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Cieľom predloženej diplomovej práce je zmerať a určiť doby života 

komponentov anihilácie pozitrónia v substituovaných polyacetylénových 

polyméroch so špecifickými vlastnosťami, určiť veľkosť entít voľného objemu a 

korelovat' ju s vlastnosťami polymérov, napríklad s permeabilitou plynov. 

POZITRONOVÁ ANIHILAČNÁ SPEKTROSKOPIA (PAS) prináša 

mnohé informácie o štruktúrnych vlastnostiach látok, ako je hybnostné 

rozdelenie elektrónov, ich hustota, typy a koncentrácia defektov vo vzorke. K jej 

veľkým výhodám patrí nedeštrukčnosť (informácie nesú anihilačné gama 

kvantá), pomerne dostupné technické zariadenie, nie je potrebné špeciálne 

upravovať vzorky a je možné sledovať závislosť zmeny anihilačných parametrov 

od zmeny určitej fyzikálnej veličiny vzorky, napríklad od teploty, tlaku. 

Táto metóda sa pre svoje výhody používa v posledných desiatich rokoch 

aj pri skúmaní polymérnych systémov. Keďže tieto systémy sú pomerne zložité, 

vzťahy medzi ich makroskopickými a mikroskopickými vlastnosťami nie sú 

dostatočne objasnené a na ich pochopenie je potrebné získať dostatok 

experimentálnych údajov. 

Jedna z mikroskopických teórií amorfných systémov, medzi ktoré patria 

aj polyméry a pomocou ktorej sa dosiahli pozoruhodné úspechy napr. pri štúdii 

viskozity týchto systémov, pracuje s veličinou voľný objem. Je najčastejšie 

definovaný ako rozdiel objemu látky a objemu obsadeného atómami v látke 

[1-4]. V dobe svojho vzniku to bol čisto teoretický pojem, experimentálne 

nemerateľný. 

A práve PAS, ktorá je citlivá na štrukturálne poruchy a voľné objemy v 

látke, dokáže do určitej miery tento voľný objem kvantifikovat'. Preto jedným z 

hlavných cieľov práce s amorfnými polymérnymi systémami je nájsť prístup, 

pomocou ktorého by bolo možné z meraní anihilácie pozitrónov, ktorá nám 

poskytuje informácie o mikrostrukture vzorky, povedať niečo o jej 

makroskopických veličinách (napr. viskozita, difúzia, permeabilità a podobne). 
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1.1 Pozitrony v prostředí 

Kladný elektron čiže pozitron je antičasticou elektronu. Jeho existenciu 

predpovedal Dirac (1929), ako prvú antičasticu ho objavil v kozmickom žiarení 

Anderson (1932) a pri jadrových reakciách v laboratóriu Blacket a Occhialini 

(1933). Má rovnaké vlastnosti (hmotnosť, spin, magnetický moment, absolútnu 

hodnotu náboja) ako elektrón, až na kladné znamienko náboja. V absolútnom 

vakuuje pozitron stabilná častica, ale v hmotnom prostredí je jeho doba života 

veľmi krátka, rádovo 10" až 10" s, pretože reaguje s elektrónom, pričom 

dochádza k jeho anihilácii s vyžiarením fotónov gama [5]. 

Po vniknutí do tuhej látky sa pozitrony interakciou s časticami prostredia 

rýchlo spomalia na tepelné energie (proces termalizácie), za čas rádovo 10" 1 2 s. 

Tento čas sa samozrejme líši v závislosti od typu látky. Od termalizácie 

pozitronu do jeho anihilácie ubehne čas, ktorý je závislý na type a štruktúre látky 

a pohybuje sa od 100 ps do niekoľkých ns. Pri anihilácii pozitronu s elektrónom 

sa uvoľní energia 2m0c - 1,02 MeV s malým príspevkom ich vzájomnej 

hybnosti pred anihiláciou. Pre pomaly sa pohybujúce páry, ktoré anihilujú, zo 

zákona zachovania hybnosti vyplýva, že na tomto anihilačnom procese sa musia 

zúčastniť aspoň dva objekty (častice alebo kvantá). To znamená, že 

jednofotónová anihilácia je možná len za prítomnosti ďalšej častice, ktorá obdrží 

zvyšnú hybnosť. 

Relatívna pravdepodobnosť anihilácie na jedno gama kvantum je 

zanedbateľná. Prevažná časť pozitrónov anihiluje na dve gama kvantá o energii 

511 keV. Pre pravdepodobnosť 2y anihilácie platí vzťah 

r (2) = nr0
2cne (1) 

•y 

kde r0 je klasický polomer elektrónu (r0 = e /m0c) a ne je hustota elektrónov v 

mieste anihilácie. Pravdepodobnosť anihilácie teda závisí len od hustoty 

elektrónov v látke. Účinný prierez 2y anihilácie je však nepriamo úmerný 

rýchlosti pozitronu v [6] 

o (2) = n r?c/v (2) 
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a teda je väčší pre termalizované pozitrony s malou rýchlosťou. V týchto 

vzťahoch sa však neuvažuje coulombovské priťahovanie elektrónu a pozitronu. 

Vplyv coulombovského tienenia pozitrónov sa prejaví zvýšením hustoty 

elektrónov od skutočnej hodnoty hustoty elektrónov. 

Pri 2y anihilácii sú anihilačné kvantá kolineáme v ťažiskovej sústave a 

odchyľujú sa o malý uhol 0 v laboratórnej sústave. Odchýlka je spôsobená 

nenulovou hybnosťou páru e+-e", v dôsledku pohybu elektrónu. Termalizovaný 

pozitron má zanedbateľnú hybnosť následkom toho, že obsadzuje svoj najnižší 

energetický stav. Naproti tomu elektróny v dôsledku Pauliho princípu obsadzujú 

aj stavy s vyššou energiou. 

Anihilácia na 3y kvantá je pre voľné častice o viac ak dva rády menej 

pravdepodobná (pomer pravdepodobnosti 2y k 3y anihilácii je 372:1, ako 

určuje kvantová elektrodynamika). Tento obraz sa naruší v látkach, ktoré 

obsahujú dostatočne veľké voľné objemy (napr. molekulové látky), kde 

dochádza aj k vzniku viazaného stavu elektrónu a pozitronu, pozitrónia Ps. 

Pozitron i u m ako viazaný stav e + - e" (Obr.l) má vo vákuu priemer ako atóm 

vodíka - d(Ps) = l ,06.10' 1 0 m. Na jeho vznik je preto potrebný určitý voľný 

objem v tuhej látke, ktorý môžu tvoriť rôzne poruchy, alebo vhodné štrukturálne 

usporiadanie ako majú napr. molekulové látky. 

Podľa vzájomnej orientácie spinov e" a e + pozitrónium vytvára orto 

alebo para stav. Parapozitrónium, p-Ps (singletný stav 'S) má orbitálny moment 

aj celkový spin = 0. 

Obr. 1 Schéma pozitrónia 
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Ortopozitrónium, o-Ps (tripletný stav S) má orbitálny moment 1 = 0 a celkový 

spin s = 1. Zo zákona zachovania hybnosti a parity vyplýva, že ortopozitrónium 

sa vo vákuu rozpadá na 3 gama kvantá čo je časovo oveľa pomaľší rozpad. Z 

teoretických výpočtov dostávame pre doby života vo vákuu tieto hodnoty [7] : 

Tpara = 125,23 pS 

Torto = 142,08 ns 

V tuhej látke sa doba života ortopozitrónia skráti na niekoľko nanosekund v 

dôsledku tzv. 'pick-off anihilácie, pri ktorej pozitron z ortopozitrónia anihiluje s 

elektrónom prostredia s opačným spinom. Pri pick-off anihilácii sa emitujú 2 

gama kvantá. Pravdepodobnosť takejto anihilácie je priamo úmerná prekryvu 

vlnových funkcií pozitronu a anihilujúceho elektrónu. 

Energetické vzťahy vzniku pozitrónia prehľadne popisuje tzv. štrbinový 

(Ore gap) model [6]. Väzbová energia pozitrónia vo vákuu je 6,8 eV, ale môže 

byť nižšia v látkovej matrici. Podľa štrbinového modelu sa Ps môže tvoriť, ak 

počiatočná energia pozitronu je väčšia ako rozdiel ionizačného potenciálu 

prostredia Vi a väzbovej energie pozitrónia Vv. Ak je však energia E pozitronu 

väčšia ako energia Ve, najnižšieho excitovaného stavu molekuly, budú excitácie 

konkurovať tvorbe pozitrónia. Z toho vyplýva, že jeho tvorba je veľmi 

pravdepodobná práve v energetickej štrbine: 

Vj-Vv<E<Ve (3) 

Ak E > Vi vytvorí sa pozitrónium s energiou väčšou ako je jeho väzbová 

energia a pri zrážkach sa rýchlo rozpadá. Pri E > Ve konkurujú tvorbe pozitrónia 

nepružné zrážky. Ak časť f pozitrónov v štrbine Ore vytvorí pozitrónium, potom 

f/4 pozitrónov bude v singletnom stave a zvyšné 3/4 v tripletnom stave. 

Iný model tvorby pozitrónia navrhol O.E.Mogensen [8] a nezávisle 

V.M.Byakov v neverejných publikáciách [9]. Vytvorili tzv. stopový (spur) 

model tvorby, podľa ktorého pozitrónium vzniká záchytom elektrónu z radiačnej 

stopy pozitronu, keď pozitron stráca posledných 50 - 200 e V pri termalizácii. 

Stopu vytvárajú ionizované atómy a uvoľnené elektróny. Keďže kinetická 

energia sekundárnych elektrónov v stope je ~ 10-50 eV, vzdialenosť potrebná na 
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ich termalizáciu je rádovo zhodná so vzdialenosťou, ktorú prejdú pozitrony s 

energiou ~ 50 e V. 

Pre pravdepodobnosť interakcie e + - e" platí vzťah: 

P = l-e(-r
c

/r) (4) 

kde r je vzdialenosť medzi elektrónom a pozitrónom a rc je kritická vzdialenosť 

(Onsagerov polomer), pri ktorej nastáva vyrovnanie medzi coulombovskou a 

tepelnou energiou {kT) páru, 

rc = e2/(skT) (5) 

kde e je permitivita prostredia a e je elementárny náboj. Procesu tvorby Ps 

konkuruje proces rekombinácie, oddifundovanie elektrónu zo stopy a pod. 

Všeobecná zhoda vo vzťahu k modelom mechanizmu tvorby pozitrónia nie 

je, existujú však pokusy skombinovať štrbinový so stopovým modelom [10]. 

1.2 Charakteristiky pozitrónovej anihilácie 

Základné charakteristiky, ktoré sa merajú pri pozitrónovej anihilácii sú: 

doba života pozitronu v látke, definovaná ako časový interval medzi 

vznikom pozitronu a detekciou anihilačného gama kvanta, 

- uhlová odchýlka od kolinearity dvoch anihilačných gama kvánt, 

dopplerovské rozšírenie energie anihilačnej čiary. 

Tieto veličiny dávajú informácie o hustote elektrónov v látke, o ich 

hybnostnom rozdelení a o prítomnosti a typoch porúch (voľných objemoch) v 

látke. 
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1.2.1 Meranie doby života pozitronu 

Základné usporiadanie meracej aparatúry je na obr.2 

Det 

žiarič a vzorky 

Det 

Start (1274.5keV) 

CF disc. TAC 

stop (511keV) 

oaesk. CF disc. 

MCA 

Det - detektor 7 žiarenia 
CF disc. - časový diskriminátor s konštantnou frakciou 
onesk. - oneskorenie 
TAC - časovo-amplitúdový konvertor 
MCA - mnohokanálový analyzátor 

Obr. 2 Schéma merania dôb života pozitrónov. 

Meria sa veľkosť časového úseku medzi vznikom pozitronu a 

zaregistrovaním anihilačných kvánt s energiou 511 keV. Používa sa pritom tzv. 

sendvičová úprava vzorky a žiariča t.j. usporiadanie vzorka-žiarič-vzorka. 

Hrúbka vzorky je väčšia ako 1 mm, aby sa zaručila anihilácia pozitronu v jej 

objeme. 

Ako zdroj pozitronového žiarenia je potrebný taký žiarič, ktorý súčasne s 

emisiou pozitronu emituje aj gama kvantum, ktoré slúži ako štartovací signál v 

aparatúre. 
• 9 9 

Najviac rozšírený a používaný je rádionuklid Na, ktorý emituje gama 

kvantá s energiou 1274,5 keV za čas 3 ps po emitovaní pozitronu. Stop signálom 

je anihilačné kvantum gama žiarenia. 



9 

Časové discriminatory s konštantnou frakciou (CFD) produkujú časové 

signály z rýchlych signálov z anódy fotonásobiča. V časovo - amplitúdovom 

konvertore (TAC) sa časový interval medzi registráciou štart a stop kvanta 

konvertuje na impulz, ktorej amplitúda je úmerná času a ďalej sa spracováva v 

mnohokanálovom analyzátore (MCA). 

Spektrum dôb života pozitrónov má tvar exp (-Àt), kde À = l/r a r je doba 

života pozitronu. V závislosti od štruktúry vzorky sa získavajú jednoduché alebo 

zložené exponenciálne spektrá. Fyzikálne procesy pri meraní zapríčiňujú, že 

výsledné spektrum je zložené zo skutočného spektra a z prístrojovej rozlišovacej 

funkcie. RF. Táto časová rozlišovacia schopnosť aparatúry sa môže 

charakterizovať plnou šírkou pri polovičnom maxime (FWHM) na krivke 

okamžitých koincidencií, ktorá je potrebná k analýze časových spektier. 

Výsledné spektrum sa analyzuje buď pomocou metódy predpokladajúcej 

konečný počet komponentov dôb života pozitronu v látke r,, alebo pomocou 

metódy, ktorá dáva spojité rozdelenie dôb života a(r). 

Pri metóde konečného počtu dôb života pozitrónov sa namerané spektrum 

vyjadrí ako konvolúcia (symbol*) prístrojovej rozlišovacej funkcie R(t) a n 

exponenciálnych členov 

n 
y (t) =R(t)*(N0 Z on h exp + B) (6) 

i=l 

kde No je počet rozpadajúcich sa jadier, B je pozadie, A, = 7/r, kde r, je doba 

života i-tého komponentu a or,- je jeho relatívna intenzita. 

Najrozšírenejší počítačový program na analýzu spektier dôb života 

založený na tomto princípe je PATFIT [11]. Ako vstup sa zadáva experimentálne 

spektrum a počet komponentov n, a rozlišovacia funkcia RF sa vyjadruje ako 

suma gaussovských kriviek. Program využíva metódu najmenších štvorcov na 

určenie dôb života a ich intenzít. Rozlišovacia funkcia sa dá určiť napríklad zo 

spektra izomérov rádionuklidu so známou dobou života, napr. 2 0 7 B i emituje 2y 

kvantá po sebe v čase 186 ps. 
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Príklad spektier s rôznymi dobami života pozitrónov je na obr.3. Vo 

vyžíhanom hliníku (Al) je iba jedna komponenta doby života, v polybuta-1,4-

diéne (PBD) sa dajú odlíšiť až tri komponenty. 

1 0 0 0 0 f 

1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 
Kanál 

Obr.3 Spektrá dôb života pozitrónov v hliníku (Al) a polybuta-1,4-

diéne (PBĎ). 

1.2.2 Uhlovokorelačné meranie 

V ťažiskovej sústave sú dve anihilačné gama kvantá presne kolineárne, ale 

v laboratórnej sústave je odklon o malý uhol 0, ako je schematicky znázornené 

na obr. 4. 
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p \ Pt P2 — m 0 c - l / 2 p ; 

\ ) 
Pi ~ moc + l / 2 p i 

Obr.4 Vektorový diagram zachovania hybnosti: p označuje hybnosť 

anihilujúceho páru, indexy /^označu je jeho pozdĺžnu a kolmú zložku. 

Odchýlka od kolinearity je spôsobená nenulovou hybnosťou páru. Zo 

zákon zachovania hybnosti vyplýva, že pre malé uhly 6 platí 

0=pt/(moc) (7) 

Uhol 8 je veľmi malý (<1°). Pri uhlovokorelačných meraniach sa meria 

závislosť početnosti anihilačných gama kvánt od uhla 9. Keďže hybnosť 

pozitrónov je takmer nulová, zisťuje sa hybnosť elektrónov, teda 

uhlovokorelačné meranie udáva hybnostné rozdelenie elektrónov v látke. 

Schéma uhlovokorelačného meracieho zariadenia je na obr.5. 

detektor kol imátory 

\ // 
I 1 

ß+ zdroj a vzorky 

S m r—i ç 3 L 

t ienenie 

SCA koinc. SCA 

MCA 

Obr. 5 Uhlovokorelačná aparatúra s dlhoštrbinovou geometriou. 
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Kolimátory (podľa ich tvaru sa táto geometria nazýva dlhoštrbinová -

long-slit) a vzdialenosť vzorka-detektor určujú prístrojové rozlíšenie, ktoré je 

zvyčajne menšie ako 1 mrad. Keďže sa merajú malé uhly, vzdialenosť 

detektorov od vzorky je niekoľko metrov. Pre dobrú štatistiku údajov je teda 

potrebné merať dlhý čas, niekoľko týždňov. Koincidencia a jednokanálové 

analyzátory SCA zabezpečujú potlačenie nepravých signálov. Typické uhly sú 

okolo 10 mrad. 

1.2.3 Meranie dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary 

Pohyb páru e+-e" spôsobuje tiež dopplerovské rozšírenie energie 

anihilujúcich fotónov, ktoré sa získa z tvaru anihilačnej čiary. Dopplerovské 

rozšírenie energie je AE = cp/2, takže výsledná energia gama kvánt je 511 keV 

+(-) AE. Meraním tvaru anihilačného piku sa zistí rozdelenie pozdĺžnej pi zložky 

hybnosti elektrónov v látke. 

Toto jednoduché meranie si však vyžaduje detektor s veľmi dobrým 

energetickým rozlíšením. Schéma merania je uvedená na obr.6. 

ß + zdroj a vzorky 

predzos. lin. zos. MCA 

H P G e 

Obr. 6 Schéma merania tvaru dopplerovského rozšírenia anihilačnej 

Čiary. 

Účinnosť detekcie v porovnaní s uhlovokorelačným meraním je takmer 

lOOx väčšia, keďže vzorka je blízko detektora a nie je treba koincidenčné 

zapojenie, takže výsledný čas merania sa výrazne skracuje (na hodiny). 

Nevýhodou je však rozlíšenie, ktoré pre detektor s energetickým rozlíšením 
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lkeV pri 511keV zodpovedá uhlovému rozlíšeniu asi 1 mrad, čo je o rád horšie 

ako pri uhlovokorelačnom meraní. 

Ďaľšou nevýhodou je nutnosť vysokej stability elektroniky, pretože už 

malé drifty môžu znehodnotiť meranie. Predstavuje však rýchlu metódu na 

zistenie stavu vzorky. 

Toto meranie sa využíva hlavne na určenie relatívnych zmien, ku ktorým 

dochádza vo vzorke. Parameter, ktorý odráža relatívne zmeny vo vzorke je tzv. 

S-parameter, definovaný ako pomer plochy Si centrálnej časti piku 511 keV k 

celkovej ploche So. (obr. 7). 

T N 

511keV 

Obr.7 Definícia S-parametra. 

1.2.4 Ostatné metódy 

1.2.4.1 Trojfotónová anihilácia 

Pomer 3 y : 2 y anihilácii pre náhodne orientované spiny pozitronu a 

elektrónu je 1/372 [6] ak nevzniká pozitrónium. Meranie trojfotónovej anihilácie 

poskytuje priamo informácie o množstve ich výskytov, ktoré svedčí o vzniku 

pozitrónia v látke. 

Pri meraní sa využíva skutočnosť, že vzniknuté gama kvantá sú koplanárne. 

Potrebná je trojnásobná koincidencia. 
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Úspešnosť tejto metódy závisí od typu vzorky. Pre plyny a molekulové 

látky sú merania úspešné, v nich je značná tvorba pozitrónia a rozpad oPs na 3 

gama kvantá. Naopak v látkach s väčšími hustotami je početnosť 3 y anihilácie 

nízka: v kovoch sa napríklad pozitrónium nevytvára vôbec. 

Meranie je časovo náročné v dôsledku trojnásobnej koincidencie a 

frekvencie výskytu 3 y anihilácie. 

1.2.4.2 Pozitronové zväzky 

Metóda monoenergetických pozitronových zväzkov sa začala využívať v 

posledných desiatich rokoch [12]. Na získanie monoenergetického zväzku sa 

využíva fakt, že malá časť (10" -10" ) energetických pozitrónov po termalizácii v 

látke sa z tejto látky s nízkou energiou, rádovo leV reemituje kolmo k povrchu. 

Reemitované pozitrony sa potom urýchlia a fokusujú na vzorku. Výhodou tohto 

merania je, že zmenou energie pozitronu sa dá sledovať zmena anihilačných 

charakteristík v rôznych hĺbkach vzorky, zväzok sa môže fokusovat' na malé 

plochy a v spektrách je nízke pozadie následkom absencie vysokoenergetických 

y kvánt. 

1.2.4.3 Dvojparametrické meranie 

Umožňuje súčasne merať dve charakteristiky, tak dobu života ako aj 

dopplerovské rozšírenie anihilačného čiary. Meranie poskytuje informácie o 

hybnostiach elektrónov v rôznych miestach látky, ktoré sa od líšia koncentráciou 

elektrónov. Avšak, ako u všetkých koincidenčných meraní, je účinnosť 

registrácie vhodných prípadov malá. 

Časová náročnosť a s tým spojená požiadavka dlhodobej stability meracej 

aparatúry sú preto hlavné nevýhody tejto metódy i keď poskytujú zaujímavé 

informácie o termalizácii neutrálneho objektu. 
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1.3 Tuhé látky a pozitronová anihilácia 

1.3.1 Molekuly 

V spektrách dôb života molekulových látok sú zvyčajne tri komponenty. 

Najkratšie žijúci (prvý) je tvorený anihiláciou parapozitrónia, najdlhšie žijúci 

(tretí) patrí pick-off anihilácii ortopozitrónia. Druhá zložka sa pripisuje anihilácii 

voľných pozitrónov, ktoré sú zachytené na miestach s nižšou koncentráciou 

elektrónov, čím sa predĺži ich doba života. 

1.3.2 Kryštály 

Spektrá dôb života v kryštáloch majú vždy aspoň dve zložky. Krátkožijúci 

komponent prislúcha anihilácii voľných pozitrónov. Druhému komponentu sa 

môže prisúdiť anihilácia pozitrónov zachytených v mriežkových defektoch alebo 

tvorbe pozitrónia s vysokou pick-off anihiláciou a teda výrazne skrátenou dobou 

života oPs [13]. 

1.3.3 Kovy 

Doba života pozitronu v jednoduchých, vyžíhaných kovoch je 

charakterizovaná jedným komponentom v rozsahu 100-450 ps. Pozitrónium sa 

nevytvára kvôli vysokej hustote voľných elektrónov v látke a neprítomnosti 

väčšieho množstva porúch. V kovoch sa prejavuje najvýraznejšie coulombovské 

pôsobenie e+ a e-, ktoré ovplyvňuje dobu života pozitronu. 

Podľa spôsobu anihilácie môžeme kovy deliť na tie, v ktorých prebieha 

anihilácia pozitrónov väčšinou s elektrónmi vo vodivostnom pásme (napr.hliník) 

a na tie, v ktorých je značný podiel anihilácii s elektrónmi na nižších hladinách 

(napr. meď), ktoré sa charakterizujú väčšou hybnosťou elektrónov [14]. 

1.3.4 Poruchy v látke 

Anihilačné charakteristiky sú veľmi citlivé k rôznym typom a 

koncentráciám porúch. V defektoch, kde chýbajú atómy alebo ich hustota je 

lokálne znížená, odpudivé sily medzi pozitrónmi a jadrami sú menšie. Pre 

pozitrony sa javia poruchy (vakancie, dislokácie, voľné priestory) ako príťažlivé 

centrá. Doba života je teda zvýšená oproti voľným e + . 
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V uhlovokorelačnom meraní sa to prejaví zväčšením počtu anihilácií s 

elektrónmi s menšími hybnosťami. 

Ak sa doby života výrazne líšia v rôznych druhoch defektov, v spektre dôb 

života sa dajú určiť komponenty prislúchajúce jednotlivým druhom defektov. 

Pozitrony tak poskytujú informácie o koncentrácii defektov a o ich veľkosti. 

1.3.5 Vplyv kyslíka 

Molekuly kyslíka, napríklad v pórovitých anorganických polyméroch, 

majú schopnosť zhášať ortopozitrónium a takto redukovať dobu života 

ortopozitrónia [15]. Naopak, reakcia pozitronu s kyslíkom sorbovaným 

mriežkovými vakanciami vo vanáde ožiarenom rýchlymi neutrónmi katalyzuje 

vznik pozitrónia, čo sa dokázalo meraním uhlových korelácií [16]. 

Všeobecne môžu prebiehať viaceré reakcie. Ortopozitrónium môže s 

kyslíkom vytvoriť komplex v excitovanom stave 

0-Ps + O 2 • [ P s-0 2 f (8) 

Tento excitovaný komplex sa buď transformuje na stabilnejší komplex, 

[Ps-0 2]* • [Ps-0 2] (9a) 

alebo na parapozitrónium 

[Ps-0 2]* • p-Ps + 0 2 (9b) 

alebo priamo podlieha anihilačnému rozpadu 

[Ps-0 2] • 0 2 + 2y (10) 

Vplyv kyslíka na životnosť oPs v perfluórbenzéne sa prejavuje na znížení doby 

života komponenta 13 pri parciálnom tlaku kyslíka nad 10 4 Pa. Hodnota 

pôvodnej pick-off strednej doby života (X30) ortopozitrónia je 4,15 ns a 

rýchlostné konštanty sú rc 3(O 2+o-Ps)=l,8.10 u m o ľ V 1 a £ 3(C 6F6*+oPs)= 1,7.1010 

moľ 1 s"1. [17]. Konverzia tripletného stavu (oPs) na singletný (pPs) pri pružných 

a nepružných zrážkach pozitrónia s kyslíkom sa dala dobre pozorovať v 

aerogéloch silikagélu, pričom sa zistilo, že účinný prierez konverzie je opačne 

úmerný štvorcu rýchlosti pozitrónia [18]. Podobne v anihilačnom spektre 

deformovaného Hl polystyrénu sa stredná doba života dlhožijúceho komponentu 
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(123 ns), ktorý sa spája s oPs v mikrotrhlinách, sa skracuje v kyslíkovej 

atmosfére, očividne v dôsledku spinovej konverzie na pPs pri zrážke s molekulou 

kyslíka [19]. 

1 . 4 Polyméry a pozitronová anihilácia 

1 . 4 . 1 Charakteristika polymérov 

Polymér je makromolekula, zložená zo základných jednotiek - monomérov. 

Veľkosť makromolekul charakterizuje ich relatívna molekulová hmotnosť Mr 

alebo polymerizačný stupeň y, ktorý udáva počet monomérnych jednotiek v 

makromolekule. Keďže v polymérnych látkach sú makromolekuly rôznych 

veľkostí, hovoríme o strednej hodnote molárnej hmotnosti. Polymérne reťazce sú 

ohybné dôsledkom rotácií okolo jednoduchých väzieb, takže ich konformácia sa 

s časom môže meniť. 

Usporiadanosť na nadmolekulárnej úrovni (morfológia) má pre polyméry 

veľký význam, z tohto hľadiska ich môžeme deliť na amorfné (a) a 

semikryštalické (sc). Amorfné tvoria neusporiadané sústavy polymérnych klbiek. 

Pri vyšších teplotách dochádza ľahko ku konformačným zmenám. So 

znižovaním teploty sa tento dej spomaľuje, až pri teplote sklovitého prechodu Tg 

sa dej zastaví. Pri teplote nižšej ako Tg (glassy state) sú polyméry tvrdé, sklovité, 

pri vyššej kaučukovité alebo kvapalné (liquid state). 

Semikryštalické polyméry vytvárajú usporiadané oblasti (kryštalické) a 

neusporiadané (amorfné). Charakterizuje ich stupeň kryštalizácie w^, teplota 

topenia kryštálov Tm, rýchlosť a teplotná oblasť kryštalizácie [20,21]. 

Oxidácia organických zlúčenín je radikálová reťazová reakcia s 

degenerovaným rozvětvením a je značne ovplyvnená už malým množstvom 

inhibítorov a iniciátorov ako aj podmienkami fyzikálnej iniciácie (svetlo, teplo, 

žiarenie). Relatívna stabilita polymérov vyplýva z pomalého priebehu oxidačnej 

reakcie (kinetický efekt). 
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Propagačná reakcia oxidácie uhľovodíkov je dvojstupňová reakcia zložená 

z reakcie organického radikálu s biradikálom kyslíka 

R + 02 >R02 (11) 

a prenosovej reakcie s uhľovodíkom, ktorá je najpomaľším stupňom. 

RO2+RH —+ROOH + R (12) 

Terminácia radikálov zahrňuje interakciu uhlíkatých peroxyradikálov 

2R *R-R (13) 

R+RO2 >ROOR (14) 

2R02 *ROOR + 02 (15) 

Oxidácia polymérov už za normálnej teploty spôsobuje značné 

zhoršovanie vlastností, preto sa pridávajú inhibitory (antioxidanty), ktoré 

prednostne reagujú s peroxyradikálmi. 

Oxidačnú degradáciu polymérov urýchľuje ultrafialové svetlo, okrem 

antioxidantov sa pridávajú aj látky schopné transformovať absorbovanú svetelnú 

energiu na iné druhy energie (2-hydroxybenzofenón, benzotriazol). Výsledkom 

pôsobenia UV svetla je bezprostredný pokles molekulovej váhy v dôsledku 

pretrhnutia makromolekul. 

Ako všeobecné pravidlo možno uviesť, že polyméry s násobnou väzbou 

-C=C- sú menej odolné voči oxidácii než polyméry nasýtené. Celková aktivačná 

energia oxidácie nasýtených polymérov je 30 až 50 kcal/mól, zatiaľ čo 

polymérov nenasýtených je asi 25 kcal/mól [22]. 

Pohyblivosť segmentov polyméru a voľný objem 

Molekuly polyméru v bežných podmienkach fluktuujú medzi mnohými 

ekvivalentnými konformáciami. Pri dostatočne nízkej teplote je pohyb 

obmedzený na rotácie, resp. vibrácie jednotlivých atómov a ich skupín. So 

stúpajúcou teplotou sa vibračné pohyby zväčšujú, atómy a molekuly sa 

vychyľujú viac do strán, vytvárajúc tak medzi sebou určitý voľný objem. 

Priestor, v ktorom sa jednotlivé atómy môžu pohybovať je ohraničený dĺžkou 

chemickej väzby. Pohyblivosť makromolekul j e v korelácii s teplotou skelnenia 

ľ j a s teplotou topenia Tm. Nízka energia rotácie okolo väzieb dovoľuje 

pohyblivosť celých segmentov a produkuje Tg pri relatívne nízkych teplotách 
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[23]. Všeobecne sa predpokladá, že pozitrónium sa tvorí v amorfnej časti 

polymérovej matrice a životnosť oPs je mierou veľkosti voľného objemu [24]. 

Voľný objem a teda aj vlastnosti polyméru sa menia v závislosti od zmeny 

fyzikálnych veličín. Tieto závislosti sú bližšie opísané napríklad v článku [25]. 

Voľný objem sa zväčšuje so zvyšujúcou sa teplotou, keďže je umožnená väčšia 

pohyblivosť segmentov. Pomocou PAS sa zistilo, že rozdelenie veľkosti otvorov 

voľného objemu je funkciou tlaku plynu. V polypropyléne sa zmenšujú otvory z 

0,6 nm na 0,2 nm pri zvýšení tlaku z 0 na 14,7 kbar [26]. U polymérov s 

mimoriadne veľkým voľným objemom, ako sú polyvinyltrimetylsilán, 

polytrimetylsilylpropín a polyfenyloxid, hrá dôležitú úlohu oPs a jeho adsorpcia 

na povrchu pórov. Napríklad v polyfenyloxide má táto zložka anihilácie 

nezvyčajne veľkú (pre polyméry) strednú dobu života 26 ns [27]. 

1.4.2 Permeabilità plynov a voľný objem polymérov 

Z hľadiska použitia polymérov je dôležitá difúzia nízkomolekulových 

látok v polyméroch. Význam tohto aspektu spočíva napríklad aj v používaní 

polymerových membrán pri separácii plynov, ako mikro- a ultrafiltrov a ako 

baliacich prostriedkov pre potraviny, pričom často vedľa ochrany pred 

mechanickým znečistením má polymér zabrániť pôsobeniu kyslíka alebo 

prenikaniu vlhkosti, napríklad PET flaše pre Coca-Colu. 

Prienik nízkomolekulových látok cez polymér je zložitý proces [28,29], 

ktorý závisí od teploty, rozmerov a tvaru nízkomolekulových látok, morfológii 

polymérnych kryštálov, tvaru makromolekul a veľkosti interakčných síl medzi 

nízkomolekulovými látkami a makromolekulami. 

Ak polymérna membrána o hrúbke h oddeľuje plyn s rôznym parciálnym 

tlakom Ap na oboch stranách, potom rýchlosť toku plynu plynu j cez plošnú 

jednotku bude: 

j = P.(Ap/h) (16) 
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kde P je koeficient permeability. Ak j sa udáva v kg.m"2.s"', koeficient 

permeability je vyjadrený v sekundách, ak y je vyjadrený cez lineárnu rýchlosť 

(t.j. množstvo difundovaného plynuje vyjadrené v objemových jednotkách, [/']= 

m .m" .s" = m.s" ), má koeficient permeability rozmer [P] = kg"\m J .s . U 

polymérnych membrán sa permeabilità plynov pohybuje v medziach medzi 10"1 0 

až IO - 7 cm 2 . S - ' (IO"1 4 až 10"1 1 mls" 1 ) . 

Ak plyn nemá nijaké zvláštne prekážky cez povrch membrány, potom 

rýchlosť určujúcim stupňom prechodu nízkomolekulovej látky cez polymér je jej 

difúzia cez membránu. Rýchlosť prestupu látok (difúziu) cez membránu opisuje 

Fickov zákon: 

j=D.(dc/dx) (17) 

ktorý určuje množstvo predifundovanej látky cez plošnú jednotku za časovú 

jednotku ako súčin difúzneho koeficientu D a koncentračného gradienta (dc/dx). 

Za predpokladu nezávislosti difúzneho koeficienta od koncentrácie môžeme 

predchádzajúci vzťah zjednodušiť 

j = D [fa-cj/h] (18) 

kde cv je vyššia koncentrácia a cn nižšia. 

Koncentráciu plynu možno v zmysle Henryho vzťahu určiť ako súčin 

tlaku p a koeficientu rozpustnosti S 

c = S p (19) 

Podľa jednotiek koncentrácie má koeficient rozpustnosti rozličný rozmer. Pre 

hmotnostmi koncentráciu [c] = kg.m" je [S] = m" .s , pre objemovú koncentráciu 

[c] - m .m" = 1 (bezrozměrný objemový zlomok) je [S] = kg" .m .s a konečne 

pre c vyjadrené parciálnym tlakom plynu v membráne je koeficient S 

bezrozměrný. S ohľadom na posledné dve rovnice (18) a (19) platí: 

j = DS(Ap/h) (20) 

Keďže východiskový vzťah (16) a konečný (20) sú si rovnocenné, koeficient 

permeability P je spojený s difuzivitou a koeficientom rozpustnosti vzťahom: 

P = DS (21) 

Rovnica je veľmi dôležitá pre jednoduchý výpočet priepustnosti 

nízkomolekulových látok cez polymér z ich rozpustnosti a difúzneho koeficienta. 
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V anglosaskej literatúre sa bežne používa pre charakteristiku membrán aj 

nesystémová jednotka permeability Barrer, ktorý sa definuje ako koeficient 

permeability objemového prúdenia plynu vztiahnutého na tlak (cm Hg) pri 

štandardnej teplote, 

1 Barrer = IO 1 0 cm 3 (SľP).cm/cm 2.s.cm Hg = IO 1 0 cm 2 s"1 = IO6 m 2 s"1 

Teplotnú závislosť difúzneho koeficienta sa dá vyjadriť rovnicou 

Arrheniovho typu: 

D=D0exp(-Ed/RT) (22) 

Teplotná závislosť rozpustnosti plynu v polyméroch má negatívny teplotný 

koeficient, takže výslednú priepustnosť plynu cez polyméry s meniacou sa 

teplotou možno odhadnúť len pri poznaní absolútnych hodnôt aktivačnej energie 

a teplotného koeficientu rozpustnosti. Kryštalinita pôsobí hlavne v dôsledku 

zníženia rozpustnosti a zníženia difúzneho koeficientu. Sieťovanie sa premietne 

len do zníženia difúzneho koeficientu [22]. 

Z experimentálnych údajov pre určité polyméry [30], vyplýva fakt, že 

permeabilità je závislá od voľného objemu, o čom sa diskutuje a pojednáva aj v 

d'aľších častiach tejto práce. 

1.4.3 Anihilácia v polyméroch 

Pozitronová anihilačná spektroskopia ako vysokocitlivá metóda na rôzne 

defekty a voľné objemy v látke predstavuje jeden z najlepších spôsobov ich 

výskumu. 

Anihilačné spektrá polymérnych látok spracované programom PATFIT 

[11] poskytujú vo všeobecnosti tri resp. štyri zložky doby života. Krátkožijúca Ti 

sa prisudzuje anihilácii para-pozitrónia, stredná zložka r? anihilácii voľných 

pozitrónov a dlhožijúce n resp. T4 „pick-off anihilácii ortopozitrónia vo 

voľných objemoch. Keďže doba života pozitronu je nepriamo úmerná integrálu 

hustôt pozitrónov a elektrónov v mieste anihilácie, očakáva sa závislosť doby 

života ortopozitrónia od veľkosti diery, v ktorej sa nachádza. Z jednoduchého 

modelu pozitrónia vo sférickej potenciálovej jame s nekonečnou hĺbkou, s 
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polomerom Ro a elektrónovou vrstvou na rozhraní o hrúbke ÁR určenou 

empiricky, dostaneme vzťah medzi polomerom diery R a dobou života 

ortopozitrónia r [37]. (obr.8.) 

r = 0,5 [1- (R/Ro) + l/2nsin (2nR/R0) " 7 (23) 

kde R 0 = R + AR, z ì i? -1 ,66 .10" 1 0 m. 

0.400 

0.200 E 
c 

0.000 

Obr.8 Závislosť doby života ortopozitrónia r o d polomeru R 

a objemu diery Vd. 

Pomocou rovnice (23) môžeme teda priamo zistiť stredný polomer voľného 

objemu zo známej doby života ortopozitrónia. Objem diery je potom daný 

vzťahom Va= 4/3 n R 3 . 

Relatívna intenzita / tejto zložky obsahuje informáciu o počte dier. Frakciu 

voľného objemu fyç R E S P 4) polyméroch určuje semiempirický vzťah [31 ] 

fv=D>VdI3(4) (24) 

kde D ' j e kalibračný parameter [1]. Okamoto a i. [32] korelovali molekulovú 

difuzivitu oxidu uhličitého a metánu v elastoméroch s rozmerom otvorov 

voľného objemu z komponenty x 3 . Testovala sa korelácia medzi log(D a IT) a 

parciálnym voľným o b j e m o m / a medzi En/RT a Tf (dfldT) pričom korelácia 

bola lepšia pre UH,PS ako pre UH,PSB-



C 4 5 T 
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2.1 Zdroj pozitronového žiarenia 

22 

Ako pozitronový zdroj sa použil izotop Na, ktorého rozpadová schéma je na 
obr.9. 

3ps 
2+ 1274,5keV 

0+ 

3 + 

T 1 / 2 = 2,602 

ß+ 90%, EC 10% 

ß+ 0,05% 

Obr.9 Rozpadová schéma 2 2Na 

Stredná energia pozitrónov je 0,2155 MeV a maximálna 0,5455 MeV. Zdroj sa 

pripravil z vodného roztoku 2 2NaCl odpařením vody na nosnej fólii z 8 um KAPTONu® 

(E.I du Pont de Nemours and Company), ktorým bol aj prikrytý a zalepený epoxidovým 

lepidlom. Okraj sa vystužil hliníkovým rámčekom. Priemer žiariča je ~ 2 cm. Kaptónová 

fólia je polyimidový materiál s veľmi dobrými a stabilnými elektroizolačnými a 

mechanickými vlastnosťami v širokom teplotnom rozsahu (-269 °C až 400°C). Okrem 

týchto výhod tento materiál disponuje tiež veľmi dôležitou vlastnosťou z hľadiska 

pozitrónovej anihilácie, a síce že spektrum doby života v Kaptone má len jednu komponentu 

na úrovni 0,383 ns a teda sa v ňom netvorí pozitrónium. Táto vlastnosť je dôležitá z 

hľadiska korekcie na zdroj, totiž táto anihilácia pozitronu v Kaptone sa musí eliminovať pri 

výslednom určení spektier dôb života pozitrónov vo vzorke. 

Aktivita použitého pozitronového zdroja pripraveného na Katedre jadrovej chémie 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského bola 2 MBq. 
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Pri meraní sa používa tzv. 'sendvičová' úprava vzoriek a žiariča, aby sa zabezpečila 

anihilácia pozitrónov vo vzorke, (obr. 10) 

Vzorky 

Obr.10 Usporiadanie vzorka-zdroj-vzorka. 

2.2 Charakteristika experimentálnych zariadení 

Štandardné zapojenie meracej aparatúry je na obr.2, strana 8. 

Aparatúra má dve vetvy. Prvá registruje štart-signál, v prípade žiariča 2 2 Na je to gama 

kvantum s energiou 1274.5 keV, ktoré je emitované takmer súčasne s poži trónom (3ps). 

Druhá vetva registruje stop signál anihilačného gama kvanta s 511 keV. Každá vetva 

pozostáva z detektora, zloženého zo scintilátora a fotonásobiča, a z diskriminátora s 

konštantnou frakciou. 

Časový interval medzi dvoma signálmi z jednotlivých vetiev sa v časovo-

amplitúdovom konvertore konvertuje na impulz zodpovedajúcej amplitúdy, ktorý sa 

ďalej spracováva v mnohokanálovom analyzátore. Popis jednotlivých častí časovej 

aparatúry: 

detektor - sa skladá z plastického scintilátora Pilot-U od Nuclear Enterprises a 

opticky viazaného fotonásobiča XP2020 od firmy Philips. Plastický scintilátor sa na 

časové merania používa kvôli jeho rýchlosti vysvietenia. Počiatočné gama kvantum 

po vstupe do scintilátora stratí svoju energiu cez komptonovský rozptyl elektrónov, 

ktoré potom následne excituj ú molekuly z ich základného energetického stavu. Pri 

deexcitácii dochádza k vyžiareniu fotónov, ktoré sa zbierajú na fotokatóde 
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fotonásobiča. Intenzita týchto fotónov je priamo úmerná energii počiatočného gama 

kvanta. Vo fotonásobiči sa zosilňuje elektrónový signál (vyprodukovaný fotoemisiou 

z fotokatódy) prostredníctvom špeciálnych elektród (dynód), ku ktorým je pripojené 

vhodné vysoké napätie. Tento signál sa odoberá z anódy, má zápornú amplitúdu. 

Jeden elektrón emitovaný z fotokatódy môže na anóde vyprodukovať signál rádovo 

108 elektrónov. Pracovné napätie na detektoroch je -1700 V. 

diskriminátor s konštantnou frakciou - Ortec 538. Ako vstup tu slúži analógový 

signál z fotonásobiča. Na výstupe produkuje logický signál (NIM), ak je energia 

vstupného signálu v energetickom okne nastavenom na diskriminátore. Pre štart-

vetvu táto energia zodpovedá gama kvantu 1274.5 keV a pre stop-vetvu gama kvantu 

511 keV. Keďže energetické okno predstavuje určitý interval energií, musí sa 

zabezpečiť, aby čas produkovania výstupného logického signálu nezávisel na 

amplitúde vstupného signálu. Je to zabezpečené vhodným spracovaním vstupného 

signálu v diskriminátore, pri ktorom sa vstupný impulz rozdelí na dve časti, z ktorých 

sa jedna zoslabí, druhá sa oneskorí a invertuje. Ich zosumovaním vzniká bipolárny 

signál a výstupný logický signál sa produkuje pri prechode bipolárneho signálu nulou. 

Tento prechod už nezávisí na amplitúde vstupného signálu. 

Energetické okná na diskriminátore zodpovedajúce požadovaným energiám gama 

kvánt sa nastavia pomocou osciloskopu. 

oneskorovací obvod - Polon 1506. Využíva sa na nastavenie vhodného 

oneskorenia medzi štart a stop signálom, aby TAC pracoval v optimálnej pracovnej 

oblasti. Využíva sa tiež na zistenie kalibrácie pred meraním, ktorá bola pri našich 

meraniach okolo 26 ps/kanál. 

časovo-amplitúdový konvertor (TAC) - Canberra 2145. Vstupom sú logické pulzy 

z diskriminátorov. Na výstupe sa produkuje analógový signál s amplitúdou 

zodpovedajúcou časovému intervalu medzi štart a stop signálom. Výstup z TAC-u sa 

ukladá do MCA. 

mnohokanálový analyzátor (MCA) - Adcam Analyst EG&G Ortec. 

Umožňuje akumuláciu spektier a ich spracovanie. Tvorí ho vlastne počítač XT s 

príslušnou kartou na zber údajov [1]. 
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Na správnu analýzu nameraného spektra je potrebné poznať: 

1. rozlišovaciu funkciu aparatúry, 

2. kalibráciu času, 

3. korekciu na zdroj. 

2 . 2 . 1 Rozlišovacia funkcia (RF) 

Rozlišovacia funkcia sa určila pomocou vzoriek vyžíhaného kovu n Al, ktorý 

májednu dobu života: Ti = 166 ps. 

Ďalším komponentom, ktorý sa zafixoval do programu pre výpočet 

rozlišovacej funkcie bola doba života pozitronu v Kaptónovej fólii: T = 382 ps. (Sú to 

tabuľkové hodnoty, ich výpočet je uvedený v odseku 2.2.3 Korekcia na anihiláciu v 

zdroji). 

Rozlišovacia funkcia sa pri analýze spektier popisovala ako superpozícia troch 

gaussiánov s typickými hodnotami pološírok a vzájomných polôh uvedených v 

tabuľke 1. 

Tabuľka 1. Typické hodnoty parametrov RF pre 13Al. 

KOMPONENTY 1 2 3 

FWHM (ns) 0.3394 0.7012 2.0837 

Poloha (ns) 0 -0.0497 0.1254 

Intenzita (%) 92 6 2 

Súlad rozlišovacej funkcie a odchýľka optimalizačného priblíženia (fitu) RF sú 

znázornené v prílohe Al . 

Používajúc túto rozlišovaciu funkciu sa potom analyzovali spektrá dôb života 

jednotlivých vzoriek polyacetylénov namerané pri tej istej geometrii vzorka-detektor. 

Príklad časového spektra pre vzorku č. 1 zobrazuje v príloha A2. 
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2.2.2 Kalibrácia času 

Kalibrácia sa určuje na začiatku merania vzorky a na konci merania, z rozdielu 

polohy ťažiska spektra pri zapnutí oneskorenia 4 ns na oneskorovacej linke (DELAY). 

Typická hodnota kalibrácie časového spektrometra počas meraní bola 26 ps/kanál. 

2.2.3 Korekcia na anihiláciu v zdroji 
Príspevok do spektra od anihilácie v zdroji (kaptón, rádioaktívny chlorid sodný) á v 

okolitom materiále (lepidlo) je daný geometriou „sendvičového" usporiadania vzorky a 

zdroja (obr. 10). 

Vzniknutý pozitron môže anihilovať okrem vzorky už v soli 2 2 NaCl, vo fólii, ktorá 

obaľuje rádioaktívnu soľ, alebo sa môže na rozhraní fólie a vzorky odraziť späť do fólie. 

Teda množstvo pozitrónov, ktoré anihilujú v zdroji možno približne vyjadriť [33] 

N = P(8pm) + P(16{ítn) (R1 + R2 +....) ='P(8fiim) + P(16jum) (R/[1+RJ) ( 2 5 ) 

P(0 je pravdepodobnosť anihilácie pozitronu pri prechode fóliou hrúbky /, R je 

koeficient spätného odrazu na rozhraní fólia - vzorka, ktorý je daný empirickou 

závislosťou od efektívneho atómového čísla materiálu fólie 

R = 0,342 logioZ - 0,146 (26) 

V spektre je treba odlíšiť rôzne doby života (komponenty) pochádzajúce z anihilácie 

vo vzorke a zo zdroja. Na tento účel slúži meranie spektra vyžíhaného kovu (napr. 13Al 

alebo 42M0). 
Takéto spektrum by malo obsahovať jedinú zložku 17, pôvod ostatných nájdených 

komponentov sa prisudzuje zdroju. Tým sa získa informácia o veľkosti r, a ich 

relatívnych intenzitách Ih pre korekciu na zdroj. Uvedené komponenty sa potom v 

numerickej analýze spektier automaticky odčítajú. 
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2.3 Skúmané vzorky - polyacetylény 
Vzorky použité na meranie pozitrónovej anihilácie boli rôzne substituované 

polyacetylény: 

CH n 
3 HX-S i -ChL 

3 j o 

CH. 

Vzorka č. l P (TMSP) 

Poly{ 1-trimetylsilylprop-l-ín} 

n 

H X - S i - C H -
3 i 3 

CH 3 

Vzorka č.2 P(p-Me3SiĎPA) 

Poly {1 -fenyl-2-(p-trimetylsilylfenyl)-

acetylén} 

H 3 q 

n 

CH, 

H3C 
HC—Si -CH 

/ i \ 

CH 
h x ' h n c h , 

n 

H 

Vzorka č.3 P(p-iPr 35iDPA) 

Poly {l-fenyl-2-(p-triizopropyl-

fenyl)acetylén} 

Vzorka č.4 P(p-AdĎPA) 

Poly {1 -(p-adamant-1 -y lfeny 1)-

2-fenylacetylén} 



2 9 

c c 

HLC C CHL 
CH3 

Vzorka č.5 P(p-tBuĎPA) 

Poly{ l-(p-ŕercbutylfenyl)-

2-fenylacetylén} 

Vzorka Č.6 P(p-nBuĎPA) 

Poly {1 (-p-«butylfenyl)-

2-fenylacetylén} 

Vzorka č .7 P(p-Ph 3SiDPA) 

Poly{l-(p-trifenylsilylfenyl)-2-fenyl-

acetylén} 

Vzorka č.8 P(p-PhOĎPA) 

Poly {1 -(p-fenoxyfenyl)-2-fenyl-

acetylén} 
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-CH 
n 

H0C C CHo 
3 j o 

CH. 

Vzorka č.9 P(tBu/\) 

Poly {1 -fórcbutylacetylén} 

Vzorky sa vyrobili skupinou Prof. T. Masudu na univerzite v Kyote (Japonsko) 

[34]. Vo väčšine prípadov mali tvar šupiniek, ktorými sa naplnili malé zásobníky. 

Vzorky mali potom tvar disku s priemerom lem a hrúbky 0,5cm. 

2.3.1 Štúdium polymérov pozitronovou anihiláciou 

Metódou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie sa v daných vzorkách 

študovalo: 1) počet komponentov vznikajúcich pri pozitrónovej anihilácii, t.j. 

ich doby života (pozitronu resp. pozitrónia) a im prislúchajúce intenzity, 

2) veľkosť voľného objemu a jeho závislosť od chemickej štruktúry 

jednotlivých vzoriek, 

3) vplyv vonkajšieho prostredia (vákum, vzduch) na zmenu veľkosti voľného 

objemu, 

4) závislosť permeability kyslíka a dusíka od veľkosti voľného objemu. 

Na spracovanie spektier dôb života sa použil program PATFIT-88 [11] s 

konečným počtom dôb života a program MELT [43] dávajúci distribúciu dôb života 

jednotlivých komponentov. 

Spektrá z anihilácie v polyméroch obsahujú súčet mnohých exponenciálnych 
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kriviek, z ktorých každá zodpovedá istej dobe života pozitronu resp. pozitrónia. Tieto 

sú zastúpené s rôznou intenzitou a keby sme chceli kompletne vyhodnotiť namerané 

spektrum, výsledkom by mala byť krivka, ktorá každej dobe života priradí amplitúdu, 

s akou je v spektre zastúpená. 

Je potom dôležité v priblížení konečného počtu komponentov určiť ich presný 

počet [26]. Ako rozhodujúce kritérium však nestačí veľkosť variancie daného fitu 

(troj-, štvorkomponentného), pretože ak sa do analýzy spektra pridá štvrtý komponent, 

zvýši sa počet stupňov voľnosti fitu a variancia sa zlepší bez ohľadu na fyzikálne 

opodstatnenie takého postupu [25]. 

Najväčší dôraz sa kladie na určenie doby života ortopozitrónia, keďže z tejto 

hodnoty sa vychádza pri výpočte veľkosti polomeru otvoru R -vzťah (23)- a následne 

pri výpočte veľkosti voľného objemu. 

Voľný objem z hľadiska anihilácie pozitronu sa rozdeľuje na dynamický a 

statický [1]. Z hľadiska konečného priemeru ortopozitrónia, d(o-Ps) = l,06.10"1 0m, 

principiálne nemôže existovať v dierach s menším priemerom, táto časť otvorov nieje 

dostupná pre ortopozitrónium. Dynamický voľný objem je vytvorený pohybom častí 

reťazca. 

2.3.2 Vplyv atmosféry pri meraní veľkosti voľného objemu 
Merania pozitrónovej anihilácie sa uskutočnili v dvoch rôznych prostrediach: 

vzduch a vákum. Vzduch obsahuje 78 hmot.% N 2 , 21 hmot.% O 2 a zvyšné 1 hmot.% 

zahrňuje argón a prímesy. Molekula kyslíka je paramagnetická, má dva nespárené 

elektróny. Teda, predpokladá sa silné ovplyvňovanie dôb života jednotlivých 

komponentov pozitrónia v prítomnosti kyslíka. 

Consolati G. [36] uvádza tri možné procesy pozitrónovo-kyslíkovej interakcie: 

- konverzia orto-pozitrónia na para-pozitrónium, 

- oxidácia prenosom elektrónu, 

- vytváranie pozitronových zlúčenín. 

Interakciou v paramagnetickom prostredí nastáva skrátenie doby života 

ortopozitrónia. Konverzia ortonozitrónia na naranozitrónium sa nrp.dnnkladá nri n t v n m r h 
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s polomerom väčším ako 2 nm. V menších otvoroch je prevládajúcou reakciou oxidácia 

pozitrónia uvádzajú nasledovné hodnoty dôb života a intenzít pre jednotlivé komponenty 

pozitrónia v prostredí vákua a vo vzduchu vyhodnotené programom PATFIT pre poly{l-

trimetylsilylprop-l-ín}, teda v našej sérii vzoriek je to vzorka č.l : 

Tabuľka 2 Porovnanie hodnôt dôb života a intenzít jednotlivých 

komponentov pozitronu v prostredí kyslíka a vo vákuu [36]. 

P(TMSP) T4[ns] T 3 [ n s ] T 2 [ n s ] T i [ n s ] I 4 [%] I3 [%] h [ % ] Ii [%] 

vákum 13,6 4,9 0,47 0,2 31,7 10,3 28 30 

v kyslíkovej 
atmosfére 

6,6 3 0,48 0,18 27 12,9 32 31 

Shantarovich a kol. [15] uskutočnili merania pozitrónovej anihilačnej spektroskopie v 

prostredí kyslíka a dusíka. Hodnoty pre tri spoločné vzorky z našej série udáva tabuľka 3: 

Tabuľka 3 Porovnanie hodnôt dôb života a intenzít pre komponenty 

ortopozitrónia v prostredí kyslíka a dusíka [15]. 

Atmosféra O2 T4[ns] T 3 [ n s ] I4 [%] Ï3[%] Atmosféra N 2 T 4 [ n s ] x 3 [ns ] I4 [%] l3[%] 
PfTMSP) 5,88 1,87 33,1 5,4 P(TMSP) 10,9 2,68 33,8 4,4 

P(Pr3SiDPA) 7,21 2,65 25,7 16,6 P(Pr3SiDPA) 9,4 3,3 28,2 16,4 

P(Ph3SiDPA) 3,22 2,01 15,6 23,1 P(Ph3SiDPA) 3,3 2,1 14,9 24,1 

Tabuľka 3 prezentuje komponenty pozitrónia pre poly{l-trimetylsilylprop-l-ín}, poly{l-

fenyl-2-(p-triizopropylsilylfenyl)acetylén} ,poly {1 -fenyl-2-(p-trifenylsilylfenyl)acetylén}, 

teda študované vzorky č. 1, 3 a 7. 
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K daným vzorkám sa udávajú nasledovné hodnoty permeabilít kyslíka (1 Barrer = 

IO 1 0cm 3 (•S2T).cm/cm2.s.cm Hg = 10 6 m 2 s"1) : 

P(TMSP) - 7700 Barrer ; P(Pr 3SiDPA) - 227 Barrer; P(Ph 3SiDPA) - 12 Barrer; 

Z tabuliek 2 a 3 vyplýva niekoľko predbežných záverov: 

• Vo všetkých troch registrovaných spektrách skúmaných vzoriek sa zistili štyri 

komponenty pozitronu, na rozdiel od konvenčných polymérov s trojkomponentnými 

spektrami. 

• Dva najdlhšie komponenty sa prisudzujú dvom rozdielnym pozitróniovým stavom v 

polymérnom materiali. 

• Pri meraniach na vzduchu sa potvrdzuje silný vplyv paramagnetického kyslíka 

(nastáva pozitrón-kyslíková interakcia, hlavne spinová orto-para konverzia) 

prejavujúc sa značným skrátením doby života najdhšieho komponentu r4, ktoré sa 

pripisuje pick-off anihilácii ortopozitrónia, teda práve tento komponent je najcitlivejší 

na rôzne intramolekulové zmeny a je rozhodujúci pri konečnom určení veľkosti 

voľného objemu, a tiež pri štúdiu závislosti permeability od veľkosti voľného 

objemu. 

• Všeobecne pre vzorky s tromi komponentami doby života, vplyv kyslíka na 

zmenšenie dôby života pozitrónia je tým väčší, čím je väčšia permeabilità skúmaného 

polyméru. 

• Z tabuľky 3 je zrejmý aj vplyv dusíka na zmenu veľkosti voľného objemu, a to jeho 

permeáciou v medzimolekulových priestoroch, avšak vplyv dusíka je porovnateľne 

menší, keďže molekula N2 je diamagnetická, teda nemá voľné elektróny. 

• Z tejto tabuľky tiež vyplýva a zdôrazňuje sa, že dusík nemá za následok silné alebo 

sústavné zmeny v hodnotách intenzít I3 a I4, ktoré určujú koncentrácie voľných 

objemov rôznych veľkostí. Predpokladá sa, že dusík sa zachytí do menších priestorov 

polymérného reťazca. 



VÝSLEDKY 
A 

DISKUSIA 
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3.1 Výpočet korekcie na anihiláciu v zdroji 

Pred začiatkom merania vzoriek polyacetylénov sa skúmala optimálna korekcia na 

anihiláciu v zdroji pomocou vyžíhaných kovových vzoriek 13AI a 42M0. V literatúre sa 

uvádzajú hodnoty x f. [35] 

13Al . . . 166 ps 

42M0 . . . 121 ps 

Na meranie sa použila rozlišovacia funkcia Bi, určená z časového spektra Bi, 

ktoré má jednu dobu života : gama kvantá pri rozpade tohto izotopu nasledujú po sebe v 

intervale 186 ps, ich energie sú podobné ako u 2 2 Na: 569,7 keV a 1063,66 keV. 

Tabuľka 4 Hodnoty rozlišovacej funkcie pre 2 0 7 Bi. 

KOMPONENTY 
1 2 3 

FWHM (ns) 
0,3761 0,4135 1,1719 

Poloha (ns) 
0 -0,4566 -0,5088 

Intenzita (%) 
96 2 2 

Pri izbovej teplote sa v príslušných spektrách hliníka a molybdénu identifikovali tieto 

komponenty: 
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Tabuľka 5 Výsledky rozkladu časových spektier. 

T i [PS] T 2 [PS] x 3 [ N S ] Il [%] h [%] I 3 [%] 

13 Al 167 ± 2 376 ± 10 1,9 ±0 ,4 90,7±1,8 8,7 ± 1,7 0,5 ±0,1 

42 M O 130 ± 1 375 ± 5 1,3 ±0,1 78,1±0,7 20,9±0,7 0,9 ±0 ,1 

Prvý komponent zodpovedá očakávaným dobám života kovov - hliníka a 

molybdénu. 

Druhému komponentu s dobou života pozitronu okolo 375 ps sa prisudzuje 

príspevok z Kaptónovej fólii, keďže charakteristická doba života pozitronu v Kaptóne je 

382 ps pri izbovej teplote. 

Tretí, najdlhší komponent sa pripisuje anihilácii v zdroji (vzhľadom na pomerne 

dlhú dobu života a slabú intenzitu, možno uvažovať o malom množstve „pórovitého" 

materiálu - napr. lepidlo, ktorým sú uzavreté kaptónové fólie). 

3.2 Vyhodnotenie meraní veľkosti voľného objemu programom PATFIT 

Pri spracovaní časových spektier (PATFIT-88) [11] vzoriek polyacetylénov sa určili 

doby života všetkých komponentov pozitronu a ich intenzity. Prvá séria meraní sa 

uskutočnila vo vákuu a druhá za prítomnosti vzduchu, za účelom štúdie vplyvu kyslíka na 

zmenu (skrátenie) dôb života komponentov pozitrónia. 

Hodnoty dôb života prvého a druhého komponenta a im prislúchajúce intenzity uvádza 

tabuľka 6. 
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Tabuľka 6 Hodnoty dôb života a intenzít pre komponenty 1 a 2 v 

prostredí vákua a vzduchu pre vzorky č.l až 9. 

VÁKTJM f i[NS] T 2 [NS] Ii [%] h[%] VZDUCH T i[NS] T 2 [NS] Ii [%] I2 [%] 

1 0,184 0,369 34,9 26,8 1 0,114 0,238 6,9 47,2 

2 0,189 0,485 34,8 22,5 2 0,138 0,342 21,5 34,5 

3 0,217 0,505 51,2 17,6 3 0,17 0,31 26,1 40,3 

, 4 0,207 0,442 33,1 33,1 4 0,109 0,319 10,9 51,7 

5 0,272 0,98 70,6 19,2 5 0,213 0,505 52,7 25,3 

6 0,235 0,831 60,8 12,7 6 0,21 0,462 49,9 20,2 

7 0,199 0,439 30,8 34,3 7 0,18 0,399 25,1 39,5 

8 0,223 0,57 48,6 17,5 8 0,206 0,45 41,2 23,5 

9 0,253 0,75 68,8 11,8 9 0,222 0,433 52,4 26,3 

Najkratší komponent ti zodpovedá dobe života parapozitrónia a Ij je príslušná intenzita. 

Druhý komponent s dobou života T? a s intenzitou I2 sa interpretuje ako zachytený voľný 

pozitron, ktorý však nevytvára pozitrónium. 

Štatistické chyby hodnôt r /sú v rozmedzí ±0,006 ns; r? ±0,01 ns; pre hodnoty intenzít 

/ ; a h sú odchýlky ±1,6 %. 

Hodnoty dôb života a intenzít pre tretí a štvrtý komponent pozitronu (ortopozitrónia) 

uvádza tabuľka 7. 



37 

Tabuľka 7 Hodnoty dôb života a intenzít pre komponenty ortopozitrónia 

v prostredí vákua a vzduchu pre vzorky č.l až 9. 

V Á K U M T 3 [ N S ] T 4 [ N S ] h[%] h[%] V Z D U C H T 3 [ N S ] T 4 [ N S ] I 3 [%] 

1 2,81 7,17 8,8 29,5 1 0,55 5,35 11,2 34,7 

2 3,12 9,75 26,5 16,3 2 1,41 . 4,66 10,5 ľ 33,4 

3 2,78 10,67 24 7,17 3 1,07 3,44 8,4 25,3 

4 2,65 8,41 22,9 10,82 4 1,08 3,78 10,9 26,4 

5 8,22 10,2 5 3,24 21,9 

6 2,84 26,6 6 2,52 29,9 

7 2,27 10,63 32,7 2,3 7 1,55 2,55 8,5 26,9 

8 2,34 33,9 8 2,24 35,3 

9 3,13 19,3 9 2,75 21,3 

Rozmedzie odchýliek hodnôt r? je ± 0,1 ns; pre x4± 0.04 ns a pre hodnoty intenzít 

odchýlka zodpovedá ± 1,8 %. 

Namerané hodnoty dôb života všetkých komponentov pozitronu a pozitrónia a ich 

intenzity sú porovnateľné s výsledkami Shantarovicha et al. [15], ktoré sú uvedené v 

experimentálnej časti. Avšak nebolo by adekvátne presné porovnávanie týchto hodnôt, 

keďže ani príprava vzoriek sa neuskutočnila za úplne rovnakých podmienok. To 

dokazujú aj rozdielne hodnoty permeabilít. Vzorka č.l v našich podmienkach dáva 

hodnotu 4000 Barrerov, avšak permeabilità odvodená z meraní Shantarovicha pre túto 

vzorkuje takmer dvakrát väčšia, 7700 Barrerov. 

Dva najdlhšie komponenty sa prisudzujú rozdielnym pozitróniovým stavom v 

polymérnych systémoch a vznikajú pri anihilácii pozitronu viazaného v ortopozitróniu 

cez tzv. "pick o f f efekt [13,37,38]. V tejto oblasti však medzi autormi nie je jednotný 

názor na počet komponentov dôb života pozitrónia v polymérnych materiáloch. Niektorí 



38 

autori uvádzajú výsledky svojich meraní použitím troch komponentov, iní pripúšťajú aj 

štvrtý komponent (teda dva komponenty prislúchajúce anihilácii ortopozitrónia) 

[15,26,30,39]. 

Tabuľka 7 poukazuje na delenie našej série vzoriek s troj- a štvorkomponentnými 

dobami života. Zo získaných údajov o počte komponentov v jednotlivých vzorkách sa 

vyvodzuje záver, že existujú dva rôzne typy voľného objemu, a to v molekulách 

obsahujúcich objemný prvok alebo substituent s veľkým kladným nábojom. Predpokladá 

sa teda veľkostná distribúcia voľného objemu - bimodálne rozdelenie voľného objemu. 

V konvenčných polyméroch je rozdelenie voľného objemu unimodálne. 

Všeobecne, štyri komponenty sa pozorovali pre niektoré skupiny s vysokou 

permeabilitou. Pozitron pred anihiláciou je lokalizovaný hlavne v oblasti s usporiadanou 

štruktúrou, zatiaľ čo pozitrónium sa lokalizuje v časti s neusporiadanou štruktúrou 

[40,41]. 

Intenzita Is resp. I4 vyjadruje intenzitu anihilácie ortopozitrónia cez pick-off proces 

vo voľnom objeme s rozmermi zodpovedajúcimi t3 resp.r^. Jej veľkosť závisí od 

pravdepodobnosti vytvárania pozitrónia v skúmanej látke. To je ovplyvnené jednak 

chemickým zložením látky (pozitrónium sa zúčastňuje niektorých chemických reakcií) a 

jednak zväčšovaním voľného objemu v látke. 

Ako už bolo spomenuté, pri výpočte polomerov pórov a veľkostí voľného objemu 

vzoriek, sa vychádza z dôb života najdlhšieho komponenta ortopozitrónia. Na výpočet 

slúžia už známe vzťahy -vzťah (23) - a (V=4/3nRs). 

Výsledky hodnôt polomerov a voľných objemov vo vzduchu a vo vákuu pre tretí a 

štvrtý komponent v jednotlivých vzorkách uvádzajú tabuľky 8 a 9. 
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Tabuľka č.8 Hodnoty polomerov a veľkosti voľných objemov vo vzduchu 

vyjadrené v Â resp. Â 3 . 

VZDUCH l . V Z 2.VZ 3.VZ 4.VZ 5.VZ 6.VZ 7.VZ 8.VZ 9.VZ 

R 3[A] 1,53 2,28 1,82 1,93 2,36 

V 3 [Â 3] 15 50 25 30 55 

R4 [Á] 4,8 4,55 3,95 4,1 3,8 3,27 3,3 3,1 3,45 

V 4 [Â 3] 463 394 258 289 230 146 150 125 172 

Tabuľka č.9 Hodnoty polomeru R3, R4 a veľkosti voľného objemu V3, V4 

vákuu vyjadrené v Â resp. Â 3 . 

VÁKUM l.VZ 2.VZ 3.VZ 4.VZ 5.VZ 6.VZ 7.VZ 8.VZ 9.VZ 

R 3 [Â] 3,53 3,69 3,5 3,33 3,1 

V 3 [Â 3] 185 210 180 155 125 

Rt[A] 4,94 5,46 5,64 5,21 5,16 3,5 5,63 3,18 3,69 

V 4 [Á3] 505 680 750 590 575 180 745 135 210 

Grafické porovnanie hodnôt voľného objemu jednotlivých vzoriek v dvoch rôznych 

prostrediach znázorňuje obr. 11. 



40 

• vo vzduchu x vo vákuu 

IM-J 

> 
E 
Ú) 

LčT 
o 

o 
> 

1 2 3 4 7 5 6 8 9 
4-komponenty doby života 3-komponenty doby života 

Obr.11 Porovnanie veľkosti voľného objemu vzoriek (s 3 alebo 4 

komponentami dôb života) vo vzduchu a vo vákuu. 

Hodnoty veľkostí voľných objemov získané v prostredí vzduchu sú nižšie oproti 

hodnotám získaným vo vákuu, ale tento rozdiel veľkostí voľných objemov je v rôznych 

vzorkách odlišný. Vysvetlením je rôzne usporiadanie a postupnosť monomérnych 

jednotiek do polymérného reťazca. Stérická prekážka dovoľuje len postupnosť 

maximálne troch alebo štyroch monomérnych jednotiek v rovnakej konfigurácii. 

Napríklad možná postupnosť monomérnych jednotiek v reťazci poly{l-trimetylsilylprop-

1-ínu} je (cis-cis-cis-trans-) [30]. 
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Pri porovnaní zmien veľkosti voľného objemu vplyvom kyslíka a pri poznaní 

hodnôt permeabilít kyslíka pre vzorky s rôznym počtom komponentov pozitronu a 

pozitrónia vyplýva, že čím je permeabilità vzoriek väčšia, tým je vplyv kyslíka na 

zmenšenie doby života ortopozitrónia vo vzorke s tromi komponentami väčší. Pre vzorky 

so štyrmi komponentami sa vplyv kyslíka so zvyšujúcou sa permeabilitou vzorky znižuje. 

Obr. 12 znázorňuje porovnanie intenzít I4pre doby života oPs. 

• vo vzduchu x vo vákuu 

1 2 3 4 7 5 6 8 9 
4-komponenty doby života 3-komponenty doby života 

Obr.12 Porovnanie intenzít pre vzorky (s 3 alebo 4 komponentami dôb 

života) vo vzduchu a vo vákuu. 
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Na rozdiel od hodnôt dôb života, ktoré sa v prítomnosti vzduchu skrátili oproti hodnotám 

vo vákuu, intenzita prislúchajúca voľným objemom sa naopak zvýšila v prítomnosti 

vzduchu. Tento rozdiel intenzít približne kopíruje rozdiel príslušných dôb života. 
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4-komponenty doby života 

Obr.13 Porovnanie V3 vzoriek vo vzduchu a vo vákuu. 

Obrázky 13 a 14 zobrazujú porovnanie objemov V3 a intenzít I3 pre vzorky so 4 

komponentami doby života za prítomnosti vzduchu a vo vákuu. Vplyv kyslíka na 

zmenšenia V3 je tým väčší, čím je permeabilità vzorky väčšia. 
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v o v z d u c h u x v o v á k u u 

2 3 4 7 
4-komponenty doby života 

Obr. 14 Porovnanie intenzít I3 vzoriek vo vzduchu a vo vákuu. 

Porovnanie dôb života x \ , X2 jednotlivých vzoriek v prostredí vákua a vzduchu a 

porovnanie intenzít Ii, I2 zobrazujú prílohy A3 a A4. 

3.3 Vyhodnotenie meraní distribúcie voľného objemu programom 

MEUT 

Výsledkom analýzy spektier programom MELT [43] je distribúcia dôb života 

všetkých komponentov pozitronu a pozitrónia a im prislúchajúce intenzity. Výsledné 

hodnoty spracovania, ktoré sa získali meraním za prítomnosti vzduchu, udáva tabuľka 10. 
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Tabuľka 10 Hodnoty dôb života a intenzít pre komponenty pozitrónia 

a pozitronu vo vzduchu získané programom M E L T . 

Č. VZORKY TjfNS] x 2 [ N S ] T 3 [ N S ] T 4 [ N S ] Ï2 [%] l 3 [ % ] l 4 Í % ] 

1 0,114 0,242 0,469 4,62 5,5 47,3 13,3 33,8 

2 0,111 0,305 1,32 4,1 25,6 30,3 6,5 37,6 

3 0,209 0,41 1,062 3,38 27,7 39,2 7,5 25,6 

4 0,185 0,361 1,021 3,65 23,9 38,9 10,4 26,9 

5 0,223 0,538 3,02 50,6 22,3 27,1 

6 0,214 0,515 2,55 52,4 17,5 30,2 

7 0,237 0,473 1,545 2,58 36,5 27,7 8,7 27,2 

8 0,238 0,559 2,28 46,8 16,6 35,4 

9 0,208 0,402 2,98 45,8 31,1 18,8 

Hodnoty dôb života a intenzít spracované programom MELT korelujú s 

výslednými hodnotami programu PATFIT. Teda, potvrdzuje sa správnosť týchto 

výsledkov, či už z hľadiska správného určenia počtu komponentov pozitronu a teda 

delenia vzoriek s troj- a štvorkomponentnými časovými spektrami, a tiež správnosť 

samotných hodnôt. 

Grafický výstup z programu MELT pre vzorku č.9 (3 komponenty doby života) a 

pre vzorku č.l (4 komponenty doby života) znázorňujú obrázky 15 a 16. Grafické 

výstupy niektorých d'aľších vzoriek sú znázornené v prílohe A5. 
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Obr . l5 Spracovanie vzorky č. l programom MELT 
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Obr. 16 Spracovanie vzorky č.9 programom MELT 
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3.4 Závislosť permeability kyslíka a dusíka od voľného objemu 

Najviac preštudovanou polymérnou látkou v tejto oblasti je poly{l-

trimetylsilylprop-l-ín) [15][28][36]. Je to hlavne kvôli jeho výnimočne vysokému 

koeficientu permeability oproti ostatným syntetickým polymérom. Prirodzeným 

vysvetlením je veľký voľný objem v tejto látke, čo je prezentované aj výsledkami tejto 

diplomovej práce. Veľký voľný objem a vysoká permeabilità tohto polyméru je 

výsledkom prítomnosti objemného substituenta Si(CH3)3, tiež vhodným stérickým 

efektom a postupnosťou spájania monomérnych jednotiek do polymérného reťazca resp. 

do oligomérnych častí. 
1 Tabuľka 11 uvádza hodnoty permeabilít kyslíka a dusíka vo vzorkách č. 1-9. Tieto 

hodnoty boli namerané na Univerzite v Kyote (Japonsko) pod vedením prof. Masudu 

[34]. 

Tabuľka 11 Permeabilità kyslíka a dusíka (v Barreroch). 

1 barrer = I O 1 0 cm 3(STP).cm/ cmls.cmHg 

Vzorka č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

P (0 2 ) 4000 1100 20 55 1100 100 3,8 37 120 

P(N 2) 2353 523,8 4,88 15,7 500 58,8 0,95 16,8 38,7 
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i H > 1 ' 1 -> 1 ' 1 • 1 

O 1 0 0 2 0 0 - 3 0 0 4 0 0 5 0 0 

Obr.17 Závislosť permeability kyslíka od veľkosti voľného 

objemu polyméru. 

Podobne ako tabuľky 7 a 10, aj obrázky 17 a 18 zobrazujú dve série vzoriek. Prvou 

sériou sú vzorky č.l, 2, 3, 4 a 7, ktoré vo svojich štruktúrach majú objemné substituenty s 

veľkým kladným nábojom (trimetylsilyl, triizopropylsilyl, adamantyl, trifenylsilyl). Majú 

teda nerovnomerné rozloženie elektrónovej hustoty v polymérnom reťazci (hodnota 

čiastkového náboja atómu kremíka vo vzorkách je približne 1,86 a pre atóm uhlíka je to 

hodnota od 0,02-0,4) (Porovnanie priestorových štruktúr znázorňuje príloha A6). 
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Obr.18 Závislosť permeability dusíka od veľkosti 

voľného objemu polyméru. 

Závislosť permeability plynov (kyslík, dusík) od veľkosti voľného objemu je 

lineárnou, priamkovou závislosťou. Zodpovedá to vzťahu, ktorým Jia a kol. v 

literatúre [42] opisujú závislosť permeability a voľného objemu: 

logP = ai + bIVf/Ecoh (27) 

kde ai a bi sú konštanty závislé od plynu, pre ktorý sa vzťah permeability P a 

voľného objemu študuje. Eco/,]e kohezívna energia a Vf, je molárny voľný objem. 



ZAVER 
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> Cieľom diplomovej práce bolo kvantifikovat' veľkosť entít voľného objemu 

polymérov podľa kinetiky anihilácie ortopozitrónia vo voľnom objeme v súvislosti s 

permeabilitou plynov (kyslíka a dusíka) v polymérnych membránach ako funkcie 

voľného objemu polyméru. V práci sa pozitronová anihilačná spektroskopia (PAS) 

prezentuje ako účinná metóda na nájdenie súvislosti medzi mikroskopickými 

vlastnosťami skúmaných látok a ich makroskopickými vlastnosťami, osobitne na 

skúmanie voľných objemov v amorfných systémoch. 

> Študovala sa anihilácia v membránach z polymérov 

poly{l-(p-adamant-l-ylfenyl)-2-fenylacetylén} 

poly {1 -fenyl-2-(p-triizopropylsilylfenyl)acetylén} 

poly {1-fenyl-2-(p-trimetylsilylfenyl)acetylén} 

poly {1 -(p-n-butylfenyl)-2-fenylacetylén} 

poly {1 -(p-trifenylsilylfenyl)-2-fenylacetylén} 

poly{l-(p-fenoxyfenyl)-2-fenylacetylén} •. 

poly {1 -(p-tercbutylfenyl)-2-fenylacetylén} 

poly {1 -ŕercbutylacetylén} 

poly {1 -trimetylsilylprop-1 -ín} 

P(p-AdDPA) 

P(p-iPr 3SiDPA) 

P(p-Me 3SiDPA) 

P(p-nBuDPA) 

P(p-Ph 3SiDPA) 

P(p-PhODPA) 

P(p-tBuDPA) 

P(tBuA) 

P(TMSP) 

> Vo vzorkách substituovaných polyacetylénov sa analýzou spektier skúmaných 

vzoriek sa dokázali štyri komponenty kinetiky anihilácie pozitronu a pozitrónia, na 

rozdiel od konvenčných trojkomponentných modelov doby života. Dva najdlhšie 

komponenty sa prisudzujú dvom rozdielnym pozitróniovým stavom v polymérnom 

materiali. 

^ Pri meraní v prítomnosti vzduchu, oproti meraniam vo vákuu, sa prejavuje silný 

vplyv paramagnetického kyslíka, nastáva (hlavne spin orto-para konverzia). Tento 

vplyv sa prejavuje značným skrátením doby života najdlhšej zložky, ktorá sa pripisuje 

pick-off anihilácii ortopozitrónia. Demonštrovalo sa, že práve variabilita tohto 

komponentu je rozhodujúca pri určení veľkosti voľného objemu 
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> Čím je permeabilità daného polyméru väčšia, tým je vplyv kyslíka na zmenšenie 

doby života ortopozitrónia pre vzorky s tromi komponentmi doby života väčší. Pri 

vzorkách so štyrmi komponentmi doby života je vplyv kyslíka na dlhší komponent 

ortopozitrónia menší pri vyšších hodnotách permeability, ale vplyv kyslíka na kratší 

komponent ortopozitrónia sa zväčšuje so zvyšujúcou sa permeabilitou polyméru. 

> Zo získaných údajov o počte komponentov v jednotlivých vzorkách sa vyvodzuje 

existencia dvoch rôznych typov voľného objemu, a to v molekulách obsahujúcich 

objemný prvok alebo substituent s veľkým kladným nábojom. Predpokladá sa 

veľkostná distribúcia voľného objemu - bimodálne rozdelenie voľného objemu (v 

konvenčných polyméroch je toto rozdelenie unimodálne). 

> Permeabilità kyslíka a dusíka v študovaných membránach lineárne koreluje s 

veľkosťou voľného objemu polyméru v súlade s prácou Jia a Xu (1991). 

Výsledky diplomovej práce sú prínosom pre vytváranie nových modelov pre štúdium 

pozitrónovej anihilácie v polyméroch a pre skúmanie mechanizmu vzniku, rozpadu a 

existencie pozitrónia v látke. 

Praktické využitie je možné v oblasti výskumu transportu plynov cez polymérne 

filtre, membrány. N a základe mikroskopických veličín sa získavajú makroskopické 

vlastnosti polyméru a transportné vlastnosti. 
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Positron annihilation in polymers 

and permeability of gases. 

Magister Thesis 

E.BÚRIOVÁ 
Department of Nuclear Chemistry, Faculty of Natural Sciences of the 

Comenius University in Bratislava 
SK-84215 Bratislava, Slovakia 

Abstract 

An analysis of positron annihilation spectroscopy (PAS) results for different 

substituted polyacethylenes samples under vacuum and in air is presented with the aim to 

investigate the influence of the external atmosphere on the experimental PAS 

measurements and to determine correctly the size and the number of the free volume 

holes. 

The existence of special structure elements in polymers is responsible for the 

appearance of the fourth component of the time spectrum. The latter is formed at the 

expense of free volume elements in disordered regions of the polymer. 

A study of a number of glassy polymers with widely varying free volume and gas 

permeability showed that a bimodal size distribution of free volume elements is not an 

exception in some polymers but is a typical feature of the micro structure of amorphous 

glassy polymers. 

Oxygen-induced quenching of positronium lifetimes is demonstrated for all 

polymer samples. 

Good correlation of permeability of polymers with the size of free volume elements 

is demonstrated. This correlation can be used for a fast assesment of gas permeation 

properties of novel polymers using positron annihilation data. 
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O uhol (radián) 

Barrer nesystémová jednotka permeability membrány, 
1 Barrer = IO 1 0 cm 3 (SľP).cm/cm 2.s.cm Hg = IO 6 m 2 . s _ 1 

o i 

c rýchlosť svetla vo vákuu (2,9979.10 m.s" ) 

CF časový diskriminátor s konštantnou frakciou 

D difúzny koeficient, molekulová difuzivita [cm2.s"1] 

d(?s) priemer pozitrónia (1,06.10"1 0m) 

e elementárny elektrický náboj [e = 1,60219.10"19C] 

E energia pozitronu [eV=l,60206.10" 1 9J] 

e" elektrón 

e + pozitron 

FY frakcia voľného objemu 

FWHM plná šírka anihilačného spektra pri polovičnom maxime [ns] 

j lineárna rýchlosť difundujúceho plynu [m.s"1] 

k Boltzmannova konštanta (1.3807.10" 2 3 J.K"1) 
k rýchlostná konštanta bimolekulových reakcií pozitrónia 

[moľ 1 s"1] 

MO pokojová hmotnosť elektrónu (pozitronu) (9,1095.IO"3 1 kg) 

MCA mnohokanálový analyzátor 

Mt relatívna molekulová hmotnosť 

oPs ortopozitrónium 

P permeabilità plynu [m .s" ] 

P(p-AdDPA) poly {1 -(p-adamant-1 -ylfenyl)-2-fenylacetylén} 

P(p-iPr3SiDPA) poly {1 -fenyl-2-(p-triizopropylsilylfenyl)acetylén} 

P(p-Me3SiDPA) poly{ l-fenyl-2-(p-trimetylsilylfenyl)acetylén} 

P(p-nBuDPA) poly{ l-(p-n-butylfenyl)-2-fenylacetylén} 

P(p-Ph 3SiDPA) poly {1 -0?-trifenylsilylfenyl)-2-fenylacetylén} 

P(p-PhODPA) poly {1 -(p-fenoxyfenyl)-2-fenylacetylén} 

P(p-řBuDP A) poly {1 -(p-tercbutylfenyl)-2-fenylacetylén} 

P(/BuA) poly {1 -fôrcbutylacetylén} 

P(TMSP) poly {1 -trimetylsilylprop-1 -ín} 
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PBD polybuta-l,4-dién 

pPs parapozitrónium 

Ps pozitrónium 

R polomer otvoru voľného obj emu [Â= 10"1 °m] 

R plynová konštanta (8,3141 J.moľ'.K"1) 

R' radikál 

ro polomer elektrónu 

rc Onsagerov polomer 

RF rozlišovacia funkcia 

RH uhľovodík 

RO2 peroxidový radikál 

S , koeficient rozpustnosti plynu v membráne (obrátená Henryho 
konštanta) [bezrozměrný] 

SC A jednokanálový analyzátor 

STP "standard temperature pressure", tlak pri štandardnej teplote 
plynu 

T termodynamická teplota [K] 

TAC časovo-amplitúdový konvertor 

Të teplota sklovitého prechodu [K] 

V rýchlosť pozitronu vo vákuu [m. s"1] 

V~À objem otvoru voľného objemu [Á 3] 1 Â = IO"10 m 

V\ ionizačný potenciál molekuly [eV] 

Vv väzbová energia pozitrónia (6.8 eV) 

y polymerizačný stupeň 

y Fotón 

e permitivita prostredia [F.m"1] 

r stredná doba života pozitronu (pozitrónia) [ns] 
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Príloha A l Fit a odchýlka pre rozlišovaciu funkciu hliníka 
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Príloha A 4 Porovnanie doby života r2a intenzity I 2 pre vzorky 1-9. 
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Vzorka č.8 Doby života [ps] 
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