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Розглянуто взаємодифузiю у багатокомпонентних рiдких си-
стемах в умовах протiкання хiмiчних реакцiй. Використано не-
лiнiйну модифiкацiю закону дифузiї [8, 9]. Для сумiшi “етило-
вий спирт–вода” теоретично проаналiзовано залежнiсть коефi-
цiєнта дифузiї Def вiд вмiсту спирту. Показано, що для поясне-
ння експериментально зафiксованої немонотонної залежностi
Def вiд концентрацiї спирту у розчинi (що має глибокий мiнi-
мум дифузiї в областi 40–60 об’ємних вiдсоткiв спирту) потрi-
бно враховувати утворення у процесi розчинення молекуляр-
них комплексiв (гiдратiв спирту).

Як вiдомо, термодинамiка масоперенесення в багато-
компонентних рiдинах описується нелiнiйними дифе-
ренцiальними рiвняннями [1–2]. При цьому коефiцiєн-
ти дифузiї, що вимiрюються на експериментi, факти-
чно є функцiями концентрацiй компонент сумiшi1.
Особливiстю багатокомпонентних розчинiв є те, що
поруч зi звичайними дифузiйними потоками виника-
ють додатковi потоки, що пов’язанi iз взаємною ди-
фузiєю рiзних компонент. За наявностi взаємодiї мiж
частинками такi потоки нелiнiйнi, оскiльки транс-
порт частинок одного сорту супроводжується перене-
сенням частинок iнших сортiв. У частковому випадку
взаємодiї типу “виключеного об’єму” нелiнiйнi рiвня-
ння масоперенесення було виведено (у довгохвильо-
вому наближеннi) в межах моделi ґраткового газу i
в межах феноменологiчного симетрiйного пiдходу на
основi ефективного гамiльтонiана Гiнзбурга–Ландау
[3–7].

1 Надалi розглядаються лише ефекти, що пов’язанi зi взаємо-
дифузiєю. Самодифузiя не приводить до експериментально
фiксованої змiни концентрацiй компонент розчинiв.

Такий самий вигляд нелiнiйного перемiшаного по-
току було використано у [8, 9] для опису нелiнiйної
дифузiйної кiнетики (з врахуванням комплексоутво-
рення) в багатокомпонентних рiдинах. У данiй роботi
використано метод [8, 9] для опису кiнетичних вла-
стивостей розчинiв C2H5OH + H2O. Результати роз-
рахункiв порiвняно iз експериментом [14].

Вiдомо, що при розчиненнi однiєї речовини в iншiй
утворюються молекулярнi комплекси, якi виникають
за рахунок мiжмолекулярної взаємодiї. У межах по-
ставленої задачi надалi розглянуто сумiш двох моле-
кулярних речовин X та Y у рiдкому станi. Взаємодiя
мiж молекулами приводить до утворення (з деякою
iмовiрнiстю) комплексiв типу XnY m (m та n – кiль-
кiсть структурних одиниць (наприклад, молекул) вiд-
повiдного типу в комплексi). Надалi обмежимось ура-
хуванням тiльки таких реакцiй “утворення–розпаду”:

nX +mY → XnY m, XnY m → nX +mY. (1)

У межах наших уявлень така сумiш є трикомпонен-
тною2: X, Y та XnY m.

У процесi масопереносу беруть участь як структур-
нi одиницi (молекули) чистих речовин, так i ком-
плекси (результат хiмiчних реакцiй). Зауважимо, що
у реальних розчинах можуть утворюватися молеку-
лярнi комплекси рiзного складу, а видiлення одного
комплексу XnY m є певним спрощенням. Тому числа
n, m краще трактувати як середнi (ефективнi) значе-
ння кiлькостi вiдповiдних структурних одиниць (мо-
лекул) у комплексах.

Внаслiдок хiмiчних реакцiй (утворення компле-
ксiв чи асоциатiв) вiдбувається локальне порушення

2 Власне кажучи, компоненти X та Y не обов’язково моно-
молекулярнi. У бiльшостi спиртiв переважною структурною
формою рiдкого стану є димери, тримери, тетраметри та iн.
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рiвноваги (змiнюються концентрацiї окремих компо-
нент), внаслiдок чого виникають нелiнiйнi перемiшу-
ючi потоки. Взаємний рух рiзних компонент вiдбува-
ється в умовах збереження сумарного об’єму сумiшi
[8, 9]. Внаслiдок останнього, надалi буде зручно пра-
цювати не з концентрацiями, а з парцiальними об’-
ємами. У межах такого пiдходу дифузiя описується
рiвняннями неперервностi [9, 10]:

∂Mi/∂t+ divj i = Si, (2)

j i =
∑
j

dij [Mj∇Mi −Mi∇Mj ]. (3)

Тут введено такi позначення: Mi ≡Mi(r, t) – об’ємна
доля речовини “i” у фiзично нескiнченно малому об’-
ємi з центром у точцi r у момент часу t; j i ≡ j i(r, t)
– потоки, що враховують взаємне тягнення одних ча-
стинок iншими; Si – функцiї джерел (стокiв), якi за-
лежать вiд процесiв народження (зникнення) моле-
кул сорту i; dij – коефiцiєнти симетричного тензора
(“коефiцiєнти взаємодифузiї”), котрi можна розгляда-
ти як характеристики масоперенесення – матерiальнi
параметри рiдкого розчину.

Умови збереження речовини i об’єму визначають
три iнтеграли руху (закони збереження):∑
i

Mi = 1,
∑
i

ji = 0,
∑
i

Si = 0. (4)

Надалi вважається, що усадкою чи набряком можна
знехтувати, а температура системи зберiгається ста-
лою: T0 = const. Виходячи з (4), маємо спiввiдноше-
ння

M2 = 1−M1 −M3, ∇M2 = −∇M1 −∇M3, (5)

що дозволяють виключитиM2 iз вiдповiдних рiвнянь.
Враховуючи (1), функцiї джерел можуть бути запи-
санi в такому виглядi3:

S1 = β1M3 − α1M
n
1 M

m
2 ,

S2 = β2M3 − α2M
n
1 M

m
2 ,

S3 = −(S1 + S2).

 (6)

3 У рiвняннях фiгурують тiльки парцiальнi об’єми речовин i
феноменологiчнi константи реакцiй α, β. Тому питання про
структуру чистої речовини (мономолекули, димери, тримери
та iн.) не є актуальним. У хiмiї “n”, “m”. називають “поряд-
ком реакцiї” за реагентами 1 i 2. Зазначається, що порядки
реакцiй майже нiколи не збiгаються iз стехiометричними ко-
ефiцiєнтами (див. [11, 12] ). Тому n, m не обов’язково пред-
ставляти цiлими числами, оскiльки їх можна трактувати як
вiдповiднi середнi значення за групою реакцiй.

У процесi дифузiї молекули речовини X перенося-
ться як окремо, так i в складi комплексiв XnY m. При
цьому сумарнi (що реєструються приладами) потоки
речовин “X” або “Y” (як у вiльному, так i зв’язаному
станах) визначаються як лiнiйнi комбiнацiї

jtotal1 = j1 + η1 · j3, jtotal2 = j2 + η2 · j3. (7)

Тут η1 = nΔVX/(nΔVX + mΔVY ) , η2 =
mΔVY /(nΔVX +mΔVY ) – вiдношення молекулярних
об’ємiв чистих речовин i комплексiв XnY m), а вiдно-
снi об’єми, якi визначають загальну кiлькiсть моле-
кул вiдповiдної речовини (як вiльних, так i в складi
будь-яких сполучень):

M total
1 = M1 + η1M3, ∇M total

2 = ∇M2 + η2∇M3,

(η1 + η2 = 1). (8)

При цьому маємо

M total
1 +M total

2 = 1. (9)

Використовуючи (2), (8), (9) нескладно довести, що
задовольняється таке рiвняння неперервностi (див.
додаток Б):

∂M total
n

∂ t
+ div jtotaln = 0. (10)

Останнє рiвняння має просту трактовку: при змiшу-
ваннi речовини нiкуди не зникають, а просто змiню-
ють стан (перехiд “вiльнi частинки – зв’язанi частин-
ки”).

Вiдсутнiсть “джерел” у рiвняннi (10) дозволяє пе-
рейти до описання загального масоперенесення, що
характеризується тiльки функцiями M total

1 , M total
2 .

Враховуючи, що швидкiсть реакцiї комплексоутворе-
ння4 набагато бiльша за характеристичну швидкiсть
дифузiї ((d/α) ∝ ε � 10−3, див., наприклад, [13, 19,
20]), (10) можна усереднити за швидкою змiнною τ
(масштабу τint), що характеризує процеси мiжмолеку-
лярної взаємодiї (комплексоутворення, хiмiчнi проце-
си). Це дозволяє отримати рiвняння, що описує лише
повiльнi процеси масоперенесення (повiльна змiнна t′
масштабу τdif). Зрозумiло, що τint � τdif .

Вiдсутнiсть джерел у (10) означає, що M total
1 ,

M total
2 – iнтеграли руху для швидких процесiв (хi-

мiчних реакцiй). Iншими словами, M total
1 , M total

2 за-
лежать тiльки вiд “повiльного часу” t′, що пов’яза-
ний iз масоперенесенням. При цьому iнформацiя про

4 Визначається константами α, β.
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швидкi (хiмiчнi) процеси неявно входить до jtotaln (7)
через Mn(t′, τ, r). Той факт, що M total

1 , M total
2 зале-

жать тiльки вiд “повiльного часу”:

M1(t′, τ, r) + η1M3(t′, τ, r) ∼= M total
1 (t′, r), (11)

надає нам можливiсть провести усереднення jtotaln за
“швидким часом” (див., наприклад, [18]). Пiсля цього
отримуємо систему рiвнянь масоперенесення для “по-
вiльного часу” без додаткових джерел або зовнiшнiх
полiв:

∂M total
n

∂ t′
+ div 〈jtotaln 〉τ = 0. (12)

Будемо вважати, що хiмiчнi реакцiї настiльки швид-
кi, що локально система встигає прийти до рiвноваги
за час, що набагато менший за характерний час ма-
соперенесення (дифузiї). Крiм того, будемо нехтувати
часовими кореляцiями на малих часових масштабах,
що вiдповiдає наближенню середнього поля. При цьо-
му для 〈jtotaln 〉τ отримуємо

〈jtotal1 〉τ = [−d12 + q0〈M3〉τ ]∇〈M1〉τ+

+[−η1d23 − q0M1]∇〈M3〉τ , (13)

де позначено

q0 = (d12 − d13) + η1(d13 − d23). (14)

Час усереднення τ вибирається iз умови τint � τ �
τdiff (τint – характерний час утворення мiжмолекуляр-
них зв’язкiв (час хiмiчної реакцiї), а τdiff – характер-
ний час дифузiйного змiщення на вiдстань, що визна-
чається роздiльною здатнiстю апаратури).

Вважаючи, що рiдка сумiш знаходиться поблизу
стану локальної рiвноваги, i усереднюючи за “швид-
ким часом”, отримуємо iз (6) для “повiльного часу”
зв’язок:

〈M3(r, t )〉τ ≈ γ [〈M1(r, t )〉τ ]n[〈M2(r, t )〉τ ]m =

= γ [〈M1(r, t )〉τ ]n · [1− 〈M1(r, t )〉τ − 〈M3(r, t )〉τ ]m,
(15)

де γ = α/β. Отриманий зв’язок разом iз (11) дозволяє
виразити 〈Mn〉τ через M total

1 (r, t) (або M total
2 (r, t)).

Для скорочення запису надалi вводиться позначення
〈Mn〉τ ≡ Gn(M total

1 ). Як наслiдок, система рiвнянь
(10) перетворюється на вигляд

∂M total
n

∂ t′
+ div [Dtotal

n (M total
n )∇M total

n ] = 0,

(n = 1, 2 ), (16)

де функцiю Dtotal
n (M total

n ) може бути знайдено в явно-
му виглядi в межах заданої моделi хiмiчних реакцiй
(джерел Sn) i нелiнiйних потокiв (коефiцiєнти dnm).
Для потрiйної системи, що описується джерелами (6),
отримуємо ефективний коефiцiєнт дифузiї у виглядi,
придатному для подальших чисельних розрахункiв:

Def(M total
1 )=

(d12−q11G3)+Φ0 ·(η1d23+q11G1)
1+η1 ·Φ0

. (17)

Тут позначено

Φ0 ≡ Φ0(M total
1 ) =

=
(
n
G3

G1
−m G3

1−G1 −G3

)(
1 +m

G3

1−G1 −G3

)−1

.

(18)

Ще раз звертаємо увагу на те, що можливiсть перехо-
ду до розгляду повiльної (дифузiйної) динамiки по-
в’язана iз тим, що функцiї M total

1 , M total
2 є iнтегралом

руху для швидких (хiмiчних) процесiв. Iншими сло-
вами, останнi залежать тiльки вiд “повiльного” часу.
Внаслiдок цього знак штриха бiля t надалi будемо
опускати.

Особливостi функцiональної залежностi
Def(M total

1 ) визначаються параметрами αn, βn,
dnm, ΔVn. Типовi форми його концентрацiйної
залежностi показано на рис. 1. Поведiнка Def(M total

1 )
суттєво залежить вiд типу комплексiв XnY m. Не-
важко перевiрити, що при n ≥ 2, m = 1 в областi
гранично малих концентрацiй M total

1 → 0 величи-
на Def(0) = d12, а при n = 1, m ≥ 2 коефiцiєнт
Def(1) = d12 при концентрацiї M total

1 → 1. При
деяких спiввiдношеннях мiж параметрами системи
утворюються екстремуми функцiї Def(M). Вiдноснi
величини i положення останнiх можуть бути ви-
користанi для знаходження якiсних характеристик
комплексiв.

Дифузiю етилового спирту у водних розчинах до-
слiджували у багатьох роботах [14–17]. Надалi будемо
орiєнтуватися на роботу [14], в якiй дифузiю вивча-
ли в умовах стабiлiзацiї температурного режиму. Як
видно з рис. 2, коефiцiєнт дифузiї спирту має немо-
нотонну залежнiсть iз глибоким мiнiмумом в областi
40–60% (до ∼ 30% вiд максимального значення Def).

У результатi чисельних розрахункiв було знайде-
но оптимальнi значення параметрiв, що характери-
зують процеси дифузiї у сумiшi “етиловий спирт–
вода”: n = 2, 5,m = 1, d′12 = 1, 00, d′13 = 0, 90, d′23 =
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Рис. 1. Типовi форми концентрацiйної залежностi коефiцiєнта
дифузiї бiнарної сумiшi в рамках моделi {X,XnY m, Y }: 1 –
n = 1, m = 3, d12 = 0, 1, d13 = 0, 1, d23 = 1, η = 0, 25, γ = 1; 2
– n = 3, m = 3, d12 = 0, 4, d13 = 0, 8, d23 = 0, 2, η = 0, 75, γ =

100; 3 – n = 1, m = 1, d12 = 0, 5, d13 = 2, 0, d23 = 0, 5, η =

0, 5, γ = 1; 4 – n = 3, m = 3, d12 = 0, 6, d13 = 0, 7, d23 =

1, 1, η = 0, 5, γ = 100. dnm – компоненти матрицi дифузiї

0, 05, γ = 65, η1 = 0, 78 (нормування коефiцiєнтiв
матрицi дифузiї ведуть за значенням Def(0), тобто
d′nm = dnm/Def(0)). Знайшовши коефiцiєнт η1 i при-
пускаючи, що спирт5 поводить себе як мономолеку-
лярна речовина (S1), знаходимо

ΔVW =
(

1− η1
η1

)
ΔVS ∼= 92(Å)3. (19)

Останнє значення найбiльш близьке до об’єму, що йо-
го займає комплекс6 iз трьох молекул води ΔV (c)

W =
3ΔV (1)

W = 90(Å)3. Тому можна припустити, що в на-
шому випадку Y 1 = W3. Вiдзначимо, що за дани-
ми [21, 22] частинки води, якi перемiщуються у про-
цесi дифузiї (“the diffusing water particle”), є агрега-
тами з трьох (в середньому) молекул води (триме-
ри).

Таким чином, виходить, що усереднений (ефектив-
ний) комплекс гiдрату етилового спирту має вигляд,
близький до 〈S3W3〉. За даними [14, 15] в областi се-
реднiх та високих концентрацiй головну роль вiдiгра-
ють гiдрати S1W3 та S3W1. Отриманi у результатi на-
ших розрахункiв данi свiдчать про те, що структура

5 Введено такi скорочення: S ≡ spirtus, W ≡ water. Нижнi
iндекси – кiлькiсть вiдповiдних молекул.

6 Величини об’ємiв взято iз [17].
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Рис. 2. Концентрацiйна залежнiсть вiдносного коефiцiєнта ди-
фузiї етилового спирту у водi. Точки – данi експерименту [6],
суцiльна крива – теоретичний розрахунок. Вiдповiдно до [6]
ефективний коефiцiєнт дифузiї для нескiнченно розбавленого
розчину Def(0) = 1, 2 · 10−9m2/s

“ефективного гiдрату” належить до того ж типу, що
i структури реальних гiдратiв7.

Незважаючи на суттєву спрощенiсть моделi порiв-
няно iз реальним випадком (вiдомо, що в сумiшi
“вода–спирт” утворюється багато рiзних комплексiв
гiдрату спирту [15, 23]), головнi якiснi особливостi
вимiряного та розрахованого ефективного коефiцiєн-
та дифузiї збiгаються. Пiдкреслимо, що числа n,m
у нашому випадку характеризують середнi значення
вiдповiдних молекулярних одиниць у молекулi “ефе-
ктивного” гiдрату спирту. Для бiльш точних розра-
хункiв потрiбно враховувати наявнiсть рiзних типiв
комплексiв у сумiшi.

Нагадаємо ще раз, що ми орiєнтуємось на експе-
рименти8, де вимiрюються значення загальної кон-
центрацiї речовини 1 (як у вiльному, так i в хiмiчно
зв’язаному станах). На рис. 3 проiлюстровано зале-
жнiсть Mp, (p = 1, 2, 3) вiд M total

1 при вказаних вище
значеннях параметрiв речовин. Як бачимо, кiлькiсть
гiдратiв (комплексiв типу XnY m – речовина 3) має
максимум при загальнiй концентрацiї спирту ≈ 70%9.

7 Вiдомi спиртовi гiдрати, наприклад, типу S1W12, але бiль-
шiсть iз них – нестiйкi утворення. Тому можна припускати,
що дифундують стiйкi гiдрати та “осколки” нестiйких гiдра-
тiв.

8 Наприклад, методом випаровування, оптичного поглинання
на частотах внутрiшнiх оболонок (що не змiнюються у про-
цесi хiмiчних реакцiй) тощо.

9 Цiкаво, що так званий “медичний спирт” (розчин iз найбiль-
шою дезiнфiкуючою дiєю) має таку саму долю спирту.
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Рис. 3. Залежнiсть перенормованих концентрацiй M1, M2 i M3

вiд Mtotal
1 (тобто повного вмiсту речовини 1 у сумiшi). Цифри

бiля кривих – номери компонент сумiшi. Параметри системи
такi ж, як i для рис. 2

Коефiцiєнт γ, що являє собою вiдношення швидко-
стей утворення/розпаду комплексiв, взагалi кажучи,
може бути отриманий iз незалежних експериментiв
[11–13].

Внаслiдок того, що сумiш “етиловий спирт–вода”
насправдi є не бiнарною, а потрiйною (при змiшуван-
нi виникають новi сполуки – гiдрати спирту), транс-
портнi властивостi системи визначаються трьома ко-
ефiцiєнтами d12, d13, d23. Останнi можуть розгляда-
тися як звичайнi коефiцiєнти дифузiї в умовах на-
явностi тiльки двох (iз трьох можливих) компонент.
Реально такi умови реалiзувати, мабуть, неможли-
во, але i бiльш простий опис (наприклад, iз меншою
кiлькiстю параметрiв) також неможливий через скла-
днiсть системи, що розглядається.

Наприкiнцi пiдкреслимо, що рiвняння масоперене-
сення (10) не залежать вiд конкретизацiї нелiнiйних
потокiв (2) i функцiй джерел (6). Внаслiдок iнерцiй-
ностi вимiрювальної апаратури характеристики си-
стеми, що реєструються приладами, усереднюються.
Так, повний потiк речовини n може бути подано у
виглядi

〈jtotaln 〉τ ∼= −Deff
n (M total

n )∇M total
n (20)

для будь-яких молекулярних рiдин, в яких характе-
ристичний час хiмiчних реакцiй малий порiвняно iз
часом дифузiйного змiщення. Таким чином, “фiков-
ський” коефiцiєнт дифузiї Deff

n (M total
1 ) можна ввести

не завжди, а лише тодi, коли виконується указана ви-
ще умова.

Автори щиро дякують С. Лук’янцю, який указав
на необхiднiсть дослiдження рiвняння неперервностi
для M total

n , та за плiднi дискусiї i велику допомогу в
роботi.

ДОДАТОК А

В загальному випадку нелiнiйна залежнiсть (3) вiдносно Mn

узгоджується iз умовою рiвноваги Mi(r, t → ∞)/Mj(r, t →
∞) = const у неоднорiдному середовищi10. Дiйсно, градiєнт

∇
(
M∞i
M∞j

)
=
M∞i ∇M∞j −M∞j ∇M∞i(

M∞j

)2
= 0,

(M∞n ≡Mn (r, t→∞)) (A-1)

може перетворюватися на нуль лише за умови рiвностi нулю
чисельника (4). При цьому як видно iз (3), потiк зупиняється:
j i (r, t→∞) = 0. У частковому випадку однорiдних середо-
вищ умова рiвноваги спрощується i переходить до звичайного
вигляду: Mi(r, t→∞) = const.

Проте випадок двох невзаємодiючих молекулярних рiдин є
виключенням. Дiйсно, коли M3 = 0, то умова збереження об’-
єму

M1 +M2 = 1. (A-2)

Звiдси маємо

M2 = 1−M1, ∇M2 = −∇M1. (A-3)

Пiдставляючи (А-2) в (3)

j1 = d12 [M1(−∇M1)− (1−M2)∇M1] (A-4)

i враховуючи (А-3), отримуємо стандартне дифузiйне рiвняння
у формi Фiка:

j1 = −d12∇M1 (A-5)

iз сталим коефiцiєнтом дифузiї d12. Якщо кожна молекула ре-
човини 1 займає об’єм ΔV1, то iз (А-5) випливає

J1 = −D0
F∇N1, (A-6)

де J1 = j1/ΔV1 – кiлькiсть частинок (молекул) типу 1, що пере-
тинають одиницю поверхнi в одиницю часу, а N1 = M1/ΔV1 –
концентрацiя цих частинок. Як бачимо, у випадку хiмiчно iнер-
тних компонент сумiшi коефiцiєнт d12 збiгається iз звичайним
коефiцiєнтом дифузiї Фiка D0

F = d12.

ДОДАТОК Б

Розглянемо реакцiю

nA+mB → C. (Б-1)

Речовинi A вiдповiдає iндекс 1, речовинi B – iндекс 2, речовинi
C – iндекс 3. Нехай ΔVi – об’єм молекули “i”. Для “молекуляр-
них комплексiв”

ΔV3 = nΔV1 +mΔV2. (Б-2)

10 Особливо показовими є випадки неоднорiдних середовищ iз
наповнювачами.
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Тодi “доля” речовини 1 в молекулi 3:

η1 =
nΔV1

nΔV1 +mΔV2
. (Б-3)

Розглянемо похiдну ∂Mtot
1 /∂t i використаємо (2):

∂Mtot
1

∂ t
=
∂M1

∂ t
+ η1

∂M3

∂ t
= (S1 + η1S3)− div (j1 + η1j3) (Б-4)

або з урахуванням (8)

∂Mtot
1

∂ t
+ div jtot1 = F1, F1 = S1 + η1S3. (Б-5)

Реакцiї (Б-1) вiдповiдають такi функцiї джерел:

S1 = −nΔV1f0, S2 = −mΔV2f0, S3 = +ΔV3f0, (Б-6)

де

f0 = α0M
n
1 M

m
2 − β0M3. (Б-7)

Тут α0 пропорцiйна швидкостi реакцiї синтезу, а β0 – швид-
костi реакцiї розпаду молекул C. Пiдставляючи (Б-6) у (Б-5),
отримуємо F1 = 0. При цьому рiвняння неперервностi (10) вже
не залежить вiд “функцiй джерел” Sn.
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ВЗАИМОДИФФУЗИЯ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
ЭТИЛОВОГО СПИРТА

В.В. Обуховский, В.В. Никонова

Р е з ю м е

Рассмотрено взаимодиффузию в многокомпонентных жидких
системах при протекании химических реакций. Использована
предложенная в работах [8, 9] нелинейная модификация закона
диффузии Фика. Для смеси “этиловый спирт–вода” теоретиче-
ски проанализирована зависимость коэффициента диффузии
Def от содержания спирта. Показано, что для объяснения эк-
спериментально зафиксированных немонотонностей зависимо-
стиDef от концентрации спирта в растворе (наличие минимума
диффузии в области 40–60 объемных процентов спирта) нужно
учитывать образование в смеси молекулярных комплексов (ги-
дратов спирта).

INTERDIFFUSION IN WATER SOLUTIONS
OF ETHYL ALCOHOL

V.V. Obukhovsky, V.V. Nikonova

Taras Shevchenko National University of Kyiv
(64, Volodymyrska Str., Kyiv 01033, Ukraine;
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S u m m a r y

The interdiffusion in multicomponent liquids under influence of

chemical reactions has been studied. A nonlinear modification of

Fick’s law of diffusion [8, 9] is used. The concentration dependence

of the diffusion coefficient Deff for solutions “ethyl alcohol + wa-

ter” is analyzed. It has been shown that the creation of molecular

complexes (alcohol hydrates) should be taken into account in order

to explain the non-monotonic experimental dependence of Deff on

the alcohol concentration in solution (at 40÷ 60% of alcohol, the

minimum of the coefficient of diffusion is realized).
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