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Termodynamické, dynamické a transportné vlastnosti polymérov sú od ranných dôb 

makromolekulovej chémie a fyziky, ktoré sú spojené s menami Floryho, Ferryho a 

Kovacsa, často interpretované pomocou voľno-objemovej hypotézy. Avšak 

mnohostrannosť tejto koncepcie súvisí s existenciou rôznych operačných definícií voľného 

objemu.Tak, v prípade termodynamických veličín možno expanzný voľný objem V f e x p a 

prázdný voľný objem v*mpty
 získať zo stavových V - T dát resp. koncepcie van der 

Waalsovského objemu konštituentov polyméru V*. V prípade dynamických, transportných 

a kinetických vlastností ako sú viskozita r|, relaxačný čas i, korelačný čas icm, difúzne 

koeficienty Dtransi. D r o t a rýchlostné konštanty rôznych fyzikálno-chemických reakcií, je 

možné získať voľnoobjemové charakteristiky ako výsledok fitovania za použitia 

voľnoobjemových modelov príslušných fyzikálnych alebo fyzikálno-chemických procesov, 

napr. voľnoobjemových interpretácií empirických formulí ako sú Vogel-Fulcher-Tamman-

Hesse (VFTH) rovnica, Doolittlova rovnica alebo Williams-Landel-Ferryho (WLF) rovnica 

pre viskozitu, relaxačný alebo korelačný čas resp. tzv. posuvový faktor a (T) = rj(T)/r((Tg) = 

T(T)/T(T g). 

Je evidentné, že táto definičná a nadväzne hodnotová diferencia vo voľnoobjemových 

charakteristikách znižuje potenciál voľnoobjemovej koncepcie. V súčasnosti je aktuálna 

potreba priameho merania voľného objemu umožnená vďaka experimentálnemu a 

metodologickému pokroku vo vývoji pozitronové] anihilačnej spektroskopie (PALS). Táto 

metóda meria anihilačné parametre orto-pozitrónia (o-Ps), t.j.,dobu života x 3 a relatívnu 

intenzitu l 3 , ktoré sú citlivými indikátormi voľnoobjemových dier, vakancií a defektov v 

amorfných a defektných kryštalinických materiáloch. Prvá veličina, T 3 , súvisí s veľkosťou 

voľnoobjemovej diery v matrici, ktorú možno určiť pomocou kvantovo-mechanického 

modelu systému o-Ps vo sférickej diere o polomeru Rh. Druhá veličina, I3 , je mierou počtu 



voľnoobjemových entít, takže voľnoobjemová frakcia fu je daná príslušným produktom 

fh(T) = Kvh.Vh(T).l3(T), kde V h(T) = (47i/3)Rh

3 . 

V nedávnej dobe sme previedli experimentálne merania série polymérov v širokom 

teplotnom intervale od 15K do 300K, ktorá zahŕňala 1,4 polybutadién, cis-1,4-polyizoprén, 

polyizobutylén, trans-1,4-polychloroprén, ataktický polypropylén a 1,2-polybutadién. 

Z teplotných závislostí strednej voľnoobjemovej diery v elastickom stave nad teplotou 

sklovitého prechodu T g boli určené príslušné expanzivity ß h = AV h/AT. Nadväzne boli 

nájdené dve významné empirické korelácie medzi týmito expanzivitami strednej 

voľnoobjemovej diery a základnými teplotnými resp. časovými charakteristikami 

relaxačného chovania polymérov, ktoré sú reprezentované tzv. fragilitou m g = d log M 

/d(T g/T), kde M je generalizovaná mobilita M = r\ alebo T resp. koeficientom 

neexponenciality ßxww z Kohlrausch-Williams-Wattsovej rovnice pre relaxačnú funkciu 

relaxujúcej vlastnosti polyméru. Tieto korelácie odhaľujú mikroskopickú podstatu makro

skopického relaxačného chovania polymérov v elastickom stave, ktorá spočíva v tom, že 

dynamika je spojená s existenciou voľnoobjemových dier a ďalej, že teplotné chovanie 

základných dynamických veličín M súvisí s termickým chovaním týchto voľnoobjemových 

entít v polymémej matrici. 

Základným problémom verifikácie rôznych voľnoobjemových definícií je kvantifikácia 

voľnoobjemových frakcií polyméra z experimentálnych PALS dát tj. určenie koeficientu 

Kvh- K riešeniu tohto problému sme formulovali fenomenologický model objemových a 

voľnoobjemových vlastností, ktorý spája expanzné chovanie makroskopického objemu 

polyméru z dilatometrie s expanzným chovaním mikroskopického voľného objemu z 

anihilačných dát PALS metódy. Nadväzne, toto určenie voľnoobjemových frakcií umožňuje 

priamo verifikovať voľnoobjemové interpretácie empirických rovníc pre základné 

dynamické charakteristiky ako sú viskozita alebo relaxačný čas, tj. ich východiskové 

predpoklady a hodnoty fitujúcích parametrov. Tento prístup bol aplikovaný na niekoľkých 

polymérnych materiáloch v oblasti elastického stavu polyméra. Zistilo sa, že teplotné 

závislosti viskozity resp. relaxačného času možno korelovať s voľnoobjemovými frakciami 

určenými z PALS dát v termínoch WLF - Doolittlovej rovnice. Porovnanie s originálnym 

fitujúcim prístupom ukazuje, že zatiaľčo prvý predpoklad o linearitě voľnoobjemovej frakcie 

s teplotou je platný, druhý predpoklad o hodnote koeficientu Bf = 1 je nutné opustiť, pričom 

bolo nájdené, že Bn. < 1 pre vyšetrované polyméry. 


