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Извадок - Полимерите со молекули во
форма на прачки (rigid rod polymers) ce
материјали од голем научен и технолошки
интерес, поради нивните специјални својс-
тва, како што се изотропно-нематските и
другите типови на премини. Еден од најго-
лемите проблеми што се јавува при истра-
жувањето на овие полимери, на молеку-
ларно ниво, во раствори, е нивната мала
растворливост во повеќето стандардни
растворувачи. Растворливоста се подобру-
ва кога за макромолекулите, при синтеза-
та, се "врзуваат" странични флексибилни
синџири [1]. Овие полимери припаѓаат на
една нова класа, т.н. полимери со молеку-
ли во форма на влакнести прачки (hairy
rod polymers), и има голем потенцијал за
нивна технолошка апликација. Поради ни-
вните нелинеарни оптички својства, и
можностите за самоорганизирање во су-
пермолекуларни структури (влакна и фил-
мови), можат да се користат во електрон-
ската и телекомуникациската индустрија,
како и во дисплеј-технологиите [2]. Затоа,
од голем научен интерес е контролирање-
то на горе спомнатите својства кај овие
полимери, како и поврзувањето на моле-
куларните и макроскопски карактеристи-
ки, а нивната потполна карактеризација
(во раствори и цврста состојба) претставу-
ва вистински императив.

Полимерот POD-2, што е предмет на истра-
жување, припаѓа на класата полимери со
молекули во форма на влакнести прачки и е
синтетизиран за прв пат [3], со цел да се да-
де придонес во нивната карактеризација.
Мерењата на разредените раствори од сис-
темот POD-2/диметилформамид (DMF) се
направени со методот електрично двојно
прекршување на светлината, на три тем-
ператури (25, 40 и 55°С). За различни кон-
центрации на системот, од добиените еле-
ктро-оптички сигнали (ЕОС) е определена
зависноста на електричното двојно прекр-
шување (An), од применетото електрично
поле (Е2). Co истражувањето на електро-
оптичките ефекти, особено студирањето
на начинот на нивното создавање и губе-
ње, при примена на правоаголни елек-
трични импулси, е пресметано времето на
слободна релаксација 7б на полимерните
молекули [3]. Од овие параметри, како и
од добиените податоци за растење н опа-
ѓање на ЕОС е определен деформационен
електро-оптички ефект.

Клучни зборови - влакнести прачки, ел-
ектрично двојно прекршување, време на
релаксација.
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1. ВОВЕД 2. ТЕОРИСКИ ОСНОВИ

Примерокот POD-2 е полимер, синтетизи-
ран во Институтот за полимери, при Бу-
гарската Академија на Науките. Неговите
повторувачки единки се состојат само од
еден 1,3,4-оксадијазолов прстен (сл.1), кои
се поврзани меѓу себе со многу кратки
спејсери (СН-група).

-О4
сн, /п

Сл. 1. Структурна формула на полимерот
POD-2

Овие макромолекуларни структури имаат
форма на парчки. За се подобри нивната
растворливост за спејсерите се врзани
странични флексибилни вериги (влакна),
кои даваат суштинска промена во својс-
твата на макромолекулите и го вбројуваат
овој полимер во класата на полимери со
молекули во форма на влакнести прачки.
Неговата среднобројна молекуларна маса
мп е определена со методот гел пермеа-

билна хроматографија (Gel Permeation
Chromatography) и изнесува мн= 2450.

Структурата на макромолекулите од овој
полимер и малата вредност на пп овозмо-

жува голема скелетна цврстина, а стра-
ничните флексибилни групи - појава на
агрегациони феномени [4].

Испитувањето на агрегацијата како и ка-
рактеризацијата електро-оптичките свој-
ства на полимерот се направени со мето-
дот електрично двојно прекршување на
светлината (ЕДП). Тој е еден од електро-
оптичките методи, со кој може да се
истражуваат својствата (електро-оптички
и електродинамички) на макромолекулите
во раствори.

При истражувањата со методот ЕДП на
светлината во разредени раствори на по-
лимерите, преку набљудување на електро-
оптичкиот сигнал за различни концентра-
ции и температури, со примена на осамени
правоаголни електрични импулси, се до-
биваат податоци за геометриските и еле-
ктрооптичките параметри на полимерите
во зависност од нивната структура [5].

Голем придонес во испитувањето на еле-
ктрооптичките феномени има студирање-
то на начинот на кој се појавува и губи
електро-оптичкиот ефект (ЕОЕ), т.е.
ЕДП, при вклучување и исклучување на
електричното поле. Кога врз системот се
применува правоаголен електричен импу-
лс, со соодветно времетраење, на електро-
оптичкиот сигнал (ЕОС) можат да се од-
делат три области со различни оптички
карактеристики [5]. Првата област е рас-
тење (rise) на ЕОЕ со вклучување на поле-
то до сатурационата област (steady-state) на
ЕОС. Втората област е сатурационата об-
ласт, а третата област е опаѓање (decay) на
ЕОС и почнува од моментот на исклучува-
ње на електричното поле, а трае до мо-
ментот кога ЕОС е нула.

Времетраењето на електричниот импулс
треба да биде поголемо од ориентационо-
релаксационото време кое ја карактеризи-
ра дезориентацијата и релаксацијата на
молекулот. Од експерименталните резулта-
ти е утврдено дека времетраењето на еле-
ктричниот импулс треба да е неколку пати
(до 10 пати) поголем од времето на дезори-
ентација и релаксација на молекулите.

Co примена на правоаголни електрични
импулси, промената на ЕДП на светлина-
та Дл (ѓ) во текот на времето t e определе-
на со равенката [6]:

0)

каде што функцијата <р(т) го дава придоне-
сот на ЕДП на светлината од молекули со
релаксационо време во подрачјето од гдо
т+dr.

За кривата на опаѓање на ЕОС (decay),
функцијата /(/,т) е:

(2)

(3)

каде што т е времето на релаксација про-
порционално на коефициентот на триење
W на молекулот при ротација околу оска
нормална на неговиот дипол, за дадена
температура Гна системот:

а за кривата на растење на ЕОС (rise):
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(4)

Времето на релаксација т може да се
определи од површините QD и QR , кои се
ограничени со теориски криви од релации-
те (2) и (3), соодветно:

_т _ W
° 3 6кТ

• = т.0 ' (5)

3 З^Г ^D (6)

каде што т0 е време на слободна релакса-

ција [7]. Времето ц експериментално се
пресметува од површината QD co која е
определена областа на опаѓање на ЕОЕ.

Од добиените податоци за растење и опа-
ѓање на ЕОС и времето на слободна рела-
ксација т0 на макромолекулите се опреде-

лува типот на електро-оптичкиот ефект
(ориентационен или деформационен).

3. ЕКСПЕРИМЕНТ

Истражувањата на ЕОЕ и времето на ре-
лаксација на макромолекулите од полиме-
рот POD-2, во разредени раствори на DMF
се направени во зависност од температу-
рата Т на системите, нивната концентра-
ција с, како и од времетраењето tw и јачи-
ната на применетото електрично поле Е?.
Бидејќи растворите апсорбираат дел од
упадната светлина, направени се корекции
на ЕОЕ [3].

Принципна шема на апаратурата за мере-
ње на ЕДП на светлината во лаборатори-
јата за електро-оптика на дисперзни систе-
ми, на Институтот за физика при ПМФ, е
дадена на сл.2.

3 4

Сл. 2. Шема на апаратурата за регистрирање
на ЕОС: 1) Хе-Не ласер со л = 632,8 нм поставен
под агол 45 ° во однос на правецот на применето-
то електрично поле; 2) Керр-ова кивета; 3) ели-
птичен компензатор (АУ20-плочка); 4) анализа-
тор поставен под агол -45 °; 5) фотомултипли-
катор; 6) извор на еднонасочен напон со потен-
циометар; 7) двоканален осцилоскоп; 8) право-

аголен импулсен генератор; 9) засилувач;
10)сметач

Кегг-ова кивета е направена од метални
(прохром) електроди со должина L = 7,45
cm и растојание меѓу нив 0,2 cm. Метални-
те електроди со тефлонски држачи се по-
топуваат во кварцна кивета со раствор.

ЕОС се добиени применувајќи правоаголни
електрични импулси со време на дејствува-
ње tw = 20, 50 и 100 џѕ. Напонот на приме-
нетото електрично поле е во интервалот
од 0 до 900 V.

Вредностите за ЕДП (An) ce добиваат спо-
ред Brice-овиот метод [7] по релацијата:

~ ' " -Љ1, (7)

каде Го е константата на компензаторот,
<Хг - агол во степени определен по приме-
ната на електричниот импулс од калибра-
ционата крива и <Х\ - агол во степени про-
читан на скалата од компензаторот.

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Друг начин за определување на типот на
ЕОЕ на системите е истражувањето на
ЕОС во зависност од времетраењето tw на
правоаголните електрични импулси, при
дадена јачината на електричното поле, ко-
га температурата и концентрацијата на си-
стемот се константни. Дел од испитуваните
ефекти се прикажани co EOC на сл. 3 до 5.

Од снимките на ЕОС со мерење QD, т.е.
времето на слободна релаксација на поли-
мерните молекули to може да се утврди де-
ка нивната вредност останува иста и не за-
виси од tw. Toa наведува на заклучок дека,
ЕОЕ на системот POD-2/DMF се деформа-
циони, т.е полимерните молекули не посе-
дуват перманентен диполен или идуциран
како резултат на применетото електрично
поле.

—о.оо» 10.0«/ snai« ace

v«wg(I) not fcund

Сл. 3. EOC за раствор со концентрација
c, = 4,6-10"3 ml g"1 на температура t = 25 °C,

E2 = 20-106(V m"1)2 и tw = 20 џѕ
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Сл. 4. EOC за раствор со концентрација
ci = 4,6-10~3 ml g"1 на температура f = 25 °C,

Ѓ = 20-106 (V пГ1)2 и /H, = 100 цѕ

-o .oo . IOOH/ nv anane

i ! 1
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Сл. 7. EOC за раствор со концентрација
ct = 4,6-10~3 ml g"1 на температура t = 40 °C,

E* = 2010*(V пГ1)2 и tw = 20 цѕ

-o.oo. B.oott/ ftv s n a l g

1 v ! ! • 1

not found

t

Сл. 5. EOC за раствор со концентрација
c, = 4,6-10"3 ml g"1 на температура / =,25 °C,

E2 = 20-106 (V nf1)2 и tw = 500 цѕ

Зголемувањето на температурата на си-
стемите има особено влијание врз ЕОЕ и
се должи на топлинското движење ~ кТ [8]
што доведува до намалување на ефектив-
ната вредност на ЕДП, особено кога ста-
нува збор за деформациони ефекти, тоа се
гледа од ЕОС прикажани на сл. 6 до сл.8.
Имено, при константна вредност на кон-
центрацијата на системот, времето tw и ја-
чината на применетото електрично поле
Е2, со зголемување на температурата ЕОС
се намалува.

L WO.OI

' ;

. . . . , ј . / . . . . ; . . . . .
i . |

—O.OOl 10 Of ftu snaiff im

Сл. 6. EOC за раствор со концентрација
сА = 0,6-10"3 ml g"1 на температура t = 25 °С,

f2 = 20-10* (V m"1)2 и tv = 20 џѕ

Сл. 8. ЕОС за раствор со концентрација
сА = 4.610"3 ml g"1 на температура t = 55 °С,

iE2 = 20-106 (V т-1)2 и tw = 20 цѕ

ЕОЕ што се добиваат во разредените рас-
твори, од полимерот POD-2 во DMF, се по-
зитивни што се гледа и од ЕОС прикажа-
ни погоре. Исто така и ЕОЕ на раствору-
вачот е позитивен и е поголем од ЕОЕ на
системот POD-2/DMF [3]. Електричното
двојно прекршување на светлината Дл
што се должи само на макромолекулите
од полимерот РОЕ>-2 може да се пресмета
по релацијата:

**" ^"раствор ^''растворувач • (8)

Бидејќи ЕДП на растворите, т.е. еле-
ктричното двојно прекршување на светли-
ната (Длр а с т в Ор), определено од релацијата
(7), за сите системи е помал од ЕОЕ на
DMF (ДЛрастворува,) [3], од релацијата (8)

следува дека ЕОЕ на макромолекулите од
полимерите POD-2 e негативен. Тоа се
потвдува и со фактот дека ЕОЕ се намалу-
ва, наместо да се зголемува, со зголемува-
ње на концентрацијата на растворите (сл.
9 и сл. 10).
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Сл. 9. Зависност на ЕДП на светлината An,
во раствори со различни концентрации с,

од јачината на електричното поле Е2

(г = 25 °С)

с
<

'(Vcm'V

Сл. 10. Зависност на ЕДП на светлината
An, во раствори со различни концентрации

с, од јачината на електричното поле Е?
(г = 55 °С)

Исто така, ЕДП на светлината само од ма-
кромолекулите пресметано по релацијата
(7), покажуваат правилна закономерност
на An од концентрацијата, т.е. со зголему-
вање на концентрацијата за исти вредно-
сти на применетото електрично поле Е2,
An расте (сл. 9 и 10).

Времето на слободна релаксација х0 се
пресметува од вредностите за времето на
слободна релаксација Тос, за раствори со
различни концентрации, при екстраполаци-
ја на нула концентрација (с —> 0). Вредности-
те на б̂с и to за различни температури на си-
стемот POD-2/DMF, дадени во табела 1, има-
ат ред на големина во џѕ. Споредено со ли-
тературните податоци [9], овие вредности се
мали и не одговараат на ЕОЕ предизвикан
од ориентација на макромолекулите, туку

од деформација на надмолекуларни струк-
тури (агрегати) што се создаваат во систе-
мот [10].

Табела 1. Време на слободна релаксација
Тос"1Об и То-106 при јачина на електричното
поле £г=2010б (V т"1)2 и tw = 20 џѕ

'(°С)

с-103

g m l 1

4,6

3,3

1,6

0,6

DMF

25

*bc

ѕ

3,2

5,2

4,2

5,18

ѕ

5,6

7,85

40

ѕ

to

ѕ

4,9 !

7,21

4,8

9,3

9,4

7,84

55

*bc

ѕ

14,1

5,6

12,1

3,7

ѕ

11,6

7,88

Co зголемување на температурата, т0 се
зголемува, што се должи на зголемување
на скелетната цврстина на макромолеку-
лите во агрегатите [10].

5. ЗАКЛУЧОК

Испитувањата на ЕОЕ и добиените вред-
ности за времето на слободна релаксација
на полимерните молекули од POD-2 во
DMF, со методот на ЕДП на светлината,
укажуваат на постоење деформациони
ЕОЕ ва системите, под дејство на правоа-
голни електрични импулси. Ова се должи
на структурата на макромолекулите и соз-
дадените агрегати во растворите.
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Rigid rod polymers are materials with special featu-
res, that is the reason why they have large scientific
and technological applications like isotropic-nematic
and other types of transition. One of the biggest prob-
lems that happen while investigation to these poly-
mers, at molecular level, is their poor solubility in
most of the common solvents. Solubility gets better if
while synthesize junctions flexible side chains [1].
Remaining polymers belong on one new class - hairy
rod polymers and have big potential for their techno-
logical applications. Because of their nonlinear opti-
cal properties and opportunity for self-organization in
supermolecular structures (films and fibers), can be
used in electronics and telecommunications industry
either at display-technologies [2]. That is the main re-
ason why controlling the remaining polymer features
and connection of their microscopic and macroscopic
characteristics, like an complete characterization (in

solutions and solid state) is from essential scientific
interest, actually it is an imperative!

The polymer POD-2, that is subject of investigation,
bellows to hairy rod polymers and it is synthesized
for the first time [3] by giving a support to their cha-
racterization. Measures on diluted solutions from the
system POD-2/dimethylformamide are made by the
method electric birefringence, at three temperatures
(25, 40 and 55°C). For different concentrations on
system, from obtained electro-optical signals (EOS),
dependence on electric birefringence (Дл) against
applied electric field (E2), is determined. By investi-
gation of electro-optical effects, especially studding
the way of their maintenance and losing, while appl-
ying electric square impulses, relaxation time ZQ of
polymer molecules is calculated. From these parame-
ters, as presented data for EOS rise and decay too, de-
formational electro-optical effect has been determined.
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