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შებრუნებული მიცელები მრავალი ექსპერიმენტული და თეორიული კვლევის საგანს
წარმოადგენს ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში. ისინი წარმოადგენენ უჯრედსშიგა
ბიოლოგიური წყლის ღრმულების და მყარი გარემოს კედლის ფორების საუკეთესო მოდელებს. 
ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება ნატრიუმი ბის(2–ეთილჰექსილ) სულფოსუქცინატი
(AOT) წარმოქმნის სფერულ ნანომეტრის რიგის მოლეკულურ აგრეგატებს არაპოლარულ
გამხსნელებში. AOT–ის მოლეკულის ნახშირწყალბადური ნაწილი ორიენტირებულია
აგრეგატის გარეთ, მაშინ როცა სულფონატის თავური ჯგუფები ნატრიუმის იონებით
ლოკალიზებულია შებრუნებული მიცელების შიგნით. ინფრაწითელი სპექტროსკოპია
შესაფერისი მეთოდია AOT–ის მიკროემულსიების მიკროსტრუქტურის დახასიათებისათვის [1-
2]. 

წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანი იყო შებრუნებული მიცელების წყლის გულის
მიკროსტრუქტურის შესწავლა AOT–ის კონცენტრაციის მიხედვით ქაოტროპული და
კოსმოტროპული იონების თანაობისას ინფრაწითელი სპექტროსკოპიით. ინფრაწითელ უბანში
კვლევებისათვის ჩვენ შევარჩიეთ O-H  ბმის გაჭიმვის უბანი 3000-3800 სმ-1, იმდენად
რამდენადაც ნებისმიერი სტრუქტურული ცვლილება აისახება ბმული და თავისუფალი წყლის
ფრაქციების თანაფარდობის ცვლილებაში. 

მიკროემულსიები მზადდებოდა AOT–ის, ჰექსანის, წყლის, ნატრიუმის აცეტატისა და
კალიუმის პერქლორატის თანაობისას. ინფრაწითელი შთანთქმის სპექტრებს ვიღებდით
ინფრაწითელ სპექტროფოტომეტრზე Specord 75. 

შედეგებმა აჩვენა, რომ O-H  ბმის გაჭიმვის უბანში (3000–3800 სმ –1) წყლის შთანთქმის
ზოლი იცვლება W-ს ზრდისას 1-10 ინტერვალში. წყალი/AOT/ჰექსანი სისტემის შებრუნებულ
მიცელებში ინფრაწითელი კვლევების შედეგად დადგინდა რომ მიცელის წყლის გულში სამი
ტიპის წყალი არსებობს. მარილების დამატება წყლის გულში იწვევს ბმული, თავისუფალი და
ფაზათაშორისი ზედაპირის მიღმა ჩათრეული წყლის ფრაქციებს შორის  თანაფარდობის
ცვლილებას, სახელდობრ ბმული და თავისუფალი წყლის ფრაქციის შემცველობა უფრო მეტია, 
ხოლო ჩათრეული წყლის უფრო ნაკლები აცეტატის იონების თანაობისას შებრუნებული
მიცელების გულში. ჩათრეული წყლის ფრაქცია იზრდება პერქლორატის თანაობისას.

შედეგები სასარგებლო იქნება  AOT–ის შებრუნებული მიცელების ფაზათაშორისი  
თვისებების გამოკვლევებში, როგორც ბიომემბრანების უნიკალური მოდელები და
ნანონაწილაკების რეაქტორები.
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საკვანძო სიტყვები: შებრუნებული მიცელები, ჩაჭერილი წყალი, AOT, O-H ბმის გაჭიმვა, ქაოტროპული და კოსმოტროპული იონები 

შებრუნებული მიცელები მრავალი ექსპერიმენტული და თეორიული კვლევის საგანს წარმოადგენს ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში. ისინი წარმოადგენენ უჯრედსშიგა ბიოლოგიური წყლის ღრმულების და მყარი გარემოს კედლის ფორების საუკეთესო მოდელებს. ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება ნატრიუმი ბის(2–ეთილჰექსილ) სულფოსუქცინატი (AOT) წარმოქმნის სფერულ ნანომეტრის რიგის მოლეკულურ აგრეგატებს არაპოლარულ გამხსნელებში. AOT–ის მოლეკულის ნახშირწყალბადური ნაწილი ორიენტირებულია აგრეგატის გარეთ, მაშინ როცა სულფონატის თავური ჯგუფები ნატრიუმის იონებით ლოკალიზებულია შებრუნებული მიცელების შიგნით. ინფრაწითელი სპექტროსკოპია შესაფერისი მეთოდია AOT–ის მიკროემულსიების მიკროსტრუქტურის დახასიათებისათვის [1-2]. 

წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანი იყო შებრუნებული მიცელების წყლის გულის მიკროსტრუქტურის შესწავლა AOT–ის კონცენტრაციის მიხედვით ქაოტროპული და კოსმოტროპული იონების თანაობისას ინფრაწითელი სპექტროსკოპიით. ინფრაწითელ უბანში კვლევებისათვის ჩვენ შევარჩიეთ O-H  ბმის გაჭიმვის უბანი 3000-3800 სმ-1, იმდენად რამდენადაც ნებისმიერი სტრუქტურული ცვლილება აისახება ბმული და თავისუფალი წყლის ფრაქციების თანაფარდობის ცვლილებაში. 

მიკროემულსიები მზადდებოდა AOT–ის, ჰექსანის, წყლის, ნატრიუმის აცეტატისა და კალიუმის პერქლორატის თანაობისას. ინფრაწითელი შთანთქმის სპექტრებს ვიღებდით ინფრაწითელ სპექტროფოტომეტრზე Specord 75. 

შედეგებმა აჩვენა, რომ O-H  ბმის გაჭიმვის უბანში (3000–3800 სმ –1) წყლის შთანთქმის ზოლი იცვლება W-ს ზრდისას 1-10 ინტერვალში. წყალი/AOT/ჰექსანი სისტემის შებრუნებულ მიცელებში ინფრაწითელი კვლევების შედეგად დადგინდა რომ მიცელის წყლის გულში სამი ტიპის წყალი არსებობს. მარილების დამატება წყლის გულში იწვევს ბმული, თავისუფალი და ფაზათაშორისი ზედაპირის მიღმა ჩათრეული წყლის ფრაქციებს შორის  თანაფარდობის ცვლილებას, სახელდობრ ბმული და თავისუფალი წყლის ფრაქციის შემცველობა უფრო მეტია, ხოლო ჩათრეული წყლის უფრო ნაკლები აცეტატის იონების თანაობისას შებრუნებული მიცელების გულში. ჩათრეული წყლის ფრაქცია იზრდება პერქლორატის თანაობისას.

შედეგები სასარგებლო იქნება  AOT–ის შებრუნებული მიცელების ფაზათაშორისი  თვისებების გამოკვლევებში, როგორც ბიომემბრანების უნიკალური მოდელები და ნანონაწილაკების რეაქტორები.
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