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1. Wstęp. 
Celem mojej pracy magisterskiej jest badanie struktur powstających w 

wodnych roztworach nieelektrolitów. Do badań wybrano dwa alkohole 
monohydroksylowe: metylowy i etylowy. Cząsteczki tych alkoholi, ze 
względu na swoją budowę i niewielkie rozmiary, mogą być uważane za 
pewnego rodzaju analogi cząsteczki wody, w których jeden z wodorów 
zostaje zastąpiony jedną lub dwiema grupami węglowodorowymi. Z uwagi na 
to podobieństwo, są one interesującym obiektem badań z punktu widzenia 
oddziaływań z wodą. 

Badanie struktur powstających w cieczach jest dosyć skomplikowane. 
Samo pojęcie „struktury cieczy” nie jest zupełnie oczywiste, i wymaga 
pewnego wyjaśnienia. W zasadzie strukturę definiuje się przez podanie 
współrzędnych atomów lub cząsteczek i zawiera ona element okresowości. 
Natomiast ciecz charakteryzuje się bezładną dyfuzją cząsteczek i brakiem 
okresowości w uporządkowaniu. Stanu ciekłego nie można więc opisać 
zbiorem współrzędnych cząsteczek. Na podstawie badań dyfrakcji promieni 
rentgenowskich, którym poddano cienkie warstwy cieczy (np. wody, ciekłego 
argonu) stwierdzono, że istnieje w nich krótko zasięgowe uporządkowanie. 
Zasięg tego uporządkowania nie przekracza jednak trzech średnic cząsteczki 
cieczy.  

W roztworach wodnych może dochodzić do procesów, które ogólnie 
nazywa się hydratacją. Terminem tym określa się różne oddziaływania 
pomiędzy cząsteczkami wody, a cząsteczkami substancji rozpuszczonej. W 
wyniku tego oddziaływania mogą powstawać struktury o znacznie większych 
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rozmiarach niż w czystej wodzie. W wodnych roztworach elektrolitów wokół 
występujących tam jonów powstają tzw. hydraty jonowe. W wodnych 
roztworach nieelektrolitów które mają charakter hydrofobowy, mogą 
powstawać hydraty klatratowe. Natomiast przy współudziale substancji 
hydrofilowych powstają układy, w których cząsteczki wody łączą się z 
cząsteczkami substancji rozpuszczonej. 

Jedną z makroskopowych wielkości, która odróżnia struktury hydratów 
od czystej wody i niezwiązanych cząsteczek substancji rozpuszczonej jest 
ściśliwość roztworu. Można ją wyznaczyć w eksperymencie akustycznym.  

Część teoretyczna niniejszej pracy zawiera wprowadzenie dotyczące 
dwóch wielkości, których mierzenie jest istotą eksperymentów akustycznych, 
a więc absorpcji i prędkości propagacji fal sprężystych. W części tej 
scharakteryzowano również sam ośrodek, jakim są wodne roztwory 
nieelektrolitów i przedstawiono najistotniejsze elementy teorii pana Harumi 
Endo, która jest podstawą interpretacji wyników doświadczenia. 

Eksperymentalna część mojej pracy polegała na wyznaczeniu 
ściśliwości adiabatycznej wodnych roztworów metanolu i etanolu w całym 
zakresie stężeń dla temperatur 15, 20, 25, 30 i 35°C. Pomiary zagęszczono w 
tych zakresach stężeń, dla których oczekiwano tworzenia się struktur w 
roztworach. W części doświadczalnej zawarto opis samego eksperymentu i 
urządzeń pomiarowych. Ponadto zebrano wyniki pomiarów i przedstawiono 
ich dyskusję.  
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2. Akustyczne badania roztworów wodnych 

2.1. Absorpcja fal ultradźwiękowych 
Prowadząc badania rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w cieczach 

nie można pominąć zagadnienia osłabiania fal w ośrodku rzeczywistym. Jest 
kilka przyczyn, dla których fale sprężyste ulegają temu osłabieniu. Pierwszą z 
nich jest fakt nieodwracalności rzeczywistych procesów akustycznych 
objawiający się jako absorpcja fali. Polega ona na zmniejszaniu się amplitudy 
wzdłuż drogi rozchodzenia się fali sprężystej, co jest jednoznaczne ze 
zmniejszaniem się energii fali. Drugą przyczyną tłumienia może być 
niejednorodność ośrodków rzeczywistych, której towarzyszą efekty 
rozpraszania i dyfrakcji fal. Trzecim czynnikiem jest fakt, że w zakresie 
ultradźwiękowym amplitudy fal są duże. Występują wtedy tzw. procesy 
nieliniowe, które polegają na zniekształceniu postaci fali oraz wytworzeniu 
ciśnienia promieniowania fali. 

W wodnych roztworach nieelektrolitów nie występują 
niejednorodności, na których mogłyby wystąpić rozproszenie lub ugięcie fali 
dźwiękowej. Z uwagi na krótką drogę akustyczną, wynoszącą zaledwie kilka 
centymetrów, nie występują też procesy nieliniowe. Z tych powodów w 
niniejszym rozdziale omówiony będzie dokładniej tylko jeden z trzech 
czynników a mianowicie absorpcja fal sprężystych.  

Jedną z przyczyn absorpcji jest lepkość ośrodka. Wpływ lepkości na 
propagację fal dźwiękowych po raz pierwszy obliczył Stokes w latach 1845-
51 [18]. Wkład do współczynnika absorpcji pochodzący od lepkości 
ścinającej ηS ma postać: 
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gdzie: 
ρ – gęstość ośrodka 
c – prędkość propagacji fali 
ηS – współczynnik lepkości ścinającej 
f – częstotliwość fali sprężystej 

W wyprowadzeniu tej zależności Stokes założył, że straty 
spowodowane lepkością były nieobecne w ruchu jednolitych zgęszczeń. 
Przyjęto więc lepkość objętościową ηV równą zero. Teraz wiadomo, iż w 
ogólności założenie to nie jest słuszne, a włączenie lepkości objętościowej w 
równaniach hydrodynamicznych prowadzi do całkowitego wkładu lepkości: 
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gdzie: 
αη – współczynnik absorpcji pochodzący od lepkości (ścinającej i 

objętościowej) 
ηV – współczynnik lepkości objętościowej 

Całkowity współczynnik lepkości η wynosi: 

VS ηηη +=
3
4      (2.1.3) 

Część współczynnika tłumienia dźwięku pochodzącą od 
przewodnictwa cieplnego αK obliczył Kirchoff w 1868 roku [18]. 
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gdzie: 
K – współczynnik przewodnictwa cieplnego 
cV – ciepło właściwe przy stałej objętości 
cp – ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu 

Możemy więc określić współczynnik tłumienia α pochodzący od 
lepkości i od przewodnictwa cieplnego jako sumę: 
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gdzie współczynnik lepkości η dany jest wzorem (2.1.3).  
Jednak absorpcja określana jako klasyczna αklas dana jest sumą równań 

(2.1.1) oraz (2.1.4), nie zawiera ona członu pochodzącego od lepkości 
objętościowej: 
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Wzór ten nazywa się wzorem Stokesa-Kirchoffa. Z uwagi na to, że w myśl 
klasycznej teorii absorpcji współczynnik absorpcji α jest proporcjonalny do 
kwadratu częstotliwości, wprowadza się współczynnik α’: 

2f
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α =′      (2.1.7) 

Dla absorpcji klasycznej możemy napisać: 
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Ta wielkość (α/f2) jest ważnym elementem w analizie wyników 
uzyskanych z pomiarów absorpcji akustycznej, i dla danych cieczy w stałej 
temperaturze i ciśnieniu jest stała. W literaturze często oznacza się ją literą B: 

(α/f2)klas = constant = B    (2.1.9) 
Różnica pomiędzy zmierzonym współczynnikiem absorpcji α i 

współczynnikiem absorpcji klasycznej reprezentuje wszystkie nadwyżki 
absorpcji, które spowodowane są dodatkowymi efektami, innymi niż lepkość 
ścinająca i przewodnictwo termiczne. Zwykle jest nazywana absorpcją 
nadmiarową (excess) lub relaksacyjną [15]: 
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lub: 
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Wyniki pomiarów absorpcji ultradźwiękowej pokazują, że większość 
cieczy, włączając w to ciekłe metale wykazuje ściśliwość objętościową. Za 
nadmierną absorpcję, a więc również za lepkość objętościową mogą być 
odpowiedzialne różne mechanizmy. Obecnie uważa się, że wszystkie one 
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mają naturę relaksacyjną. 
Aby wyjaśnić procesy relaksacji akustycznej w nieelektrolitycznych 

roztworach wodnych przedstawimy model mechanizmu absorpcji dźwięku 
[7]. Podstawą tego modelu jest to, że fale dźwiękowe zmieniają 
równowagowy rozkład fluktuacji zgęszczeń, oraz zanik fluktuacji postępujący 
zgodnie z równaniem dyfuzji, ukazującym oddziaływania hydrofobowe. 
Konwencjonalne spojrzenie na oddziaływania hydrofobowe opiera się na 
prostym obrazie, w którym substancje rozpuszczone są dyfuzyjnie 
przenoszone od nieskończonej separacji do bliskiego dystansu i następnie ma 
miejsce reakcja zachodząca z czasem relaksacji τ0. Równanie różniczkowe 
opisujące ten proces ma postać: 

( ) ( )trD
t

tr ,1,

0

2 r
r

ψ
τ 








−∇=

∂
∂Ψ     (2.1.12) 

gdzie ( )tr ,rψ  jest funkcją stanu, np. stężeniem roztworu w punkcie rr  i czasie 
t, natomiast D jest współczynnikiem dyfuzji wzajemnej. Przyjęto tutaj, że 
proces dyfuzji jest niezależny od procesów reakcji chemicznych. 

Wyniki relaksacyjnej absorpcji dźwięku są wyrażane przy pomocy 
dwóch czasów relaksacji, to jest czasu dyfuzyjnego (τm) dla maksimum 
Fourierowskiej składowej fluktuacji stężeń (qm), oraz czasu reakcji 
chemicznej (τ0). Czas dyfuzyjny jest czasem dopóki cząsteczki substancji 
rozpuszczonej biegną naprzeciw siebie: 

0
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m Dq

     (2.1.13) 

W obliczeniach absorpcji dźwięku można przyjąć, że c π c0, ponieważ 
dyspersja dźwięku w nieelektrolitycznych roztworach wodnych jest w 
rzeczywistości zaniedbywalnie mała, gdzie c to prędkość dźwięku, natomiast 
c0 jest prędkością dźwięku o częstości mniejszej od częstości dla której 
obserwujemy proces relaksacyjny. Absorpcję i dyspersję dźwięku można 
wyrazić przy pomocy zespolonej ściśliwości β(ω) [4]: 

β(ω) = β’(ω) + iβ’’(ω)    (2.1.14) 
Absorpcja nadmiarowa jest zależna od urojonego współczynnika 

ściśliwości β’’(ω): 
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oraz: 
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gdzie β’’(ω) jest urojoną częścią ściśliwości zespolonej, q jest liczbą falową, 
ω = 2πf, ρ to gęstość, natomiast σ jest długością korelacji, która może być 
określona ze związków termodynamicznych dla roztworów podwójnych.  

Eksperymentalnie uzyskane wartości absorpcji dźwięku (α/f2) można 
wyrazić przy pomocy wyrażenia: 

B
ff

e +







=








22

αα     (2.1.17) 

gdzie B jest absorpcją klasyczną. Najlepsze dopasowanie danych 
eksperymentalnych (α/f2) do zależności wyznaczonej teoretycznie pozwala 
równocześnie wyznaczyć parametry dopasowania qm, τ0 i βr [7].  



 10

2.2. Prędkość propagacji i jej powiązanie z 
makroskopowymi własnościami ośrodka 

Rozwiązując zagadnienie przemieszczania się zgęszczenia w ośrodku 
ciągłym otrzymamy zależności na prędkości propagacji fali poprzecznej cl i 
podłużnej ct: 

ρ
µλ 2+

=lc     (2.2.1) 

oraz: 

ρ
µ

=tc      (2.2.2) 

gdzie λ oraz µ są współczynnikami Lamé’go i oznaczają: λ – sprężystość 
objętościową, natomiast µ – sprężystość postaci, ρ to gęstość ośrodka. Dla 
cieczy sprężystość postaci nie występuje, mamy więc µ =0. Dalej mówiąc o 
prędkości propagacji fali dźwiękowej będziemy mieli na myśli prędkość 
podłużną, i będziemy ją oznaczać literą c (bez indeksu). 

Przy założeniu, że spełnione jest prawo Hooke’a otrzymujemy: 

ρ
ρλ

d
dp

=      (2.2.3) 

gdzie p oznacza ciśnienie. 
Uwzględniając powyższe otrzymujemy dla cieczy wzór na prędkość 

propagacji fali c: 

ρd
dpc =      (2.2.4) 

Ściśliwość β ogólnie definiuje się jako: 

dp
dV

V
1

−=β      (2.2.5) 

tutaj V oznacza objętość. 
Uwzględniając, że V = m/ρ , możemy napisać: 

dp
dρ

ρ
β

1
=      (2.2.6) 

Newton uważał, że propagowanie się fali dźwiękowej jest procesem 
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izotermicznym. Przy tym założeniu, z równania izotermy pV = const., 
różniczkując otrzymamy: 

pdV + Vdp = 0 
Stąd, po krótkich przekształceniach: 

pdp
dV

V
11

=−  

Więc ściśliwość izotermiczną βiz możemy przedstawić wzorem: 

piz
1

=β      (2.2.7) 

Od czasów Laplace’a uważa się, że fala sprężysta propaguje się 
adiabatycznie. Wychodząc z równania adiabaty pVk = const, otrzymamy: 

Vkdp + pkVk-1dV = 0 
gdzie k oznacza stosunek ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu cp do 
ciepła właściwego przy stałej objętości cV. Po przekształceniach mamy: 

kpdp
dV

V
11

=−  

Wzór na ściśliwość adiabatyczną możemy zapisać: 

kpad
1

=β      (2.2.8) 

Korzystając z równań (2.2.4) i (2.2.6) możemy napisać wzór Laplace’a 
w postaci: 

2
1
cad ρ

β =      (2.2.9) 

Jest to bardzo istotna zależność, gdyż wykonanie pomiarów prędkości 
propagacji fal ultradźwiękowych i gęstości roztworów pozwoli nam 
wyznaczyć ściśliwość adiabatyczną w różnych stężeniach i temperaturach.  

Znając ściśliwość adiabatyczną βad i mierząc metodą statystyczną 
ściśliwość izotermiczną βiz możemy wyznaczyć wartość k [19]:  

ad

iz

V

p

c
c

k
β
β

==     (2.2.10) 
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2.3. Ściśliwość adiabatyczna nieelektrolitycznych 
roztworów wodnych 

Z wielu przeprowadzonych badań wodnych roztworów nieelektrolitów 
wynika, że wykresy izoterm ściśliwości adiabatycznej βad

  w funkcji stężenia 
charakteryzują się wspólnym punktem przecięcia. Punkt ten został przypisany 
przez Endo tworzeniu się struktur klatratopodobnych. [5, 6] Założył on, że 
stężenie odpowiadające zerowemu współczynnikowi temperaturowemu 
ściśliwości adiabatycznej (2.3.1) odpowiada stężeniu ciekłych hydratów 
klatratowych. 

0=
∂

∂
T
adβ

     (2.3.1) 

Wynika to z faktu, iż statystyczną ściśliwość adiabatyczną cieczy βad, 
uzyskaną z eksperymentu ultradźwiękowego, można wyrazić jako sumę 
ściśliwości natychmiastowej β∞, oraz ściśliwości strukturalnej βstr. Ściśliwość 
adiabatyczną można więc zapisać: 

βad = β∞ + βstr      (2.3.2) 
W przypadku wody i wodnych roztworów nieelektrolitów przyjmuje 

się, że ściśliwość strukturalna związana jest z reorganizacją struktury 
molekularnej (orientacyjnej i położeniowej), której towarzyszy rozrywanie 
międzycząsteczkowych wiązań wodorowych w wyniku periodycznych zmian 
ciśnienia i temperatury na drodze rozchodzenia się fali ultradźwiękowej. 
Ściśliwość chwilowa β∞, wynika ze zmiany odległości 
międzycząsteczkowych i ewentualnie ściśliwości własnej cząsteczek. 
Pochodną ściśliwości adiabatycznej po temperaturze możemy przedstawić: 

dT
d

dT
d

dT
d strad βββ

+= ∞     (2.3.3) 

Zgodnie z Endo, w punkcie przecięcia izoterm ściśliwości 
adiabatycznej, strukturę cieczy opisuje albo struktura podobna do któregoś ze 
znanych klatratów stałych (patrz rozdział 2.5.), albo inne podobne struktury 
pseudoklatratowe, zawierające cząsteczki substancji rozpuszczonej, 
rozmieszczone w strukturze czystej wody. Harumi Endo zaproponował 
nazwać te struktury ciekłym hydratem klatratowym (liquid clathrate hydrate). 

Z założeń teorii Endo wynika, że za temperaturowe zmiany ściśliwości 
odpowiedzialne są jej składowe chwilowa i strukturalna jak na rysunku 1 
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schemat (a). 
 

  (a) (b)

0          0

 0        µc
β  µ        0      µc

β µ

 (c)

          0
0     µc

β µ  
Rys. 1. Zależności ściśliwości adiabatycznej, jej składowych  
strukturalnej i chwilowej, oraz ich pochodnych od stężenia 

(a) ········· dβ∞/dT,  ─ · ─ dβstr/dT 
(b) ─── dβ/dT.  Tutaj dβ/dT = dβstr/dT + dβ∞/dT 
(c) ─── β,  ─ · ─ βstr, ········· β∞.  Tutaj β = βstr + β∞. 

 
Schemat (b) przedstawia teoretyczną zależność pochodnej ściśliwości 

po temperaturze dβad/dT w funkcji stężenia. Natomiast schemat (c) 
przedstawia udział ściśliwości chwilowej i strukturalnej w sumarycznej 
ściśliwości adiabatycznej wykreślonej w funkcji stężenia [5]. 

Obserwowany dla roztworów wodnych o cząsteczkach niepolarnych, 
lub posiadających duże fragmenty niepolarne wspólny punkt przecięcia 
izoterm współczynnika ściśliwości adiabatycznej może wynikać z 
następujących przyczyn: 
− równoczesnego zaniku zależności temperaturowych ściśliwości 

natychmiastowej i strukturalnej βstr (T) = const  i  β∞(T) = const  albo 
− kompensacji efektów związanych ze zmianami ściśliwości 

natychmiastowej i strukturalnej βstr (T) = - β∞(T)  
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Wyniki precyzyjnych pomiarów prędkości propagacji fali 
ultradźwiękowej i gęstości roztworów (W. Marczak, R. Manikowski, S. 
Ernst) pozwoliły stwierdzić, że niezależność ściśliwości od temperatury ma 
jedynie przybliżony charakter i jest raczej wynikiem kompensacji zmian 
temperaturowych, nie zaś ich równoczesnej niezależności od temperatury.[17] 
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2.4. Wiązanie wodorowe 
Wiązania wodorowe są istotnym elementem do zrozumienia własności 

wody i jej roztworów. Nazwa „wiązanie wodorowe” określa specyficzne 
oddziaływanie pomiędzy dwiema cząsteczkami, z których jedna posiada 
kowalencyjnie związany proton R-X-H, jest więc donorem wiązania 
wodorowego, natomiast druga postaci Y-R jest akceptorem wiązania. Proton 
związany z atomem X tworzy dodatkowe wiązanie z atomem Y. Atomy X i Y 
są pierwiastkami o wyższej elektroujemności w porównaniu do atomu 
wodoru i mogą to być między innymi C, N, O, P, S, F, Cl, Br, I. Dla 
uproszczenia zapisu cząsteczkę protonodonora oznacza się jako A-H, 
natomiast cząsteczkę protonoakceptora jako B. Powstały kompleks z 
wiązaniem wodorowym przyjęto oznaczać A-H···B. 

Jednymi z najistotniejszych atomów biorących udział w wiązaniu 
wodorowym są atomy tlenu. W badanych przeze mnie alkoholach jak i w 
wodzie powstają kompleksy O-H···O. Długości i energie wiązań 
wodorowych w takich kompleksach przedstawiono w tabeli 1 [3]: 

 
Wiązanie wodorowe dO···O [Å] ∆H [kJ/mol] 
Słabe 
Średnie 
Mocne 

> 2,70 
2,70 – 2,60 
2,60 – 2,40 

< 20 
20 – 33 

> 33 
Tabela 1. Długość dO···O i energia wiązania wodorowego ∆H  

w kompleksach typu O-H···O 
 

Energia wiązań wodorowych wynosi średnio 13 – 42 kJ/mol i jest 
około 10 razy mniejsza od energii typowych wiązań kowalencyjnych, dla 
których energia dysocjacji wynosi 210 – 420 kJ/mol. W porównaniu z 
oddziaływaniami typu Van der Waalsa wiązania wodorowe są około 10 razy 
silniejsze. 

Wiązania wodorowe są silnie kierunkowe, to znaczy, że wiązanie 
chemiczne zawierające donor wiązania wodorowego, wodór lub deuter, dąży 
do przyjęcia takiego kierunku, aby wskazywać położenie atomu 
elektroujemnego [1]. Liniowe wiązanie wodorowe jest więc najtrwalszą 
formą oddziaływania. Wydaje się jednak, że niewielkie zgięcie wiązania 
wodorowego (<25º) powoduje niewielką zmianę całkowitej energii 
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kompleksu, więc w ciekłej wodzie istnieje możliwość występowania zgiętych 
wiązań wodorowych [9].  

Istotną cechą wiązania wodorowego jest jego kooperatywny charakter. 
Utworzenie wiązania wodorowego przez dwie cząsteczki wody prowadzi do 
takiej zmiany w rozkładzie ładunku w tych cząsteczkach, że molekuła będąca 
akceptorem wiązania staje się silniejszym donorem wodoru niż molekuła 
swobodna. 

Molekuła wody posiada dwa atomy wodoru, które mogą być donorami 
wiązania wodorowego i dwie wolne pary elektronowe atomu tlenu, które 
mogą być akceptorami wiązania. Oznacza to, zdolność do tworzenia przez 
jedną cząsteczkę wody czterech wiązań wodorowych. Dzieje się tak w 
strukturze zwykłego lodu heksagonalnego. W lodzie tym każda molekuła 
wody ma czterech najbliższych sąsiadów, z którymi połączona jest 
wiązaniami wodorowymi. wiązania te mają lokalną strukturę tetraedryczną. 

Zasadniczo tetraedryczna koordynacja najbliższych sąsiadów molekuł 
wody występuje również w stanie ciekłym. Ustalono to na podstawie badań 
nad rozpraszaniem promieni rentgenowskich i neutronów. Badania te 
pokazały także, że to uporządkowanie staje się słabe już w drugiej warstwie 
koordynacyjnej. Zastosowanie technik symulacji komputerowej jak i innych 
metod pozwoliło stwierdzić, że ciekła woda przedstawia się jako 
przypadkowa trójwymiarowa siatka wiązań wodorowych ze znaczną ilością 
wiązań zniekształconych lub zerwanych, ale z silnie zaznaczoną preferencją 
lokalnej symetrii tetraedrycznej. Taki charakter lokalnej struktury jest 
zachowany w całym zakresie temperatur istnienia fazy ciekłej wody. 
Populacja swobodnych cząsteczek jest znikoma, istnieje natomiast znaczna 
ilość „krótko żyjących” wielokątów lub wielościanów, utworzonych przez 
powiązanie wiązaniami wodorowymi molekuł wody. Najczęściej wielokąty 
takie są tworzone przez pięć cząsteczek wody, co jest charakterystyczne dla 
hydratów klatratowych, lub przez sześć cząsteczek wody jak w strukturze 
lodu.[1] 

Asocjacji ulegają również alkohole tworząc asocjaty liniowe, które 
schematycznie pokazane są na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Asocjacja alkoholi 



 17

2.5. Struktury hydratów klatratowych 
Już w latach czterdziestych Frank sugerował możliwość tworzenia się 

struktur klatratowych przy udziale substancji hydrofobowych lub 
hydrofilowych [8]. Niedługo później Frost stwierdził tworzenie się hydratów 
gazowych [10]. 

Powstawanie struktur klatratowych polega na tym, że molekuła 
organiczna zajmuje miejsce w luce wytworzonej przez szkielet konstrukcyjny 
wody (struktura klatratowa). Cząsteczka uwięziona wewnątrz klatratu 
stabilizuje jego strukturę poprzez zmniejszenie energii translacyjnej 
cząsteczek. Taki efekt stabilizacyjny opisywany jest za pomocą modelu gość - 
gospodarz. Luki te w czystej wodzie mogą być częściowo zajmowane przez 
monomeryczne molekuły wody.  

Z wielu badań struktur krystalicznych hydratów gazowych wynika że 
prawie wszystkie znane klatraty krystalizują w jednej z dwóch form  

− struktura I – przestrzennie centrowana struktura kubiczna typu CsCl 
− struktura II – ściennie centrowana struktura kubiczna typu diamentu 

Elementarna komórka struktury I powstaje z 46 cząsteczek wody. Ma 8 
luk, w których mogą lokować się cząsteczki gościa. Dwie małe luki to 
regularne dwunastościany pentagonalne o średnicy około 0,52 nm, a sześć 
większych luk to lekko spłaszczone czternastościany o średnicy około 0,59 
nm. Luki te tworzą dwa przeciwległe sześciokąty i 12 pięciokątów. 

Elementarną komórkę struktury II tworzy 136 cząsteczek wody. 
Zawiera ona 16 małych i 8 dużych luk. Małe luki są identyczne jak w 
strukturze I, tylko ich niewielka deformacja zmniejsza dostępną średnicę do 
około 0,48 nm. Duże luki struktury II tworzą niemal sferyczne 
szesnastościany o średnicy około 0,69 nm, utworzone przez cztery 
sześciokąty i 12 pięciokątów. 

Klatraty typu I otrzymano dla cząsteczek o maksymalnej średnicy 
d<0,59 nm, przy czym jeśli d>0,52 nm (Br2, CH3SH, COS i in.) to  cząsteczki 
gazu zapełniają tylko większe luki struktury. Dla cząsteczek o d<0,52 nm (Ar, 
CH4, H2S i in.) wypełniane są także mniejsze luki. 

Klatraty typu II otrzymano dla gazów o średnicy cząsteczki 
0,59<d<0,69 nm (C3H8, izo-C4H10, C3H6, CHCl3 i in.). W szczególnych 
przypadkach, gdy wodę nasyca się mieszaniną dwóch gazów, przy czym 
maksymalna średnica cząsteczki jednego z nich jest mniejsza niż 0,48 nm, a 
drugiego przekracza 0,59 nm, molekuły pierwszego z nich wypełniają 
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mniejsze luki, zaś molekuły drugiego – większe [16]. 
Poniższy rysunek przedstawia strukturę klatratową typu II. Kropkami 

zaznaczono położenie atomów tlenu, liniami – wiązania wodorowe, natomiast 
atomów wodoru nie zaznaczono na rysunku. Dla porównania na rysunkach A 
i B pokazano skalę w Å. 

 
 
 

    
 
 

 
 

Rysunek 3. Struktura klatratowa typu II 
A – Struktura małej luki dwunastościennej 
B – Struktura dużej luki szesnastościennej 
C – Elementarna komórka struktury II  

zawierająca 16 małych i 8 dużych luk 
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Stechiometria układu opisuje nam ile cząsteczek wody H2O przypada 
na jedną cząsteczkę gościa M. Dla jednoskładnikowych roztworów wodnych 
możliwe zależności stechiometryczne opisuje poniższa tabelka [14]: 

 
Sposób uporządkowania  struktura I struktura II 

Wszystkie luki zajęte przez 
cząsteczki gościa M · 5,75 H2O M · 5,67 H2O 

Większe luki zajęte przez cząsteczki 
gościa, mniejsze luki puste M · 7,67 H2O M · 17 H2O 

Większe luki zajęte przez cząsteczki 
gościa, mniejsze luki zajęte przez 
monomeryczne cząsteczki wody 

M · 8 H2O M · 19 H2O 

 
Tabela 2. Stosunki stechiometryczne struktur klatratowych 

 
Stechiometria struktur klatratopodobnych tworzących się w roztworach 

nieelektrolitów nie musi ściśle odpowiadać stężeniu punktu przecięcia 
izoterm ściśliwości, ponieważ: 

- nie wszystkie luki muszą być zajęte 
- założenie dβ∞/dT = 0 nie musi być w pełni spełnione w badanym 

zakresie temperatur. Nie ma doświadczalnych dowodów na niezależność 
chwilowej ściśliwości od temperatury, zaś dowody nie wprost zdają się 
być niewystarczające  

- nie można wykluczyć, że cząsteczki substancji rozpuszczonej łączą się 
ze sobą i hydratowane są dimery lub większe agregaty [11]. 
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2.6. Wodne roztwory alkoholi monohydroksylowych 
Cząsteczki alkoholi monohydroksylowych (w tym również metanolu i 

etanolu) mogą być uważane za pewnego rodzaju analogi cząsteczki wody, w 
której jeden z wodorów zostaje zastąpiony kolejnymi grupami 
węglowodorowymi. Z uwagi na tą dwoistość i względną prostotę, są one 
szczególnie interesującym obiektem badań z punktu widzenia oddziaływań z 
rozpuszczalnikiem wodnym. Obecność grupy hydroksylowej w cząsteczkach 
tych alkoholi sprawia, że ich rozpuszczalność w wodzie jest znacznie wyższa 
niż rozpuszczalność węglowodorów odpowiadających niepolarnej grupie 
alkoholu. 

Fakt, iż alkohole monohydroksylowe posiadają grupę niepolarną, 
mogącą wchodzić we wnęki struktury wody oraz polarną grupę 
hydroksylową, mogącą zastępować jedną z cząsteczek wody w strukturach 
tworzonych przez rozpuszczalnik wokół części niepolarnej, sprawia, że 
wodne roztwory tych alkoholi rozpatruje się jako pośrednie między dwoma 
typami roztworu: substytucyjnego i międzywęzłowego. Mały ujemny efekt 
objętościowy rozpuszczenia metanolu w wodzie świadczy o dominująco 
substytucyjnym charakterze rozpuszczenia (cząsteczki metanolu zajmują 
miejsca cząsteczek wody w węzłach tworzonych przez nie struktur), 
natomiast duży ujemny efekt objętościowy rozpuszczenia tetr.-butanolu 
świadczy o dominująco międzywęzłowym rozpuszczeniu (cząsteczki tetr.-
butanolu zajmują klatki tych struktur). [1] 
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3. Materiały i metody pomiarowe 

3.1. Roztwory użyte w doświadczeniu 
Użyte w doświadczeniu roztwory metanolu i etanolu sporządzono 

metodą wagową z wody trzykrotnie destylowanej. Stężenie roztworów 
określono przy pomocy ułamka molowego. 

Ułamek molowy µ jest miarą liczby moli danego składnika w 
roztworze. Dla roztworu składającego się z rozpuszczalnika i substancji 
rozpuszczonej ułamek molowy tej substancji wyraża się wzorem: 

N
nS=µ      (3.1.1) 

gdzie: 
nS  – oznacza ilość moli substancji rozpuszczonej w roztworze 
N = nS + nR   –  liczba moli całego roztworu tj. rozpuszczalnika i substancji 

w nim rozpuszczonej 
W pomiarach prędkości propagacji fal ultradźwiękowych roztwory o 

niskich stężeniach (dla metanolu µ ≤ 0,4 a dla etanolu µ ≤ 0,2), wykonano 
poprzez dolewanie odpowiednich ilości alkoholu do wody destylowanej. 
Korzystano przy tym ze wzoru: 

µ
µ
−

⋅⋅=
1

2

2

OH

OH
alkalk M

m
Mm     (3.1.2) 

gdzie: 
malk – masa dolewanego alkoholu 



 22

Malk – masa molowa alkoholu (w obliczeniach przyjęto masy 
molgM OHCH /  0423,32

3
= , molgM OHHC /  0684,46

52
= ) 

OHm
2

 – masa wody destylowanej 

OHM
2

 – masa molowa wody ( molgM OH /  0148,18
2

= ) 
Wyższe stężenia wykonano rozcieńczając alkohole wodą destylowaną, 

zgodnie ze wzorem: 

µ
µ−

⋅⋅=
1

22
alk

alk
OHOH M

m
Mm     (3.1.3) 

Wzory 3.1.2 oraz 3.1.3 można łatwo otrzymać z definicji 3.1.1, 
korzystając z faktu, że liczba moli danej substancji to stosunek masy tej 
substancji do jej masy molowej n = m/M. 

Roztwory sporządzono osobno do pomiarów w temperaturach 15, 20, 
25, 30 i 35ºC, aby uniknąć ewentualnych błędów powtarzających się na 
wykresach. W ten sposób wykonano około 130 wodnych roztworów metanolu 
i 150 roztworów etanolu. 

Do pomiarów gęstości sporządzono po 7 roztworów metanolu i etanolu 
w całym zakresie stężeń i wyznaczono ich gęstości zmieniając temperaturę od 
15 do 35ºC co 5 stopni. 
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3.2. Miernik prędkości fali ultradźwiękowej 
W doświadczeniu użyty został miernik typu MPFU wyprodukowany w 

Zakładzie Aparatury Pomiarowej i Ekspertyz Chemicznych EKOLAB w 
Krakowie [12]. Jest to cyfrowy przyrząd do pomiaru prędkości grupowej 
propagacji fal ultradźwiękowych w cieczach. 

Pomiar polega na wyznaczaniu uśrednionego czasu przejścia przez 
próbkę ograniczoną przetwornikami: nadawczym i odbiorczym, sygnału 
akustycznego o częstotliwości 1-10 MHz. W miernikach MPFU uśrednianych 
jest kilkadziesiąt tysięcy czasów przejścia sygnału akustycznego, dzięki 
czemu dokładność pomiaru wynosi 1 ns (przy typowym czasie przejścia ok. 
25 ns). 

Miernik jest wyposażony w naczynie pomiarowe pojemności ok. 50 
cm3 oraz w układ do pomiaru temperatury wewnątrz naczynia. Prędkość 
propagacji fali ultradźwiękowej u określa się z zależności: 

t
lu =       (3.2.1) 

gdzie:  
t - czas przejścia 
l - droga akustyczna 

Wyniki pomiarów są wyświetlane na wskaźniku cyfrowym: 
− czas przejścia z dokładnością 0,1 ns, 
− prędkość z dokładnością 1 cm/sek, 
− temperatura z dokładnością 0,01ºC. 

Przy zastosowaniu automatycznej procedury dokładność pomiaru 
prędkości w zakresie temperatur 10–40ºC wynosi 20 cm/sek. 

Naczynie pomiarowe miernika prędkości fal ultradźwiękowych 
umieszczone jest w termostacie cieczowym. Termostat typu F 25 
wyprodukowany przez niemiecką firmę JULABO, wyposażony jest w 
analogowy układ regulacji temperatury. 
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3.3. Miernik gęstości cieczy 
Pomiary gęstości cieczy wykonano przy pomocy mikroprocesorowego 

miernika gęstości typu MG-2P, wyprodukowanego w zakładzie EKOLAB w 
Krakowie [13]. 

Pomiar polega na wyznaczeniu okresów drgań rurki o małej średnicy 
wygiętej w kształcie litery U, którą pobudza się do drgań przy pomocy 
stałego magnesu, o dużej mocy pola, który jest przytwierdzony do końca U-
rurki. Pobudzenie rurki do drgań następuje przy pomocy zmiennego pola 
magnetycznego zakłócającego pole magnetyczne stałego magnesu. Znając 
okres drgań pustej rurki, rurki napełnionej cieczą wzorcową oraz okres drgań 
cieczy badanej, gęstość cieczy wyznacza się z zależności: 

w
wx

x d
K

ttd +
−

=
22

    (3.3.1) 

pw

pw

dd
tt

K
−

−
=

22

     (3.3.2) 

gdzie: 
dx - gęstość cieczy badanej  
dw - gęstość cieczy wzorcowej (np. OHd

2
 = 0,9982 g/cm3 w 20°C) 

dp - gęstość powietrza (d = 0.0012 g/cm3 w 20°C) 
tx - okres drgań cieczy badanej (w milisekundach) 
tw - okres drgań cieczy wzorcowej (w milisekundach) 
tp - okres drgań pustej rurki (w milisekundach) 

Dzięki zastosowaniu w układzie 8-bitowego mikroprocesora, wyniki 
pomiarów gęstości i temperatury są wyświetlane w jednostkach 
bezwzględnych: 

− gęstość z dokładnością do 10-5g/cm3, 
− temperatura z dokładnością do 10-2  ºC. 

Stosując automatyczną procedurę uzyskuje się możliwość pomiarów 
gęstości z dokładnością 10-4± 0,0003 

Sonda densitometryczna miernika gęstości MG-2P jest wbudowana w 
termostat Peltiera z mikroprocesorowym regulatorem temperatury MRTP. 
Termostat jest oparty na półprzewodnikowych złączach Peltiera. Służy do 
szybkiego i dokładnego termostatowania sondy w zakresie temperatur 15 - 
35ºC. Regulacja, programowanie oraz pomiar temperatury są realizowane 
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cyfrowo. Układ jest wyposażony w termistorowy czujnik temperatury, który 
mierzy temperaturę w pobliżu złącza Peltiera. Zmiany regulowanej 
temperatury oraz wyniki pomiarów temperatury złącza są obserwowane na 
wyświetlaczu cyfrowym. Dokładność regulacji temperatury 0,01ºC. Błąd 
regulacji i pomiaru temperatury: ± 0,02ºC. 
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3.4. Analiza błędów 
Niepewności pomiaru gęstości i prędkości fal ultradźwiękowych 

podane są przez producenta urządzeń pomiarowych [12, 13] i wynoszą: 
− dla gęstości ∆ρ = ± 3·10-4 g/cm3  
− dla prędkości ∆c = ± 2·10-1 m/s  

Maksymalny błąd bezwzględny popełniany przy wyznaczaniu 
ściśliwości adiabatycznej możemy policzyć metodą różniczki zupełnej [2]: 

c
ccad ∆∆∆

ρ
ρ

ρ
β 322

21
−+−=     (3.4.1) 

Jego wartość wynosi: 
∆βad = ± 8,1·10-13  Pa-1  
Niepewność ułamka molowego sporządzanych roztworów związana 

jest z faktem, iż składniki roztworów ważone były w strzykawkach, w 
których za każdym razem pozostawała niewielka ilość cieczy. Ważenie 
strzykawki przed i po wylaniu z niej każdej porcji cieczy, pozwoliło na 
obliczenie błędu z jakim sporządzane były roztwory. Obliczony w ten sposób 
maksymalny błąd bezwzględny ułamka molowego wynosi:  

∆µ = 2·10-4 
Z uwagi na to, iż w dyskusji wyników doświadczenia opierać się będziemy na 
kształcie przebiegów krzywych, obliczony błąd ułamka molowego jest 
pomijalnie mały. 
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4. Rezultaty 

4.1. Wyniki pomiarów 
Na kolejnych stronach w formie wykresów zebrano wszystkie dane 

uzyskane bezpośrednio z doświadczeń, lub z opracowania danych 
pomiarowych. Wykresy podzielono na dwie części. Pierwsza część dotyczy 
wodnych roztworów metanolu (wykresy M1 – M7), druga – wodnych 
roztworów etanolu (wykresy E1 – E7). Oznaczono je w taki sposób, aby 
łatwiej można było porównać odpowiadające sobie wykresy dotyczące obu 
substancji rozpuszczonych w wodzie.  

Zależności gęstości roztworów od ułamka molowego dla temperatur 15, 
20, 25, 30 i 35ºC zebrano na wykresach M1 i E1. Gęstość zmierzono tylko dla 
czterech wodnych roztworów alkoholi o ułamkach molowych 0,2; 0,4; 0,6 i 
0,8 oraz dla czystej wody, metanolu i etanolu. Przebiegi zależności gęstości 
od ułamka molowego przybliżono krzywymi wielomianowymi trzeciego 
stopnia metodą najmniejszych kwadratów. Są to następujące równania: 

dla metanolu w temperaturze: 
15ºC y = -0,01x3 + 0,0479x2 - 0,2421x + 0,9993 
20ºC y = -0,0109x3 + 0,0535x2 - 0,25x + 0,9982 
25ºC y = -0,0085x3 + 0,0538x2 - 0,2561x + 0,9965 
30ºC y = -0,021x3 + 0,075x2 - 0,2676x + 0,9952 
35ºC y = -0,032x3 + 0,0962x2 - 0,2808x + 0,9938 
dla etanolu w temperaturze: 
15ºC y = -0,0127x3 + 0,1308x2 - 0,3026x + 0,9998 
20ºC y = -0,0269x3 + 0,1586x2 - 0,3191x + 0,9986 
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25ºC y = -0,0425x3 + 0,1888x2 - 0,3365x + 0,9969 
30ºC y = -0,0533x3 + 0,2106x2 - 0,3503x + 0,9954 
35ºC y = -0,0585x3 + 0,2244x2 - 0,3618x + 0,994 
gdzie y oznacza gęstość roztworu, natomiast x – ułamek molowy. 
Podstawiając do tych zależności odpowiednie wartości x, wyznaczono 

wartości gęstości dla wszystkich stężeń, dla których zbadano prędkość 
propagacji fali ultradźwiękowej. 

Wykresy M2 i E2 przedstawiają zależności prędkości propagacji fali 
ultradźwiękowej od stężenia wodnych roztworów metanolu i etanolu. Na 
wykresach tych zebrano zależności dla wszystkich badanych temperatur. 
Wykresy te wykazują charakter rosnący dla niskich stężeń, w pewnym 
stężeniu osiągają maksimum, a następnie maleją wraz ze wzrostem ułamka 
molowego. Charakterystyczną cechą tych wykresów jest wspólny punkt 
przecięcia izoterm prędkości, występujący w zakresie niskich stężeń, tj. dla 
ułamka molowego µ wynoszącego około 0,14 dla metanolu i 0,08 dla etanolu. 
Dla niewiele wyższych stężeń występują maksima. Wartości tych maksimów 
maleją wraz ze wzrostem temperatury i przesuwają się w kierunku niższych 
stężeń.  

Porównując wykresy M2 i E2, można zauważyć, że dla etanolu 
prędkość propagacji fali ultradźwiękowej rośnie szybciej, niż dla metanolu, a 
maksima osiągają wyższe wartości i występują w niższych stężeniach. 
Ponadto spadek wartości prędkości występujący dla wyższych stężeń ma dla 
metanolu przebieg równomierny, niemal liniowy, natomiast dla etanolu ma 
charakter wklęsły. Dla wodnych roztworów etanolu po szybszym i większym 
wzroście prędkości propagacji fal ultradźwiękowych następuje również 
szybszy spadek wartości prędkości. 

Wykresy M3 i E3 przedstawiają izotermy prędkości fal 
ultradźwiękowych w pobliżu punktu przecięcia tych izoterm. Na wykresach 
tych widać, że zarówno dla roztworów metanolu (M3) jak i etanolu (E3), we 
wspólnych punktach przecinają się krzywe dla temperatur od 15 do 30ºC. 
Natomiast wykres prędkości od stężenia dla temperatury 35ºC przebiega w 
obu przypadkach nieco poniżej wspólnego punktu przecięcia. 

Ściśliwość adiabatyczną obliczono ze wzoru Laplace’a (2.2.9). Wyniki 
zebrano w na wykresach M4 i E4. Przedstawiają one izotermy ściśliwości w 
funkcji ułamka molowego roztworów metanolu i etanolu w wodzie dla 
temperatur 15, 20, 25, 30 i 35ºC. Wykresy te dla najniższych stężeń wykazują 
charakter malejący, wraz ze wzrostem ułamka molowego przechodzą przez 
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minima a następnie rosną. Podobnie jak izotermy prędkości (wykresy M2 i 
E2), izotermy ściśliwości również charakteryzują się wspólnym punktem 
przecięcia występującym w zakresie niskich stężeń.  

Wykresy M5 i E5 przedstawiają izotermy ściśliwości w pobliżu punktu 
ich przecięcia. Widać na nich, że minima ściśliwości adiabatycznej występują 
dla ułamków molowych zawartych w przedziale od 0,08 do 0,16 dla 
roztworów metanolu (wykres M5) i od 0,08 do 0,12 dla roztworów etanolu 
(wykres E5). Wraz ze wzrostem temperatury minima przesuwają się w 
kierunku niższych wartości ułamka molowego a ich wartości rosną. Wspólne 
punkty przecięcia izoterm ściśliwości występują dla roztworów o ułamku 
molowym µ równym 0,12 dla metanolu i 0,065 dla etanolu. Można 
powiedzieć, że dla tych stężeń ściśliwość adiabatyczna nie zależy od 
temperatury. 

Na wykresach M6 i E6 zebrano temperaturowe zmiany ściśliwości 
adiabatycznej w stosunku do ściśliwości w temperaturze 15˚C dla kilkunastu 
wybranych stężeń roztworów. Na osi pionowej odłożono wartości ściśliwości 
pomniejszone o wartość ściśliwości w temperaturze T = 15ºC dla każdego ze 
stężeń. Zdecydowano się na taki wykres, gdyż wykreślenie zależności 
ściśliwości od temperatury byłyby mało czytelne. Na wykresach M6 i E6 
widać, że zmiany ściśliwości mają niemal liniowy charakter. Dla wody i 
roztworów o niskich stężeniach ściśliwość adiabatyczna maleje wraz ze 
wzrostem temperatury. Z kolei dla czystych alkoholi i wyższych stężeń 
ściśliwość rośnie wraz z temperaturą Najmniejsze zmiany ściśliwości 
obserwujemy dla wodnego roztworu metanolu o ułamku molowym µ równym 
0,12; oraz dla wodnego roztworu etanolu o ułamku molowym µ równym 
0,06.  

Z uwagi na fakt, iż zależności przedstawione na wykresach M6 i E6 
mają niemal liniowy charakter, wydaje się być uzasadnione założenie, iż 
współczynniki kierunkowe tych zależności wyznaczone metodą 
najmniejszych kwadratów dobrze przybliżają wielkość dβ/dT czyli 
infinitezymalne zmiany ściśliwości w funkcji temperatury. Dlatego też na 
wykresach M7 i E7 wykreślono zależności tych współczynników 
kierunkowych od ułamka molowego µ dla wszystkich stężeń. Wykresy te 
przecinają oś rzędnych (dβ/dT = 0) w znanych punktach µ = 0,12 dla 
wodnego roztworu metanolu (wykres M7), oraz µ = 0,065 dla roztworu 
etanolu (wykres E7). Zależności przedstawione na wykresach są rosnące, lecz 
wyraźnie odbiegają od funkcji liniowej. Na wykresie M7 obserwujemy dwa 
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obszary, w zakresie najniższych i najwyższych stężeń, dla których funkcja ma 
wyraźnie wypukły charakter. Natomiast wykres E7 można scharakteryzować, 
jako dwa fragmenty liniowe, pierwszy dla ułamków molowych µ mniejszych 
od około 0,06; drugi dla µ > 0,2. Pomiędzy nimi znajduje się obszar 
przejściowy. 

Dane dotyczące punktów przecięcia izoterm prędkości i ściśliwości 
adiabatycznej dla wodnych roztworów metanolu i etanolu zebrano w tabeli 3. 
Zawierają one liczbowe wartości prędkości propagacji fali ultradźwiękowej 
oraz ściśliwości adiabatycznej, wartości ułamków molowych, dla których 
obserwujemy punkty przecięcia izoterm, zakres temperatur, dla których 
izotermy przecinają się w jednym punkcie oraz stosunki stechiometryczne.  

Ułamek molowy metanolu µ = 0,14 oznacza, że w stu molach roztworu 
znajduje się 14 moli alkoholu i 86 moli wody. Oznacza to, że na jedną 
cząsteczkę metanolu przypada 6,14 cząsteczek wody. Można to zapisać w 
postaci stosunku stechiometrycznego: Me · 6,14H2O. 

 
Punkt przecięcia izoterm prędkości dźwięku 

 Prędkość  
c [m/s] 

Ułamek 
molowy µ 

Zakres 
temperatur  

∆T [ºC] 

Stechiometria 
układu 

Metanol 1592 0,14 15 – 30 Me · 6,14H2O 

Etanol 1626 0,077 15 – 30 Et · 11,99H2O 

Punkt przecięcia izoterm ściśliwości adiabatycznej 

 
Ściśliwość 

adiabatyczna 
βad  [Pa-1] 

Ułamek 
molowy  

µ 

Zakres 
temperatur  

∆T [ºC] 

Stechiometria 
układu 

Metanol 4,11·10-10 0,12 15 – 30 Me · 7,33H2O 
Etanol 3,93·10-10 0,065 15 – 30 Et · 14,38H2O 

 
Tabela 3. Dane liczbowe dotyczące punktów przecięcia izoterm prędkości propagacji fali 

ultradźwiękowej i ściśliwości adiabatycznej. 
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4.1.1. Wodne roztwory metanolu 
 
 
 
 
 

Wykres M1. Zależność gęstości od ułamka molowego wodnych 
roztworów metanolu w temperaturach od 15°C do 35°C
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4.1.2. Wodne roztwory etanolu 
 
 
 
 
 

Wykres E1. Zależność gęstości od ułamka molowego wodnych 
roztworów etanolu w temperaturach od 15°C do 35°C
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4.2. Dyskusja wyników 
Obserwowana na wykresach M1 i E1 zależność gęstości od ułamka 

molowego alkoholi w wodzie jest funkcją malejącą w całym zakresie stężeń. 
Natomiast wykresy prędkości od ułamka molowego wodnych roztworów 
alkoholi M2 i E2 mają w niskich stężeniach charakter rosnący. Wzrost 
prędkości dźwięku mimo malejącej gęstości można wytłumaczyć tylko 
istnieniem w roztworze przestrzennych struktur, dzięki którym fala sprężysta 
propaguje się szybciej. Dzieje się tak dlatego, że stosunkowo duże struktury 
hydratów, które w wodzie powiązane są wiązaniami wodorowymi, mają 
mniejszą ściśliwość niż niezwiązane cząsteczki wody zajmujące tę samą 
objętość. Właśnie z tego powodu w badaniach struktur wodnych tak istotne 
miejsce zajmują badania ściśliwości adiabatycznej. 

Występującemu na wykresach M2 i E2 wzrostowi prędkości propagacji 
fal ultradźwiękowych towarzyszy spadek ściśliwości adiabatycznej – wykresy 
M4 i E4. W pobliżu minimów ściśliwości znajduje się punkt przecięcia 
izoterm ściśliwości, który teoria Endo wiąże z powstawaniem struktur 
klatratowych. Stężenie roztworów odpowiadające temu punktowi można 
odczytać na powiększonych fragmentach wykresów izoterm ściśliwości 
adiabatycznej – wykresy M5 i E5. 

Wyznaczona doświadczalnie stechiometria układów w wodnych 
roztworach metanolu i etanolu zebrana w tabeli 3, nie odpowiada ściśle 
żadnej z teoretycznie wyliczonych stechiometrii struktur klatratowych (tabela 
2, rozdział 2.5).  

Jednak fakt, iż wartości ściśliwości adiabatycznej w punktach 
przecięcia ich izoterm są zbliżone (tabela 3), wskazuje dodatkowo na to, że 
tworzą się w nich podobne struktury. Ściśliwość adiabatyczna dla obu 
roztworów wynosi blisko 4·10-10 Pa-1.  

Wykreślone (na wykresach M6 i E6) zależności zmian ściśliwości 
adiabatycznej w funkcji temperatury dla wybranych stężeń roztworów 
metanolu i etanolu są do siebie bardzo podobne. Jednak wykreślenie 
współczynników kierunkowych tych zmian dla wszystkich stężeń, daje nam 
dwa dosyć znacznie różniące się wykresy (M7 i E7). Założono tutaj, że te 
współczynniki kierunkowe dobrze odpowiadają przyrostom dβ/dT. Można 
więc te wykresy porównać ze schematem Endo (rozdział 2.3 schemat c), 
przedstawiającym teoretyczną zależność dβ/dT w funkcji stężenia. Na 
schemacie Endo zależność tą można opisać jako sumę dwu zależności 
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liniowych o różnych współczynnikach kierunkowych, z wyraźnym punktem 
wspólnym w stężeniu odpowiadającym przecięciu izoterm ściśliwości.  

Dosyć podobny charakter ma wyznaczona doświadczalnie zależność 
dβ/dT w funkcji stężenia dla roztworów etanolu – wykres E7. Obserwujemy 
tu jednak dosyć duży obszar przejściowy dla ułamków molowych od około 
0,08 do 0,2. Wydaje się prawdopodobne iż w tym zakresie stężeń zanikają 
przestrzenne struktury klatratopodobne i przy stężeniu 0,2 któremu 
odpowiada stechiometria Et · 4H2O zanika całkowicie strukturalny wkład do 
temperaturowych zmian ściśliwości.  

Wykres M7 przedstawiający zależność dβ/dT w funkcji stężenia dla 
roztworów metanolu odbiega nieco zarówno od teoretycznego schematu Endo 
jak i analogicznego wykresu dla roztworów etanolu. Charakterystyczny punkt 
przegięcia występujący w zakresie niskich stężeń jest tu bardzo rozmyty, 
natomiast zastanawia istnienie drugiego przegięcia wykresu w zakresie stężeń 
wysokich. Jego interpretacja nie jest do końca jasna, wydaje się jednak iż 
może świadczyć o powstawaniu jakichś struktur. Stechiometria w tych 
stężeniach świadczy o tym, że nie są to hydraty. Być może więc cząsteczki 
wody łączą wiązaniami wodorowymi liniowe struktury metanolu.  

W wodnych roztworach metanolu w stężeniu odpowiadającym 
przecięciu izoterm ściśliwości na jedną cząsteczkę metanolu przypada 7,3 
cząsteczek wody. Mogłoby to oznaczać, że metanol tworzy z wodą hydraty 
klatratowe o strukturze II, w których niewielka ilość luk pozostaje pusta, lub 
zajęta przez monomeryczne cząsteczki wody. Na podstawie analizy samego 
tylko stężenia nie można wykluczyć również, że tworzą się tam klatraty o 
strukturze I, lub, że cząsteczki metanolu mogą zastępować cząsteczki wody w 
sieci strukturalnej, tworząc z nimi wiązania wodorowe.  

Aby móc powiedzieć więcej na temat struktur powstających w 
roztworach wodnych stosuje się inne, konkurencyjne metody badawcze. 
Należą do nich m.in. metoda anihilacji pozytonów. Jerie i in. [14] 
wykorzystujący tę metodę sugerują że grupa metylowa nie jest zdolna do 
wyraźnych oddziaływań hydrofobowych, a co za tym idzie do tworzenia 
hydratów klatratowych. Metanol należałoby raczej zaliczyć do substancji 
oddziałujących z wodą przede wszystkim hydrofilowo. Substancje takie 
tworzą z wodą hydraty o zmiennej stechiometrii. Oddziaływania hydrofilowe 
są silniejsze do hydrofobowych dlatego ściśliwość takich hydratów jest 
mniejsza od ściśliwości klatratów.  

Etanol najprawdopodobniej tworzy z wodą niezbyt trwałe krystaliczne 
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hydraty klatratowe o strukturze II, gdyż doświadczalnie wyznaczona 
stechiometria układu wynosi Et · 14,4 H2O. Wyklucza to powstawanie 
struktury I. Komórka elementarna hydratu struktury II zawiera 136 cząsteczek 
wody tworzących 16 małych, dwunastościennych i 8 dużych, 
szesnastościennych luk. W przypadku gdy małe luki są puste , a duże zajęte 
przez cząsteczki etanolu idealna stechiometria wynosi Et · 17 H2O. To 
znaczy, że na jedną cząsteczkę etanolu powinno przypadać 17 cząsteczek 
wody. Wyznaczona w doświadczeniu stechiometria wskazuje na fakt, iż część 
luk musi pozostawać pustych lub zajmowanych przez pojedyncze cząsteczki 
wody. 
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5. Podsumowanie i wnioski 
Badania prędkości propagacji fal ultradźwiękowych i gęstości wodnych 

roztworów nieelektrolitów pozwoliły na wyznaczenie ściśliwości 
adiabatycznej ze wzoru Laplace’a. 

Wykreślenie wspólne izoterm ściśliwości charakteryzuje się punktem 
przecięcia znajdującym się w zakresie niskich stężeń. Teoria Endo wiąże ten 
punkt z istnieniem hydratów klatratowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań udało się wykazać tworzenie 
hydratów w niskich stężeniach wodnych roztworów metanolu i etanolu. 

Zagęszczenie pomiarów w wyższym zakresie stężeń nie wykazało 
istnienia maksimów ani punktów przegięcia na wykresach ściśliwości 
adiabatycznej powtarzających się spójnie dla różnych izoterm. 

Wydaje się jednak, że aby całkowicie wykluczyć istnienie struktur w 
wyższych stężeniach wodnych roztworów metanolu i etanolu należałoby 
wykonać pomiary prędkości fazowej. Użyty w doświadczeniu miernik 
mierzył prędkość grupową fal ultradźwiękowych. Ponadto celowym wydaje 
się wykonanie badań tych roztworów w zakresie stężeń wysokich innymi 
metodami, na przykład metodą anihilacji pozytonów. Ciekawym może być 
również porównanie wykresów pochodnej ściśliwości adiabatycznej po 
temperaturze w funkcji stężenia wodnych roztworów innych nieelektrolitów.  
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