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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКИХ ПРОШАРКІВ РІДИНИ 

МІЖ ЛЬОДОМ І ПОВЕРХНЕЮ КАПІЛЯРІВ У СИЛОВОМУ ПОЛІ  
 

На основі даних про швидкість переміщення стовпчика льоду в цилінд-

ричних капілярах під впливом неоднорідного електричного поля отри-

мані оцінки в'язкості тонкого прошарку рідини між льодом і поверхнею 

кварцу. 
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На основании данных по скорости перемещения столбика льда в цилин-

дрических капиллярах под влиянием неоднородного электрического по-

ля получены оценки вязкости тонкой прослойки жидкости между льдом 

и поверхностью кварца. 

Ключевые слова: адгезия, жидкая прослойка, капилляр, неоднородное 

электрическое поле. 
 

On the basis of information on speed moving of column of ice in cylindrical 

capillaries under influence of the heterogeneous electric field is got estimations 

of viscidity of thin layer of liquid between ice and surface of quartz. 

Keywords: adgeziya, liquid layer, capillary, heterogeneous electric field. 
 

Стан і властивості вологих пористих тіл (будівельні матеріали, грунти, 

адсорбенти) при від'ємних значеннях температури значною мірою визнача-

ються фазовим складом розчину, який заповнює пори. Використання окре-

мих кварцових чи скляних капілярів як моделі порового простору дозволяє 

вести безпосередні оптичні спостереження за процесами теплового розши-

рення чи кристалізації порової рідини та плавленням утвореного льоду. 

Як відомо, діелектрики втягуються в зону більшої неоднорідності елект-

ричного поля, що стало основою методів оптимізації масообміну полярних 

рідин в пористому середовищі [1..3]. Теорія переміщення плівок рідини і ка-

пілярного конденсату в неоднорідному електричному полі (НЕП) була розви-

нута в роботі [4]. Оберненим цьому ефектом є диполофорез частинок [5, 6] з 

тою лише відмінністю, що в останньому випадку НЕП сильніше взаємодіє з 

наведеними диполями. 

Як показали дослідження [7], сильне зчеплення льоду із стінками кварцо-

вих капілярів, яке спостерігається при температурі, нижче від -20
0
, може збі-

льшувати міцність пористого матеріалу. Це узгоджується з відомими факта-
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ми підвищення міцності промерзлих бетонів і глин. При температурі, яка пе-

ревищує -20
0
, відбувається послаблення адгезії льоду до поверхні капілярів. 

При подальшому підвищенні температури можливе утворення тонкого рідко-

го прошарку між поверхнею льоду і кварцу. Полімолекулярні рідкі плівки 

з'являються, як було показано рядом авторів, при t ≥-5
0
. Зокрема, за даними 

[8], при цій температурі товщина рідких плівок становить близько трьох ша-

рів молекул. 

В розчинах, близьких за складом до порової вологи бетонів, зчеплення 

льоду із стінками повністю втрачається при температурі, яка перевищує -5..   

-7
0
. Цю температуру можна вважати температурою утворення суцільного рі-

дкого прошарку між поверхнями кварцу і льоду. Поява рідкофазного проша-

рку спричиняє появу нормальної до поверхні кварцу складової тиску, обумо-

вленого розклинюючою дією рідкої плівки [9]. При підвищенні температури 

товщина рідкого прошарку росте і розклинюючий тиск може зменшуватись. 

Для дослідження електроміграції тонких прошарків рідини між льодом і 

поверхнею кварцу капіляр довжиною 4..5 см із замороженим стовпчиком рі-

дини довжиною 0,5..3,5 мм розміщувався в неоднорідному електричному по-

лі, створеному вістрям, на яке подавалась висока напруга, і заземленим плос-

ким електродом. Спосіб калібрування, що дозволяє розрахувати значення 

2Е∇ Е= ∇(Е
2
) (де Е  – напруженість електричного поля і  ∇Е – градієнт на-

пруженості НЕП) як функцію відстані від електродів, описаний раніше [10]. 

Теплоінерційний зйомник блок із вмонтованими електродами, в якому кріпи-

вся капіляр, вміщували в спеціальну камеру, обладнану електронною систе-

мою термостабілізації. 

Модельними об'єктами служили циліндричні кварцові капіляри, виготов-

лені за методикою, розробленою в Інституті фізичної хімії РАН [11]. Капіля-

ри, отримані швидким розтягуванням розігрітої ділянки трубки з плавленого 

кварцу високої чистоти (понад 99,99% SiO2), мають високу хімічну стійкість і 

гладку ювенільну поверхню. Радіус капілярів вимірювався оптичним мето-

дом. Конусність капілярів не перевищувала 10
-5

. 

Спочатку в капіляр вводили стовпчик рідини і кінці капіляра запаювали. 

Після цього капіляр поміщали в морозильну камеру, де він перебував при те-

мпературі -26
°
 не менше ніж 24 год. За таких умов чиста вода (бідистилят) 

замерзає повністю, оскільки, як відомо, об'ємна вода не може бути в рівновазі 

з льодом при температурі, нижчій  від -22
°
. 

Зйомний блок із закріпленим капіляром, в якому містився стовпчик льоду, 

виводився на попередній температурний режим і переносився в камеру-

термостат. Включалось НЕП і починались спостереження за переміщенням 

стовпчика льоду, яке відбувалось внаслідок втягування рідини в зону більшої 

напруженості поля, при поступовому підвищенні температури. Зміщення 

верхнього кінця  стовпчика z  відносно нерухомого капіляра фіксувалось з 

точністю ±5 мкм за допомогою катетометра КМ-6 через вікно в камері при 

освітленні каналу капіляра збоку. Переміщення стовпчика льоду без накла-
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дання НЕП не відбувалось, що свідчить про циліндричність капіляра на діля-

нці вимірювань. Після закінчення досліду капіляр діставали із камери для ви-

значення його радіуса за відомою методикою [12]. 

Значення ∇(Е
2
) змінювали регулюванням напруги на високовольтному 

електроді. Для кожного значення ∇(Е
2
) вимірювали швидкість переміщення 

υ , яка при постійній температурі залишалась сталою. 

Зсув стовпчика льоду відбувається внаслідок переміщення рідиноподібно-

го прошарку, який відіграє роль “мастила”. Для встановлення реологічних 

властивостей прошарку використаємо модель в’язкопластичного тіла і запи-

шемо рівняння для напруги зсуву τ  у вигляді [13]: 

      ( )dxdυηθτ += ,                                             (1) 

де θ  – гранична напруга зсуву, η  – пластична в'язкість і dxdυ  – градієнт 

швидкості. 

Напруга τ  прикладена до прошарку товщиною h  з боку циліндра льоду. 

При відсутності інших сил const=τ  і не залежить від  x  – координати по 

нормалі до поверхні капіляра. Приймаючи θ  і η  сталими величинами, 

отримаємо 

                                             hVconstdxd ==υ ,                                        (2) 

де dtdzV =  – швидкість руху стовпчика льоду. 

При рівномірному русі  ( constV = ) сила, яка діє на льодяний циліндр, 

врівноважується силою, прикладеною до його бічної поверхні. Із умови рів-
ності цих сил, враховуючи співвідношення (1) і (2), одержимо 
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де P∇  – градієнт тиску, r  – радіус капіляра. 

Для переміщення рідкої плівки, яка служить транспортним засобом для 
стовпчика льоду, може бути використане неоднорідне електричне поле. Як 
відомо, в НЕП на одиницю об'єму рідкого діелектрика діє сила, яка спричи-
няє втягування рідини в область більшої напруженості електричного поля 
[14]. Тоді швидкість переміщення стовпчика льоду може бути знайдена із 
співвідношення: 
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де 0ε  і ε  – діелектрична проникність вакууму і рідини. 

На рис. 1 показані деякі із експериментально отриманих залежностей 
зміщення стовпчика льоду z  від часу t  для води в капілярі =r 47,4 мкм при 

температурі -0,6
0
 під впливом НЕП. Як видно із рисунка, переміщення стовп-
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чика відбувається із сталою швидкістю V , значення якої зростають із збіль-

шенням градієнта напруженості поля. Зміна знака ( )2
E∇  при зміні розташу-

вання електродів викликала лише зміну напрямку руху стовпчика. 

Рис. 1. Залежність зміщення стовпчика льоду довжиною ммl 9,2=  від часу в капі-

лярі мкмr 4,47=  при різних значеннях градієнта квадрата напруженості НЕП 

12(5)  );4(10  );3(9  );2(7  );1(510 142 =⋅∇ −
E  

 

На рис. 2 зображені залежності ( )2
EV ∇ , одержані на основі досліджень, 

при температурі стовпчика льоду -0,6°. Із залежності (4) можна знайти грани-

чну напругу зсуву рідкого прошарку θ  і оцінити значення відношення ηh .  

Для лінійної ділянки кривої  секНмh ⋅⋅= − 36102,1η . Покладаючи за 

даними досліджень [15] мh
9105,2 −⋅= , отримаємо сПа ⋅⋅= −3101,2η . 

Розрахунки показують, що незаморожені прошарки рідини мають дещо за-

вищену в'язкість у порівнянні із в'язкістю об’ємної води при такій же темпе-

ратурі. Ця особливість відмічалась багатьма авторами як одна із причин, що 

сповільнює переміщення льоду і незамерзлої вологи в пористих тілах. Під-

вищення температури призводить як до збільшення товщини прошарків, так і 

до зменшення їх в'язкості. 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 113

 

Рис. 2. Залежність швидкості зсуву стовпчика льоду довжиною ммl 9,2=  від  

градієнта квадрата напруженості НЕП 
2

E∇ в капілярі мкмr 4,47=   

при температурі -0,6° 
 

Початкова ділянка кривої на рис. 2 демонструє відмінність незамороже-

них прошарків води від ньютонівських рідин. Однак використовуючи точку 

перетину продовження лінійної частини графіка з віссю абсцис, можна знай-

ти граничну напругу зсуву. З рівняння (4) отримаємо, що при температурі -

0,6
0
 гранична напруга зсуву θ  становить  

2 5 мН . 

Одержані результати узгоджуються із значеннями θ , отриманими в робо-

ті [16] для тонких граничних шарів води в глинах і кераміці при дослідженні 

аномалій електроосмосу і фільтрації. Авторами [17] встановлено, що утво-

рення рідкого прошарку між льодом і поверхнею капіляра спостерігається не 

тільки для бідистильованої води, але і у випадку розчинів електролітів. Біль-

ше того, якщо для чистої води адгезія льоду до поверхні кварцових капілярів 

різко зменшується при температурі – 3,5°, то для порової вологи бетонів це 

відбувається при  -4..-6°. 

Розроблена методика дозволяє дослідження граничного прошарку при рі-

зних температурах. Використання тонких капілярів дає можливість отримати 

більше інформації про властивості рідких шарів, оскільки тут значно прості-

ша геометрія поверхні ковзання. 
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