
w
H-

VOĽNOOBJEMOVÁ MIKROŠTRUKTÚRA AMORFNÝCH POLYMÉROV PRI T
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Štruktúra amorfného stavu a podstata sklovitého

prechodu sú centrálnymi problémami fyziky a chémie

polymérov. Fenomén spočiva v solidifikácii kvapaliny do

sklovitého stavu, ktorá nie je spojená so zmenou štruktúry,

ale s dramatickou zmenou mobility častíc.

Jeden z pseudomolekulových prístupov k týmto problémom

je založený na koncepčne jednoduchej a intuitívne

prijateľnej predstave o vztahu medzi tzv. volným objemom

a molekulovou mobilitou1. V poslednom obdobi je možno z dôb

života f 3 a relatívnej intenzity I 3 ortho- pozitrónia

z pozitronovéj anihilačnej spektroskopie (PALS) priamo

charakterizovat volnoobjemovú mikroštruktúru pomocou

strednej velkosti volnoobjemových entít v n

2 a frakčného

volného objemu f^3-

Analýza PALS dát pri konvenčných teplotách sklovitého

prechodu T , napr. z DSC meraní, bola prevedená v sérii 13

amorfných polymérov, (diénové elastoméry, vinylové

elastoméry a termoplasty , aromatické termoplasty) a

odhalila empirické korelácie dané rovnicami:

fV3 = 4.13 X 10~ 3 T + 0.736 (1)

f h g = 7.66 X 10" 4 T + 0.018 (2)
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Z rovn. (1) a (2) plynie, že väčší frakčný volný objem pri

vyššom T_ sa realizuje cez väčšie diery v rozmedzí od

R = 2.2 Á v cis-l,4-PBD po 3.4 Á v TMPC. Trend úzko

súvisí s chémiou polymérov tj. geometriou väzieb a

flexibilitou retazcov. Čím flexibilnejšie sú diénové a

vinylové polyméry, tým efektívnejšie je uloženie ich

retazcov. Na druhej strane, u aromatických polymérov s

dlhými rigidnými väzbami je usporiadanie retazcov menej

efektívne napriek vyššej flexibilite v porovnaní s diénmi.

Toto rezultuje vo väčšom frakčnom volnom objeme tvoreného

väčšími entitami.

Konečne, podlá strednej velkosti dier pri T a po

normalizácii van der Waalsovým objemom monomérnej jednotky

možno rozlišit 3 skupiny polymérov s ^hg/V^mon ~~- 1/2

u polykarbonátov, ~ 3/4 u dienoy a ~ 1-2 u vinylových

polymérov. Toto naznačuje, že kritický pohybový mód

zodpovedný za fenomén sklovatenia súvisí so segmentálnym

pohybom spojeným s rotačnou reorientáciou štrukturálnej

jednotky.
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