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ВПЛИВ РАДIАЦIЙНОГО
ОПРОМIНЕННЯ НА ФIЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI РIДИН

Радiацiйне опромiнення конденсованого середовища призводить до помiтної змiни рiвноважних термодинамiчних властивостей рiдинних систем. Пiд час радiацiйного опромiнення в рiдинах порушується термодинамiчна рiвновага, i вiдбувається перебудова
структури рiдини. Такi змiни i вiдповiднi їх наслiдки розглядаються у данiй статтi.
К л ю ч о в i с л о в а: радiацiйне опромiнення, фазовi переходи, багатокомпонентна система.

1. Вступ
Створення ядерних енергетичних установок нового поколiння вимагає подальшого розвитку радiацiйної фiзики i радiацiйного матерiалознавства.
Насамперед, це зумовлено фiзичними процесами,
що вiдбуваються в таких установках, i, як наслiдок, використанням якiсно iнших конструкцiйних
матерiалiв. Особливе мiсце серед ядерних реакторiв нового поколiння займають рiдкосольовi ядернi
реактори, паливом для яких є радiоактивний розплав, а саме: хiмiчнi сполуки радiоактивного елемента (урану або плутонiю) iз фтором, розчиненi
в розплавi неорганiчних солей [1].
Розплави фторидних солей, що циркулюють через активну зону рiдкосольових ядерних реакторiв, опромiнюються потужними потоками нейтронiв, електронiв, 𝛾-квантiв та уламкiв розпаду. Взаємодiя радiацiйного випромiнювання з атомами
розплаву викликає протiкання великої кiлькостi
рiзних процесiв, наслiдком яких є змiна як фiзичних i фiзико-хiмiчних властивостей розплаву,
так i змiна характеру його взаємодiї з речовиною
твердотiльних конструкцiй ядерної енергетичної
установки. В результатi таких процесiв можуть
змiнюватися характеристики конструкцiйних матерiалiв, i, як можливий наслiдок, умови їх експлуатацiї.
Крiм того, радiацiйному опромiненню пiддаються рiзнi бiологiчнi системи. Протягом багатьох
рокiв вивчається вплив iонiзуючого опромiнення
на живi органiзми, тканини, клiтини, тощо. Проте в цих дослiдженнях не придiляється достатньої
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уваги впливу радiацiйного опромiнення саме на рiдини, якi мiстяться в бiологiчних об’єктах, хоча
цей вплив може бути суттєвим.
Оскiльки змiна структурних характеристик рiдини приводить до змiни її термодинамiчних властивостей, то нами було дослiджено вплив радiацiйного опромiнення на термодинамiчнi властивостi рiдинних систем, якi визначаються змiною хiмiчного потенцiалу рiдини та її компонентiв пiд дiєю
опромiнення.
2. Зсув параметрiв фазової рiвноваги
пiд час опромiнення лише однiєї фази
Вiдновлення рiвноважної структури в рiдинах
супроводжується рiзноманiтними релаксацiйними
процесами, головним чином, структурною релаксацiєю [2, 3]. Теплофiзичнi властивостi рiдини в
значнiй мiрi залежать вiд характерiв цих релаксацiйних процесiв. Проте питання детального аналiзу релаксацiйних процесiв та визначення їх внеску до динамiчних значень термодинамiчних параметрiв залишається дуже складним i потребує
подальшого вивчення.
Стан речовини, яка знаходиться пiд опромiненням, не є рiвноважним, опромiнення викликає систематичне вiдхилення вiд рiвноваги. Зi зростанням швидкостi генерацiї квазiчастинок, яка характеризує дiю опромiнення, це вiдхилення зростає.
При цьому рiвноважний стан, який реалiзується за
вiдсутностi опромiнення, змiнюється i утворює сукупнiсть станiв, якi називають термодинамiчною
гiлкою. У скiнченному околi рiвноважного стану
термодинамiчна гiлка є стiйкою, однак при великих вiдхиленнях стають суттєвими нелiнiйнi звоISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2015. Т. 60, № 8
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ротнi взаємозв’язки i термодинамiчна гiлка перестає бути стiйкою. В областi стiйкостi термодинамiчної гiлки, використовуючи гiпотезу про iснування локальної рiвноваги, можливо однозначно ввести локальнi термодинамiчнi функцiї i розглядати
фазовi переходи в рамках спiввiдношень термодинамiки [4].
Застосовуючи цей пiдхiд, розглянемо вплив
опромiнення на протiкання можливих фазових переходiв першого роду в рiдинах, таких як кипiння
i кристалiзацiя. Температура 𝑇0 та тиск 𝑝0 вiдповiдного фазового переходу визначаються розв’язками рiвнянь, що вiдповiдають необхiдним умовам
фазової рiвноваги. Зокрема, у випадку однокомпонентної рiдини цi рiвняння для кипiння та кристалiзацiї мають вигляд [11]:
𝜇𝑙 (𝑇0 , 𝑝0 ) = 𝜇𝑔 (𝑇0 , 𝑝0 ),

(1)

𝜇𝑙 (𝑇0 , 𝑝0 ) = 𝜇𝑠 (𝑇0 , 𝑝0 ),

(2)

де
𝜇𝑙 (𝑇0 , 𝑝0 ), 𝜇𝑔 (𝑇0 , 𝑝0 ) та 𝜇𝑠 (𝑇0 , 𝑝0 )
– хiмiчнi потенцiали рiдини, газу та твердого тiла
в точцi фазового переходу вiдповiдно.
Нехай пiд дiєю постiйного в часi та однорiдного
в просторi джерела опромiнення генерується один
вид нових квазiчастинок (збуджених молекул, точкових дефектiв i т.п.). Залежнiсть хiмiчного потенцiалу не збуджених молекул 𝜇𝑙 (𝑇, 𝑝, 𝑥𝑙 ) вiд концентрацiї останнiх 𝑥𝑙 має вигляд [11]:
𝜇𝑙 (𝑇, 𝑝, 𝑥𝑙 ) = 𝜇𝑙0 (𝑇, 𝑝) + 𝑘𝑇 ln [𝛾𝑙 (𝑇, 𝑝, 𝑥𝑙 ) 𝑥𝑙 ],

(3)

де 𝜇𝑙0 (𝑇, 𝑝) – хiмiчний потенцiал “чистої” рiдини
(тобто рiдини за вiдсутностi радiацiйного опромiнення), 𝛾𝑙 (𝑇, 𝑝, 𝑥𝑙 ) – коефiцiєнт активностi системи
не збуджених молекул.
Зауважимо, що формулу (3) записано для того випадку, коли пiд дiєю радiацiйного опромiнення генерується лише один вид квазiчастинок з
концентрацiєю 𝑥ex , але її можна узагальнити i на
бiльш складнi випадки.
Враховуючи очевидне спiввiдношення 𝑥𝑙 + 𝑥ex =
= 1, перепишемо формулу (3) у виглядi
𝜇𝑙 (𝑇, 𝑝, 𝑥ex ) = 𝜇𝑙0 (𝑇, 𝑝) +
+ 𝑘𝑇 ln 𝛾𝑙 (𝑇, 𝑝, 𝑥𝑙 ) + 𝑘𝑇 ln (1 − 𝑥ex ).
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Для спрощення подальших розрахункiв вважатимемо бiнарний розчин “не збудженi частинки –
збудженi частинки” iдеальним, тобто покладемо
𝛾𝑙 (𝑇, 𝑝, 𝑥𝑙 ) ≡ 1, що можна зробити, якщо компоненти розчину є досить схожими як у вiдношеннi їх форми i розмiру молекул, так i у вiдношеннi їх взаємодiї [11]. В нашому випадку збудженi i
не збудженi молекули не вiдрiзняються за формою
та розмiром, проте їх взаємодiя може бути рiзною,
тому далi будемо розглядати випадок малих концентрацiй збуджених молекул 𝑥ex ≪ 1. Тодi вираз
(4) набуває такого вигляду:
𝜇𝑙 (𝑇, 𝑝, 𝑥ex ) = 𝜇𝑙0 (𝑇, 𝑝) − 𝑘𝑇 𝑥ex .

(5)

Аналiз формули (5) вказує на те, що за наявностi збуджених молекул з малою концентрацiєю 𝑥ex
крива температурної залежностi хiмiчного потенцiалу (термодинамiчного потенцiалу Гiббса) рiдини завжди зсувається вниз на величину 𝑘𝑇0 𝑥ex ,
що описує вiдповiдне зменшення хiмiчного потенцiалу. Таке ж зменшення хiмiчного потенцiалу за
малих значень 𝑘𝑇0 𝑥ex можна отримати при пiдвищеннi температури на величину 𝛿𝑇 . Дiйсно, в
цьому випадку
(︂ )︂
𝜕𝜇
𝛿𝑇 = 𝑘𝑇0 𝑥ex ,
(6)
𝜕𝑇 𝑝,𝑥ex
або
𝛿𝑇 =

𝑘𝑇0
𝑥ex ,
𝑠 (𝑇0 , 𝑝0 )

(7)

де 𝑠 – ентропiя, розрахована на одну молекулу. Таким чином, можна ввести ефективну температуру
фазового переходу 𝑇ref [5]:
𝑇ref = 𝑇0 +

𝑘𝑇0
𝑥ex .
𝑠 (𝑇0 , 𝑝0 )

(8)

Тобто, введена ефективна температура фазового
переходу є завжди бiльшою за температуру фазового переходу для неопромiненої речовини. Якщо
розглядати систему в iзобаричних умовах, то поява збуджених молекул призводить до змiни тиску
𝛿𝑝, величина якого задається таким виразом:
𝛿𝑝 = −

𝑘𝑇 𝑥ex
,
𝑣𝑙

(9)

765

Д.А. Гаврюшенко, К.В. Тарадiй

де 𝑣𝑙 – об’єм, розрахований на одну молекулу. Отже, в цьому випадку можна ввести ефективний
тиск фазового переходу 𝑝ref :
𝑝ref = 𝑝0 −

𝑘𝑇 𝑥ex
.
𝑣𝑙

(10)

Аналогiчним чином можна прийти до висновку
про те, що 𝑝ref є завжди меншим за тиск фазового переходу неопромiненої системи. Отриманi результати щодо змiни значення хiмiчних потенцiалiв пiд дiєю радiацiйного опромiнення дозволяють дослiдити вплив радiацiйного опромiнення на
явища фiзико-хiмiчної природи, характер протiкання яких визначається спiввiдношеннями мiж вiдповiдними хiмiчними потенцiалами, а саме: фазовi
переходи, розчиннiсть, хiмiчнi реакцiї та просторовий розподiл речовини поблизу твердої поверхнi,
властивостi якої також змiнюються пiд дiєю опромiнення (9).
3. Змiна параметрiв фазових
переходiв пiд дiєю опромiнення
Розглянемо змiну характеристик фазових переходiв пiд дiєю радiацiйного опромiнення. Як було зазначено вище, умовою фазової рiвноваги пiд час
фазового переходу є рiвнiсть хiмiчних потенцiалiв
речовин в обох фазах. При дiї радiацiйного опромiнення за сталого тиску її необхiдно переписати
у виглядi
𝜇10 (𝑇ref ) + 𝑘𝑇ref ln [𝛾1 (𝑇ref , (𝑥ex )1 ) ×
× (1 − (𝑥ex )1 )] = 𝜇20 (𝑇ref ) +
+ 𝑘𝑇ref ln [𝛾2 (𝑇ref , (𝑥ex )2 ) (1 − (𝑥ex )2 )],

(11)

де 𝑇ref – нова температура фазового переходу (в
загальному випадку 𝑇ref ̸= 𝑇0 ), а iндекси один та
два вiдносяться до рiзних фаз. У випадку, коли
𝑒ex ≪ 1, розчин можна розглядати як iдеальний
(тобто вважати, що 𝛾 ≡ 1), i, враховуючи те, що
𝑘𝛿𝑇 = 𝑘 (𝑇ref − 𝑇0 ) є величиною одного порядку
малостi з 𝑘𝑇0 𝑥ex . Тодi для температурного зсуву
отримаємо такий вираз [6]:
𝛿𝑇 =

𝑘𝑇02
[(𝑥ex )2 − (𝑥ex )1 ],
𝑞 (𝑇0 , 𝑝0 )

(12)

де 𝑞 (𝑇0 , 𝑝0 ) – питома прихована теплота фазового
переходу.
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Розглянемо випадок фазової рiвноваги “рiдина–
пара”. Нехай в цьому випадку iндекс “2” вiдноситься до рiдкої фази, а iндекс “1” – до пари.
Величина концентрацiї квазiчастинок (збуджених молекул) залежить вiд швидкостi їх генерацiї та швидкостi розпаду (тобто, часу їх життя).
Швидкiсть генерацiї збуджених молекул пропорцiйна густинi речовини i перерiзу збудження молекул.
У випадку фазової рiвноваги “рiдина–пара” густина рiдини є бiльшою, але час життя збудженого стану молекул пари може бути значно бiльшим за час життя збудженого стану молекул рiдини, наприклад, якщо вiн визначається зiткненням молекул. Тому для однокомпонентної речовини у випадку, коли час життя збудженого стану молекул пари не перевершує часу життя збудженого стану молекул рiдини, виконується спiввiдношення (𝑥ex )𝑙 > (𝑥ex )𝑔 , тобто температура кипiння збiльшується. У протилежному випадку може виконуватися спiввiдношення
(𝑥ex )𝑙 < (𝑥ex )𝑔 . Тодi температура кипiння буде
зменшуватися.
У випадку багатокомпонентних рiдин перерiз
збудження частинок рiзних компонентiв може бути рiзним. Тому, якщо випаровуються в основному частинки, якi мають бiльше значення перерiзу збудження, може виконуватись умова (𝑥ex )𝑙 <
< (𝑥ex )𝑔 , i температура кипiння зменшується. Зазначимо, що можливе iснування екзотичного випадку 𝑇 = 𝑇0 , який реалiзується за очевидної умови (𝑥ex )𝑙 = (𝑥ex )𝑔 . Розглянемо випадок фазової
рiвноваги “рiдина–тверде тiло”. Нехай тепер iндекс
“2” вiдноситься до твердого тiла, а iндекс “1” – до
рiдини.
Густини рiдкої i твердої фаз речовини та перерiзи збудження молекул рiдкої i твердої фази практично однаковi, але час життя збудженого стану молекул твердої фази, зазвичай, значно менший за час життя збудженого стану молекул рiдини. Це пов’язано з тим, що енергiя збудження однiєї молекули в кристалi може швидко
перерозподiлятися мiж iншими молекулами кристала.
Тому, зазвичай, (𝑥ex )𝑠 < (𝑥ex )𝑙 , i температура плавлення зменшується. Але, в особливому випадку, коли має мiсце протилежний випадок –
температура плавлення буде збiльшуватися. Необхiдно зауважити, що можливим є i iснування
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випадку 𝑇ref = 𝑇0 , який реалiзується за умови
(𝑥ex )𝑠 = (𝑥ex )𝑙 .
Нарештi, розглянемо випадок фазової рiвноваги
“газ – тверде тiло”. Тепер iндекс “2” вiдноситься до
твердого тiла, а iндекс “1” – газу.
Перерiзи збудження молекул однокомпонентної
речовини у газовiй i твердiй фазах практично
однаковi. Густина твердої фази значно перевищує
густину газової фази, але час життя збудженого стану молекул твердої фази зазвичай значно
менший за час життя збудженого стану молекул
газу.
Тому для однокомпонентної речовини, залежно
вiд конкретних значень швидкостi генерацiї збуджених молекул та швидкостi їх розпаду у газовiй i твердiй фазах, можливi рiзнi спiввiдношення
мiж кiлькiстю збуджених молекул у цих фазах. Тодi, якщо (𝑥ex )𝑠 > (𝑥ex )𝑔 , то температура возгонки
збiльшується, а в протилежному випадку – зменшується.
У випадку багатокомпонентних рiдин, коли перерiз збудження частинок рiзних компонент вiдрiзняється, спiввiдношення мiж концентрацiями збуджених молекул у газовiй i твердiй фазах для рiзних компонент також може бути рiзним. Це дає
можливiсть роздiлу компонент речовини за допомогою її возгонки пiд опромiненням.
Умову фазової рiвноваги пiд час фазового переходу пiд дiєю радiацiйного опромiнення за сталої
температури можна записати у виглядi

Рис. 1. Зсув температури фазового переходу за сталого
тиску

Рис. 2. Зсув тиску фазового переходу за сталої температури

𝜇10 (𝑝ref ) + 𝑘𝑇0 ln [𝛾1 (𝑝ref , (𝑥ex )1 ) ×
× (1 − (𝑥ex )1 ) = 𝜇20 (𝑝ref ) +
+ 𝑘𝑇0 ln [𝛾2 (𝑝ref , (𝑥ex )2 )(1 − (𝑥ex )2 )],

(13)

де 𝑝ref є новим ефективним тиском фазового переходу (в загальному випадку 𝑝ref ̸= 𝑝0 ), а iндекси
один та два вiдносяться до рiзних фаз. Виконуючи
описану вище процедуру у випадку, коли 𝑒ex ≪ 1,
для зсуву тиску отримуємо такий вираз:
𝛿𝑝 = −

𝑘𝑇0
[(𝑥ex )2 − (𝑥ex )1 ],
𝑣2 − 𝑣1

(14)

де 𝑣1 та 𝑣2 – об’єм, що припадає на одну частинку
фази 1 та 2, вiдповiдно.
На рис. 2 зображено вiдповiдний зсув тиску фазового переходу першого роду за умови сталої температури. Якщо iндекс “2” вiдноситься до твердого тiла, а iндекс “1” – до рiдини (випадок фазової
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рiвноваги “рiдина–тверде тiло”), тодi тиск плавлення в залежностi вiд знака [(𝑥ex )𝑠 − (𝑥ex )𝑙 ], тобто
залежно вiд густини речовини в рiзних фазах, перерiзу збудження молекул рiзних фаз та часу їх
життя, може зменшуватися, збiльшуватися або залишатись незмiнним.
У випадку фазової рiвноваги “рiдина–пара” iндекс “2” вiдноситься до рiдкої фази, а iндекс “1” –
до пари. Тодi, якщо (𝑥ex )𝑙 < (𝑥ex )𝑔 , то тиск кипiння зменшується, а в протилежному випадку –
збiльшується. Випадок 𝑝ref = 𝑝0 реалiзується за
умови (𝑥ex )𝑙 = (𝑥ex )𝑔 . Нарештi, розглянемо випадок фазової рiвноваги “газ–тверде тiло”. Нехай в
цьому випадку iндекс “2” вiдноситься до твердого
тiла, а iндекс “1” – до газу. Тодi, якщо (𝑥ex )𝑠 <
< (𝑥ex )𝑔 , то тиск возгонки зменшується, а в протилежному випадку – збiльшується.
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У випадку багатокомпонентної речовини знак i
величина змiни тиску для рiзних компонент можуть бути рiзними, що дає можливiсть роздiлу
багатокомпонентної речовини на її окремi компоненти.
4. Дослiдження впливу
радiацiйного опромiнення на розчиннiсть
в бiнарних розчинах
Розглянемо вплив радiацiйного опромiнення на
процеси розчинностi. У випадку розчинення твердого тiла в рiдинi умова термодинамiчної рiвноваги записується таким самим чином, як i у випадку
фазових переходiв:
𝜇1 (𝑇, 𝑝) = 𝜇2 (𝑇, 𝑝, 𝑥),

(15)

де 𝜇1 (𝑇, 𝑝) – хiмiчний потенцiал молекул твердого
тiла в кристалiчнiй фазi, 𝜇2 (𝑇, 𝑝, 𝑥) – хiмiчний потенцiал молекул твердого тiла, розчинених у рiдкiй фазi з концентрацiєю 𝑥 [7]. У цьому випадку,
згiдно з формулою (2.13), розчиннiсть описується
рiвнянням Планка–Ван Лаара для насиченого розчину [8]:
(︂ )︂
𝑣
− 𝑣2,𝑠
𝜕𝑥
(︁ 2,sat
)︁ ,
=−
(16)
𝜕
ln[𝛾(𝑇,𝑝,𝑥)𝑥]
𝜕𝑝 𝑇,sat
𝑘𝑇
𝜕𝑥
𝑇,𝑝

де 𝑣2,sat – парцiальний об’єм розчиненої речовини
в рiдинi, 𝑉2,𝑠 – парцiальний об’єм розчиненої речовини у твердiй фазi, а також рiвнянням
(︂ )︂
𝑞2
𝜕𝑥
)︁ ,
(︁
(17)
=
𝜕 ln[𝛾(𝑇,𝑝,𝑥)𝑥]
𝜕𝑇 𝑝,sat
2
𝑘𝑇
𝜕𝑥
𝑇,𝑝

де 𝑞2 – питома теплота розчинення твердої речовини в насиченому розчинi.
Як було зазначено вище, при радiацiйному опромiненнi системи в рiдинi виникають збудженi молекули, якi з термодинамiчної точки зору можна
розглядати як появу третього компонента в розчинi. Очевидно, що поява третього компонента повинна впливати на процеси розчинностi. Цю проблему з точки зору статистичної фiзики було ретельно розглянуто в роботах Сисоєва та Терлецького [9, 10], де варiацiя концентрацiї третього
компонента пов’язана з вiдповiдними варiацiями
тиску та температури. Результати впливу появи
третього компонента суттєво залежать вiд того,
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в якiй системi (рiдкiй чи твердiй) концентрацiя
збуджених молекул є бiльшою. У випадку, коли
концентрацiя збуджених молекул в твердому тiлi набагато менша, нiж у рiдкому розчинi, розчиннiсть твердого тiла в рiдинi збiльшується [11]
на величину 𝛿𝑥 [12], яка визначається з такого
рiвняння:
[︃
)︂ ]︃
(︂
𝜕 ln 𝛾2
𝛿𝑥.
(18)
𝑘𝑇 𝛿𝑥ex = 𝑘𝑇 +
𝜕𝑥 𝑇,𝑝
Якщо розглядати виключно ентропiйнi ефекти
(тобто випадок, коли 𝛾3 (𝑇, 𝑝, 𝑥) = 1), то вираз
(2.16) суттєво спрощується:
𝛿𝑥ex = 𝛿𝑥.

(19)

Це легко пояснити з фiзичної точки зору. Як було зазначено вище, радiацiйне опромiнення спотворює ближнiй порядок в рiдинах, утворюючи
своєрiднi вакансiї. Цi вакансiї заповнюються надлишковими молекулами речовини, що розчиняється. У протилежному випадку, коли збуджуються виключно молекули твердого тiла, розчиннiсть речовини зменшується на величину 𝛿𝑥, значення якої визначається також виразом (19). Цей
ефект також легко пояснити з фiзичної точки зору,
якщо прийняти до уваги те, що радiацiйне опромiнення спотворює регулярну структуру кристала, утворюючи дефекти кристалiчної ґратки. Звичайно, для зменшення значення термодинамiчного
потенцiалу Гiббса атоми речовини, що розчинена,
повертаються до кристала.
5. Висновки
Дiя радiацiйного опромiнення призводить до збудження частини молекул рiзних фаз, що призводить до зменшення хiмiчних потенцiалiв. Змiна хiмiчних потенцiалiв пiд дiєю радiацiйного опромiнення з необхiднiстю призводить до зсуву точок
фазових переходiв першого роду. Залежно вiд властивостей речовини в рiзних фазах (густини, перерiзу розсiяння та збудження, часу життя збудженої молекули та iн.) i характеристик опромiнення
(типу частинок опромiнення, їх спектра, густини
потоку та флюенсу) можливий зсув як температури фазового перетворення за сталого тиску, так i
вiдповiдного тиску переходу за сталої температури. Встановлено закономiрностi впливу опромiнення на розчиннiсть твердих тiл у рiдинi.
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ
НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ
Резюме
Радиационное излучение конденсированной среды приводит к заметному изменению равновесных термодинамических свойств жидкостной системы. При радиационном
излучении в жидкостях нарушается термодинамическое
равновесие, и происходит перестройка структуры жидкости. Такие изменения и соответствующие их последствия
рассматриваются в данной статье.
D.A. Gavryushenko, K.V. Taradii
INFLUENCE OF RADIATION
ON PHYSICAL PROPERTIES OF LIQUIDS
Summary
Irradiation of condensed media appreciably changes the equilibrium thermodynamic properties of liquid systems; in particular, the thermodynamic equilibrium becomes violated, and
the liquid restructuring takes place. The corresponding variations in the physical properties of liquid systems and their
consequences have been considered.
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