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Роман Саєнко 

 

ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ СОРБІТУ  

ЗА ДАНИМИ ПРО ЇХ АДІАБАТИЧНУ СТИСЛИВІСТЬ 

 

Інформацію про структуру рідинних систем, а головне про її зміни, 

можна отримати за даними про зміни у концентраційних та температурних 

залежностях адіабатичної стисливості  [1; 2]. Адіабатичну стисливість 

у досліджуваній рідині визначають за відомою густиною (ρ) та швидкістю 

поширення звукових коливань (с). Значення величин ρ і с вимірюють 

експериментально, а стисливість розраховують за формулою [1; 2]: 

.    (1) 

Нами проведено експериментальні дослідження водних розчинів 

сорбіту в широкому інтервалі змін концентрацій. Значення густини 

визначали пікнометричним методом відповідно до методики описаної у 

[3]. Для вимірювання швидкості використовували імпульсно-фазовий 

метод, який детально описаний у [4]. Швидкість вимірювали на частоті 

15 МГц. Вимірювання проводили в інтервалі температур 283–353 К. 

Температуру підтримували з точністю  за допомогою рідинного 

термостата. Похибки вимірювання густини і швидкості складали 

відповідно 0,05 %, та 0,5 %. 

Результати експериментальних досліджень густини і швидкості 

поширення звуку частково обговорювалися в [5] де представлені їх 

температурні і концентраційні залежності. Аналіз цих залежностей 

показав, що якісно, для водних розчинів сорбіту вони є такими ж як і для 

переважної більшості водних систем. 

Розраховані за (1) значення адіабатичної стисливості водних 

розчинів сорбіту при зміні температури проходять через мінімуми, які 
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поступово зміщуються в область більш низьких температур. 

Ізотерми концентраційних залежностей βS (x(моль%)), у вивчених 

системах проходять через мінімуми і мають точки перетину, які зазнають 

поступового зміщення в область меншого вмісту неводного компоненту. 

Зазначені у поведінці адіабатичної стисливості особливості свідчать 

про те, що при зміні температури і концентрації в структурі розчинів, а 

точніше в каркасі кооперативних водневих зв’язків досліджених об’єктів, 

відбуваються зміни. 
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Рис. 1. Залежності температурного коефіцієнта мольної адіабатичної 

стисливості ∂βS мол /∂T від температури T(K) для водних розчинів сорбіту  

різних концентрацій x(мол.%) 

 

Зміщення точок перетину сусідніх ізотерм стає більш наочним при 

дослідженнях концентраційних залежностей не адіабатичної стисливості, а 

молярної адіабатичної стисливості, яку визначають з формули [6; 7]: 

 
де Vm – мольний об’єм. 

Розраховані значення  використовувались нами для 

дослідження температурного коефіцієнта молярної адіабатичної 

стисливості від температури. На рисунку 1 представлені залежності 

∂βSмол/∂T = f(T) для ряду концентрацій водних розчинів сорбіту. 

Як видно з рисунка температурний коефіцієнт мольної адіабатичної 

стисливості може бути більшим за нуль і меншим за нуль. Область, у якій 

∂βSмол/∂T<0 може інтерпретуватися як область існування цілісного каркасу 

водневих кооперативних зав’язків, а область де ∂βSмол/∂T>0 як область – де 
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такий цілісний каркас відсутній [7]. 

Наведені дані свідчать про те, що у водних розчинах сорбіту 

починаючи з концентрацій 0,041 моль% і вище, цілісний каркас водневих 

кооперативних зав’язків, таких як у воді, швидше за все відсутній. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНЯ 

 

У сучасній загальноосвітній школі за останні роки комп’ютерна 

техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше 

використовуватися під час вивчення багатьох навчальних предметів, 

зокрема і в початковій школі. Актуальність цієї проблеми обумовлена тим, 

що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні є однією з 

найбільш важливих. 


