю протонованою рі-
диною-носієм (H2O). Навпаки, у випадку зразка зі стабілізацією міристино-
вою кислотою такі криві майже збігаються. У випадку зразка з стабілізацією 
лауриновою кислотою різниця максимальних розмірів двох функцій розподі-
лу за відстанями, що складає приблизно 7 нм, може бути віднесена до ефек-
тивного шару (товщина ~3,5 нм) ПАР навколо наночастинок магнетиту. Той 
факт, що окремі наночастинки, які утворюють агрегати, за даними електро-
нної мікроскопії окремих наночастинок мають більші розміри та більшу по-
лідисперсність у зразку зі стабілізацією лауриновою кислотою, пояснює, чо-
му агрегати в цьому зразку мають більший розмір та більшу полідисперс-
ність. На нашу думку, для зразка з стабілізацією міристиновою кислотою має 
місце однорідна агломерація з малою ефективною товщиною ПАР навколо 
окремих наночастинок магнетиту. Якщо прийняти до уваги середню густину 
довжини розсіяння агрегатів у випадку зразку з стабілізацією міристиновою 
кислотою, яка була отримана з аналізу ефективної точки компенсації, та вра-
хувати той факт, що густини довжин розсіяння поверхнево-активних речовин 
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та можливих пустот в агрегатах є близькими до нуля, тоді можна зробити 
оцінку об’ємної частки магнетиту m як 

                                                  m ~ /e m  , (14.1) 

де e  – це середня густина довжини розсіяння агрегату, а m  – густина дов-
жини розсіяння магнетиту. Така оцінка дала значення m = 0,44. Це означає, 
що частка ПАР в агрегатах не перевищує 56 %. За даними електронної мікро-
скопії для окремих частинок наномагнетиту було отримано, що найбільша 
ефективна товщина ПАР навколо частинок магнетиту, яка б узгоджувалась з 
вмістом ПАР , обмежена значенням 1,3 нм. До того ж функції розподілу за 
відстанями в магнетиті та агрегатах збігаються. Ці факти вказують на непов-
не покриття магнетиту молекулами ПАР у випадку зразка зі стабілізацією 
міристиновою кислотою. Тобто частинками в агрегатах є наномагнетит, який 
вкритий одним неповним шаром міристинової кислоти. Навпаки, магнітна 
рідинна система зі стабілізацією лауриновою кислотою може розглядатися як 
найбільш близька до випадку неполярних органічних магнітних рідинних си-
стем [12] зі структурою частинок «ядро - оболонка», де молекули ПАР повні-
стю покривають поверхню магнетиту і формують стабілізаційну оболонку. 

 

  
Рис. 14.20. МКРН на водних магнетитних системах із 90 %-ним вмістом D2O у воді. 
Суцільні лінії відповідають апроксимації експериментальних даних з урахуванням 

функцій розподілу за відстанями, що представлені на вставці. 
 

Ефект такої оболонки є помітним на кривій інтенсивності малокутового 
розсіяння, що була отримана при проведенні вимірювань зразків з максима-
льним вмістом D2O в розчиннику (рис. 14.20 ). Ефект проявляється як специ-
фічний загин кривої інтенсивності малокутового розсіяння при значенні q = 
0,8 нм−1. У випадку зразка зі стабілізацією міристиновою кислотою такий за-
гин майже відсутній (див. рис. 14.20). Параметри оберненого перетворення 
Фур’є: Rg = (15,2 ± 0,2) нм, I(0) = (54,8 ± 1,6) см−1 для лауринової кислоти та 
Rg = (10,2 ± 0,1) нм, I(0) = (16,3 ± 0,3) см−1 для міристинової кислоти. 
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14.6. Відмінність структурних параметрів частинок ферофлюїдів  
з одинарним та подвійним стабілізаційними шарами 

 
Проведений аналіз структури магнітних рідинних систем [19 - 32] сти-

мулював дослідження, що складені з наночастинок магнетиту, які вкриті по-
двійним шаром лауринової чи міристинової кислоти, що знаходяться у воді. 
Як відомо, для стабілізації наночастинок магнетиту у випадку полярних роз-
чинників в об’ємі рідини необхідне існування надлишку ПАР. Проведена ва-
ріація контрасту дозволила детально дослідити вибрані магнітні рідинні сис-
теми. Зокрема, було виявлено, що досліджувані магнітні рідинні системи ха-
рактеризуються існуванням агрегатів у системі. Причина цього може бути 
пов’язана з можливим формуванням міцел монокарбоксильних кислот у воді, 
що зменшує кількість вільних молекул ПАР, необхідних для суцільного по-
криття поверхні магнетиту. З літератури відомо [33], що критична концент-
рація міцелоутворення обернено пропорційна довжині молекули. Це узго-
джується з фактом погіршення стабілізації магнітних рідинних систем у ви-
падку міристинової кислоти, молекула якої довша за молекулу лауринової 
кислоти. Наявність агрегатів у водних магнітних рідинних системах не до-
зволяє застосувати наближення Гіньє до кривих малокутового розсіяння. Ра-
зом з тим застосування методу базисних функцій у випадку багатокомпонен-
тних полідисперсних та суперпарамагнітних систем дає змогу отримати ви-
гляд базисної функції, яка пов’язана з розсіянням, що визначається саме фор-
мою частинки. За допомогою оберненого перетворення Фур’є базисної функ-
ції були обчислені парні функції розподілу за відстанями частинок магнітних 
рідинних систем. Порівняння таких парних функцій розподілу з тими, що бу-
ли знайдені з аналізу кривих інтенсивностей МКРН у випадку повністю про-
тонованої води (де сигнал розсіяння походить переважно від магнетиту) та 
дейтерованї води, коли стає помітною оболонка частинок, дало змогу знайти 
розміри агрегатів та їхню внутрішню будову для двох магнітних рідинних 
систем. 

Напроти, досліджені магнітні рідинні системи на неполярних розчинни-
ках, із стабілізацією олеїновою чи міристиновою кислотою, характеризують-
ся високою стабільністю та відсутністю агрегатів. Застосування методу бази-
сних функцій у варіації контрасту дозволило описати залежність радіуса іне-
рції від контрасту та одразу отримати середні радіуси частинок двох органіч-
них магнітних рідинних систем. Зокрема, розміри наночастинок магнетиту, 
що стабілізовані міристиновою кислотою є вдвічі меншими за розміри части-
нок, стабілізованих олеїновою кислотою [34]. 

 
14.7. Процеси агрегації в біологічно сумісній магнітній рідинній системі 

 
Магнітні рідинні системи є перспективними об’єктами для розвитку ме-

дицини. Зокрема, багатообіцяючим є їх застосування для адресного транспо-
рту ліків по судинах людини, у МРТ як контрастний агент та як агент магніт-
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ної гіпертермії при лікуванні ракових захворювань. У випадку біологічно су-
місних магнітних рідинних систем склад поверхневого шару є особливо важ-
ливим для запобігання дії на нього з боку ретикулоендотеліальної системи, 
яка є частиною імунної системи людини. При цьому модифікація поверхне-
вого шару має бути напрямлена на збільшення часу життя магнітних наноча-
стинок в кров’яному потоці. Якщо магнітні частинки вкриті нейтральними чи 
гідрофільними компонентами, такими як поліетиленгліколь, то час життя збі-
льшується від хвилин до годин або навіть і днів [35]. 

 

Досліджувану магнітну рідинну систему було синтезовано в Інституті 
експериментальної фізики Словацької академії наук (Кошице, Словаччина). 
Виготовлення досліджуваної магнітної рідинної системи базувалося на мето-
ді сумісного осадження суміші 20 мл двомолярного розчину FeCl2 та 20 мл 
одномолярного розчину FeCl3 у лужному рідинному середовищі. У такий 
спосіб було отримано чорний осад магнетиту масою 1 г. Стабілізація осаду 
магнетиту була досягнута додаванням 1 г натрієвої солі олеїнової кислоти 
(C17H33COONa), що призводило до формування гідрофільної поверхні шля-
хом утворення подвійного шару адсорбованої ПАР на магнітних частинках. 
До вихідної магнітної рідинної системи „магнетит - олеат натрію – вода” бу-
ло ще додано 25 мл поліетиленгліколю (10 % - ний розчин з молярною масою 
М = 1000 г/моль) як другого стабілізатора. Отримана колоїдна система пере-
мішувалась упродовж 3 год при температурі 50 °С. Останнім кроком у виго-
товленні магнітної рідинн системи було центрифугування зі швидкістю 
5000 об/хв упродовж 30 хв. Остаточне співвідношення між компонентами у 
виготовленій магнітній рідинній системі становило 0,73 г олеату натрію та 
2,5 г поліетиленгліколю на 1 г Fe3O4. 

 

Вихідна магнітна рідинна система, в якій об’ємна частка магнетиту ста-
новила 2 %, була розбавлена в чотири рази розчинами легкої та важкої води, 
в такий спосіб, аби вміст D2O в остаточних зразках був відповідно 0, 10, 20, 
30, 40, 50, 60 та 70 %. При цьому розчини H2O та D2O з аналогічним вмістом 
D2O, що й в експериментальних зразках ферофлюїдів, використовувалися як 
буферні розчини. Зауважимо, що досліджувана магнітна рідинна система за 
відсутності зовнішнього магнітного поля була стабільна:  щонайменше впро-
довж року після виготовлення жодних значних змін у властивостях даної ма-
гнітної рідинної системи не було помічено.  

 

Експерименти по МКРН були проведені на інструменті SANS-1 [9], роз-
ташованому на стаціонарному реакторі FRG-1 Дослідницького центру GKSS 
(Гіштахт, Німеччина) за умов, описаних вище (див. розділ 14.5). Аби 
з’ясувати, як структура частинок впливає на температурну стабільність даної 
магнітної рідинної системи, було додатково проведено дослідження зразку на 
воді (H2O) за різних температур (до 70 °С).  

 

Експериментальні криві МКРН, що були отримані для зразків з різним 
вмістом D2O в розчиннику, наведено на рис. 14.21. 
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Рис. 14.21. МКРН на біологічно сумісній магнітній рідинній системі за умови різного 

вмісту D2O у воді. Об’ємну частку D2O у воді подано в назвах зразків. 
 
Характер наведених кривих МКРН повторює поведінку експеримента-

льних кривих у випадку водних ферофлюїдів, що представляють собою нано-
частинки магнетиту, які вкриті подвійним шаром додецил бензинсульфонової 
кислоти [36]. У зразках з малим вмістом D2O в розчиннику (нижче 30 %) у 
МКРН переважає сигнал від магнетиту, оскільки нейтронний контраст між 
водою та шаром, олеат натрію - поліетиленгліколь є слабким. Поведінка цих 
кривих відрізняється від розсіяння на поодиноких частинках та відповідає 
розсіянню на великих агрегатах з характеристичним розміром більшим, ніж 
120 нм. При значеннях q, більших за 0,5 нм−1, у кривих МКРН на зразках з 
високим вмістом D2O у воді (вище 50 %) з’являється особливість, яка вказує 
на існування в системі значно менших за розміром частинок, що складаються 
переважно з Н-компонентів магнітної рідинної системи. 

Зрозуміло, що великі розміри зазначених агрегатів знаходятся поза ме-
жами діапазону чутливості інструменту МКРН [9], тому наближення Гіньє 
неможливо застосувати до початкових ділянок кривих розсіяння. У цьому 
випадку ефективна точка компенсації системи (такий вміст D2O в розчинни-
ку, коли сигнал розсіяння мінімальний) не може бути віднесена до інтенсив-
ності розсіяння в нульовий кут згідно зі стандартними процедурами варіації 
контрасту [10]. Тим не менш, як було зазначено у [1], вибір цього параметра 
для полідисперсних систем є довільним. Знайдені залежності інтенсивності 
малокутового розсіяння від контрасту мають вигляд параболи при будь-
якому значенні q. На рис. 14.22 наведені приклади відповідної обробки даних 
малокутовому експерименту в різних точках q. Кожен мінімум на рис. 14.22 
може бути пов’язаний з ефективною точкою компенсації. Положення міні-
мумів у таких залежностях у випадку однорідних частинок не повинні зміню-
ватися і відповідають середній густині довжини розсіяння частинок. В проти-
лежному випадку неоднорідних частинок зазначені мінімуми зі зміною зна-
чення q мають зміщуватися. 
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Залежність ефективної точки компенсації від значення q подана на 
рис. 14.23. Було помічено, що точка компенсації майже не змінюється до зна-
чення q < 0,2 нм−1. Це означає, що у відповідному масштабі розмірів (D ~ 
2π/q) агрегати можуть розглядатися як однорідні (розміри > 30 нм). Ефектив-
на точка компенсації цієї ділянки η = 0,45 відповідає 45 % вмісту D2O в роз-
чиннику. Вона може бути віднесена до середньої густини довжини розсіяння 
агрегатів. Користуючись значеннями середньої густини довжини розсіяння 
легкої (H2O = −0,56 ∙ 1010 см−2) та важкої води (D2O = 6,34 ∙ 1010 см−2), за фор-
мулою 

                                       =  D2O + (1 − ) H2O, (14.2) 

було розраховано значення середньої густини довжини розсіяння агрегатів - 
2,55 ∙ 1010 см−2. Приймаючи до уваги густину довжини розсіяння магнетиту 
(6,9 ∙ 1010 см−2) та шару „олеат натрію - поліетиленгліколь” (~ 0  1010 см−2), за 
цим значенням було зроблено оцінку об’ємної частки магнетиту в агрегатах. 
Вона становила 0,37. Одержана величина близька до тієї, що була отримана в 
роботі [36], де досліджувалася подібна водна магнітна рідинна система, але з 
іншими подвійним стабілізаційним шаром, а саме додецил бензинсульфоно-
вої кислоти.  

На рис. 14.23 можна виділити область, де значення ефективної точки 
компенсації можна вважати сталим. Значення ефективної точки компенсації в 
цій області відповідає 5 % вмісту D2O в рідині-носії. Густина довжини розсі-
яння в цій області складає −0,215 ∙ 1010 см−2. Оскільки густини довжини роз-
сіяння ПАР та поліетиленгліколю також близькі до нуля, то слід пов’язувати 
розглянуту ефективну точку компенсації з можливими агрегатами цих речо-
вин, що не містять в собі наночастинок магнетиту, тобто утворення міцел із 
молекул ПАР. 

Щоб з’ясувати цю обставину більш детально, було обчислено модифіко-
вані базисні функції шляхом мінімізації функціоналу (13.16). Для цього у ви-
разі для модифікованого контрасту (13.12) визначили ефективну середню гу-
стину довжини розсіяння частинок через густину довжини розсіяння розчин-
ника, де залежність інтенсивності малокутового розсіяння від вмісту D2O в 
розчиннику сягає мінімуму. Оскільки вибір ефективної точки компенсації є 
довільним (див. пункт 13.8) для зручності, залежність була побудована при 
значенні q = 0,09 нм−1. Отриманий мінімум дав значення ефективної точки 
компенсації, що відповідає 44,6 % вмісту D2O в розчиннику. При цьому від-
повідна густина довжини розсіяння 2,52 ∙ 1010 см−2. 

Результуючі модифіковані базисні функції подані на рис. 14.24 – 14.26. 
З метою перевірки послідовності методу модифікованих базисних функ-

цій [1] була використана базисна функція ( )sI q . Як було сказано раніше (див. 
розділ 13.4), дана функція віддзеркалює залишкове розсіяння в ефективній 
точці компенсації. Це означає, що дана функція повинна бути близькою до 
експериментальної кривої розсіяння в ефективній точці компенсації, що від-
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повідає 45 % вмісту D2O в розчиннику. Тому логічно порівняти цю функцію з 
інтенсивністю розсіяння на зразках з 40 та 50 % - ним вмістом D2O в рідині-
носії, як і показано на рис. 14.24. 

 

 

 
Рис. 14.22. Залежність інтенсивності МКРН на біологічно сумісній магнітній 

рідинній системі від вмісту D2O в розчиннику при різних значеннях q. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14.23. Залежність ефективної точки 
компенсації від q для біологічно сумісної 
магнітної рідинної системи. Вказані дві 
особливі ділянки: 1 – точка компенсації 
агрегатів; 2 – точка компенсації міцел. 
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У випадку полідисперсних багатокомпонентних систем [10] інтерпрета-
ція базисної функції ( )csI q  є досить складною. Разом з тим існує можливість  
порівняти цю функцію з подібними функціями для водних магнітних рідин-
них систем, що стабілізовані подвійним шаром жирних кислот (лауринова чи 
міристинова). Як було сказано, у цих ферофлюїдах також було виявлено на-
явність великих агрегатів. У порівнянні з попередньою базисною функцією 
особливою відмінністю є сильна осциляція функції ( )csI q  (рис. 14.25). Такий 
ефект слід пояснити результатом суперпозиції двох функцій, які відповідають 
різним видам частинок, припущення про наявність яких було зроблено.  

 

 
 

 
 

Рис. 14.24. Модифікована базисна функція 
( )sI q  разом з експериментальними криви-

ми розсіяння, що були отримані поблизу 
точки компенсації. 

 
Рис. 14.25. Модифікована базисна 
функція ( )csI q . Осцилююча форма 
кривої свідчить про неоднорідність 
частинок досліджуваної магнітної 
рідинної системи. 

 
Перший додатній пік в області малих значень q якісно повторює ситуа-

цію з попередніми магнітними рідинними системами, у такий спосіб вказую-
чи на наявність в магнітній рідинній системі великих агрегатів. Від’ємний пік 
в області більших значень q (менші розміри частинок) має бути пов’язаний з 
іншими частинками, густина довжини розсіяння яких значно відрізняється 
від густини довжини розсіяння великих агрегатів. На нашу думку, мінімум 
базисної функції на рис. 14.25 відповідає присутності в дослідженій магнітній 
рідинній системі міцел, що утворилися з молекул використаної для стабіліза-
ції ПАР.  

Таким чином, для перевірки дієвості методу модифікованих базисних 
функцій [1] нам треба було отримати базисну функціюю ( )cI q  (рис. 14.26). 
Як бачимо, вона чітко вказує на існування двох різних типів розсіяння. Пер-
ший тип (малі значення q) відображає розсіяння за степеневим законом ~q−2,5, 
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яке є лінійною залежністю на графіку в подвійному логарифмічному масшта-
бі, що подано на рис. 14.26. Знайдений  показник степеня (−2,5) указує на 
присутність фрактальних агрегатів з розмірністю 2,5 (так звані масові фрак-
тали [37]). Розмір знайдених агрегатів перевищує 120 нм, тому їхня область 
Гіньє знаходиться поза межами роздільної здатності інструмента МКРН. Дру-
гий тип (великі значення q) демонструє режим Гіньє, але для значно менших 
частинок (7.50). 

 

 
Рис. 14.26. Модифікована базисна функція ( )cI q . Указано два типи розсіяння, що 

відповідають різним видам частинок: 1 – агрегати; 2 – міцели. Суцільна лінія відпо-
відає апроксимації даних степеневою поведінкою розсіяння від агрегатів (малі зна-
чення q) та розсіянням від міцел (великі значення q). На вставці наведено функцію 

розподілу за відстанями, що відповідає міцелам. 
 
Після віднімання розсіяння за степеневим законом, екстрапольованого 

на великі значеннях q, до другого типу розсіяння можна застосувати проце-
дуру оберненого перетворення Фур’є [11]. У результаті отримаємо функцію 
розподілу за відстанями p(r), з якої можна обчислити Ic(0) та Rg. Отриману 
функцію розподілу за відстанями подано у вставці до рис. 14.26. Згідно з ви-
разами (7.54) та (7.52) було знайдено значення параметрів апроксимації Гі-
ньє: Rg = = (1,59  0,05) нм, Iс(0) = (0,021  0,001) ∙ 10−20 см3. Радіус R обгово-
рюваних частинок, який був підрахований згідно з виразом для сферично-

симетричних частинок 2 23
5gR R , становить ~2,1 нм і є співрозмірним з дов-

жиною молекули олеату натрію. Це вказує на той факт, що в системі з віль-
них молекул ПАР в розчиннику утворились міцели. Параметр Iс(0) може бути 
використаним для оцінки об’ємної частки ПАР φ, що формує міцели в розчи-
ні. Оскільки Ic(0) = nVс

2 (див. вираз (13.9) та (13.8)), то маємо φ = Ic(0)/Vс = 
0,006, що відповідає концентрації 6 мг/мл. Це значення можна порівняти з 
концентрацією вільної ПАР у вихідній магнітній рідинній системі, де вона 
мала концентрацію, близьку до своєї критичної концентрації міцелоутворен-
ня (ККМ). Для олеату натрію ККМ = 2 мМ (0,6 мг/мл). Таким чином, можемо 
зробити висновок про значне збільшення концентрації молекул вільної ПАР в 
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досліджуваному зразку в порівнянні з вихідною концентрацією ПАР в магні-
тній рідинній системі, у результаті чого й утворилась значна кількість міцел. 
Найбільш вирогідним походженням цієї ПАР є десорбція олеату натрію та 
його заміщення поліетиленгліколем під час виготовлення. Як результат, обо-
лонка з поліетиленгліколю має гірші стабілізаційні властивості та не спромо-
жна перешкодити агрегації, що і засвідчили експерименти з МКРН. Слід за-
значити, що утворені агрегати стабільні по відношенню до підвищення тем-
ператури. Проведені додаткові нейтронні експерименти при підвищенні тем-
пература до 70 °С та зниженні її до 25 °С не виявили значних зміни у розсі-
янні (у цьому випадку розсіяння походить в основному від магнетиту). Якщо 
припустити, що поліетиленгліколь повністю заміщує олеат натрію, то його 
відносний вміст в агрегаті, що випливає з їхньої точки компенсації, не пере-
вищує 0,63. Узгодити значення середньої густини довжини розсіяння агрега-
тів можно, якщо товщина шару поліетиленгліколю навколо наночастинок ма-
гнетиту з характерним розміром наночастинок магнетиту 10 нм та їхньою 
полідисперсністю ~ 50 % повинна бути не більше 3 нм. 

Таким чином, використовуючи метод варіації контрасту в експеримен-
тах по МКРН, було отримано структуру частинок та їхні утворення у водній 
магнітній рідинній системі з додаванням поліетиленгліколю. Було виявлено 
існування двох видів частинок у системі. Це фрактальні агрегати з розміром, 
більшим за 120 нм, які утворені з наночастинок магнетиту, вкритих олеатом 
натрію, та міцели з радіусом приблизно 2 нм, утворені з вільного олеату на-
трію. На нашу думку, вони формуються шляхом заміщення олеату натрію у 
вихідній магнітній рідинній системі поліетиленгліколем, який має гірші ста-
білізаційні властивості по відношенню до наночастинок магнетиту у воді. 
Проведений нами аналіз складної багаторівневої структури водного феро-
флюїду з додаванням поліетиленгліколю продемонстрував можливості ново-
го методу модифікованих базисних функцій [1]. 

 
14.8. Взаємодія між частинками водної магнітної рідинної системи 

із зарядовою стабілізацією 
 
У даній частині монографії представлено результати застосування мето-

ду варіації контрасту в МКРН, у тому числі поляризованих, при дослідженні 
водної магнітної рідинної системи із зарядовою стабілізацією. Така магнітна 
рідинна система була синтезована в університеті П’єра та Марії Кюрі (Париж, 
Франція). Вона складається  з наночастинок маггеміту (γ-Fe2O3), які мають 
діаметр ~10 нм, що поміщені у воду за відомою технологією [38, 39]. Під час 
процесу стабілізації наночастинки маггеміту адсорбують малі молекули цит-
рату C3H5O(COO)3

3− і в такий спосіб забезпечують відштовхування в міжчас-
тинковій взаємодії. Іонна сила при рН = 7 регулюється домішкою цитрату 
натрію, концентрація якого 0,01 М вибрана найближчою до випадку повністю 
екранованої взаємодії. За умови, що об’ємна частка розчиненого маггеміту 
φm = 0,01, магнітною взаємодією в рідинній системі можна практично знехту-
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вати, тоді як немагнітна взаємодія (електростатична взаємодія та взаємодія 
Ван-дер-Ваальса) існує. 

Функція розподілу частинок за розміром Dn(R) була отримана з аналізу 
намагніченості, припускаючи логнормальну функцію розподілу сферичних 
наночастинок радіуса R за формулою (13.1) з параметрами R0 = 4,3 нм та 
S = 0,35 (середнє значення < R > = 4,6 нм, стандартне відхилення σ = 1,7 нм). 
Питома намагніченість частинок маггеміту була знайдена з абсолютних вимі-
рів намагніченості насичення і становила 290 кА/м, що на 20 % нижче за 
об’ємне значення питомої намагніченості для маггеміту 375 кА/м. Зазвичай 
така різниця пояснюється існуванням немагнітного шару на поверхні магніт-
них наночастинок. Виходячи з різниці обчисленої та знайденої експеримен-
тально намагніченостей та з урахуванням функції полідисперсності, можна 
зробити оцінку товщини немагнітного шару. Така оцінка дає значення h = 0,4 
нм. В іншому випадку, якщо покласти h = 0, то аби задовольнити знайдене 
значення намагніченості, необхідно покласти значення магнітної густини до-
вжини розсіяння маггеміту рівним 0,84 ∙ 1010 см−2, тоді як аналогічне значен-
ня, обчислене з кристалічної структури маггеміту, m = 1,09 ∙ 1010 см−2 [40]. 

 

Експерименти по малокутовому розсіянню були проведені на зразках, 
що були виготовлені з розчину легкої та важкої води з 0, 70, 80, 90, 95 та 
100 % - ним об’ємним вмістом D2O. Така серія зразків була вибрана для того, 
аби найбільш детально дослідити інтервал густин, який є найбільш близьким 
до оціненої густини довжини розсіяння маггеміту  = 6,717 ∙ 1010 см−2, що 
умовно відповідає об’ємній частці 1,05 D2O в рідині. Відповідні розчини D2O 
та H2O використовувалися як буферні розчини для врахування некогерентно-
го розсіяння. Аби врахувати присутність іонів цитрату в досліджуваних зраз-
ках, буферні розчини були виготовлені з деяким надлишком  H2O (~0,01). 

 

Вимірювання [41] були проведені на інструменті SANS-1 [9] стаціонар-
ного реактора FRG-1 Дослідницького центру GKSS (Гіштахт, Німеччина). 
Процедури збору, накопичення та первинної обробки експериментальних да-
них подані в описах попередніх експериментів. В експериментах по малоку-
товому розсіянню поляризованих нейтронів до зразка прикладалося магнітне 
поле з індукцією 1 Т перпендикулярно до падаючого пучка нейтронів. Для 
поляризації нейтронів використовувалося поляризаційне дзеркало з поляри-
зацією P = 1. Спін-фліпер (ефективність ε = 0,95) у положеннях «off» та «on» 
утворював два різні поляризаційні стани нейтронів уздовж (−) та проти (+) 
напрямку прикладеного до зразку магнітного поля. Даний експеримент було 
проведено для зразків з 100 та 95 % - ним вмістом D2O у воді-носії [42].  

 

Результати варіації контрасту на ненамагніченій магнітній рідинній сис-
темі подано на рис. 14.27. Як бачимо, характер кривих практично не зміню-
ється та свідчить про значну полідисперсність досліджуваних частинок. Роз-
сіяння при малих значеннях q відповідає режиму Гіньє. За великих значень q 
розсіяння переростає в степеневу залежність, близьку до закону Порода, з 
показником степеня −4 (наближення для двох граничних випадків вмісту D2O 
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показані на рис. 14.27). На рис. 14.28, для різних складів розчинника, пред-
ставлено наближення Гіньє для експериментальних даних у вигляді залежно-
сті lnI від q2. 

Незначні відхилення від лінійної поведінки на початковій ділянці лінії 
для двох найбільших вмістів D2O (95 та 100 %) пов’язані з похибкою корекції 
фонового розсіяння навколо нейтронного пучка при малих кутах розсіяння. 
Інтенсивність розсіяння в нульовий кут I(0) була отримана з лінійної апрок-
симації кривих на рис. 14.28. Графік залежності інтенсивності розсіяння в 
нульовий кут I(0) від об’ємної частки D2O в розчиннику подано на рис. 14.29.  

  
Рис. 14.27. МКРН на магнітній рідинній 
системі із зарядовою стабілізацією за 
умови різних вмістів D2O в розчиннику. 
Суцільні лінії відповідають апрокси-
мації Порода (7.41). Об’ємну частку 
D2O в розчиннику подано в назвах 
зразків. 

Рис. 14.28. Апроксимація Гіньє екс-
периментальних даних МКРН у маг-
нітній рідинній системі з зарядовою 
стабілізацією за умови різних вмістів 
D2O в розчиннику. 
 
 

 
 

Рис. 14.29. Залежність інтенсивності розсіяння в нульовий кут від вмісту D2O 
в розчиннику. Суцільна лінія відповідає апроксимації експериментальних даних 

поліномом другого степеня. Стрілка вказує на ефективну точку компенсації. 
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Він демонструє відмінну параболічну залежність. Ефективна точка ком-
пенсації, яка знайдена з мінімуму зображеної залежності, 1,03 ± 0,01, що від-
повідає густині довжини розсіяння e = (6,55  0,07) ∙ 1010 см−2. Залишкова 
інтенсивність розсіяння в ефективній точці компенсації (1,08  0,01) см−1. 

Отримана ефективна точка компенсації частинок магнітної рідинної сис-
теми є близькою до густини довжини розсіяння маггеміту, що свідчить про 
малий вплив стабілізаційної оболонки на розсіяння. Використовуючи вираз 
(13.14), де усереднення ведеться по функції полідисперсності зробимо оцінку 
товщини δ стабілізаційної оболонки. Функція полідисперсності була отрима-
на з аналізу намагніченості. Середня густина довжини розсіяння частинок   
у формулі (13.14) визначається як 

                                1( / ) (1 / )C CV V V V      , (14.3) 

де V означає об’єм маггеміту, звідси V/Vc – це об’ємна частка маггеміту у всій 
частинці. Зроблена оцінка дає значення товщини стабілізаційної оболонки 
0,15 нм. Тобто найбільший внесок в ядерне розсіяння дає маггеміт, радіус 
якого значно більший за товщину δ. 

Відповідно до процедури, що була описана раніше (див. розділ 13.4), 
можна ввести модифікований контраст як різницю між ефективною серед-
ньою густиною довжини розсіяння частинок e  та густиною довжини розсі-
яння розчинника. Аналіз залежності інтенсивності розсіяння в нульовий кут 
від модифікованого контрасту (13.17) дозволяє знайти значення параметра D 
(0,38  0,01) ∙ 1020 см−4. 

У випадку зразка зі 100 %-ним вмістом D2O в розчиннику розсіяння є 
близьким до того, що відбувається в ефективній точці компенсації, тобто ви-
ходячи з виразу (13.13), експериментальна крива не повинна суттєво відріз-
нятись від функції ( )SI q . В іншому граничному випадку (0 % D2O) у виразі 
(13.13) доданок ( )CI q 2( )  переважає. Таким чином, експериментальна кри-
ва в основному зумовлена розсіянням, що пов’язано з формою частинок (не-
скінченний контраст). Це продемонстровано на рис. 14.30, а, де згадані дві 
криві порівнюються з базисними функціями, які були отримані з усього на-
бору експериментальних даних шляхом мінімізації функціоналу (13.16). 

Той факт, що базисна функція ( )CSI q  близька до нуля (вставка до 
рис. 14.30, а), вказує на те, що з точки зору ядерного розсіяння, частинки до-
сліджуваної магнітної рідинної системи близькі до однорідних. Це підтвер-
джує той факт, що ефект розсіяння від оболонки є малим порівняно з розсі-
янням від маггеміту. Парні функції розподілу p(r) були отримані методом 
оберненого перетворення Фур’є функцій ( )CI q 2( )  та ( )SI q , з використан-
ням програми GNOM [43] (див. рис. 14.30, б). Вони вказують на значну різ-
ницю в структурах, що відповідають за розсіяння в двох граничних випадках 
контрасту.  
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У випадку базисної функції ( )SI q  її парна функція розподілу досить 
близька до тієї, що була знайдена на основі функції розподілу частинок за 
розміром, яку було отримано з аналізу намагніченості. Незначна різниця між 
двома парними функціями розподілу визначається залишковою інтенсивніс-
тю ядерного розсіяння в ефективній точці компенсації. Радіуси інерції, що 
відповідають функціям ( )CI q 2( )  та ( )SI q  відповідно становили (9,8 ± 0,1) 
та (6,9 ± 0,7) нм. Знайдені два значення радіусів інерції можна віднести до 
характерних ядерного та магнітного радіусів частинки [12]. Більш детальні 
оцінки цих радіусів можна отримати відповідно до виразу (13.18) з аналізу 
функції 2 1(( ) )gR   (рис. 14.31).  

 

 
а б 

Рис. 14.30. Модифіковані базисні функції ( )CI q  і ( )SI q  (суцільні лінії) та криві 
розсіяння для граничних випадків вмісту D2O. На вставці представлено модифіко-
вану базисну функцію ( )CSI q  (а). Відповідні функції розподілу за відстанями, що 
були отримані оберненим Фур’є-перетворенням (ОФП), порівнюються з функцією 

розподілу за відстанями, яка отримана з аналізу намагніченості (б). 
 

 
По-перше, параметр A у виразі (13.18) незначною похибкою можна по-

класти рівним нулю. Цей факт вказує на те, що розглянутий випадок практи-
чно відповідає однорідним частинкам [1]. Тоді, радіус інерції при нескінчен-
ному контрасті 2 2 2 1/2( / )C C CV R V     = (10,1  0,1) нм. Інша границя, 
( 2 1(( ) )gR   = −B/D) дає радіус інерції в ефективній точці компенсації 
(7,2  0,7) нм.  Лише  у  випадку  однорідних  частинок  він  відповідає  маг-
нітному  радіусу  інерції 2 2 2 1/2( / )m m mV R V     [1].  Дане  значення узгоджу-
ється  зі значенням  магнітного  радіуса інерції  7,7 нм,  який  було  отримано 
за  даними  аналізу  намагніченості  з  використанням  функції  полідисперс-
ності (13.1)  
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З огляду на оцінену товщину стабілізаційної оболонки та товщину нема-
гнітного шару на поверхні маггеміту, слід було очікувати різницю між ядер-
ним та магнітним радіусами всієї частинки приблизно (0,5 ÷ 0,6) нм, тоді як 
експеримент дає значно більше значення – 3 нм. На нашу думку, цей факт 
слід віднести до взаємодії частинок у рідинній системі нейтронів. 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 14.31. Залежність 
квадрата радіуса інерції 
від оберненого мо-
дифікованого контрасту. 
Суцільна лінія 
відповідає апроксимації 
експериментальних  
даних  виразом  (13.18).  
Пунктирна лінія показує 
границю −B/D = 
= 2 2 2/m m mV R V     = 
= (51,8  10,1) нм2.  

 
Як було показано в обчисленнях контрасту та в експериментах по розсі-

янню неполяризованих нейтронів, магнітне розсіяння домінує в зразках з D2O 
та в зразках з малим вмістом H2O в розчині. Саме тому експерименти по ма-
локутовому розсіянню поляризованих нейтронів були проведені на зразках 
магнітної рідинної системи з 100 та 95 %-ним вмістом D2O в розчиннику. 
Приклади двомірного зображення розсіяння на зазначених зразках за умови 
різної поляризації нейтронів та прикладеного зовнішнього магнітного поля 
наведено на рис. 14.32.  

На рис. 14.33 наведено розділення внесків ядерного та магнітного розсі-
янь, які були отримані з рівнянь (13.4а) ÷ (13.4г). 

Внесок магнітного розсіяння легко апроксимувати виразами (14.23) та 
(13.24), використовуючи функцію розподілу за розмірами типу (13.1). Су-
цільні лінії для FM

2 відповідають апроксимаціям (13.23) та (13.24) з викорис-
танням логнормальної функції розподілу за розміром (13.1). Результуючі па-
раметри: I0 = 1,14 см−1; R0 = 4,5 нм; S = 0,34 (а); I0 = 1,64 см−1; R0 = 4,6 нм; 
S = 0,34 (б). Пунктирні лінії для FN

2 відповідають експериментальній базисній 
функції розсіяння, що визначається формою частинок ( )CI q 2( ) , яка обчи-
слена для відповідних контрастів  . Знайдені значення функції розподілу 
Dn(R) для двох вмістів D2O підтверджують дані, які отримані з аналізу намаг-
ніченості, та дані, які отримані з розсіяння неполяризованих нейтронів.  
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B = 0; I+, I- B = B I+ B = B I- 

100 % D2O 

95 % D2O 

 
Рис. 14.32. Експериментально отримане двовимірне зображення МКРН 

на двох зразках із різним вмістом D2O в розчиннику для двох поляризаційних 
станів нейтронів. Відстань „зразок - детектор” 1,8 м. 

 

 
а 

 
                        б 

 
Рис. 14.33. Розділення внесків ядерного (FN

2) та магнітного (FM
2) розсіяння 

на двох зразках із різним вмістом D2O: 100 % (а) та 95 % (б). 
 
Проведений експеримент показав, що магнітний радіус частинок не змі-

нюється під дією прикладеного зовнішнього магнітного поля. При цьому ін-
тенсивність розсіяння в нульовий кут в обох випадках відповідає значенню 
m = 0,8∙1010 см−2, що добре узгоджується з іншим випадком, коли товщина 
немагнітного шару дорівнює нулю. Зазначимо, на відміну від магнітного роз-
сіяння, за допомогою рівнянь (13.23) та (13.24) не вдається провести апрок-
симацію ядерного розсіяння в жодному із зразків. Це означає, що внесок яде-
рного розсіяння суттєво відрізняється від розсіяння на окремих невзаємодію-
чих частинках. Разом з тим комбінації ( )CI q 2( ) , які обчислені на основі 
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аналізу нейтронних контрастів, добре відтворюють внески ядерного розсіян-
ня (див. рис. 14.33). Це вказує на той факт, що в досліджуваному діапазоні 
значень q в термінах ядерного розсіяння частинки можуть розглядатися як 
однорідні. 

Незважаючи на те, що внесок ядерного розсіяння в зразках зі 100 та 
95 %-ним  вмістом D2O малий, відповідна ненульова амплітуда FN(q) визна-
чає різницю в розсіянні в двох поляризаційних станах I+ та I− (див. вираз 
(13.2)). На рис. 14.34  наведено порівняння усереднених за кутом інтенсивно-
стей розсіяння нейтронів (відповідні вирази (13.5)) у двох станах поляризації 
спіну.  

 

 
Рис. 14.34. Порівняння усереднених інтенсивностей розсіяння нейтронів у двох 

станах поляризації спіну. На вставці наведено перехресний доданок P<FN(q)FM(q)>, 
який було знайдено двома способами: з виразів (13.4а) - (13.4г) та (13.5). 

 
Додаткова асиметрія в розсіянні може мати місце для магнітних рідин-

них систем за рахунок формування ланцюгових агрегатів або завдяки анізот-
ропії взаємодії між частинками [39]. У магнітному полі такі агрегати можуть 
бути зорієнтовані вздовж поля і можуть давати анізотропне розсіяння завдяки 
їх витягнутій формі. Якщо анізотропія пов’язана лише з анізотропією взаємо-
дії, то формфактор має бути ізотропним, а анізотропія спричинена лише 
структурним фактором. Щоб з’ясувати це, перехресний доданок <FN(q)FM(q)> 
слід отримати у два способи за допомогою рівнянь (13.4а) ÷ (13.4г) та (13.5). 
Відповідне порівняння подано на вставці до рис. 14.34. Застосування двох 
способів оцінки асиметрії в розсіянні поляризованих нейтронів привело до 
однакових результатів. Це дає змогу зробити висновок, що єдина анізотропія 
у двомірних картинках розсіяння є типу «sin2», тобто завдяки особливості 
розсіяння поляризованих нейтронів, а не пов’язана зі зміною властивостей 
зразків під дією магнітного поля. Знак перехресного доданка <FN(q)FM(q)> є 
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додатним, що визначається знаком амплітуди FN(q), а саме різницею ρ0 − ρs 
для неповної компенсації сигналу частинок. 

Отриману різницю між ядерним та магнітним радіусами диспергованих 
частинок не вдається пояснити існуванням немагнітного шару на поверхні 
маггеміту. Більш того, проведений аналіз показує, що найбільш прийнятною 
є ситуація, коли взагалі даного шару не існує, тобто ядерний та магнітний 
радіуси збігаються. З іншого боку, можна припустити, що розмір великих ча-
стинок (> 20 нм) у полідисперсній системі є достатнім для переходу їх до ба-
гатодоменного стану. Тоді у випадку використання неполяризованих нейтро-
нів багатодоменні частинки не повинні давати внесок у магнітне розсіяння. 
Це зменшує значення ефективного магнітного радіуса у порівняно з ядерним. 
Однак проведені експерименти з поляризованими нейтронами у випадку, ко-
ли до зразку було прикладене насичуюче магнітне поле, показали, що магніт-
ний розмір не залежить від намагніченості. А зовсім не так у випадку багато-
доменного стану. Дійсно, у випадку багатодоменного стану частинки має 
спостерігатись зростання магнітного радіуса під дією магнітного поля. 

Таким чином, природа різниці між ядерним та магнітним радіусами міс-
титься в ефекті взаємодії між частинками, який в ядерній та магнітній части-
нках розсіяння може проявлятися по-різному. 

Розглянемо експериментально знайдене значення D (13.17). У випадку 
однорідних магнітних частинок для окремих невзаємодіючих частинок цей 
параметр має вигляд [1] 

                                2 2 2(2 / 3) /m m cD V V      . (14.4) 

Використовуючи експериментально отримані значення параметрів час-
тинок (R0 = 4,3 нм; S = 0,35, h = 0;  = 0,12 нм, m = 0,8 ∙ 1010 см−2) отримаємо 
D = 0,48 ∙ 1020 см−4, що на 30 % вище за експериментальне значення. Цей факт 
можна пояснити різницею ефектів взаємодії ядерного та магнітного внесків 
розсіяння. Приймаючи до уваги той факт, що за умови досліджених концент-
рацій магнітна взаємодія незначна, для інтенсивності розсіяння в нульовий 
кут можемо записати 

                     2 2 2(0) ( ) (0)c N cI n V S n V D       , (14.5) 

де індекс N відповідає ядерному розсіянню. Зміна параметру D в цьому випа-
дку може бути описана як 

                                          0 / (0)ND D S , (14.6) 

де D0 – очікуване значення, обчислене у випадку невзаємодіючих частинок. 
Ситуація, коли D < D0 , відповідає притяганню частинок SN(0) > 1. На нашу 
думку, це є взаємодія Ван-дер-Ваальса. Ізотропний характер цієї взаємодії 
підтверджено в експериментах з поляризованими нейтронами, бо не виникає 
ніякої додаткової анізотропії в розсіянні, окрім магнітної анізотропії, що від-
повідає за розсіяння на окремих частинках. 
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Таким чином, дослідження магнітної рідинної системи із зарядовою ста-
білізацією показала майже однорідний, по відношенню до ядерної густини 
довжини розсіяння, характер наночастинок у досліджуваній системі. Це до-
зволило, використовуючи техніку варіації контрасту в МКРН, виділити окре-
мо інформацію про ядерний та магнітний радіуси частинок. Була отримана 
значна різниця між цими радіусами, яка була підтверджена за допомогою ма-
локутового розсіяння поляризованих нейтронів. Наявність такої різниці вда-
лось пояснити значною взаємодією Ван-дер-Ваальса між наночастинками 
досліджень магнітної рідинної системи при незначній взаємодії магнітних 
моментів цих частинок. 
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15. КВАЗІПРУЖНЕ РОЗСІЯННЯ НЕЙТРОНІВ У РІДИНАХ  
ТА РІДИННИХ СИСТЕМАХ 

 
15.1. Моделювання динаміки середовища за допомогою 

автокорелятивної функції Ван-Хова 
 

Теорія розсіяння нейтронів у рідинах та рідинних системах 1 повязала 
введені Ван-Ховом просторово-часові корелятивні функції з двічі диференці-
альним перерізом розсіяння нейтронів. Нагадаємо, що в теорії Ван-Хова рух 
окремої частинки описується автокорелятивною просторово-часовою функці-
єю, яка задає ймовірність знайти певну частинку в момент часу t  на відстані r 
від початку координат, якщо в початковий момент часу частинка знаходилась 
на початку координат. Таким чином, моделювання просторово-часової авто-
корелятивної функції дозволяє визначити поведінку перерізу розсіяння нейт-
ронів у рідиних та рідинних системах від кута розсіяння та енергії нейтронів. 

Обмежимось некогерентним наближенням [1]. Двічі диференціальний 
переріз некогерентного розсіяння є фурьє-образом автокореляційної функції. 
Тому якщо виміряний переріз розсіяння нейтронів  2d d d


  , то одержу-

ємо вираз для автокореляційної частини просторово-часової кореляційної 
функції Ван-Хова 
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2, 2a

kdG r t d dQe
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, (15.1) 

де 0k


, k


 - хвильові вектори, що описують  початковий та кінцевий стан ней-

трона відповідно; 0Q k k 
 

 - вектор розсіяння або переданий хвильовий 
вектор;  - зміна енергії нейтрона при розсіянні; НКb - некогерентна амплітуда 
розсіяння. 

У гауссовому наближенні (а саме в цьому наближенні проводиться ана-
ліз даних по розсіянню повільних нейтронів) функція  ,aG r t  має вигляд [2]  

                                       
23

2, 2 exp
2a

rG r t t
t


  

          
,      (15.2) 

де  t    певна ширинна функція, яка повністю описує динаміку розсіювача 
в гауссовому наближенні. 

Зручно ввести проміжну корелятивну функцію 

                                    ( , ) exp ( , )a aF Q t dr iQr G r t 
        (15.3) 
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Використовуючи вирази (15.1), (15.2), можна прийти до таких співвід-
ношень:  
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Ці співвідношення дозволяють використовувати два способи інтерпре-
тації даних по розсіянню нейтронів рідинами. 

 

1. Експериментально виміряний переріз розсіяння  2d d d


   підста-
вляється у вираз (15.6), у результаті чого визначається експериментальна ши-
ринна функція  t . Після цього підбирається така динамічна модель, розра-
хунок по якій приводив би до ширинної функції, узгодженої зі знайденою 
функцією  t . 

 

2. Проводиться порівняння теорії з експериментом не на рівні ширинних 
функцій, а на рівні перерізів розсіяння. У цьому випадку виходять з деякої 
модельної ширинної функції, підставляють її в рівняння (15.7) і одержують 
модельний переріз розсіяння, який порівнюють з експериментально виміря-
ним перерізом розсіяння. Таке порівняння дає змогу зробити висновки щодо 
адекватності використаної при розрахунку динамічної моделі.  

 

Порівняння теорії з експериментом можна проводити й на рівні проміж-
ної функції. Експериментальну функцію  ,aF Q t  отримують з виразу (15.4), 
розраховану функцію – з виразу (15.5). Зауважимо, що досліджуючи експе-
риментально одержану залежність функції ln aF  від 2Q , можна перевірити 
коректність використання гауссового наближення в кожному випадку. У га-
уссовому наближені ця залежність має бути лінійною, і по степені відхилення 
експериментальної залежності від прямої лінії можна судити про ступінь по-
рушення гауссового наближення. 

 

Таким чином, конкретний вигляд автокорелятивної функції визначається 
заданням вигляду ширинної функції  t , яка по суті і є середнім квадратич-
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ним  віддаленням  частинки  від початку  координат  за  час  спостереження. 
Розглянемо вигляд ширинної функції для різних динамічних моделей розсію-
вача. 

У теорії розсіяння нейтронів показано 1, 2, що гауссове наближення 
справедливо завжди в граничних випадках великих ( 2t kT  ) і малих часів 
( 2t kT  ). При цьому 

                                         , 0,

2 , ,

i t tMt
Dt const t

    
 


      (15.8) 

де D  коефіцієнт самодифузії; М  маса частинок. Крім указаних асимптотик 
функція aG має гауссовий вигляд для будь-яких часів спостереження при 
використанні таких моделей : 

а) модель одноатомного ідеального газу  

                                              2kT i tt t MM
    ;      (15.9) 

б) модель класичного гармонічного ізотропного осцилятора 

                                             2

2 1 coskTt t
M

    


;    (15.10) 

в) класична модель дифузії 

                                                         2t Dt       (15.11) 

Остання модель передбачає часті безладні зіткнення частинки з оточую-
чими частинками, у результаті яких попередній рух частинки стає несуттє-
вим. Тоді її рух визначається класичним рівнянням дифузії 

                                                 , ,a aD G r t G r t
t



      (15.12) 

Таким чином, в гауссовому наближенні динаміка частинки може бути 
повністю описана ширинною функцією  t . Двічі диференціальний переріз 
розсіяння (15.7) у випадку моделі ідеального газу (15.9) має вигляд 

                               
22 2

2
0

2 exp
2 ( )
b kd

d d k Q Q




   
         

  
   

,  (15.13) 

 

де 2kT M .  
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У випадку моделі дифузії двічі диференціальний переріз розсіяння є 
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b kd DQ
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.  (15.14) 

Таким чином, з виразів (15.13) та (15.14) випливає: у випадку газу неко-
герентна складова перерізу розсіяння описується гауссовою кривою, тоді як у 
випадку дифузії – кривою Лоренца. 
 

15.2. Динамічні моделі для рідин та рідинних систем 
 

Виміряний у нейтронному експерименті двічі диференційний переріз 
розсіяння повільних нейтронів на системі з N атомів можна представити у 
вигляді 2 
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,    (15.15) 
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,   (15.16) 

де b   амплітуда розсіяння нейтронів;      зміна енергії нейтрона при 

розсіянні;  ,КОГS Q

  i  ,НКS Q


   закони когерентного і некогерентного 

розсіяння.  
У загальному випадку розділення когерентного та некогерентного внес-

ків є складною експериментальною проблемою, адже при вимірюванні ви-
значається лише їхня сума. Разом з тим слід відзначити, що величини 2b  і 

2b по-різному залежать від ізотопного складу атомів [3]. Отже, змінюючи 
ізотопний склад зразка, можна одержати окремо інформацію як про 

 ,КОГS Q

 , так і про  ,НКS Q


 . 

Оскільки переріз розсіяння на водні  в  основному  некогерентний  (b2/
b2  b2  0,02 ) [4], то для рідин чи рідинних систем, які містять водень, 
головний внесок у переріз розсіяння дає некогерентне розсіяння. Тому ми 
будемо розглядати  некогерентний закон розсіяння  ,НКS Q


 .  

Експериментальні дані некогерентного двічі диференціального перерізу 
розсіяння  2d

d d 


  можуть бути проаналізовані в рамках певних моде-

лей для  ,НКS Q

 . 



 459 

Модель безактиваційної дифузії. Згідно з цією моделлю молекула ко-
ливається в оточенні своїх сусідів, а само це оточення плавно переміщується 
в просторі, тобто процес дифузії іде неперервно.Таку безактиваційну модель 
дифузії називають неперервною дифузією. Вважаючи, що рух молекул ріди-
ни підкоряється макроскопічному рівнянню дифузії  

                                              2, ,a aG r t D G r t
t




  ,    (15.17) 

для некогерентного закону розсіяння  ,НКS Q

  одержано вираз  

                                             
2

2 2
,НК

D QS Q
DQ







 
,  (15.18) 

Аналіз виразу (15.18) показує, що функція  при фіксованому Q


 має вигляд 
функції Лоренца з напівшириною 

                                                     22E Q D   ,    (15.19) 

де D  коефіцієнт самодифузії. Таким чином, уширення квазіупружного піку 
розсіяння нейтронів прямо пропорційно квадрату переданого хвильового 
вектора, а коефіцієнт пропорційності залежить від коефіцієнта дифузії. 

Активаційна модель дифузії. Активаційний механізм дифузії в рідкому 
стані запропонував І. Я. Френкель, який розглядав рідину як квазікристал, в 
якому молекула знаходиться певний час o  в положенні рівноваги, а потім за 
час 1  змінює своє положення за рахунок отримання нею певної енергії акти-
вації. Час стрибка молекули 1  набагато менше часу її осілого життя o . Зро-
зуміло, що квазікристалічний характер рідини повинен проявлятися в основ-
ному при великих частотах або малих часах спостереження. Цю ідею Френ-
келя втілили в життя Сінгві і Селандер 5. Закон некогерентного квазіпруж-
ного розсіяння для цієї моделі записується у вигляді  
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,    (15.20) 

 

де exp2W  фактор Дебая - Валлера для коливного руху молекул навколо 
свого положення рівноваги, пов`язаний з середньоквадратичним зміщенням   

и2 від положення рівноваги виразом 2 212
6

W Q u . При цьому уширення 
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квазіпружного піка некогерентного розсіяння повільних нейтронів, яке зада-
ється функцією Лоренца (15.20), має вигляд 
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exp 222 ( ) 1
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W
E P Q

DQ
 

     

 
 

,    (15.21) 

де o   час осілого життя молекули в положенні рівноваги. 
Треба відзначити, що вираз (6.6) допускає граничний перехід до випадку 

ідеального кристала без дифузії: збільшення o  означає, що крива Лоренца 
буде звужуватись, перетворюючись у випадку o  (ідеальний кристал) у 
дельта-функцію. 

 

Суперпозиційна модель дифузії. В моделі Сінгві - Селандера вважа-
лось, що центри коливань молекул залишаються нерухомими протягом часу 

o . У дійсності самі ці центри повинні переміщуватись [6]. Подальший роз-
виток моделі Сінгві - Селандера з одночасним урахуванням активаційного і 
безактиваційного механізмів дифузії проведений В. С. Оскотським [7] і 
Г. К. Івановим [8]. У квазікристалічній моделі рідини, крім стрибків молекули 
з одного центра коливань в інший, Оскотський урахував і непереpвну дифу-
зію центрів коливань. У моделі Оскотського - Іванова  
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,    (15.22) 

 

де D   коефіцієнт дифузії центра коливань. 
 

На рис. 15.1 схематично зображено залежність уширення квазіпружно-
гопіка Е від квадрата переданого хвильового вектора Q

2
 для трьох приведе-

них вище динамічних моделей рідини. У випадку неперервної дифузії ця за-
лежність лінійна, кут нахилу прямої 1 визначає коефіцієнт самодифузії D. 
Для моделі дифузії стрибком Сінгві – Селандера (крива 2) при достатньо ве-
ликих Q

2  залежність Е від Q
2 зникає: Е  наближається до сталого значення 

02 /  . (Для кристала 0    і в цьому граничному випадку крива просто збі-
гається з віссю абсцис  дифузійне уширення відсутнє ). 

 

Для моделі Оскотського – Іванова урахування неперервної дифузії 
центрів коливань привело до наступного виразу для величини дифузійного 
уширення [9]: 
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Рис. 15.1 Залежність уширення квазі-
пружного максимуму Е від Q2 для 
моделі неперервної дифузії (1); моделі 
дифузії стрибком СінгвіСеландера (2); 
моделі Оскотського – Іванова (3).  

 
Як бачимо, він відрізняється від дифузійного уширення для моделі Сінг-

віСеландера (15.21) наявністю доданка * 2
0D Q  , завдяки якому Е не прямує 

до насичення при великих Q2. Таким чином, проводячи дослідження залеж-
ності уширення квазіпружного піка Е від квадрата переданого хвильового 
вектора Q2, можна визначити коефіцієнт самодифузії D і провести аналіз 
адекватності тій чи іншої моделі дифузії для конкретної рідини або рідинної 
системи. 
 

15.3. Інтерпретація даних по розсіянню повільних нейтронів 
рідинами та рідинними системами 

 
Основні відомості про особливості атомної динаміки рідин одержують, 

вивчаючи енергетичний розподіл нейтронів, розсіяних під деякими кутами 
[9]. На рис. 15.2 представлено характерний вигляд експериментальних кри-
вих, одержаних при розсіянні повільних нейтронів розчином для різних кутів 
розсіяння , які виконувались на реакторі ВВР-М ІЯД НАН України.  

На рис. 15.2  n  номер часового каналу аналізатора шириною 8 мкс, 
який визначає енергію розсіяних нейтронів, I(n)  кількість нейтронів, зареєс-
трованих в n-му каналі аналізатора. Як видно з рисунка, крива I(n) може бути 
розділена на дві частини, одна з яких відповідає непружному розсіянню 
нейтронів, а друга  квазіпружному розсіянню. Квазіпружне розсіяння прояв-
ляється в деякому розширенні падаючої лінії (так званому дифузійному 
розширенні) і, строго кажучи, також є непружним розсіянням, тільки з 
малими передачами енергії. 

Квазіпружне розсіяння нейтронів зумовлено наявністю в рідині низько-
енергетичних дифузійних рухів. Власне непружне розсіяння нейтронів зумо-
влено обміном енергії з квантовими рухами, які являють собою різного типу 
осциляції. Це можуть бути загальмовані обертання і загальмовані трансляції 
молекул рідини, які є фактично коливальними рухами молекул у полі сусідів. 
Сюди належать і різноманітні коливальні рухи атомів усередині молекул.  
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Рис. 15.2. Спектри нейтронів, 
розсіяних  розчином  LiClH2O 
(C = 10 моль/л)  для кутів роз-
сіяння    (зверху вниз): 25,1; 
40,5; 55,7; 70,9.  
 

 
Порівняно з дифузійними рухами вказані квантові рухи характери-

зуються значно більш високими енергіями. Чим більше відмінність в енергіях 
цих типів рухів, тим, зазвичай, більш чітко відрізняються квазіпружна і влас-
не непружна чaстини кривої I(n). 

Область кривої I(n), яка відповідає непружному розсіянню, характери-
зується наявністю ряду максимумів. Природно, що кожний з них може бути 
ототожнений з певним типом рухів. Характеристична частота цих рухів може 
бути встановлена шляхом визначення положення відповідних максимумів за 
енергетичною шкалою. 

Механізм дифузії, що характерний для певної рідини, має проявлятись 
саме в квазіпружному розсіянні  нейтронів. У теорії розсіяння повільних ней-
тронів у рідинах 10 показано, що квазіпружне розсіяння пов`язане з об-
міном енергією нейтрона та досліджуваної молекули, причому ця зміна 
енергії нейтрона витрачається на збудження дифузійних рухів у молекулах. В 
експериментах по дослідженню самодифузії аналізується уширення квазі-
пружного піка в спектрі розсіяних нейтронів порівняно з аналогічною вели-
чиною в спектрі падаючих нейтронів. По величині уширення падаючої лінії 
можна зробити висновки [11], наскільки сильно в даній рідині збуджені сту-
пені свободи, пов`язані з дифузією, а також про характер цієї дифузії. 

Отже, інформацію про самодифузію молекул можна одержати, дослід-
жуючи уширення квазіпружних піків Е для різних переданих імпульсів Q
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або, що те ж саме, для різних кутів розсіяння. Розраховані квадрати хвильо-
вих векторів нейтронів, що відповідають куту розсіяння  при роботі на спек-
трометрі, описаному в розділі 2.5, представлено в табл. 15.1. 

Для прикладу розглянемо процедуру знаходження уширення квазіпруж-
ного піка для кожного кута розсіяння повільних нейтронів. На рис. 15.2 наве-
дено типові спектри нейтронів, розсіяних розчином LiClH2O на різні кути. 
Для кожного кута розсіяння за допомогою методу найменших квадратів ре-
зультуюча інтенсивність I(n)  апроксимувалась кривою Лоренца 
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,    (15.24) 

де n  номер часового каналу аналізатора; I0  максимальна інтенсивність 
квазіпружного піка в каналі n0; H=Hл + Hп  ширина квазіпружного піка на 

половині висоти; H H
H

 
   коефіцієнт, який враховує асиметрію квазі-

пружного піка.  
 

Таблиця 15.1. Розраховані квадрати хвильових векторів нейтронів, 
що відповідають куту розсіяння  

 

Номер 
детектора 

Кут розсіяння 
нейтронів 

Переданий хви-
льовий вектор 

2Q , А-2 
2 101,3 12,6 
3 86,1 11,58 
4 70,9 8,21 
5 55,7 5,24 
6 40,5 2,92 
7 25,1 1,17 
8 9,5 0,15 

 
Одержана в такий спосіб крива Лоренца для кута  = 40,5 наведена на 

рис. 15.3 (суцільна лінія). Штрихова лінія відповідає фону. Горизонтальним 
відрізком помічено напівширину квазіпружного піка Н. 

 

Як видно з рис. 15.3, у спектрі розсіяння нейтронів не існує чіткого поді-
лу між власно непружним та квазіпружним розсіянням. Межа між цими дво-
ма типами непружного розсіяння нейтронів у рідині значною мірою умовна, 
особливо це стає очевидним при великих кутах розсіяння. У зв`язку з цим 
необхідно використовувати спеціальну методику виділення квазіпружного 
розсіяння з повного розсіяння нейтронів. 
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Рис. 15.3. Спектр нейтронів, розсіяних розчином LiClH2O (C = 10 моль/л) 
для кута розсіяння  = 40,5. 

 
Зрозуміло, що ефективна напівширина квазіпружного піка Hеф, яка спо-

стерігається в експерименті, повинна бути більшою, ніж власна напівширина 
завдяки впливу непружного розсіяння. Аналіз експериментальних даних сві-
дчить про те, що внесок непружного розсіяння в збільшення Hеф зростає із 
збільшенням Q


 (або із збільшенням кута розсіяння), тому що при цьому ін-

тенсивність квазіпружного розсіяння зменшується (див. рис. 15.2). Для того 
щоб визначити, при яких значеннях Q


 цей внесок стає істотним, слід провес-

ти наступний аналіз експериментальних даних. 
 

Експериментальні дані по розсіянню повільних нейтронів апроксимува-
лися функцією Лоренца, при цьому кількість точок к, які входять в апрокси-
мацію, поступово збільшувалось для кожного з піка від його максимуму до 
основи. Фізично це відповідає збільшенню енергії нейтронів при розсіянні.  

 

Виявилось, що для Q  2 значення Hеф не залежать від к, тобто непружне 
розсіяння практично не впливає на ефективну напівширину квазіпружного 
піка. Ці значення Hеф і були прийняті нами за дійсні. Для Q   2 величина Hеф 
залежить від інтервалу апроксимації, тому для коректного визначення уши-
рення квазіпружного піка необхідно враховувати непружне розсіяння нейт-
ронів. Таке врахування проводилось у такий спосіб. Добре підігнана крива 
Лоренца для Q  = 1,71 А

-1
 (кут розсіяння  = 40,5) віднімалась від спектра 

розсіяних нейтронів на цей кут. Різниця, яка становить внесок непружного 
розсіяння у вимірюваний спектр, далі віднімалась від спектрів нейтронів, 
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розсіяних під кутами 55,7; 70,9 з урахуванням нормуючого коефіцієнта, 
одержаного з аналізу розсіяння нейтронів на ванадії. Виконана процедура 
послідовно відображена на рис. 15.3 - 15.5. Одержані таким чином криві Ло-
ренца для кутів розсіяння  = 55,7 і  = 70,9 зображені на рис. 15.3 - 15.5 
суцільними лініями.  

 

Дифузійне уширення квазіпружних піків Н для кожного значення 2Q  
визначалось відніманням з напівширини відповідних функцій Лоренца H( 2Q ) 
напівширини функції розділення спектрометра  2

прH Q  
 

     2 2 2
прH Q H Q H Q   . 

 

Роздільну здатність приладу знаходили експериментально за допомогою 
пружного розсіяння на ванадії. Ванадій має некогерентне розсіяння нейт-
ронів, тому дифракційна картина відсутня і нейтрони розсіюються пружно 
під всіма кутами.  

 

При ідеальній монохроматизації вимірюваний спектр розсіяння на вана-
дії повинен був мати вигляд -функції. Але в дійсності  це колоколоподібна 
крива скінченої ширини Нуп, яка характеризує функцію розділення спектро-
метра в цілому, ураховуючи похибку при монохроматизації. 

 

Одержане для кожного значення 2Q  уширення квазіпружного піка 
ΔН( 2Q ), яке вимірюється в одиницях часу, за допомою часового аналізатора 
імпульсів слід перевести в енергетичні одиниці Е( 2Q )  (МеВ). Такий перехід 
відбувався за допомогою виразу  
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n n
 

     
,    (15.25) 

 

де Еn  енергія, яка відповідає n-му каналу часового аналізатора. 
 

У результаті отримане енергетичне уширення квазіпружного піка Е для 
кожного кута розсіяння, тобто для кожного 2Q . Аналізуючи експеримен-
тальні залежності уширення квазіпружного піка від квадрата переданого хви-
льового вектора 2( )E E Q   , можна визначити коефіцієнти самодифузії в 
досліджуваних рідинах і одержати інформацію про характер теплового руху 
молекул у рамках певних моделей дифузії. 

Нагадаємо, що для різних моделей теорія передбачає якісно різні залеж-
ності уширення квазіпружного піка Е від квадрата переданого хвильового 
вектора 2Q  в умовах нейтронного експерименту: 
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для моделі безактиваційної дифузії 
 

                                                        22E Q D   ;                                            (15.26) 

для моделі дифузії стрибком  
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;    (15.27) 

        для суперпозиційної моделі 
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.                          (15.28) 

 
 

Рис. 15.4. Спектри нейтронів, розсіяних розчином LiClH2O (C = 10 моль/л) 
під кутами  = 55,7. 

 
До виразів (15.27) та ( 15.28) входить фактор Дебая  Валлера  exp 2W , 

який відображує зміну інтенсивності розсіяння нейтроні залежно від кута . 
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Рис. 15.5. Спектри нейтронів, розсіяних розчином LiClH2O (C = 10 моль/л) 
під кутами  = 70,9. 

 
Інтенсивність розсіяння повільних нейтронів на рідинах повинна бути 

пропорційна фактору ехр(2W) , тобто повинна експоненційно зменшуватись 
з ростом 2Q . Апроксимуючи експериментальні точки відповідної кривої в 
логарифмічному масштабі (це буде пряма лінія), можна визначити фактор 
Дебая  Валлера. 
 

15.4. Особливості розсіяння повільних нейтронів рідинами, 
що містять водень 

 
Дослідження за допомогою розсіяння повільних нейтронів динаміки рі-

дин, до складу яких входить водень, заслуговує особливого розгляду завдяки  
своїй специфічності [12, 13]. 

Перша особливість проявляється в аномально великому перерізі розсі-
яння повільних нейтронів на протонах у зв’язаному стані (80 б), що прибли-
зно в 10 – 20 разів перевищує перерізи розсіяння на більшості елементів. Це 
приводить до того, що при розсіянні  на молекулах, що містять водень, нейт-
рони “відчувають” головним чином рухи протонів і тому дають відомості про 
динаміку рідини лише тіою мірою, в якій ця динаміка відображує рухи про-
тонів. Розсіянням нейтронів на неводневих атомах, як правило, нехтують. 

Друга особливість полягає в тому, що маса протона суттєво менша за 
масу більшості ядер. Це приводить до того, що він може “відчувати” тільки 
рухи сусідніх важких атомів, причому ці рухи для нього досить повільні. Як-
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що, наприклад, протон сильно зв’язаний з деякою групою атомів, то розсіян-
ня нейтронів повинно дати відомості про рух всієї групи відносно її оточення. 

Третя особливість розсіяння нейтронів на розсіювачах з вмістом водню 
пов’язана з малим значенням когерентної амплітуди розсіяння нейтронів на 
протонах: 2 2 0,02КОГ НКb b  . Це зумовлює некогерентний характер розсіяння 
нейтронів. Тому інтерференційними ефектами часто просто нехтують і роз-
глядають в основному тільки некогерентне розсіяння. Такий підхід є оправ-
даним за винятком певних специфічних випадків, до яких належать, напри-
клад, розсіяння на малі кути. При малокутовому розсіянні повільних нейтро-
нів когерентна складова перерізу розсіяння навіть для протонів може вияви-
тись досить помітною. 

 

Саме ці особливості і зумовили значні успіхи методу розсіяння повіль-
них нейтронів при дослідженні води та водних розчинів електролітів, спиртів 
та їхніх розчинів, а також біологічних об’єктів. Як відомо, водень становить 
приблизно 1/3 усіх атомів білків. Атоми водню відіграють суттєву роль у 
процесах ферментації, а сили водневого зв’язку визначають структуру біоло-
гічних макромолекул. Більшість хімічних процесів у живих організмах про-
тікає безпосередньо у водних розчинах. 

 

Великий інтерес до вивчення динаміки води має не тільки фундамен-
тальне, але й практичне значення. Саме тому останнім часом була виконана 
значна кількість експериментів по квазіпружному і непружному розсіянню 
повільних нейтронів водою та її розчинами. Окремо слід відзначити серію 
робіт, які присвячені дослідженню розчинів біологічних молекул у воді [14 - 
19]. 
 

15.5. Структура водних розчинів електролітів 
і гідратація іонів 

 
Як відомо, вода – це речовина з досить складними фізико-хімічними 

властивостями [20]. Для молекули води характерна наявність дипольного 
моменту і властивість встановлювати водневі зв’язки. У певному наближені 
молекула води є електричний диполь: електрони в ній зміщені в бік атома 
кисню, так що поблизу нього сконцентрований негативний заряд, а атоми во-
дню несуть позитивний заряд. Електростатичні сили притягання та відштов-
хування визначають зв’язок молекул води між собою, а також з іншими заря-
дженими частинками, наприклад з позитивно та негативно зарядженими іо-
нами. В останньому випадку прийнято говорити про гідратацію іонів, яка 
полягає в тому, що молекули води, притягнуті іоном, що має заряд того чи 
іншого знака, утворюють навколо нього гідратну оболонку. 

Останнім часом обговорюється загальна для розчинів електролітів у ши-
рокій області концентрацій льодоподібна модель будови розчину, де гідратні 
іони та іонні комплекси розміщуються в льодоподібній сітці води з утворен-
ням структур заміщення та вміщення. У випадку слабкої гідратації іони мо-



 469 

жуть заміщувати молекули води у вузлах структури та її порожнинах, тобто 
основний вплив на гідратне оточення іона визначає саме структура води.  

Властивості водних розчинів електролітів безумовно залежать від взає-
модії іонів з молекулами води. Ця взаємодія  гідратація іонів (сольватація у 
випадку іншого розчинника) значною мірою визначає як рівноважні власти-
вості розчинів, так і для кінетичні властивості (в`язкість, рухливість іонів, 
дифузія та ін.). При цьому у багатьох випадках важлива не стільки сумарна 
взаємодія іонів з водою, скільки взаємодія іона з найближчими до нього мо-
лекулами води. Заряджені іони, без сумніву, повинні змінити внутрішнє поле 
води, яке визначається електричним полем диполя, причому ефект залежить 
від поляризуючої сили іона, яка визначається густиною заряду - відношенням 
заряду іона до його радіуса. Іони, що мають значну густину заряду, будуть 
сильніше впливати на структуру води порівняно з іонами, що мають меншу 
густину заряду. Отже, іони з меншим радіусом будуть притягувати молекули 
води, руйнуючи при цьому її власну структуру. У результаті виникає струк-
тура, не схожа на структуру чистої води. З іншого боку, іони з більшим раді-
усом, проникаючи у структуру води, руйнують льодоподібний каркас і завдя-
ки малій густині заряду іон-дипольна взаємодія виявляється незначною для 
утворювання гідратної оболонки, що приводить до постійного обміну з сусі-
дніми молекулами води. Це практично приводить до того, що іони у розчині 
утворюють власну структуру, причому побудована структура порівняно з во-
дою може характеризуватися більшою або меншою в`язкістю. 

 

Таким чином, іони, впливаючи на сусідні молекули води, порушують її 
власну структуру, причому з найбільшою силою іони діють на найближчий 
шар, який міцно зв’язаний з іоном (первинна гідратація). Сумарний результат 
впливу іона на більш віддалені молекули води називають вторинною або да-
льньою гідратацією. Вважають, що в явищах переносу разом з іонами  руха-
ються головним чином молекули води, зв`язані в первинній гідратній оболо-
нці, тоді як вплив вторинної гідратації можна скоріше описати змінами у се-
редовищі. Проте ці явища складно відокремити одне від одного, тому що 
вторинна гідратація також змінює рухливість частинок розчиненої речовини. 

 

Таким чином, наявність іонів у водному розчині приводить до переоріє-
нтації молекул води в електричному полі іонів, у результаті чого навколо них 
утворюються гідратні оболонки, кількість яких залежить від радіуса іона, йо-
го заряду і конфігурації електронної оболонки. Чим менше розмір і вище за-
ряд іона, тим більше впливає електричне поле іонів на сусідні дипольні моле-
кули води. Ця взаємодія більш або менш орієнтує молекули води у напрямку 
силових ліній поля всупереч тепловому руху молекул води і зменшує їхню 
рухливість.  

 

Іони рухаються разом з міцно зв`язаними з ними молекулами води, тобто 
гідратований іон утворює в деякому розумінні кінетичну одиницю. Але разом 
з цим у розчині рухаються і мономірні вільні молекули води, які не зв`язані з 
іоном, хоч і зазнають деякою мірою його орієнтуючий вплив. Молекули води, 
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що зв`язані в гідратних оболонках, унаслідок енергетичних флуктуацій по-
стійно обмінюються з вільними молекулами води в об`ємі рідини. Якщо мо-
лекула води утворює сильніший зв`язок з іоном, ніж з сусідніми молекулами 
води, це явище називається позитивною гідратацією. За таких умов сусідні 
молекули води проводять у середньому більше часу поруч з іоном, ніж у ста-
ні зв`язку між собою. Якщо молекули води зв`язані з іоном набагато слабше, 
ніж із сусідніми молекулами води, то це випадок негативної гідратації. Якщо 
ж молекули води зв`язані з іоном зв`язками тої ж самої сили, як і між собою, 
то іон без ускладнень вписується в структуру води. Таким чином, згідно з 
теорією Самойлова 11, негативна гідратація не означає, що молекули води 
не зв`язані з іоном; вона означає тільки, що зв`язок “іон  молекула води” 
слабше, ніж зв`язок між молекулами води. За таких умов сусідні молекули 
води проводять більше часу зв`язані між собою, ніж з розчиненими іонами. 

 

Для виходу молекули з найближчого оточення іона необхідно подолати 
потенціальний бар`єр, величина якого тим більше, чим вище упорядкованість 
води в розчині порівняно з водою. Якщо іон руйнує  структуру води (випадок 
негативної гідратації), то величина потенціального бар`єра стає меншою, ніж 
у воді, і, отже, енергія активації виходу молекули води з найближчого ото-
чення іона зменшується.  

 

Для кількісної оцінки рухливості молекул води в оточенні іона 
О. Я. Самойлов ввів величини і/ та Е [21].  

 

Нехай для води середній час перебування частинки в положенні рівнова-
ги  і величина потенціального бар`єра, що розділяє сусідні положення рівно-
ваги молекул води. Якщо поблизу молекули води з`являється іон, то час пе-
ребування молекули в положенні рівноваги стане і ( це час знаходження мо-
лекули води у першій координаційній сфері іона). Звичайно, і  , тому що 
іон змінює потенціальний бар`єр для обміну найближчих молекул води: ця 
величина замість Е стає рівною Е + Е.  

 

Кількісно характеристики гідратації [22] зводиться до оцінки величини  
E. Існує два випадки: 1) E  0 і i/  1; 2) E  0 і i/  1. У першому ви-
падку молекули води ефективно зв`язані іонами і обмін між найближчими 
молекулами води у розчині відбувається рідше, ніж у воді. Це явище є пози-
тивною гідратацією, яка відбувається у тих випадках коли густина заряду іо-
нів досить значна.  

 

Другий випадок свідчить про те, що обмін найближчих до іона молекул 
води відбувається частіше, ніж схожий обмін молекул у чистій воді. Дія іона 
подібна підвищенню температури, і невпорядкованість молекул води навколо 
іона збільшується.  

 

Зміну енергетичного бар`єра E можна обчислити з відносного темпера-
турного коефіцієнта іонної провідності і в`язкості води 
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У табл. 15.2 наведено значення Е та їхні кристалографічні радіуси 12. 
 

Таблиця 15.2. Значення Е, обчислені для деяких іонів у розведених 
водних розчинах при температурі 25 С, та їхні кристалографічні радіуси 

 
Іон Е, 

ккалмоль 
Ri ,  Іон Е, 

ккалмоль 
Ri ,  
 

Li+ +0,56 0,78 Mg2+ +0,8 0,78 

Na+ +0,14 0,98 La3+   +2,13 1,15 

K+ 0,36 1,33 Cl   0,21 1,81 

Cs+ 0,31 1,65 J   0,24 2,20 

Ca2+   0,28 1,06 Br   0,39 1,96 
 

Аналіз табл. 15.2 показує, що для іонів Li+, Na+, Mg2+, Ca2+ E  0 і 
i/  1. Рухливість молекул води, локалізованих в оточенні цих іонів, менше 
в розчинах, ніж у чистій воді, тобто спостерігається позитивна гідратація. Для 
водних розчинів іонів К+, Cs+, Cl, Br, J виконуються умови E  0 i 
i/  1. Рухливість молекул води в оточенні наведених іонів збільшується, 
тобто спостерігається негативна гідратація. Знак цієї залежності змінюється 
між іоном Na+ (ri = 0,98 A) i іoном K+ (ri = 1,33 A). Таким чином, ближня гід-
ратація іонів кількісно може бути охарактеризована зміною потенціального 
бар`єра E під дією іона. Величини E залежать від індивідуальних характе-
ристик іонів і для різних іонів можуть бути як позитивними, що означає 
ускладнення обміну найближчих до іона молекул води і відповідає позитив-
ній гідратації, так і негативними - випадок негативної гідратації. 

Слід зауважити, що іони негативно гідратовані до певної для кожного 
іона температури. Вище цих граничних температур негативно гідратовані 
іони стають позитивно гідратованими. З підвищенням температури значення 
ефекту розупорядкованості знижується, оскільки починає грати роль тепло-
вий рух молекул у воді. Тому негативно гідратовані іони з підвищенням тем-
ператури вносять усе меншу ступінь руйнування в структуру чистої води, і 
при досягненні граничної температури негативна гідратація змінюється пози-
тивною. 
 

15.6. Дослідження динаміки молекул води у воді та водних розчинах 
електролітів методом квазіпружного розсіяння повільних нейтронів 

 
Як зазначалось вище, інформацію про самодифузію молекул можна оде-

ржати, досліджуючи уширення квазіпружних піків Е для різних переданих 
імпульсів Q


 або, що теж саме, для різних кутів розсіяння [23, 24]. Навіть по-
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передній аналіз вигляду експериментальної кривої Е = Е(Q2) дозволяє об-
рати адекватну модель дифузії і зробити висновки щодо динаміки дослід-
жуваної рідини чи рідинної системи. Так, на рис. 15.6 представлено залеж-
ності Е = Е(Q2) для води та деяких розчинів одно-однозарядних елек-
тролітів.  Усі  дані  одержано при концентрації С = 3моль/л і температурі Т = 
298 К. Для аналізу приведених експериментальних кривих використовуються 
три наведені вище динамічні моделі: модель без активаційної (неперервної) 
дифузії, модель дифузії стрибком і суперпозиційна модель дифузії.  

 

 
 

Рис. 15.6. Залежність уширення квазіпружного піка від квадрата переданого хвильо-
вого вектора Е=Е(Q2) для води (3) і водних розчинів NaCl (1), NaNO3 (2), CsCl (4), 

CsI (5), KI (6), LіCl (7) при температурі 298 К і концентрації 3 моль/л. 
 
Легко побачити, що для даних водних розчинів модель неперервної ди-

фузії молекул води неприйнятна. Як видно з рисунка, лінійна залежність ΔE 
 Q2 спостерігається тільки при малих значеннях Q (Q  1). Отже, модель не-
перервної дифузії, яка описується виразом (15.26), справедлива лише при 
Q < 1, що відповідає часу спостереження tсп > 1010 с. Розгляд залежності 
ΔЕ = Е(Q2) для всього діапазону зміни квадрата хвильового вектора свід-
чить про задовільну відповідність дослідних даних суперпозиційній моделі 
дифузії, згідно з якою значення коефіцієнтів самодифузії молекул води у во-
дних розчинах електролітів слід визначати з нахилу лінійної частини залеж-
ності Е = Е(Q2) при малих значеннях Q2. Обробка експериментальних да-
них [25] за допомогою виразу (15.28) дозволяє також оцінити час осілого 
життя молекули в положенні рівноваги. 
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Таким чином, у результаті обробки експериментальних даних по квазі-
пружному розсіянню повільних нейтронів можна одержати [26] значення ко-
ефіцієнтів самодифузії D  і часу осілого життя 0  молекул у положенні 
рівноваги (табл. 15.3). На основі цих даних можна зробити відповідні виснов-
ки щодо механізму самодифузії молекул розчинника у розчинах електролітів. 
Так, у рідинах та рідинних системах даного типу присутні стрибковий ме-
ханізм дифузії і одночасно неперервна дифузія положень рівноваги коливних 
молекул. У ролі центрів коливань у водних розчинах електролітів виступають 
іони, які зв`язуючи певну кількість молекул води, утворюють більш-менш 
стійкі гідратні комплекси.  
 

Таблиця 15.3. Залежність коефіцієнта самодифузії води від типу іона 
та радіуса катіона у водних розчинах однозарядних електролітів 

 

Речовина Радіус катіона 
R, А 

Коефіцієнт самодифузії 
D, 109 м2/с 

H2O  2,30  0,15 
LiClH2O 0,78 1,38  0,10 
NaClH2O 0,98 1,52  0,10 

NaNO3H2O 0,98 1,87  0,10 
CsClH2O 1,65 2,58  0,15 
CsIH2O 1,65 2,73  0,15 

 
Молекули води, що знаходяться в первинній гідратній оболонці, руха-

ються неперервно разом з іонами і в той же час постійно обмінюються з віль-
ними мономерними молекулами води в об`ємі рідини, середній час перебу-
вання їх у гідратних оболонках - о. 

Однозарядні іони, що розчинені у воді, мають різні розміри та форму, 
тому по-різному впливають на структуру і транспортні характеристики води 
[27]. Дійсно, залежності Е=Е(Q2) для водних розчинів NaCl, NaNO3, LiCl 
розміщені нижче аналогічної залежності для води, а для розчинів CsCl, CsI, 
KI  вище, ніж для води. Відповідно, для розчинів NaCl, NaNO3, LiCl ко-
ефіцієнт самодифузії молекул води менший, а для розчинів CsCl, CsI, KI 
більший, ніж коефіцієнт самодифузії в чистій воді. Згідно з теорією Самойло-
ва, це відповідає випадкам позитивної і негативної гідратації [28].  

Ефекти позитивної та негативної гідратації  залежать головним чином 
від розмірів розчинених іонів. Іони з кристалографічними радіусами r < 1,3 А 
(RNa+ = 0,98 А, RLi+ =0,78 А) можуть проникнути у структурні порожнини во-
ди без суттєвої зміни їхніх розмірів. Під впливом відносно невеликих одноза-
рядних іонів спостерігається розширення областей упорядкованої структури і 
її зміцнення. Навпаки, великі іони, проникаючи в структурні порожнини во-
ди, деформують їх у геометричному розумінні, викликаючи розрив водневих 
зв`язків між молекулами води, що приводить до збільшення коефіцієнта са-
модифузії молекул води у розчині. 
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Порівнюючи коефіцієнти самодифузії в досліджених розчинах і воді [29] 
(див. табл. 15.3), можна зробити висновок, що катіони більш суттєво вплива-
ють на рухливість молекул води в розчинах, ніж аніони. Так, порівнюючи 
дифузію молекул води у розчинах NaCl i LiCl (див. рис. 15.6), бачимо, що при 
наявності аніона Сl катіони Na+ з розмірами, меншими за розміри молекул 
води, приводять до позитивної гідратації і зменшення коефіцієнта самоди-
фузії води, у той же час катіони  Cs+  до від`ємної гідратації і збільшення 
коефіцієнта самодифузії.  

Особливий інтерес становить дослідження процесів самодифузії для во-
дних розчинів, що мають іони різного заряду. Для проведення аналізу впливу 
заряду розчинених іонів на рухливість молекул води були виміряні коефіціє-
нти самодифузії у водних розчинах ZnCl2 , CoCl2 , NiCl2 , MgCl2 , AlCl3, CrCl3  
при концентрації 3 моль/л. Залежності  2E E Q    для указаних розчинів 
представлені на рис. 15.7, відповідні коефіцієнти самодифузії  в табл. 15.4.  

 

 

 
 
 
 
Рис. 15.7. Залежність уширення 
квазіпружного піка від квадрата 
переданого хвильового вектора 

 2E E Q    для водних розчи-
нів ZnCl2 (1), CoCl2 (2), NiCl2 (3), 
MgCl2 (4), СrCl3 (5), AlCl3 (6) при 
концентрації С = 3 моль/л і тем-
пературі Т = 298 К. 
 
 

 
Як видно з табл. 15.4, спостерігається значне зменшення коефіцієнта са-

модифузії молекул води при збільшенні заряду розчинених іонів, що свідчить 
про більш сильну взаємодію багатозарядних іонів з молекулами води порів-
няно з одно-однозарядними розчинами електролітів. 

 

Під впливом багатозарядних іонів не тільки зменшується значення кое-
фіцієнта самодифузії, але змінюється і характер самодифузії. Як видно з 
рис. 15.6 і 15.7, при розчиненні у воді однозарядних іонів і деяких більших за 
розміром двозарядних іонів ( 2+ 2+Zn , Co ) процес самодифузії описується за 
допомогою суперпозиційної моделі. Для малих за розміром двох зарядних і 
для всіх досліджених трьох зарядних іонів спостерігається лінійна залежність 
Е від 2Q , що відповідає моделі неперервної дифузії. 
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Таблиця 15.4. Залежність коефіцієнта самодифузії води від типу іоната радіуса 
катіона у водних розчинах багатозарядних електролітів 

 

Речовина Радіус катіона 
R, А 

Коефіцієнт самодифузії 
D, 109 м2/с 

ZnCl2H2O 0,74 1,43  0,15 
CoCl2H2O 0,80 1,29  0,10 
NiCl2H2O 0,74 0,68  0,05 
MgCl2H2O 0,74 0,63  0,05 
CrCl3H2O  0,39  0,05 
AlCl3H2O  0,27  0,05 

 
Оскільки концентрації досліджених розчинів однакові і вони мають спі-

льний аніон -Cl , то відміна в характері самодифузії може бути зумовлена ли-
ше різною структурою ближнього оточення катіонів. Можна припустити, що 
в явищах переносу разом з однозарядними іонами беруть участь молекули 
води, що знаходяться в первинній гідратній оболонці, у той час як маленькі 
багатозарядні іони взаємодіють досить сильно і з більш віддаленими молеку-
лами води. Це приводить до формування навколо багатозарядного іона дру-
гого гідратного шару (вторинна гідратація). Тому молекули розчинника, що 
знаходяться в цих гідратних оболонках, майже не беруть участі в самодифузії 
самостійно, а рухаються разом з іоном, що і відповідає моделі неперервної 
дифузії. 

Слід зауважити, що явище негативної гідратації характерне виключно 
для одно-однозарядних розчинів електролітів і не спостерігається у розчинах 
двох- і трьохзарядних солей. Коефіцієнт самодифузії молекул води у даних 
розчинах завжди менший коефіцієнта самодифузії у воді. Рухливість молекул 
розчинника зменшується в декілька разів при переході від одновалентних со-
лей до трьохвалентних, тобто коефіцієнт самодифузії молекул води зменшу-
ється при збільшенні заряду розчинених у воді іонів.  
 

15.7. Самодифузія іонів у водних розчинах електролітів 
 

Метод квазіпружного розсіяння повільних нейтронів може бути з успі-
хом використаний не тільки для дослідження самодифузії молекул води у во-
дних розчинах електролітів, але й при вдалому виборі об`єктів дослідження 
дозволяє вивчати й самодифузію іонів в указаних розчинах. Обумовлено це 
тим, що можливості нейтронного експерименту дозволяють за допомогою 
ізотопної заміни води H2O на дейтеровану воду D2O змінити співвідношення 
між повними перерізами розсіяння розчину на користь перерізу розсіяння на 
іонах. З цією метою були використані такі солі електролітів: NH4Cl, NH4NO3, 
(NH4)2SO4 i Ni(NH3)Cl2, розчинені у D2O [30]. 

Такий вибір об`єктів дослідження пояснюється наступним. Раніше при 
вивченні самодифузії води у водних розчинах електролітів нами використо-
вувались розчини NaCl, LiCl, CsCl та інші в H2O. Оскільки розсіяння нейтро-
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нів на водні в основному некогерентне і переріз розсіяння на атомах водню 
на порядок вище, ніж перерізи розсіяння на розчинених іонах, то розсіяння 
відбувається переважно на молекулах води H2O, що дозволяє визначити кое-
фіцієнт самодифузії води [31]. У даному випадку об`єкти дослідження піді-
брані в такий спосіб, аби розсіяння відбувалось в основному на іонах NH4

+, 
який містить в собі водень. При цьому розсіяння на молекулах D2O становить 
незначну частину. Переріз розсіяння на катіоні NH4

+ належить до перерізу 
розсіяння на D2O, як 330 : 18. Таким чином, при такому виборі об`єктів до-
слідження по уширенню квазіпружного піка можна одержати інформацію про 
самодифузію іонів. 

Як видно з рис. 15.8 для досліджених розчинів електролітів в D2O, зале-
жність уширення квазіпружного піка від квадрата переданого хвильового ве-
ктора лінійна.  

Отже, для визначення коефіцієнта самодифузії іонів може бути викорис-
тана модель неперервної дифузії. Знайдені коефіцієнти самодифузії іонів 
NH4+ мають такі значення: 

D = (1,450,15) 109 м2/c для розчину NH4Cl  D2O; 
D = (1,350,15) 109 м2/c для розчину NH4NO3  D2O; 

D = (0,750,10) 109 м2/c для розчину (NH4)2 SO2  D2O. 
 

 

 
 
 
 
 
Рис. 15.8. Залежність уширення квазіпру-
жного піка від квадрата переданого хви-
льового вектора Е = Е(Q2) для розчинів 
NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4 в D2O при 
концентрації С = 3 моль/л і температурі Т 
= 298 К.  
 
 
 
 
 

 

 
Як показав проведений експеримент, значення коефіцієнта самодифузії 

катіона NH4
+ у розчинах NH4Cl  D2O, NH4NO3  D2O однакової концентрації 

(С = 3 моль/л) близькі чи збігаються в межах похибки експерименту. Коефі-
цієнт самодифузії іона NH4

+ для системи (NH4)2SO4  D2O майже вдвоє мен-
ший, ніж для двох інших систем. Цей результат свідчить про те, що катіони 
NH4

+ в розчині (NH4)2SO4  D2O реалізуються у вигляді іонних пар, які мають 
єдину гідратну оболонку, розміри якої вдвічі більше розмірів гідратних обо-
лонок даних іонів у розчинах NH4Cl, NH4NO3 у дейтерованій воді D2O. 
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Для порівняння було визначено коефіцієнт самодифузії великого за роз-
міром двозарядного іона Ni(NH3)2+ у розчині Ni(NH3)Сl2 в D2O. Знайдений 
коефіцієнт самодифузії при температурі 298 К та концентрації 1 моль/л 
D = 0,72 109 м2/c. 

 
15.8. Колективний та одночастинковий внески 

в коефіцієнт самодифузії 
 

Згідно із сучасними уявленнями рух атомів рідини являє собою сукуп-
ність рухів двох типів: швидкі одночастинкові рухи коливального характеру і 
повільні колективні рухи, які приводять до дифузії і відсутності упорядкова-
ності в розміщенні молекул. У нейтронному експерименті можна виділити 
дві області енергій розсіяних нейтронів: область 310E   еВ, де проявляють-
ся властивості повільних дифузійних рухів молекул, і область Е0,01 еВ, 
де проявляються швидкі рухи атомів чи молекул [33]. Згідно з цим виділя-
ються два внески в коефіцієнт самодифузії: колективний ("лагранжевий") і 
одночастинковий ("френкелівський"), які формуються відповідно на великих 
і малих часах спостереження за дифундуючою молекулою. Повний коефіці-
єнт самодифузії в роботах І. З. Фішера і Н. П. Маломужа подається у вигляді 
суми цих внесків 

                                                      D D D       (15.30) 

Час спостереження за молекулою в нейтронному експерименті 

                                                      2

1
6СПt

DQ
 .    (15.31) 

Отже, змінюючи умови нейтронного експерименту, можна змінювати й 
час спостереження за молекулою. Для великих значень Q час спостереження 
за дифундуючою молекулою малий (tсп  1013 с) і спостерігаються, в основ-
ному, швидкі одночастинкові рухи. При зменшенні Q  час спостереження за 
молекулою збільшується і нейтрон "відчуває" більш повільні колективні рухи 
молекул (tсп  

1110
с).  

Виходячи з ієрархії часових масштабів уширення квазіпружного піка 
може бути подано у вигляді 

                                                   oE E E     ,     (15.32) 

де E , oE   колективний і одночастинковий внески в уширення квазіпру-
жного піка відповідно. 
 

Тоді рівняння (15.28) для уширення квазіпружного піка, яке спостеріга-
ється в експерименті, можна замінити формулою Булавіна - Іванова 
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,    (15.33) 

де KD , oD   колективний і одночастинковий внески в коефіцієнт самодифузії 

K OD D D  ; 0   час осілого життя молекули в положенні рівноваги. 
 

Для водних розчинів електролітів у ролі лагранжевої частинки виступає 
гідратований іон.  При цьому молекули води беруть участь як в одночастин-
кових рухах в середині гідратної оболонки і переміщуючись з одної оболонки 
в іншу, так і в колективному русі разом зі своєю гідратною оболонкою. Ана-
лізуючи експериментальні залежності  2E E Q   , можна одержати асимп-
тотики рівняння (15.35) для великих і малих 2Q , що дозволяє оцінити пара-
метри цього рівняння 0 0, ,kD D  (рис. 15.9). Аналіз формули (15.35) показує, 

що  при малих значеннях 2Q  2( 0)Q  , отже, при великих часах спостере-
ження tсп 

                               2 2 2
0 0

0

22 1 1 2kE D Q D Q DQ       
 


,   (15.34) 

що дає змогу визначити з нейтронних данних повний коефіцієнт самодифузії 
молекул рідини з нахилу лінійної частини залежності 2( )E E Q    при малих 
значеннях 2Q . Для великих значень переданого хвильового вектора 2Q   
(малий час спостереження) з виразу (15.33) випливає 

                                                 2

0

22 kE D Q  



.    (15.35) 

Отже, аналізуючи поведінку залежностей  2( )E E Q    для великих зна-
чень 2Q , можна визначити колективний внесок у коефіцієнт самодифузії kD  
та час осілого життя 0 . Тоді одночастинковий внесок в коефіцієнт самоди-
фузії o kD D D  . 

 

Для визначення параметрів 0, ,kD D   експериментальні дані апроксиму-
ються відповідною теоретичною кривою (15.33) у всьому діапазоні зміни 
квадрата переданого хвильового вектора. 

 

Таким чином, базуючись на ієрархії часових масштабів молекулярних 
рухів, за допомогою методу некогерентного квазіпружного розсіяння повіль-
них нейтронів можна поділити коефіцієнт самодифузії на одночастинковий і 
колективний внески, що дозволяє створити не тільки якісно картину самоди-
фузії молекул розчинника, але й кількісно оцінити співвідношення індивідуа-
льних та колективних рухів у рідинах. 
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15.9. Складові коефіцієнта самодифузії молекул у воді та у водних 
розчинах електролітів 

 

Повна макроскопічна картина динаміки молекул розчинника в іонних 
розчинах складається з  колективного та одночастинкового рухів, які повинні 
описуватись через широкі області просторових (r) і часових (t) масштабів. 
Різноманітні методи вивчення самодифузії молекул рідини (ЯМР, мічених 
атомів, нейтронний) збігаються лише у відносно маленькій області (r, t)-
простору і чутливість кожного з них до динаміки молекул залежить від хара-
ктерного часу спостереження за рухомими молекулами. Так, якщо 1 вели-
чина часу зв`язку катіона з протонами води, то для часу спостереження 

1СПt   протони води підлягають швидкому обміну між їхніми можливими 
сусідами так, що спостерігаються лише швидкі одночастинкові рухи (границя 
"швидкого обміну"); якщо 1СПt  , то протони води зв`язані з катіоном про-
тягом достатньо довгого часу, обмін відносно повільний  і спостерігаються 
повільні колективні рухи. Отже швидкі одночастинкові рухи молекул недо-
ступні для дослідження методом ЯМР, який має верхню границю СПt  910 c , 
у той час як метод некогерентного квазіпружного розсіяння повільних нейт-
ронів має нижню границю СПt  1010 с ( СПt   10 1310 10   с). Тому для дослі-
дження такого типу рухів є досить зручним  нейтронний метод, для якого час 
спостереження достатньо великий ( 1010  с) для вимірювань макроскопічного 
коефіцієнта трансляційної дифузії, але залишається малим для спостереження 
процесів швидкого обміну ( 1   13 1210 10  с). 

 

Для виявлення величини і ролі колективного внеску в коефіцієнт само-
дифузії молекул розчинника були проведені дослідження розсіяння повільних 
нейтронів у водних розчинах електролітів [34] за допомогою варіації заряду і 
концентрації іонів розчинених речовин. Уширення квазіпружного піка в цих 
розчинах визначалось за методикою, викладеною в параграфі 15.3. 

 

Як відомо, розчинення солей у воді супроводжується гідратацією іонів 
[11]. При розчиненні іонів у воді деяке число молекул розчинника вступає в 
безпосередню взаємодію з іонами, утворюючи гідратну оболонку навколо 
нього. Але вплив іонів на структуру рідини не обмежується ближньою гідра-
тацією, у розчині вся маса води знаходиться під впливом сильного електро-
статичного поля іонів. Для одержання більш детальної інформації про само-
дифузію необхідно знати також вплив іонів на структуру води, яка не входить 
в гідратні оболонки іонів, тобто на структуру вільної води.  

 

Швидкі одночастинкові рухи вільних молекул води у розчині ("френ-
келівський" механізм дифузії) знайшли відображення в одночастинковому 
внеску в загальний коефіцієнт самодифузії. У ролі ж "лагранжевої" частинки 
у розчині виступає гідратований іон, який рухається як одно ціле з міцно 
зв`язаними з ним молекулами води (колективний механізм дифузії). 
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Отже, молекули води можуть брати участь як в одночастинковому русі 
між гідратними оболонками або переміщуючись з одної гідратної оболонки в 
іншу, так і в колективному русі разом зі своєю гідратною оболонкою. Виді-
лення цих двох типів руху молекул розчинника у розчинах електролітів ле-
жить в основі розділення коефіцієнта самодифузії на одночастинковий і ко-
лективний внески, які формуються на малих і великих часах спостереження 
за дифундуючою молекулою відповідно. 

За описаною вище методикою було проведено поділ на  колективний та 
одночастинковий внески в коефіцієнт самодифузії молекул води для водних 
розчинів LiCl,NaCl,CsCl,KI  i 2CoCl  при різних концентраціях. Одержані зна-
чення коефіцієнта самодифузії D , колективного внеску kD  і часу осілого 
життя o  наведено в табл. 15.5 і 15.6. 

 
Таблиця 15.5. Дифузійні параметри водних розчинів електролітів 

 

Речовина D, 109 
м2/с 

Dк/D, % о , 1012 c 

NaCl 1,52  0,10 25%   2,41  0,07 
NaNO3 1,87  0,10 19%   2.15  0,05 

H2O 2,30  0,15 11% 1,73  0,1  
CsCl 2,58  0,09 8%   1,22  0,04 
CsI 2,73  0,10 10%   1,09  0,02 
KI 2,84  0,10 11%   0,89  0,02 

LiCl 1,38  0,15 71%  
 
Аналіз табл. 15.5 показує, що для досліджених розчинів при однаковій 

концентрації (С = 3 моль/л) у випадку позитивної гідратації (NaCl, LiCl, 
NaNO3, CoCl2)колективний внесок у коефіцієнт самодифузії і час осілого 
життя o  більше, а у випадку негативної гідратації (CsCl, CsI, KI) менше, ніж 
відповідні величини для розчинника. Це відповідає тим структурним змінам, 
які відбуваються у воді під впливом розчинення позитивно і негативно гідра-
тованих іонів. В умовах позитивної гідратації сусідні молекули води прово-
дять в середньому більше часу поблизу іона, ніж у зв`язку між собою.  

При цьому час осілого життя молекул води у положенні рівноваги збі-
льшується порівняно з розчинником. Навпаки, з негативно гідратованим іо-
ном молекули води зв`язані значно слабше, ніж між собою у воді, і час осіло-
го життя молекул води при цьому значно зменшується, що і спостерігається в 
експерименті. 

Для розчинів 2 2NaCl-H O,LiCl-H O  з ростом концентрації (див. табл. 15.6) 
величина колективного внеску в коефіцієнт самодифузії збільшується при 
одночасному зменшенні повного коефіцієнта самодифузії, що, на нашу дум-
ку, пов`язано з ефектом гідратації. Молекулам води, які знаходяться в гідрат-
них оболонках, обмежено беруть участь у самодифузії, у процесі обміну між 
молекулами вільної води і молекулами сусідніх гідратних оболонок. Крім 
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того, з ростом концентрації в результаті гідратації збільшується число і роз-
мір "лагранжевих" частинок, що збільшує ефект перешкод і приводить до ро-
сту колективного внеску в коефіцієнт самодифузії молекул води. 
 

Таблиця 15.6. Дифузійні параметри водних розчинів 
електролітів різного складу 

 
Речовина С, моль/л 9, 10D 

 
м2/с 

kD D  
100 % 

o , 
10-12 c 

2H O   2,30  0,10 11 % 1,73  0,10 

2

NaCl
H O

 
1 
2 
3 
4 

2.0    0,10 
1.73  0,09 
1.52  0,10 
1.34  0,08 

13,5 % 
18 % 
22 % 
26 % 

1,91  0,05 
2,05  0,05 
2,41  0,04 
2,80  0,03 

2

LiCl
H O

 
0.5 
1 
3 
5 
10 

2,13  0,09 
1,91  0,10 
1,38  0,10 
1,03  0,05 
0,61  0,05 

17 % 
33 % 
71 % 
100 % 
100 % 

 
 
 

2

2

CoCl
H O

 
1 
2 
3 
4 

1,80  0,10 
1,52  0,09 
1,23  0,10 
1,05  0,10 

41 % 
42 % 
40 % 
41 % 

1,98  0,07 
2,30  0,08 
2,96  0,06 
3,6    0,05 

2

CsCl
H O

 
1 
3 
5 
8 

2,35  0,10 
2,58  0,15 
3,12  0,10 
2,77  0,15 

10 % 
7 % 
8 % 

13 % 

1,20  0,05 
1,22  0,04 
1,33  0,06 
1,56  0,05 

2

KI
H O

 
1 
2 
3 
4 
5 

2,43  0,10 
2,54  0,10 
2,84  0,10 
2,74  0,15 
2,63  0,15 

10 % 
9 % 

11 % 
14 % 
19 % 

0,83  0,05 
0,79  0,06 
0,89  0,05 
1,02  0,05 
1,5    0,07 

 
Слід відзначити надзвичайне збільшення колективного внеску в коефіці-

єнт самодифузії з ростом концентрації для розчину LiClH2O [35]. При кон-
центрації С  5 моль/л одночастинковий внесок у коефіцієнт самодифузії мо-
лекул води відсутній. Для катіона +Li  внаслідок малої величини його радіуса 
і великої напруженості електричного поля поблизу його поверхні гідратна 
оболонка виявляється значно щільніша, ніж для інших досліджених одноза-
рядних іонів. Тому при великих концентраціях всі молекули води зв`язані в 
гідратних оболонках іонів +Li  і беруть участь тільки в колективному механі-
змі дифузії разом зі своєю гідратною оболонкою.  
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Збільшення заряду іона приводить до того, що ймовірність для молекули 
води брати участь у колективному русі, як однієї з частинок оточення іона, 
зростає [37]. Тому збільшення заряду іона приводить до зменшення одночас-
тинкового і росту колективного внеску в коефіцієнт самодифузії. Дійсно, kD  
для 2CoCl  більше, ніж kD  для NaCl  для всіх концентрацій. Причому з ростом 
концентрації іонів 2+Co  у розчині колективний внесок у коефіцієнт самоди-
фузії в межах похибки експерименту не змінюється і становить  40 % від 
повного коефіцієнта самодифузії.  

Для розчинів CsCl  i KI  в 2H O  концентраційна залежність колективного 
внеску в коефіцієнт самодифузії  має немонотонний характер. На нашу дум-
ку, у концентрованих розчинах CsCl  і KI  при зростанні кількості розчинених 
у воді іонів ефект перешкод переважає над структуроруйнуючою дією нега-
тивно гідратованних іонів. Крім того, при високих концентраціях електролі-
тів стає  суттєвою пряма взаємодія між розчиненими іонами. 

На основі експериментальних даних по квазіпружному розсіянню пові-
льних нейтронів за допомогою виразу (15.33) була зроблена оцінка середньо-
го часу перебування молекули води в гідратних оболонках іона, яка наведена 
в табл.15.6. 

Як і слід було чекати, у випадку позитивної гідратації (розчини LiCl, 
NaCl, CoCl2) з ростом концентрації іонів у воді час осілого життя o  збільшу-
ється. У випадку негативної гідратації (розчини CsCl, KI) залежність 

( )o o C   має немонотонний характер, проходячи через мінімум при певному 
значенні концентрації для кожного конкретного розчину електроліту.  

Для водних розчинів багатозарядних електролітів, для яких експеримен-
тальні данні відповідають моделі неперервної дифузії, даний метод не дозво-
ляє визначити час "осілого" життя. Молекули води в гідратних оболонках 
багатозарядних іонів здійснюють обмін з молекулами сусідніх гідратних обо-
лонок у часовому масштабі, недоступному для даного методу. Тому час 
зв`язку протонів води з указаними іонами 1010  с. 

Таким чином, за допомогою методу некогерентного квазіпружного роз-
сіяння повільних нейтронів, базуючись на ієрархії часових масштабів моле-
кулярних рухів, можна провести поділ коефіцієнта самодифузії на одночас-
тинковий і колективний внески, що дозволяє не тільки якісно оцінити карти-
ну самодифузії молекул розчинника [38], але й знайти співвідношення між 
індивідуальними та колективними рухами в рідинах. 

 
15.10. Самодифузія спирту у спиртових розчинах електролітів 

 
Науковий інтерес до водних розчинів електролітів обумовлений життєво 

важливим значенням води у світовому океані, тому зрозуміло, чому саме до-
слідженню водних розчинів електролітів присвячена велика кількість експе-
риментальних і теоретичних праць. Проте вивчення лише водних розчинів 
електролітів не може дати повного уявлення про властивості і структуру роз-
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чинів електролітів. Зрозуміло, що самодифузія в розчинах електролітів зале-
жить не лише від геометрії та заряду іонів, а також від природи розчинника. 
Для того, аби простежити вплив розчинника на властивості розчинів елек-
тролітів, були вибрані розчинники з добре вивченою молекулярною будовою, 
такі як метиловий і етиловий спирти. За допомогою методу квазіпружного 
розсіяння повільних нейтронів було проведено дослідження самодифузії у 
одно- і двозарядних спиртових розчинах LiCl, CoCl2 різної концентрації 40. 

 

Порівняння гідратації іонів в аналогічних водних розчинах електролітів 
із сольватацією їх у спиртових розчинах розкриває хімічну індивідуальність 
останніх. Вибір метанолу і етанолу як розчинника не є випадковим. По-
перше, молекула метанолу за своєю будовою нагадує молекулу води, де один 
з протонів замінений інертною більш об`ємною групою CH3 , а структура  
метанолу формує довгі водневі ланцюги, зв`язані лінійними водневими 
зв`язками. Проте в спиртах не спостерігаються такі структури, які характерні 
для тетраедричної гратки води при кімнатній температурі.  

 

На нашу думку, ці особливості структури спирту повинні суттєво впли-
нути на фізичні властивості розчинів електролітів і в першу чергу на ко-
ефіцієнти самодифузії. По-друге, речовини, до складу яких входить водень, є 
особливо зручними об`єктами для дослідження самодифузії за допомогою 
методу квазіпружного розсіяння нейтронів, оскільки переріз розсіяння на 
атомах водню приблизно в 20 разів перевищує перерізи розсіяння на інших 
атомах. Тому при дослідженні спиртових розчинів LiCl, CoCl2 розсіяння по-
вільних нейтронів відбувається головним чином на молекулах спирту, що дає 
можливість безпосередньо спостерігати за тепловим рухом молекул спирту у 
розчинах.  

Експерименти з розчинами електролітів у спиртах підтверджують при-
пущення про наявність у них ближнього порядку, координації сольватних 
оболонок. На рис. 15.9 представлена експериментальна залежність 

2( )E E Q    для розчинів 2CoCl  в етиловому спирті різних концентрацій. 
Як видно з рисунка, лише за малих концентрацій (C  1 моль/л) дифузійні 
процеси у досліджених спиртових розчинах можна описувати за допомогою 
суперпозиційної моделі дифузії.  

 

При вищих концентраціях електроліту спостерігається прямолінійна за-
лежність E  від квадрата переданого хвильового вектора, що відповідає без-
активаційній моделі дифузії. Співставляючи ці експериментальні дані з ана-
логічними залежностями для водних розчинів 2CoCl  41 (рис. 15.10), можна 
зробити висновок про значно більшу упорядкованість спиртових розчинів під 
впливом розчинених іонів порівняно з подібними водними розчинами. 

Так, в області концентрацій  5 моль/л у розчинах 2 2CoCl -H O  процеси 
самодифузії є сукупністю колективних та індивідуальних рухів, у той час як 
для спиртових розчинів тих самих солей сильний орієнтуючий вплив іонів на 
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молекули розчинника спостерігається вже при концентраціях 1 моль/л. При 
концентраціях спиртових розчинів LiCl, CoCl2, вищих 1 моль/л, характер са-
модифузії молекул спирту відповідає моделі неперервної дифузії. 

 

 
Рис. 15.9. Залежність розширення квазіпружного піка від квадрата переданого 

хвильового вектора Е=Е(Q2) для розчинів CoCl2 в етиловому спирті 
при концентраціях: 1  С = 0,1 моль/л; 2  С = 0,5 моль/л; 3  С = 1 моль/л; 

4  С = 1,5 моль/л; 5  С = 3 моль/л. 
 

 
Рис. 15.10. Залежність розширення квазіпружного піка від квадрата переданого 
хвильового вектора Е=Е(Q2) для водних розчинів CoCl2 при концентраціях: 

1  С = 1 моль/л; 2  С = 2 моль/л; 3  С = 3 моль/л; 4 – С = 4 моль/л. 
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На противагу водним розчинам електролітів при внесенні іонів у спирт 
процеси упорядкування  структури спирту  переважають процеси  її  руйну-
вання.  

Отже, структура етилового спирту зміцнюється значно більше під впли-
вом розчинених іонів, ніж структура води. Причому упорядкованість системи 
тим більше, чим вище концентрація розчину. Про це свідчить аналіз зміни 
коефіцієнтів самодифузії молекул спирту, наведений в табл. 15.7.  

 
Таблиця 15.7 Коефіцієнти самодифузії молекул розчинника у водних 

та спиртових розчинах LiCl і CoCl2 різної концентрації 
 

 
Речовина 

Концент-
рація C, 
моль/л 

Коефіцієнт самодифузії D, 
10 -9 м2/с 

DK/D·100 % 

Розчин 
LiCl  
етанол  

0,1 
0,6 
1,1 
2,2 
4,4 

2,50  0,1 
2,21  0,09 
1,96  0,08 
1,35  0,09 
1,04  0,09 

 0 
38 % 
52 % 

 100 % 
 100 % 

Розчин 
CoCl2   
етанол 

0,1 
0,5 
1 

1,5 
3 

2,2  0,1 
1,8  0,1 

1,34  0,09 
0,85  0,09 
0,28  0,08 

19 % 
38 % 
71 % 

 100 % 
 100 % 

Розчин 
LiCl 
у воді 

0,5 
1 
3 
5 
10 

2,13  0,09 
1,91  0,10 
1,38  0,10 
1,03  0,05 
0,61  0,05 

17 % 
33 % 
71 % 
100 % 
100 % 

Розчин 
CoCl2  
у воді 

1 
2 
3 
4 

1,80  0,10 
1,52  0,09 
1,23  0,10 
1,05  0,10 

41 % 
42 % 
40 % 
41 % 

 
Концентраційні залежності коефіцієнта самодифузії молекул розчинника 

для систем з LiCl  i 2CoCl  у воді та в етанолі мають якісно схожий вигляд і 

можуть бути описані виразом типу  exppD D kC , де pD   коефіцієнт са-
модифузії молекул чистого розчинника, С  концентрація розчину. Добавка 
одно- і двозарядних іонів в обох випадках спричинчяє помітне зменшення 
коефіцієнта самодифузії. 

Коефіцієнт самодифузії для всіх концентрацій у системах LiCl   етанол 
і 2CoCl   етанол значно менший, ніж для відповідних розчинів у воді. Це 
свідчить про те, що величина енергії взаємодії між іонами солі і молекулами 
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розчинника закономірно змінюється при переході від водних до спиртових 
розчинів електролітів. Пояснення слід шукати в зміні молекулярної будови 
розчинів та його діелектричних характеристик. Між іонами та молекулами 
спиртів поряд з електростатичною взаємодією виникає донорноакцепторний 
зв`язок, який накладається на іон-дипольну взаємодію. Це й приводить до 
значного збільшення  ближнього орієнтаційного порядка при введені іонів у 
спирт.  

Найбільш імовірна модель сольватації двозарядних катіонів у спиртах  
октаедр, який утворюється внаслідок того, що катіони розміщуються в центрі 
тяжіння трикутників, утворених трьома ОН- - групами верхнього і трьома ОН 
- групами нижнього шару структури спиртів. Припускається, що аніони Cl 
розташовані  на  протилежних гранях октаедрів у площині розміщення ме-
тильних груп СН3 двох трійок молекул спиртів і, таким чином, виникає "іон-
но-парний" комплекс. Відбувається поступова зміна структури розчину з рос-
том концентрації іонів.  

У сильно розведених спиртових розчинах іон оточений лише молекула-
ми розчинника, тому при малих концентраціях електроліта експериментальна 
залежність  2E E Q    повинна повторювати аналагічну залежність для 
води, що і спостерігається. З ростом концентрації іонів залежність 

 2E E Q    спрямляється і при певних значеннях концентрації має вигляд 
прямої, що відповідає моделі неперервної дифузії.  

Це можна пояснити тим, що з ростом концентрації область ближнього 
іонного порядку розширюється, виникають "іоннопарні" комплекси, які 
злипаються і за границею повної сольватації переходять у дещо схоже до 
кристалоподібної структури. Причому границя повної сольватації для спир-
тових розчинів досягається при значно менших концентраціях, ніж у випадку 
гідратації. 

Із зростанням концентрації LiCl і CoCl2 в етиловому спирті одночастко-
вий внесок в коефіцієнт самодифузії поступово зменшується і при концент-
рацій С > 1,5 моль/л прямує до нуля. При концентраціях С > 1,5 моль/л моле-
кули спирту беруть участь виключно в колективному механізмі дифузії. От-
же, при збільшенні концентрації  у спиртових розчинах області локального 
порядку утворюють сильно скорельовану систему з характерною довжиною, 
більшою середньої міжіонної відстані. 

На підставі проведених досліджень та порівняння гідратації іонів із со-
льватацією їх у спиртових розчинах можна зробити такі висновки: 

 
1. Зміна коефіцієнта самодифузії при введені іонів у різні розчинники 

(вода, спирти) чутлива до характеру взаємодії  іонів  з молекулами  розчин-
ника. 

2. Уведення LiCl і CoCl2 як у випадку водних, так і у випадку і спирто-
вих розчинів зменшує рухливість молекул розчинника. Упорядкованість 
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структури розчинів під впливом розчинених іонів відбувається тим більше, 
чим вище концентрація іонів. 

3. В усіх розглянутих спиртових і водних розчинах одних і тих самих  
солей коефіцієнт самодифузії молекул спирту значно менший від коефіцієнта 
самодифузії молекул води, що свідчить про збільшення ближнього 
орієнтаційного порядку при введені іонів у спирті порівняно з аналогічними 
водними розчинами електролітів. 

4. Іони в спиртових розчинах електролітів сольватовані, причому сольва-
тація тим значніша, чим більше заряд іонів. 
 

15.11. Квазіпружне розсіяння повільних нейтронів 
у спиртово-водних розчинах 

 
Уявлення про квазікристалічний характер будови рідин та рідинних сис-

тем припускає, що молекули коливаються навколо певних положень рівнова-
ги, але ці положення не є фіксованими. У результаті флуктуацій біля якої-
небудь молекули з’являється вільне місце (вакансія), на яке ця молекула пе-
рестрибує. Таким чином, при статичному розгляді  розташування молекул у 
рідині переважає ближній порядок, але кожна дана упорядкована область не-
стабільна. Молекули рідини утворюють послідовний ланцюг неупорядкова-
них конфігурацій і певну кількість упорядкованих областей (кластерів), які 
постійно обмінюються молекулами. Частота такого обміну визначає ко-
ефіцієнт самодифузії. Тому експериментальне дослідження коефіцієнтів са-
модифузії дозволяє оцінити міру квазікристалічності рідини та встановити 
співвідношення між колективними та індивідуальними рухами молекул. 

Розглянемо квазіупружне розсіяння нейтронів у спиртово-водних розчи-
нах на прикладі розчинів “вода – пропиловий спирт” різної концентрації при 
температурі 281 К 42. 

 

Залежності  2E E Q    за допомогою методу найменших квадратів 
апроксимувались теоретичною формулою (15.33), що дозволило одержати 
значення  коефіцієнта самодифузії D, колективного внеску  в коефіцієнт са-
модифузії kD  і часу осілого життя τo . Для уточнення результату апроксимації 
повний коефіцієнт самодифузії молекул D визначався спочатку з нахилу 
лінійної частини залежності 2( )E E Q    при малих значеннях 2Q . 

 

За описаною в розділі 15.8 методикою було проведено виділення  колек-
тивних і одночасткових внесків у коефіцієнт самодифузії молекул розчинів 
пропиловий спирт – вода в широкому діапазоні концентрацій. Одержані кон-
центраційні залежністі коефіцієнта самодифузії D та його складових kD  і оD  
представлені на рис. 15.11. 

Аналіз рис. 15.11 показує, що концентраційна залежність ефективного 
коефіцієнта самодифузії D молекул розчину “пропанол – вода” та його одно-
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частинкової складової FD  мають два мінімуми, відповідно, при концентраці-
ях спирту х = (0,04 ÷ 0,05) м.д. та х = (0,18 ÷ 0,22) м.д., що свідчить про знач-
не сповільнення дифузійних рухів та зменшення одночастинкового внеску за 
указаних концентрацій. Мінімум при більшій концентрації спирту має більшу 
ширину. 

 

 
 

Рис. 15.11 Концентраційна залежність ефективного коефіцієнта самодифузії D  
молекул розчину “пропанол – вода”, його колективного LD  та одночастинкового FD  

внесків. Х -  концентрація пропилового спирту у водному розчині, м.д. 
 
Переріз розсіяння повільних нейтронів на атомах водню приблизно в 20 

разів більше перерізів розсіяння на інших атомах. Тому при концентрації 
0,04 м.д. пропилового спирту у воді, де співвідношення протонів у молекулах 
спирту та молекулах води дорівнює 1 : 6, нейтрони відображують, головним 
чином, динаміку молекул води у розчині. При концентрації 0,2 м.д. спирту, 
при якій кількість протонів у молекулах спирту та води є однаковою, внесок в 
уширення квазіупружного піка від дифузійних рухів молекул спирту і води 
майже однаковий. При концентраціях вищих за 0,4 м.д. спирту більшою мі-
рою нейтрон відчуває динаміку молекул пропилового спирту.  

 

В області концентрацій спирту х = (0,18 ÷ 0,22) м.д. колективна складова 
LD  коефіцієнта самодифузії досягає мінімального значення, після чого моно-

тонно зростає. Монотонне зростання повного коефіцієнта самодифузії та його 
складових характерно при концентраціях, більших за 0,4 м.д. спирту. 
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Суттєве сповільнення дифузійних рухів та збільшення часу осілого жит-
тя в області вказаних концентрацій (див. рис. 15.11) пов’язано, на нашу дум-
ку, з утворенням стійких водно-спиртових комплексів.  

Молекули води, утворюючи квазікристалічну льдоподібну стуктуру, бе-
руть участь у коливальному й обертальному русі. Стану рівноваги відповідає 
мінімум потенціальної енергії молекули води. Коли енергія коливального ру-
ху досягає значення, достатнього для подолання потенціального бар’єра, що 
розділяє сусідні положення рівноваги, молекула стрибкоподібно переміщу-
ється в інше положення рівноваги. Такі стрибкоподібні рухи відображується 
на значеннях коефіцієнта самодифузії та середнього часу осілого життя мо-
лекул у положенні рівноваги, які визначаються з нейтронного експерименту. 
Поява молекул спирту в розчині приводить до зміни енергії активації транс-
ляційного руху молекул води поблизу молекули спирту. Час перебування мо-
лекул води в такому оточенні зменшується порівняно з відповідною величи-
ною у воді, що приводить до зменшення коефіцієнта самодифузії молекул 
води при додаванні молекул спирту. Як видно з рис. 15.11, коефіцієнт само-
дифузії молекул у водно-спиртовому розчині за будь-якої концентрації ниж-
че, ніж коефіцієнт самодифузії молекул води.  

Зростання енергії активації ускладнює стрибкоподібне переміщення мо-
лекул води, тому кількість стрибків у розчині значно менше порівняно з во-
дою. Саме це відбувається в області концентрацій спирту х = (0,04 ÷ 
0,05) м.д. та х = (0,18 ÷ 0,22) м.д., де спостерігаються мінімуми на концент-
раційній залежності коефіцієнта самодифузії. Це означає, що молекули спир-
ту за даних концентрацій ефективно зв’язують молекули води, створюючи 
гідратні комплекси, що зменшує їхню рухливість. Таке значне зменшення 
коефіцієнта самодифузії та збільшення часу осілого життя вказує на локальну 
структурну перебудову розчинів при вказаних концентраціях, а ширина мак-
симумів - на структурні особливості утворених спиртово-водних комплексів 
для двох наведених концентрацій. 

Порівняння результатів нейтронного експерименту з проведеними мето-
дом Монте-Карло розрахунками структури розчинів “вода - пропиловий 
спирт” [38] дозволяють виділити декілька областей концентрацій водно-
спиртових розчинів з характерною для кожної області локальною струк-
турою.  

Таким чином, дослідження динаміки молекул у системі “пропанол – во-
да” різної концентрації, проведені методом квазіупружного розсіяння по-
вільних нейтронів, приводять до наступних висновків. 

Виявлені мінімуми на концентраційних залежностях коефіцієнта само-
дифузії D і його одночастинкової складової FD  при концентраціях х = (0,04 ÷ 
0,05) м.д. та х = (0,18 ÷ 0,22) м.д. спирту вказують на структурні перебудови в 
розчині в межах зазначених концентрацій. Існування виділених областей 
концентрацій в системі вода – пропиловий спирт підтверджують теоретичні 
розрахунки структури розчинів, проведені методом Монте-Карло. 
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Концентрація 
пропанолу 

у водному розчині 
 

 
Характерна локальна структура розчину 

Х < 0,04 м.д. Уведення молекул пропанолу у воду в межах цієї облас-
ті концентрацій не призводить до розриву сітки водневих 
зв’язків, яка утворена молекулами води. Навколо молекули 
пропанолу знаходиться сім-вісім молекул води, а взаємодія 
між молекулами спирту на великих відстанях майже відсутня. 
Кластери води складаються з шести молекул води. При цьому 
коефіцієнт самодифузії молекул води у спиртовому розчині 
близький до коефіцієнта самодифузії чистої води 

Х ~ (0,04÷0,1) м.д. У межах цієї області концентрацій відбувається перебу-
дова водних кластерів та зменшення числа молекул у них до 
п’яти. Утворення комплексів з молекул води і спирту призво-
дить до значного сповільнення дифузійних рухів та збільшен-
ня часу осілого життя молекул у положенні рівноваги  

Х~ (0,1÷0,25) м.д. В області концентрацій Х ~ (0,1 ÷ 0,18) м.д. відбувається 
подальша перебудова водних кластерів та зменшення числа 
молекул, які їх утворюють до чотирьох. За рахунок цього 
утворюються системи, що складаються з двох молекул води 
та, як мінімум, одної молекули пропанолу. При досягненні 
концентрації Х ~ (0,18 ÷ 0,22) м.д. за рахунок гідрофобної 
взаємодії молекул пропанолу між собою та взаємодії між мо-
лекулами води та пропанолу відбувається формування класте-
рів з шести молекул пропанолу, оточених (18 - 20) молекула-
ми води 

Х~ (0,25÷0,4) м.д. Відбувається формування структури кластерів з молекул 
пропанолу, які в околі концентрацій, більших за Х ~ 0,3 м.д., 
складаються з п’яти молекул пропанолу, що оточені вісьма 
молекулами води. Кластери з молекул пропанолу нагадують 
за будовою міцели, усередині яких знаходяться гідроксильні, 
а зовні алкільні групи молекул пропилового спирту 

Х > 0.4 м.д. У наведеній області концентрація спостерігається моно-
тонне зростання коефіцієнта самодифузії і його складових та 
монотонне зменшення часу осілого життя з ростом концент-
рації спирту у воді. Зростання колективного внеску в коефіці-
єнт самодифузії свідчить про наявність у розчинах центрів 
коливань, оточених гідратними оболонками. За центри коли-
вань можуть слугувати міцелоподібні комплекси з молекул 
спирту, що оточені первинною і вторинною гідратними обо-
лонками. У той же час зростання одночастинкової складової в 
коефіцієнт самодифузії з ростом концентрації спирту у розчи-
ні вказує на наявність у розчинах вільних молекул води або 
тимчасово звільнених молекул води, які з’являються під час 
їхньго переходу з однієї гідратної оболонки до іншої  

 

Аналіз одержаних експериментальних результатів та теоретичних розра-
хунків дає змогу стверджувати існування в указаних рідинних системах пев-
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них областей концентрацій з характерною для кожної області локальною 
структурою.  
 

15.12. Самодифузія молекул води у порах. Нанофізика рідин 
 

Властивості рідин, що знаходяться в пористих матеріалах (пористе скло, 
аерогелі, алюмосилікати тощо) можуть суттєво відрізнятись від аналогічних 
властивостей в об´ємній фазі. Це пов’язано як з обмеженістю простору за ра-
хунок матеріалу, що формує пори, так і завдяки взаємодії між стінками пор та 
молекулами рідини. Одним з яскравих проявів таких змін є зсув фазової діаг-
рами “рідина - пара” в пористому середовищі, який спостерігався експери-
ментально [47]. У випадку фазового переходу “рідина - пара” критична точка 
рідини адсорбованої в порах зміщується в область нижчих температур та 
менших густин. 

 

Природа взаємодії молекул рідини із поверхнею, утвореною порами, є 
однаково визначальною як для рівноважних, так і динамічних властивостей 
рідини. Вивчення структурних властивостей рідини в порах дозволяє знач-
ною мірою пояснити причини зміни динамічних властивостей молекул 
рідини. У випадку сильного притягання між рідиною та стінками пор виникає 
ефект змочування, який може привести як до капілярної конденсації, так і до 
руху молекул уздовж поверхні стінок. Найбільш яскраво такі явища проявля-
ються для води, адсорбованої в порах аерогелю, силікагелях та інших порис-
тих середовищах із гідрофільною поверхнею пор. 

 

Теоретичні дослідження властивостей рідини в обмеженому просторі 
однієї пори (сферичної, циліндричної чи пори між двома плоскими поверх-
нями) набули найбільшого поширення [48 - 55]. Значно менше виконано тео-
ретичних досліджень, присвячених властивостям рідини в системі невпоряд-
кованих пор. 

Методом молекулярної динаміки в роботі [56] досліджено структурні 
характеристики та динамічні властивості метанолу в невпорядкованій мат-
риці в рамках моделі Камінського - Монсона [57]. 

 

Найбільшою перевагою методу молекулярної динаміки є те, що він, на 
відміну від методу Монте-Карло, дає можливість оперувати значеннями 
швидкостей усіх частинок, а отже, є можливість розрахувати автокореляційні 
функції швидкостей, що і було зроблено в роботі [56] для різних густин флю-
їду та ряду температур, які знаходяться в надкритичній області. Інша часово-
залежна функція, функція середньоквадратичного зміщення, була розрахова-
на при тих же параметрах. На основі цих функцій проведено аналіз ди-
намічних характеристик флюїду в матриці, зокрема приділено увагу питанню 
виникнення явищ аномальної дифузії, та пораховано залежність значення ко-
ефіцієнта самодифузії від температури. Пов´язуючи дифузійний процес мо-
лекул у притягальній матриці з активаційними механізмами, пораховано зна-
чення енергії активації при різних густинах флюїду. 
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У роботі [58] автори розглядають цікавий аспект, пов´язаний з полі-
дисперсністю складових пористого середовища. Тобто окрім неоднорідності 
самого пористого середовища, у досліджувану модель включається також 
неоднорідність елементів, що формують пористий матеріал, за їхніми розмі-
рами. Для цього використовується метод інтегральних рівнянь у поєднанні з 
розкладами кореляційних функцій за їхніми ортонормованими поліміальними 
коефіцієнтами. Таким чином, матриця у даному дослідженні представляється 
у вигляді невпорядковано розташованих частинок, розміри яких описуються 
однорідним неперервним розподілом. Для такої системи було пораховано 
радіальні функції розподілу та значення внутрішньої енергії. Щоб показати 
вплив притягання між флюїдом та пористим матеріалом, розглянуто випадок 
притягальної та відштовхувальної матриці. Ефект полідисперсності матрич-
них частинок проілюстровано порівнянням із монодисперсним випадком 
матриці, взятої з тим самим значенням пористості. Показано, що радіальні 
функції розподілу “флюїд - флюїд” не зазнають відчутного впливу з боку по-
лідисперсності матриці. Як наслідок, при відсутності притягання між матри-
цею та флюїдом, внутрішня енергія також практично не змінюється внаслідок 
полідисперсності. У випадку наявності притягання ефект полі дисперсності 
приводить до суттєвого пониження внутрішньої енергії. Автори пояснюють 
це явище сильнішою притягальною взаємодією між флюїдом та матричними 
частинками великого розміру, які водночас володіють і більшою площею 
контакту із флюїдом. Досліджено динамічні властивості води в невпорядко-
ваному пористому середовищі силікагелю [59]. Силікагель характеризується 
винятковою гідрофільністю поверхні стінок пор, які насичені групами –ОН. 
Для випадку води не можна також ігнорувати електростатичною взаємодією 
полярних молекул води з гідроксилами на поверхні пор, як це було зроблено 
для неполярних симетричних молекул метану. 

 

Авторами робіт [60, 61] було запропоновано оригінальну модель, в якій 
пористе середовище типу силікагелю представляється у вигляді невпорядко-
вано розташованих атомарно деталізованих частинок кремнезему з групами –
ОН на поверхні. У вказаних роботах розраховано радіальні функції розподілу 
води навколо матричних частинок при різній кількості води у порах. Також 
отримано функції середньоквадратичного зміщення, на основі яких порахо-
вано значення самодифузії. Окремо розглянуто випадок присутності в порах 
іона уранілу, для якого вивчено вплив пористого середовища на формування 
його гідратної оболонки. 

 

Для вивчення залежності коефіцієнта самодифузії рідини від розмірів 
системи було проведено експеримент по дослідженню теплових нейтронів на 
воді, яка знаходилась у порах аерогелю. В експерименті були використані 
пластинки аерогелю товщиною 1 мм та розмірами 10  15 см2, об´єм якого на 
50 % складався з об´єму пор. Середній розмір пор R для різних пластинок 
аерогелю становив: R = 40 Å, 625 Å, 880 Å, 1170  Å та 1300 Å. Експеримент 
виконано на атомному реакторі ВВР-М ІЯД НАН України. Досліджувалось 
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розширення квазіупружного піка інтенсивності когерентного розсіяння нейт-
ронів на воді у порах при різних значеннях переданого хвильового вектора 
q = k - ko, де k, ko – хвильові вектори нейтрона до та після розсіяння. На 
рис. 15.12 представлена залежність розширення квазіупружного піка як 

функції q2, де 
4 sin

2
q  


 , для різних зразків, які відрізняються середніми 

розмірами пор. 
 

 
Рис. 15.12. Залежність енергетичного розширення квазіпружного піка від квадрата 

хвильового вектора для води у пористому склі з різним розміром пор: 
1 – R = 1300 Å; 2 – 1170 Å; 3 – 880 Å; 4 – 625 Å; 5 – 40 Å. 

 
На рис. 15.13 та 15.14 представлено результати, отримані внаслідок ап-

роксимації експериментальних даних виразами (15.34) та (15.35). 
 

 

 

 
Рис. 15.13. Залежність коефіцієнта 

самодифузії молекул води в пористому 
склі від середнього розміру пор. 

Рис. 15.14. Залежність часу осілого 
життя молекул води в пористому склі 

від середнього розміру пор. 
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Таким чином, нейтронні дослідження самодифузії молекул в обмежених 
об´ємах уперше [47] показали залежність коефіцієнта самодифузії молекул 
води в порах від розмірів пор, причому, як було показано, коефіцієнт само-
дифузії води в порах мінімального (40 Å) розміру зменшується майже у 2,5 
рази порівняно з коефіцієнтом самодифузії води у вільному об´ємі. Разом з 
тим, як видно з рис. 15.10, при збільшенні розмірів пор аерогелю більше, ніж 
10 нм, значення коефіцієнта самодифузії наближається до значення коефіціє-
нта самодифузії в об´ємі  води (~2,3∙10-5cм2/с). 

Ці дослідження вперше виявили залежність кінетичних коефіцієнтів від 
нанорозмірів рідинних зразків, тобто започаткували нанофізику рідин. 
 

15.13 Дослідження самодифузії молекул води у водних суспензіях  
плазматичних мембран 

 
На сьогодні накопичено чимало фактів, які свідчать про певні особливо-

сті поведінки молекул води в живому організмі, де вона знаходиться в конта-
кті з макромолекулами білків. Вивчення динамічних властивостей молекул 
води в рідкому середовищі, наприклад у суспензіях плазматичних мембран 
клітин, може дати цінну інформацію про структуру біологічних об’єктів, стан 
та специфіку функціонування. Потужним інструментом проведення таких 
досліджень є метод квазіпружного розсіювання повільних нейтронів.  Засто-
сування цього методу для дослідження водних розчинів та суспензій біологі-
чних об’єктів ґрунтується на тому факті, що переріз розсіяння нейтронів на 
атомах водню та воденьмістких молекулах білків перевищує на порядок пе-
реріз розсіювання нейтронів на атомах інших хімічних елементів та молеку-
лах їхніх сполук.  

У цьому підрозділі ми представимо результати застосування методу ква-
зіпружного розсіювання повільних нейтронів для вивчення самодифузії мо-
лекул води у водних суспензіях плазматичних мембран клітин злоякісних пу-
хлин (карциноми Герена). Виявляється, що вплив протипухлинних антибіо-
тиків на карциному Герена проявляється у відчутному збільшенні зв’язуючої 
здатності білкових сполук клітин пухлини по відношенню до молекул води. 
Існування кореляції між зміною коефіцієнта самодифузії молекул води та чу-
тливістю різних груп тканин до протипухлинних препаратів дає можливість 
оцінювати ефективність їхнього застосування. 

Важливу роль у формуванні резистентності пухлинних клітин до дії про-
типухлинних засобів (наприклад, доксорубіцину) відіграють саме плазматич-
ні мембрани. Відомо про існування певних особливостей транспортних влас-
тивостей плазматичних мембран по відношенню до доксорубіцину [63]. У 
[64, 65] у системі in vivo було встановлено зменшення рухомості жирнокис-
лотних залишків у складі ліпідів плазматичних мембран карциноми Герена 
при формуванні резистентності до доксорубіцину. Це призводить до підви-
щення мікров’язкості плазматичних мембран та зменшення пасивної дифузії 
ксенобіотиків. Рухомість жирнокислотних хвостів і головок фосфоліпідів 
плазматичних мембран корелює з кількістю зв’язаних з ними молекул води. 
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Відповідно для отримання даних про механізм цього явища доцільним є до-
слідження параметрів самодифузії молекул води в суспензіях плазматичних 
мембран пухлинних клітин чутливого та резистентного до доксорубіцину 
підштамів карциноми Герена до і після курсу хіміотерапії. 

Слід зазначити, що клітинні мембрани є прикладом біологічних об'єктів 
обмеженого розміру. У таких складних системах геометрична обмеженість 
стає причиною суттєвих змін статичних і кінетичних властивостей [66, 67] 
рідинної системи. Представлене в цьому підрозділі дослідження може забез-
печити передумови для подальшого більш глибокого теоретичного та експе-
риментального вивчення впливу ефекту просторової обмеженості на транс-
портні властивості клітинних мембранах у контексті їхніх біологічних функ-
цій. Таким чином, детальний аналіз динамічного стану води в суспензіях 
мембран пухлинних клітин є досить цікавим і корисним для формування за-
сад для розробки відповідних нових діагностичних методів. 

Метою даного дослідження було встановлення впливу протипухлинних 
антибіотиків на динамічний стан молекул води в рідких суспензіях плазма-
тичних мембран клітин пухлин. Об’єктом дослідження стали біологічні тка-
нини карциноми Герена лабораторних щурів-самців. Чотири зразки для про-
ведення експериментів (табл. 15.8) були підготовлені в Інституті експеримен-
тальної патології, онкології та радіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. 
Плазматичні мембрани пухлинних клітин виділялись методом диференцій-
ного ультрацентрифугування в градієнті сахарози з концентрацією 0,1 мг/мл 
по білку. Дослідження зразків методом квазіупружного розсіяння повільних 
нейтронів проводилося на спектрометрі, джерелом нейтронів для якого є 
атомний реактор ВВР-М ІЯД НАН України. У ході експерименту спостері-
гався енергетичний спектр розсіяних на зразках нейтронів. Аналіз розширен-
ня квазіпружних піків таких спектрів дозволяє визначати зміни коефіцієнта 
самодифузії молекул води в досліджуваних водних суспензіях плазматичних 
мембран кліток пухлин. 

Метою даного дослідження було встановлення впливу протипухлинних 
антибіотиків на динамічний стан молекул води в рідких суспензіях плазма-
тичних мембран клітин пухлин. Об’єктом дослідження стали біологічні тка-
нини карциноми Герена лабораторних щурів-самців. Чотири зразки для про-
ведення експериментів були підготовлені в Інституті експериментальної па-
тології, онкології та радіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. Плазма-
тичні мембрани пухлинних клітин виділялись методом диференційного ульт-
рацентрифугування в градієнті сахарози з концентрацією 0,1 мг/мл по білку. 
Дослідження зразків методом квазіпружного розсіяння повільних нейтронів 
проводилося на спектрометрі, джерелом нейтронів для якого є атомний реак-
тор ВВР-М ІЯД НАН України. У ході експерименту спостерігався енергетич-
ний спектр розсіяних на зразках нейтронів. Аналіз розширення квазіпружних 
піків таких спектрів дозволяє визначати зміни коефіцієнта самодифузії моле-
кул води в досліджуваних водних суспензіях плазматичних мембран кліток 
пухлин. 
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Час експозиції кожного зразка, що знаходилися при температурі 293 К, 
при його дослідженні  дорівнював 21 годині. З отриманих спектрів  для кож-
ного кута розсіяння визначалась ширина квазіпружного піка на половині його 
висоти ΔE та його інтенсивність І0.  

 
Таблиця 15.8 Опис експериментальних зразків 

 

№ Склад зразка 
 

Концентрація 

1 Плазматичні мембрани пухлин-
них клітин підштаму карциноми 
Герена, чутливих до дії доксо-
рубіцину 
 

С = 7,3 мг/мл 

2 Плазматичні мембрани пухлин-
них клітин підштаму карциноми 
Герена, резистентних до дії док-
сорубіцину 
 

С = 8,5 мг/мл 

3 Плазматичні мембрани чутливих 
пухлинних клітин підштаму 
карциноми Герена (зразок № 1) 
після обробки доксорубіцином 
 

С = 7,3 мг/мл 

4 Плазматичні мембрани рези-
стентних пухлинних клітин під-
штаму карциноми Герена (зра-
зок № 2) після обробки доксо-
рубіцином 

С = 6,9 мг/мл 

 
Аналіз спектрів розсіяння теплових нейтронів, а саме аналіз розширення 

квазіпружних піків, дозволяє визначити коефіцієнти самодифузії молекул 
води та середній час життя водневих зв’язків у досліджуваних нами водних 
суспензіях плазматичних мембран пухлинних клітин, чутливих та резистент-
них до доксорубіцину. 

Залежність уширення квазіпружного піка ΔE від квадрата переданого 
хвильового вектора q2 розсіяних на молекулах води нейтронів для чотирьох 
досліджених зразків представлено на рис. 15.15, на якому можна бачити ап-
роксимуючі криві: пунктирна – зразок 1, штрих-пунктирна – зразок 2, суціль-
на – зразок 3, штрихова – зразок 4. 

За розширенням піка квазіпружного розсіяння нейтронів можна розра-
хувати коефіцієнт дифузії молекул води та середній час життя водневих 
зв’язків і, таким чином, зробити висновок про динаміку досліджуваного біо-
логічного об’єкта, вивчити характер зв’язків молекул, що входять до його 
складу, тощо. Результати таких розрахунків наведені в табл. 15.9, аналіз якої 
показує, що спостерігаються помітні зміни величин коефіцієнта самодифузії 
молекул води та середнього часу життя водневих зв’язків у водних суспензіях 
плазматичних мембран пухлинних клітин залежно від їхніх біологічних влас-
тивостей щодо дії протипухлинного антибіотика.  
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Колективний внесок у коефіцієнт самодифузії DК молекул Н2О у зразку 
№ 3 (чутливому до дії протипухлинного антибіотика після застосування док-
сорубіцину) зріс більш ніж у п’ять разів порівняно з показниками для зразка 
№ 1 (до застосування протипухлинного засобу). 

У той же час колективний внесок DК для менш чутливого до дії проти-
пухлинного антибіотика зразка № 4 збільшився тільки на 60 % порівняно зі 
зразком № 2. Це показує, що застосування протипухлинного засобу призво-
дить до зміни співвідношення кількості молекул води, що перебувають у 
зв’язаному з біологічними молекулами та у вільному станах. Такі зміни мо-
жуть бути свідченням того, що більша кількість молекул Н2О у водній су-
спензії плазматичних мембран пухлинних клітин переходить у зв’язаний 
стан. Цей висновок також випливає із безпосереднього порівняння відповід-
них значень τ0 . Наприклад, середній час життя водневого зв’язку τ0 для зраз-
ка, найбільш чутливого до дії протипухлинних антибіотиків (зразок № 3), є 
максимальним. Це свідчить про суттєве збільшення зв’язуючої здатності мо-
лекул плазматичних мембран, чутливих пухлинних клітин по відношенню до 
молекул Н2О після їхньої обробки протипухлинними антибіотиками.  

 

 
 

Рис. 15.15. Залежність розширення квазіпружного піка ΔE від квадрата 
переданого хвильового вектора. 

 
Таблиця 15.9. Коефіцієнт дифузії молекул води та середній час 

життя водневих зв’язків 
 

№ зразка D (×10-9 м2/с) DК (×10-9 м2/с) τ0 (×10-12 с) 
1 2,995 0,153 0,854 
2 2,821 0,315 1,099 
3 2,991 0,816 1,422 
4 3,491 0,504 0,925 

Н2О 2,04 0,21 1,34 
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Таким чином, дослідження [68, 69] містить нові дані про коефіцієнти 
дифузії молекул води та середній час життя водневих зв’язків у водних су-
спензіях плазматичних мембран клітин злоякісних пухлин. Важливим є той 
факт, що ця інформація була отримана в результаті застосування методу ква-
зіпружного розсіяння повільних нейтронів для вивчення фізичних властивос-
тей біологічних тканин. Показано, що вплив протипухлинних антибіотиків на 
карциному Герена проявляється у відчутному збільшенні зв’язуючої здат-
ності білкових сполук клітин пухлини по відношенню до молекул води. Існу-
вання кореляції між зміною коефіцієнта самодифузії молекул води та чут-
ливістю різних груп тканин до протипухлинних препаратів дає можливість 
оцінювати ефективність їхнього застосування, а також пропонувати нові ме-
тодики ранньої діагностики новоутворень, які зараз проходять апробацію в 
Інституті експериментальної патології, онкології та радіології ім. Р. Є. Ка-
вецького НАН України 

Перспективним продовженням досліджень самодифузії молекул води у 
водних розчинах плазматичних мембран пухлинних клітин є вивчення темпе-
ратурної залежності ширини квазіпружного піку ΔE(q2,τ) розсіяння нейтронів 
поблизу структурного фазового переходу. Відомо (див., наприклад, [70 - 72]), 
що при фазовому переході в мембранних структурах клітин змінюється рух-
ливість полярних груп, а також обертальна рухливість ковалентних зв’язків 
вуглеводних ланцюгів. Кооперативні процеси в мембранах, які є ізоморфни-
ми фазовим переходам у рідинних сумішах, відіграють важливу роль у меха-
нізмах іонного транспорту, процесах підсилення зовнішніх стимулів, дифу-
зійних механізмах мембранної пам’яті тощо.  

Вважається, що плазматичні мембрани клітин є типовими мезострукту-
рами [73] з характерною товщиною Н порядку (6 ÷ 10) нм. Тому для вивчення 
особливостей поведінки ширини квазіпружного піка розсіяння нейтронів в 
околі фазового переходу слід скористатися результатом, який отриманий для 
коефіцієнта дифузії D за допомогою гіпотези динамічного скейлінгу для про-
сторово обмежених рідин:  
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DD                          (15.38) 

Згідно з формулою (15.38) для коефіцієнта дифузії D отримуємо такий 
результат для ширини квазіпружного піка в геометрії плоского прошарку за-
втовшки H, яка адекватно моделює плазматичні мембрани клітин: 
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У виразах (15.38) і (15.39) використано позначення D0 і ΔE0(q2) = 2ħD0q2 
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відповідно для амплітуд коефіцієнта дифузії і ширини квазіпружного піка. 
Зазначимо, що при температурі фазового переходу об’ємної фази плаз-

матичних мембран клітин, тобто при τ = 0, формули (15.38) і (15.39) дають 
обернено пропорційну залежність коефіцієнта дифузії D та ширини квазі-
пружного піка ΔE(q2, 0) від характерної товщини мембран Н , а саме 

                          0
0D D

H

    
 

,  2 2 0
0( ,0) ( )E q E q

H

      
 

.                   (15.40) 

Показник ступеня γ/ν у виразі (15.40), як це випливає безпосередньо з ві-
домомої скейлінгової тотожності γ = ν (2 - η), дорівнює γ/ν ≈ 1,96. Таким чи-
ном, існує майже обернена квадратична залежність ширини квазіпружного 
піка ΔE(q2, 0) та коефіцієнта дифузії D від характерної товщини Н мембран-
них структур клітин: ΔE(q2, 0)~D~Н -2. 
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У виразі (15.41) Tc(∞) – критична температура фазового переходу в од-
норідній суспензії плазматичних мембран, яка через механічну руйнацію 
структурних елементів під час перемішування перестає бути просторово об-
меженою системою; 0 – амплітуда радіуса кореляції для мембранних струк-
тур клітин, що має порядок декількох нанометрів; ν – критичний індекс, який 
у теорії Ландау приймає значення 0,5 , тоді як у системі із сильно розвинени-
ми флуктуаціями значення критичного індексу збільшується до 0,63 . З фор-
мули (15.41) випливає, що „критична температура” Tc(H) мезоструктури пла-
зматичних мембран є нижчою за критичну температуру Tc(∞) і наближається 
до неї із збільшенням товщини мембран H, що супроводжує процес проліфе-
рації, тобто розростання тканин шляхом новоутворення та розмноження клі-
тин.  

Таким чином, температурні дослідження ширини квазіпружного піка 
розсіяння нейтронів дають підґрунтя для створення додаткового діагностич-
ного тесту щодо процесу появи новоутворень. Цим прецизійним тестом буде 
слугувати квадратичне звуження ширини квазіпружного піка ΔE із зростан-
ням товщини плазматичних мембран Н у процесі проліферації клітин відпо-
відно до формули ΔЕ~1/Н2. 

 

Уперше було показано застосування методу квазіпружного розсіяння 
нейтронів для встановлення впливу протипухлинних препаратів на динаміч-
ний стан молекул води в рідинних суспензіях плазматичних мембран клітин 
пухлини, а також для можливого створення на цій основі нових діагностич-
них тестів для процесу онкогенезу. 
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Один із важливих результатів полягає в досліджені температурної зале-
жності ширини квазіпружного піка ΔE(q2, τ) розсіяння нейтронів поблизу 
структурного фазового переходу в плазматичних мембранах клітин, які є ти-
повими мезоструктурами з характерною товщиною до 10 нм. Отримані фор-
мули для коефіцієнта дифузії та для ширини квазіпружного піку в геометрії 
плоского прошарку завтовшки H, яка адекватно моделює плазматичні мем-
брани клітин. Головним теоретичним результатом, який випливає з цих фор-
мул є зменшення коефіцієнта дифузії D та звуження ширини ΔE піка квазі-
пружного розсіяння нейтронів при досягненні „критичної температури” Tc(H) 
для мезоструктури плазматичних мембран. Знайдено температуру Tc(H), для 
якої реалізується зазначені екстремуми величин D і ΔE. Подібні температурні 
дослідження ширини піка квазіпружного розсіяння нейтронів можуть слугу-
вати ще одним діагностичним тестом процесу появи новоутворень. Цей но-
вий метод ранньої діагностики патологічних новоутворень на підставі аналізу 
ширини квазіупружного піка розсіяння теплових нейтронів у мембранних 
структурах клітин проходить практичну апробацію в Інституті експеримента-
льної патології, онкології та радіології ім. Р. Є. Кравецького НАН України. 
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16. НЕПРУЖНЕ РОЗСІЯННЯ НЕЙТРОНІВ У РІДИНАХ 
 

16.1. Опис динаміки рідин за допомогою узагальненого 
частотного спектра 

 
На сьогодні добре вивчені колективні рухи у твердих тілах [1, 2]. Завдя-

ки трансляційній симетрії кристала, колективні рухи, які збуджуються в ньо-
му, будуть поширюватися у зразках у вигляді набору плоских хвиль. З погля-
ду квантової механіки сукупність невзаємодіючих плоских хвиль відповідає 
ідеальному газу квазічастинок (фононів), які вільно рухаються, з імпульсом 
P hk


 і енергією E = , де k


 і  - відповідно хвильовий вектор і частота 

хвилі. Ландау [3] запропонував розглядати динаміку рідкого гелію  в термі-
нах квазічастинок, причому як і у випадку кристала, квазічастинки в рідкому 
гелії (фотони, ротони) являють собою корпускулярний аспект колективних 
рухів у гелії. Надалі метод квазічастинок стосовно дослідження динаміки рі-
дин був розвинутий Йгелстаффом [4] , а також Рахманом, Сінгві, Селанде-
ром[5] . Цей підхід базується на просторово-часових корелятивних функціях 
Ван-Хова [6]. Міжчастинкова взаємодія в рідинах приводить до того, що іс-
нує певна кореляція між знаходженням однієї частинки в деякій точці 1r  в 
момент часу 1t  і знаходженням іншої частинки в 2r точці в момент 2t . Така 
кореляція описується просторово-часовою корелятивною функцією G( r , t) , 
що може бути представлена як сума автокорелятивної функції G ( ,  t)s r


 і пар-

ної корелятивної функції G d ( r , t). Згідно з [4], ці функції можуть бути до-
сліджені за допомогою непружного розсіяння повільних нейтронів. Спосте-
режуваний у нейтронному експерименті двічі диференціальний переріз розсі-
яння повільних нейтронів є подвійне перетворення Фур'є автокорелятивної 
G s (r, t) і парної корелятивної G d ( r , t) функцій.  

На сучасному етапі розвитку теорії рідкого стану моделювання динаміки 
рідин у даному підході проводять тільки за рахунок моделювання автокоре-
лятивної функції G s ( r , t) , причому остання розглядається у вигляді гауссо-
вої функції від координати. Ширинну функцію Г(t) гауссового розподілу, що 
у загальному випадку є величиною комплексною, можна представити через 
дійсну функцію g(), яка називається узагальненим частотним розподілом, за 
допомогою виразу 

 

              )}sin()]cos(1)[
2

({)()( tit
kT

ctgdg
M

tГ 



.         (16.1) 

Фізичний  зміст  узагальненого  частотного розподілу  g() – число еле-
ментарних  збурень системи, що  приходяться  на  одиничний  інтервал  енер-
гії  =  . 
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Таким чином, у гауссовому наближенні динаміка системи може бути в 
цілому описана або поведінкою ширинної функції Г = Г(t), або узагальненим 
розподілом g(), що у випадку твердого тіла має зміст фононного спектра. У 
зв'язку з цим однією з основних задач дослідження динаміки рідин є одер-
жання узагальненого  частотного спектра.  

 
16.2. Отримання узагальненого частотного спектра з даних 

по непружному розсіянню нейтронів 
 
Узагальнені частотні спектри рідин можуть бути отримані двома спосо-

бами: методом молекулярної динаміки [7] та з даних по непружному розсіян-
ню повільних нейтронів [8 - 22]. Методом молекулярної динаміки отримані 
узагальнені частотні спектри аргону, води [7], а також деяких рідких металів 
[15 - 19] за допомогою методу псевдопотенціалу [23].  

У нейтронних експериментах вивчається поведінка двічі диференціаль-
ного перерізу розсіяння повільних нейтронів [24]   

                    )],(),([ 22

0

2






 iicc SbSb

k
kN

dd
d

,     (16.2) 

де  - перетин розсіювання;  - тілесний кут, у який розсіюються нейтрони; b 
– амплітуда розсіяння; N – число центрів, що розсіюють; S( , )- закон роз-
сіяння. Індекси c , i  належать відповідно до когерентного і некогерентного 
розсіяння. Зміна імпульсу  hP  та енергії   в акті розсіяння визнача-
ються як 

                                                kk  0 ,     (16.3) 

),(
2

22
2

kk
m

h
o   

де 0k  і k  – хвильові вектори падаючого та розсіяного нейтронів; m – маса 

нейтронів. Для водневовмісних рідин [25] 22
ci bb   , тому у виразі (16.2) мо-

жна обмежитися розглядом тільки другого доданка. 
Розглянемо закон некогерентного розсіяння. Для цього зручно ввести 

проміжну корелятивну функцію ),( sF : 
 

),(}exp{
2
1),( 


  



si FidS ,                      (16.4) 

 
для якої справедливе представлення [25]  
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             ...})()](
2

exp{[),( 32   iis M
ihF .     (16.5) 

Тут М – маса центра, що розсіює, а )( i  функція виражається через па-
рні автокореляційні функції швидкості [26]  

                            
0

1( ) ( ) (0) ( )
3i d t V V t


       .     (16.6) 

Обмежимося в розкладі (16.5) квадратичним членом і використовуючи 
(16.6) приведемо вираз (16.4) до вигляду  

                 
2

2
1( , ) exp{ } (0) ( )

6iS d i v v





        

 
 .     (16.7) 

Уведемо спектральну густину автокореляційної функції швидкості  

                        1( ) exp{ } (0) ( )
2

G d i t v v t



      

  .     (16.8) 

З огляду на властивість [26] цієї функції 

                                      ( ) exp{ } ( )G G
kT


   
 ,     (16.9) 

її можна перетворити в такий спосіб: 
 

                                    2( ) ( )
1 exp{ }

G g

kT

   
  

,   (16.10) 

де g() – узагальнений частотний розподіл. Підставляючи вирази (16.7), 
(16.8), (16.10) у вираз (16.2), знайдемо, що двічі диференціальний переріз не-
когерентного розсіяння дорівнює 
 

                           
2

2 2

0

2 1 ( )
3 1 exp{ }

i
i

d k gNb
d d k

kT

 
 

    
.   (16.11) 

 

Таким чином, на підставі виразу (16.11) по виміряних двічі дифе-
ренціальним перерізам розсіяння можна відновити вигляд узагальненого час-
тотного розподілу g(). 
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При обробці експериментальних даних по некогерентному розсіянню 
повільних нейтронів у рідинах [24] запропоновано знаходити узагальнений 
частотний розподіл g() при граничному переході, що задається виразом 

                           0
1( ) 2 lim ( , )g sh S

kT kT
 

   


 ( 0 ),   (16.12) 

де 

                               
2

0
0 2

2( , ) ( ) exp{ }
2i

i

hkdS
d d kTkb

 
  

 
,   (16.13) 

,  - безрозмірні величини, що виражаються відповідно через квадрат пере-
дачі імпульсу 2  і через передачу енергії  при розсіянні нейтронів, 

0k k  ; 0,k k  - хвильові вектори нейтронів до і після розсіяння, 
2

2MkT


 
  ; 

kT


   ; М – маса центра, що розсіює; 
2

( )d
d d


 

 - двічі диферен-

ціальний переріз розсіяння нейтронів у тілесний кут d. 
 

Існує й інший спосіб експериментального одержання узагальненого час-
тотного розподілу. У [25] показано, що двічі диференціальний переріз не-
пружного розсіяння повільних нейтронів пов'язаний з деякою функцією G() 
виразом  

                      
2 2

0

exp{ } ( )( ) [ ]
8 1 exp{ } 1

ну
d k h GkT

d d k
kT





  

 
    

,   (16.14) 

де “+” і верхні значення в дужках належать до перерізу з народженням фоно-
на, а “-” і нижнє значення в дужках – до перерізу зі знищенням фонона. Для 
монокристала функція G() істотно відрізняється від узагальненого роз-
поділу g() [25]. При зменшенні впорядкованості зразка і переході від моно-
кристала до полікристала або рідини функція G(ω) виявляється про-
порційною g(ω) в інтервалі переданих енергій, що відповідають непружному 
розсіянню. 
 

Таким чином, досліджуючи непружне розсіяння повільних нейтронів у 
рідині, можна одержати частину узагальненого частотного розподілу –
узагальнений частотний спектр G(), що описує колективний рух у рідинах 
(загальмовані обертання і загальмовані трансляції молекул). Низькоенергети-
чний дифузійний рух молекул рідини, що обумовлює квазіпружне розсіяння 
повільних нейтронів, не буде відображений у G() на відміну від g().  
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16.3. Узагальнений частотний спектр води та водних розчинів  
електролітів 

 
З метою дослідження колективних рухів молекул у воді та водних роз-

чинах електролітів нами проведено виміри непружного розсіяння повільних 
нейтронів у 2H O , 2D O , 18

2H O  і розчинах 2CsCl H O , 2NaHl H O , 

2 2CoCl H O . Вимірювання виконувалися на багатодетекторному спектро-
метрі за часом прольоту ІЯД НАН України. У спекторметрі використовувався 
монохроматичний пучок нейтронів, отриманий після відбиття від кристала 
(Zn). Механічний преривач, розташований після кристалу монохроматора, 
формував пульсуючий потік нейтронів, що дало змогу визначити енергію 
розсіяних нейтронів за допомогою методики за часом прольоту. Реєстрація 
розсіяних нейтронів в інтервалі кутів розсіяння від 9,5 до 116,5 виконувалася 
за допомогою восьми детекторів. Імпульси від зареєстрованих нейтронів над-
ходили в багатоканальний часовий аналізатор АИ-4096, розбитий на вісім 
рівних груп каналів.  

 

Більш докладно методика проведення експерименту описана в [27]. 
Досліджувана рідина поміщалася в плоский контейнер із внутрішніми 
розмірами 140 × 100 мм  і товщиною 0,50,8 мм. При цьому частка розсіяних 
нейтронів була менше 15 % падаючих на зразок нейтронів, що дозволяло при 
розрахунках знехтувати внеском багаторазового розсіяння. Вимірювання ви-
конано при енергії падаючих нейтронів 12,97 МеВ з енергетичною розділь-
ною здатністю 0,66 МеВ. 

 

Первинною інформацією в експериментах була залежність числа за-
реєстрованих нейтронів від номера каналу часового аналізатора для кожної з 
восьми груп каналів ( )i iN N t  ( i  = 18).  

 

Двічі диференціальний переріз розсіяння пов'язаний у даній методиці з 
первинною інформацією співвідношенням 

                                 
2 24

1 2

0

( ) ( ) ( )10 N t t td
d d n N

 


 
,   (16.15) 

де 
8

1
( ) ( )i

i
N t N t


  ; n – число ядер зразка в розрахунку на 1 2см  поверхні зраз-

ка, зверненому до падаючого потоку нейтронів; 1( )t  - поправка, що врахо-
вує розсіяння нейтронів на повітрі та конструктивних матеріалах, а також 
ефективність їхньої реєстрації кожним детектором; 2 ( )t  - поправка, що вра-
ховує перехід від часової шкали до енергетичної шкали; 0N  - число нейтро-
нів, що падають на зразок. Для використання спектрометра зазначені поправ-
ки мають вигляд  
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                         1( ) exp{0,0035 }
1 exp{ 0,0728 }

t 
 

  
,   (16.16) 

3
22 ( ) 10,18t


   . 

Часовий спектр розсіяних нейтронів на зразку представлено на рис. 16.1. 
 

 
Рис. 16.1. Спектр розсіяння теплових нейтронів рідиною. 

 
Як видно з рис. 16.1, спектр складається із квазіпружного піка і непруж-

ного розсіяння. Відповідно до формули (16.14) для аналізу колективних збу-
рень у досліджуваному зразку необхідно одержати двічі диференціальний 
переріз непружного розсіяння. У зв'язку з цим нами проведений розрахунок з 
первинної інформації квазіпружного розсіяння за методикою, описаною в 
[28]. Формулою (16.14) передбачається можливість обробки експерименталь-
них даних, отриманих як при скиданні енергії нейтроном, так і при придбанні 
енергії нейтроном у результаті взаємодії зі зразком. Для визначеності обме-
жимося другим процесом взаємодії падаючого нейтронного потоку з 
досліджуваною речовиною. Тоді, підставляючи формулу (16.15) у вираз 
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(16.14), одержимо вираз, що пов'язує узагальнений частотний спектр із не-
пружною частиною часових спектрів, що спостерігається, нейтронів ( )нуN t   

             
24

0 1 2
2

0

8 10 ( ) ( ) ( )
( ) [exp{ } 1]нуk N t t t

G
kTN nk

    
  



  .   (16.17) 

Для обробки експериментальних даних на ЕОМ за формулою (16.17) ви-
користовувалася програма “ФОНОН”. 

На рис. 16.2 і 16.3 наведено узагальнені частотні спектри для 2H O  і 

2D O , отримані в даному експерименті. 
 

 
Рис. 16.2. Узагальнений частотний спектр для Н2О. 

 

 
Рис. 16.3. Узагальнений частотний спектр для D2О. 
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В узагальненому частотному спектрі 2H O  і 2D O  виявляються два низь-
коенергетичних максимуми при енергії 1  = 12МеВ, 2  = 23 МеВ і широкий 
максимум у районі 3  = 50 МеВ для 2D O  і 3  = 63 МеВ для 2H O , що спо-
стерігалися раніше іншими авторами [10, 11]. При цьому низькоенергетичні 
максимуми пов’язуються нами із загальмованими трансляційними рухами 
молекул 2H O  і 2D O , а високоенергетичний максимум – із загальмованим 
обертальним рухом відповідно молекулам 2D O  і 2H O . Збіг у межах похибки 
експерименту двох низькоенергетичних максимумів для 2D O  і 2H O  вказує 
на їхню належність до трансляційних коливань молекул води, тому що на 
відміну від обмежених крутильних коливань різниця в масах D  і H  для та-
ких рухів практично не позначається. 

 
16.4. Автокореляційна функція швидкості протонів молекул води 
 
Однієї з актуальных проблем теорії рідкого стану є дослідження ди-

намічних характеристик рідин на мікроскопічному рівні. Відомо, що в рамках 
теорії лінійної реакції [29] коефіцієнти переносу пов'язані з інтегралами за 
часом від автокореляційної функції відповідних потоків. Так, наприклад, для 
обчислення коефіцієнта дифузії необхідно знати еволюцію автокореляційної 
функції швидкості. В рамках статистичної фізики найбільш прямим шляхом 
визначення цієї характеристики є використання методу молекулярної ди-
наміки (див., наприклад, [30]). Отримані цим методом результати для простих 
рідин привели до необхідності перегляду традиційних моделей руху частинок 
[31]. 

 

Автокореляційна функція швидкостей різних типів руху молекул води 
досліджувалася методом молекулярної динаміки в роботах [7, 22]. Разом з 
тим необхідно відзначити, що модельні потенціали міжмолекулярної 
взаємодії, що використовуються в методах обчислювального експерименту, 
розроблені в основному для опису термодинамічних і структурних властиво-
стей системи. У зв'язку з цим для перевірки можливості застосування вико-
ристовуваних потенціалів у розрахунках динамічних характеристик необхідні 
порівняння з експериментальними даними. Така інформація може бути отри-
мана з досліджень непружного розсіяння повільних нейтронів у рідинах, у 
результаті яких може бути відновлений узагальнений частотний розподіл 
досліджуваної рідини. Тоді автокореляційна функція швидкості протонів, що 
входять до складу молекули води, може бути визначена на підставі виразу  

 

                   
0

1( ) cos( )Re ( ) (0)
2

g th t v t v d
kT


     

 
 ,   (16.18) 
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де Re ( ) (0)v v    - дійсна частина автокореляційної функції швидкості. У 
класичному наближенні, що буде розглядатися надалі, вираз (16.18) спро-
щується  

                                
0

( ) ~ ( ) (0) cos( )g v v d


      .   (16.19) 

таким чином, проводячи перетворення Фур'є над узагальненим частотним 
розподілом g(), знайденим з даних по розсіянню повільних нейтронів, мож-
на одержати автокореляційну функцію швидкості   = ( ) (0)v v   . 

У випадку, коли розглядаються швидкості руху протона молекули води в 
системі центра мас молекули, радіус-вектор R


, що задає положення протона 

може бути записаний у вигляді 

                                               cR R r 
    ,   (16.20) 

де cR


 - радіус-вектор положення центра мас молекули. Тоді авторореляційна 
функція швидкості може бути записана у вигляді  
 

( ) ( ) (0) ( ) (0) ( ) (0) (0) ( )c c c cv v u u v u v u                 .   (16.21) 

Як показано в роботі [7], ( ) (0) (0) ( ) 0c cv u v u       . Отже, 

                                          ( ) ( ) ( )cf       ,   (16.22) 

де ( )   = ( ) (0)u u    , ( ) ( ) (0)c c cf v v     . 
 

Підставляючи вираз (15.22) у вираз (15.19), отримаємо  

                                          ( ) ( ) ( )cg f      .   (16.23) 

Тобто узагальнений частотний розподіл може бути представлений як 
сума узагальненого частотного розподілу спектра рухів молекул щодо центра 
їхніх мас і спектра рухів центрів мас молекул. Перетворення Фур'є автокоре-
ляційної функції швидкості руху протонів молекули води Н2О щодо центра 
мас, що відображає коливальні рухи молекул Н2О, дає узагальнений частот-
ний спектр, що може бути відновлений з даних по непружному розсіянню 
повільних нейтронів. Спектр рухів центрів мас молекул Н2О, що відображає 
самодифузію молекул, може бути відновлений з даних по квазіпружному 
розсіянню повільних нейтронів. 

Вирази (16.19) і (16.23) використані нами для знаходження автокоре-
ляційної функції швидкості. На рис. 16.4 представлено автокореляційну 
функцію швидкості протонів у системі центра мас молекули води для Н2О і 
D2O. 
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Рис. 16.4. Автокореляційна функція швидкості протонів у системі  
центра мас молекули води для Н2О (1) і D2O (2). 

 
Таким чином, на підставі експериментальних даних по непружному 

розсіянню повільних нейтронів можуть бути отримані автокореляційні 
функції швидкості молекул. 

 
16.5. Розрахунок автокореляційної функції швидкості та узагальненого 

частотного спектра методом молекулярної динаміки 
 

Розрахунок автокореляційної функції швидкості може бути виконаний 
на основі даних, отриманих методом молекулярної динаміки [32]. Для 
об'ємної фази води узагальнений частотний спектр руху протонів у системі 
центра мас молекули розглядається в роботі [33]. Якісні результати, отримані 
методом молекулярної динаміки, узгоджуються з експериментальними дани-
ми [20]. 

 

При інтерпретації узагальнених частотних спектрів, отриманих експери-
ментально, необхідно виділити внески від різних видів руху протонів моле-
кули води. Якщо для виділення характеристик трансляційного руху розроб-
лена досить надійна процедура [27], то розподіл внесків від обертальних і 
коливальних ступенів вільності неоднозначний. У зв'язку з цим нами розгля-
нута модельна система несферичних частинок з твердим кором, для якої ха-
рактерна орієнтаційна впорядкованість поблизу границі і разом з тим врахо-
вуються тільки поступальні й обертальні ступені вільності [33]. 
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Потенціал міжчастинкової взаємодії у двовимірній системі визначається 
в наближенні силових центрів [33]. Частинка являє собою три твердих диски, 
центри яких розташовані у вершинах прямокутного рівнобічного трикутника, 
довжина катетів якого дорівнює  ( рис. 16.5).  

 

 
Рис. 16.5. Геометрія частинки, що моделює 

молекулу води. 
 

Маса кожного з двох дис-
ків, розташованих у вершинах 
гострих кутів, дорівнює m , а 
для третього диска її величина 
дорівнює 16 m , що відповідає 
масам атомів водню і кисню в 
молекулі Н2О. При виборі  = 1 
Å диск із масою m  має діаметр 

н  = 2,46, а з масою 16 m  0  = 
2,86. Такий вибір геометрії час-
ток відповідає діаметрам Ван-
дер-Ваальса для атомів водню і 
кисню. Потенціал міжчас-
тинкової взаємодії задамо 
виразами  

 

( , ) ( )i ju r r r 
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( ) 1,

exp( ) {
0,

r r
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 ,   (16.24) 

 

   
2

   
. 

 

Тут r - відстань між силовими центрами; { , }i i ir R  , де iR  - вектор, 

що визначає положення центра мас молекули, i  - вектор, яким задається її 
орієнтація. Систему частинок з потенціалом взаємодії (16.24) називають ба-
зисною системою взаємодіючих силових центрів [33]. 

Розрахунок властивостей базисної системи взаємодіючих силових цен-
трів виконувався методом молекулярної динаміки, причому методика розра-
хунку описана в роботі [33]. При дослідженні властивостей об'ємної фази ви-
користовувалися періодичні граничні умови [32]. Для обмеженої системи на 
поступальний рух центрів мас молекул уздовж одного з напрямків накладала-
ся умова 
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( ) 1,0exp( ) {

0, 0 _ _
iR x H

kT x або x H
  

 
 

,   (16.25) 

де Н – відстань між границями; x – координата центра мас частинки вздовж 
обмеженого напрямку. Поступальні швидкості частинок при зіткненні з гра-
ницями змінюються відповідно до закону дзеркального відбиття, а взаємодія 
частинок з поверхнями не впливає на обертальні ступені вільності. 

У розрахунках використано такі безрозмірні величини. Для безрозмір-
ного часу обрано величину 

                                              1 kT t
m

  


,   (16.26) 

де t – реальний  час; T – температура.  При масі, рівній масі атома водню, і 
T = 300 К одиниця безрозмірного часу відповідає 146,4 10  с. Безрозмірна 

величина густини дорівнює 24


 


 ( - густина числа частинок). 

При проведенні розрахунку число часток в елементарній комірці виби-
ралося рівним N = 86, що відповідає величині безрозмірної густині   = 0,38. 
Величина кроку інтегрування за часом рівнянь руху обрана  = 0,1, що при-
водить тільки до парних зіткнень у системі. Інтегрування проводилося протя-
гом 410  кроків, середні величини визначалися за 310  часових кроків. 

Нормована автокореляційна функція швидкості поступального руху час-
тинок 

                                       2
( ) (0)( ) V V
V

  
  

 
   (16.27) 

 

визначає трансляційний коефіцієнт самодифузії  

                          2

0
lim ( )D V d


        (при T  ).   (16.28) 

У наближенні Ланжвена [26] залежність автокореляційної функції швид-
кості від часу має такий вигляд: 

                                          
0

( ) exp( )
   


.   (16.29) 

На рис. 16.6 наведено результати розрахунку автокореляційної функції 
швидкості поступального руху частинок з несферичним твердим кором для 
систем, що моделюють молекули 2H O  і 2D O . 
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Рис. 16.6. Автокореляційна 
функція швидкості поступаль-
ного руху, отримана методом 
молекулярної динаміки для 
об´ємної фази Н2О (х), D2O (o) 
і прошарку (•).  
 
 
 

 
Як видно з наведених даних, на малих проміжках часу залежність (16.29) 

виконується, як і у випадку сферично симетричних частинок [32]. 
У молекулярно-кінетичних розрахунках коефіцієнт самодифузії зручно 

визначати за допомогою співвідношень Ейнштейна для середнього квадрата 
зміщення центрів мас частинок 

 

                         [ ( ) (0)]lim
2

R RD
r

   
   ( при ).   (16.30) 

Результати розрахунку поступального коефіцієнта самодифузії D, серед-
нього часу зіткнення частинок в системі c , параметра 0  і величини тиску 

2P
kT
  для розглянутих частинок наведено в табл. 16.1. 

 
Таблиця 16.1. Результати розрахунку властивостей базисних систем  

взаємодіючих силових центрів  
 

Система Об’ємна фаза Прошарок 9H    
Властивість Н2О D2O Н2О 

2P
kT


 
 

0,18 
 

0,18 
 

0,12 

0  2,70 2,70 4,9  
D  0,13 0,15 0,23  

c  1,70 1,30 2,6 

kT


 
 

2,95 
 

2,30 
 
– 

Дані приведено для необмеженого напрямку. 
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Порівняння розрахованих коефіцієнтів самодифузії і параметрів 0  по-
казує, що відмінності транспортних характеристик у розглянутій моделі по-
в'язані тільки зі зміною мас частинок. 

Розглянемо обертальні характеристики частинок, що моделюють моле-
кули 2H O  і 2D O . Для цього введемо одиничний вектор  , жорстко 
пов’язаний з молекулою (рис. 16.5), і визначимо автокореляційну функцію 

( )  , що описує характер зміни орієнтації частинок: 
 

                                            ( ) ( ) (0)r      .   (16.31) 

У полярній системі координат, пов’язаній з центром мас молекули, 
функція прийме вигляд [34] 

                                   2
cos ( )cos (0)( )

cos (0)
    

  
  

,   (16.32) 

де ( )   - значення кутової змінної в момент часу .  
У рамках моделі Ланжвена для обертання диска зміна кута   з часом під 

дією випадкового моменту сил і моменту сил тертя описується стохастичним 
рівнянням руху [34]  

                                      // /( ) ( ) ( )J t t W t    ,   (16.33) 

де ( )t  - момент інерції частки;   - обертальний коефіцієнт тертя; ( )W t - ви-
падковий момент сил. 

Середнє зміщення  

                                       ( ) (0)t          (16.34) 

і середньоквадратичне зміщення  

                                   2 2( ) [ ( ) (0)]t          (16.35) 

для цієї моделі отримувалося з розв’язку (16.33) і виражалося як  
 

           0   , 2
2

2( ) [ 1 exp( )]kTJ t t
J J
 

     


.   (16.36) 

Для розв’язання стохастичних рівнянь типу (16.33) справедлива тотож-
ність [34] 

                21 1cos ( )cos (0) exp[ ( ) ]
2 2

t        ,   (16.37) 
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яка дозволяє записати автокореляційну функцію ( )   для моделі Ланжвена у 
вигляді  

                         2( ) exp{ [ 1 exp( )]}kTJ
J J
 

      


.   (16.38) 

Для малих проміжків часу  з виразу (16.38) можна отримати автокоре-
ляційну функцію в дифузійній границі  

                                          ( ) exp{ }
( )

t

kT


  


.   (16.39) 

Для великих проміжків часу  з виразу (16.38) випливає вираз для авто-
кореляційної функції в інерціальній границі [34]  

                                           
2

( ) exp{ }2( )J
kT


    .    (16.40) 

Порівняємо феноменологічну модель Ланжвена для орієнтаційної авто-
кореляційної функції з результатами проведеного нами обчислювального ек-
сперименту. 

На рис. 16.7 представлена лінеаризована автокореляційна функція ( )   
для систем з потенціалом взаємодії (16.24) на малих проміжках часу. З рису-
нка видно, що орієнтаційна автокореляційна функція, отримана методом мо-
лекулярної динаміки, для малих проміжків часу збігається з виразом (16.40). 

 

  
Рис. 16.7. Лінеризована орієнтаційна 
автокореляційна функція, отримана 

методом молекулярної динаміки. 

Рис. 16.8. Розрахунок орієнтаційної 
автокореляційної функції об’ємної 
фази Н2О методом молекулярної 
динаміки (точки) та на основі ви-

разу (16.38) (лінія). 
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На великих проміжках часу орієнтаційні автокореляційні функції, розра-
ховані методом молекулярної динаміки для об'ємних фаз 2H O  і 2D O  експо-
ненціально спадають до нуля. Це дозволяє визначити за допомогою виразу 
(16.39) коефіцієнти тертя (див. табл. 16.1). 

На рис. 16.8 наведено порівняння модельної функції (16.38) для обраних 
J  і  , що відповідають об'ємній фазі 2H O , з орієнтаційною автокореляцій-
ною функцією, отриманої методом молекулярної динаміки для об'ємної фази 

2H O  у всьому інтервалі часів. Добре узгодження функцій, що спостерігаєть-
ся, дозволяє говорити про те, що феноменологічна теорія Ланжвена описує 
дані обчислювального експерименту для об'ємної фази систем частинок, про-
веденого з використанням потенціалу взаємодії (16.24). Уведемо автокоре-
ляційну функцію швидкості протона в системі центра мас  

                                             ( ) ( ) (0)u u     .   (16.41) 

Так як швидкість протона в системі центра мас ( )v t  пов'язана з орієнта-
цією молекули ( )t  виразом  

                                                 ( ) ( )du t t
dt

  ,   (16.42) 

то, як показано в [35], між функцією ( )   і ( )   існує простий зв'язок  

                                             
2

2( ) ( )d
d

     


.   (16.43) 

Підставивши вираз (16.38) у формулу (16.43), одержимо вираз для авто-
кореляційної функції протона в системі центра мас у моделі Ланжвена. 

 

На рис. 16.9 наведено порівняння модельного виразу для ( )   з автоко-
реляційною функцією протона в системі центра мас, отриманою методом мо-
лекулярної динаміки для об'ємної фази Н2О. 

 

На рис. 16.10 наведено автокореляційні функції швидкості протонів у 
системі центра мас молекули, розраховані методом молекулярної динаміки 
для трьох систем, що моделюють об'ємні фази Н2О й D2O, і обмежену систе-
му Н2О. 

 

Порівнюючи наведені функції, можна відзначити, що автокореляційна 
функція ( )   для обмеженої системи якісно відрізняється від автокореляцій-
ної функції ( )   для об'ємної фази тієї ж густини. На це вказує наявність ос-
циляцій на великих проміжках часу функції для прошарку, тоді як функція 
для об'ємної фази має експоненціальну асимптотику. З використанням отри-
маних автокореляційних функцій швидкості протона в системі центра мас 
молекули нами розраховані узагальнені частотні спектри систем, що вивча-
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лися, відповідно до виразу (16.19). На рис. 16.11 наведено результати таких 
розрахунків. 

 

 
 

Рис. 16.9. Орієнтаційна автокореляційна 
функція для об’ємної фази Н2О – модель 
Ланжевена.  

Рис. 16.10. Автокореляційна функція 
швидкості протона в системі центра 
мас за даними розрахунків, проведе-
них методом молекулярної динаміки 
для систем, що моделюють об´ємну 
фазу Н2О (1), D2O (3) та обмежену 
фазу Н2О (2).  

 
У табл. 16.2 наведено частоти максимумів спектрів, що порівнюються з 

отриманими нами експериментальними даними.  
 

 
 

Рис. 16.11. Узагальнені частотні спектри для об’ємних фаз Н2О (1), D2O (3) 
та обмеженої системи Н2О (2), одержані в результаті молекулярно-динамічних 

розрахунків.  
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Таблиця 16.2. Порівняння частот максимумів узагальнених частотних 
спектрів з експериментом 

 

Система Об´ємна фаза Прошарок 

Метод 
2H O 13

max 10 
1c  

2D O 23 1
max 10 c   

2

2

H O
max
D O
max




 2H O 13 1

max 10 c   

Молекулярна 
динаміка 

13,2 10,3 1,28 15,7 

Експеримент 10,1 8 1,26  – 

 
З табл. 16.2 видно, що максимуми узагальнених частотних спектрів 

об'ємних фаз, отримані методом молекулярної динаміки, зміщені в бік вели-
ких частот порівняно з величинами, що спостерігаються експериментально. 
Такий зсув може пояснюватися неадекватністю потенціалу (16.24). Разом з 
тим відношення частот максимумів узагальнених частотних спектрів для Н2О 
і D2O практично збігається з аналогічною величиною, отриманою на підставі 
проведеного нами експерименту по непружному розсіянню повільних ней-
тронів в Н2О і D2O [36].  

Ефект зсуву частоти максимуму узагальненого частотного спектра об-
меженої системи в бік великих енергій  порівняно з максимумом узагальне-
ного частотного спектра об'ємної фази, розрахованого при тій же, що і про-
шарок, густині, може бути порівняний по величині зі зсувом частоти при дей-
теруванні води, що дає змогу сподіватися на можливість його експеримен-
тального виявлення. 
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Післямова 
 
У цій монографії мова йде про нейтронну діагностику рідкого стану, а 

саме діагностику класичних рідин та класичних рідинних систем (розчинів, 
сумішей, колоїдних систем). Разом з тим нейтронна діагностика може бути 
залучена й до дослідження квантових рідин та квантових рідинних систем. 
Ще в 1957 р. Коен і Фейман вказали на можливість експериментальної пере-
вірки дисперсійної кривої рідкого гелію, яку запропонував Ландау. Перша 
нейтронна діагностика такої дисперсійної кривої була виконана Ларсеном із 
співавторами за допомогою непружного розсіяння нейтронів. 

На сьогодні такі дослідження проводяться в різних наукових центрах, у 
тому числі в Росії співробітниками ОІЯД (Дубна), Фізико-енергетичного ін-
ституту імені А. І. Лейпунского РАН (Обнінськ) та в Україні під керівницт-
вом чл.-кор. НАН України Е. Я Рудавського у Фізико-технічному інституті 
низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (Харків). 

Результати таких досліджень не ввійшли в прочитану поважним Чита-
чем монографію. 

 
Автор щиро вдячний академіку НАН України О. О. Ключникову за об-

говорення матеріалу монографії, а також співробітникам кафедри молекуляр-
ної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 
Галині Вербінській, Оксані Свечніковій, Валерію Ковальчуку, Володимиру 
Короловичу, Вікторії Терентьєвій, Тимофєю Николаєнко, Інні Мороз, Сергію 
Ткачову, Андрію Британу, Олесю Мисюрі, Ігорю Гапону, Оксані Коробко, 
Тетяні Власенко, Ігорю Маркову, Костянтину Черевко та Юрію Остапчуку за 
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Представлена классификация и рассмотрены методы нейтронной диагностики жидкост-
ного состояния вещества. Методы нейтронной диагностики основаны как на изучении полного 
сечения рассеяния или полного сечения поглощения нейтронов, так и на исследовании диффе-
ренциального и дважды дифференциального сечений рассеяния нейтронов. Показано, что ней-
тронная диагностика позволяет определить структуру, равновесные и кинетические свойства 
жидкостей и жидкостных систем, к тому же в отличие от оптической или рентгеновской диаг-
ностики, которым недоступны такие классы жидкостей, как ионные (расплавы солей), ионно-
электронные (жидкие металлы и их сплавы), нейтронная диагностика может описать физичес-
кую картину любой жидкости или жидкостной системы.  

Для научных сотрудников и инженерно-технических работников в области ядерной фи-
зики и атомной энергетики, а также для студентов и аспирантов физических и физико-
технических специальностей университетов. 
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