


Uwaga do wydania elektronicznego

Prezentowane wydanie elektroniczne jest w zasadzie „wierną kopią” książki prof. Łużnego.
„Przekład” – ze stanowiącego podstawę wersji „drukowanej” pliku WordPerfecta, do pliku
Acrobata, wykorzystujący system LATEX – został wykonany przez studenta Wydziału Fizyki
i Informatyki Stosowanej, p. Norberta Mąkosę (3. rok Informatyki Stosowanej), pod kierun-
kiem prodziekana tego Wydziału, dr hab. Andrzeja Lendy.
W wersji elektronicznej wprowadzono możliwość „nawigacji” – w obrębie spisu treści oraz
pomiędzy wzorami i rysunkami a odnośnikami do nich w tekście. Kliknięcie (lewy klawisz
myszki) na numer wzoru (rysunku) przenosi czytelnika do danego wzoru (rysunku); użycie
prawego klawisza umożliwia otwarcie danego fragmentu tekstu w nowym oknie.

Ewentualne uwagi dotyczące jakości wersji elektronicznej proszę kierować pod adresem
mailto:lenda@newton.ftj.agh.edu.pl.
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Wprowadzenie

Polimery s¡ tym rodzajem substancji, z którym spotykamy si¦ ka»dego dnia,
zazwyczaj nie zdaj¡c sobie z tego sprawy. Obok metali i materiaªów ceramicznych
wªa±nie tworzywa polimerowe s¡ najcz¦±ciej stosowane do wykonywania przedmio-
tów codziennego u»ytku. Wystarczy tu wspomnie¢ nie tylko o wszystkich tworzy-
wach sztucznych (zwanych potocznie plastikami), ale przede wszystkim o polimerach
naturalnych, takich celuloza (podstawowy skªadnik drewna i papieru) czy wªókna
naturalne. Wydaje si¦ zatem, »e do niezb¦dnych elementów wyksztaªcenia ka»dego
czªowieka powinno nale»e¢ pewne minimum wiedzy z dziedziny nauki o polimerach.

Celem tego skryptu jest przedstawienie elementarnych wiadomo±ci z tego zakre-
su. Poniewa» nauka o polimerach ma charakter wybitnie interdyscyplinarny, Czy-
telnik znajdzie tu wiadomo±ci z ró»nych dziedzin nauki: przede wszystkim z chemii,
�zyki i in»ynierii materiaªowej. Gdzie tylko jest mo»liwe, autor stara si¦, oprócz
wiedzy o charakterze podstawowym, przekaza¢ pewne informacje o obecnych i per-
spektywicznych zastosowaniach omawianych materiaªów.

Literatura dotycz¡ca omawianych zagadnie« nie jest zbyt obszerna, zwªaszcza
w j¦zyku polskim. Bibliogra�a umieszczona na ko«cu skryptu skªada si¦ z dwóch
cz¦±ci: pierwsza zawiera wykaz przykªadowych pozycji literaturowych o charakterze
ogólnym, dotycz¡cych szerszych aspektów nauki o polimerach, natomiast cz¦±¢ druga
podaje przykªadow¡ literatur¦ szerzej omawiaj¡c¡ materiaª poszczególnych rozdzia-
ªów. Czytelnik pragn¡cy poszerzy¢ swoj¡ wiedz¦ o polimerach znajdzie tam nie tylko
znacznie wi¦cej informacji, ale równie» dalsze, bogate wskazówki bibliogra�czne.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków studiów (dzien-
nych i zaocznych), którzy interesuj¡ si¦ in»ynieri¡ materiaªow¡, lecz nie maj¡ opano-
wanej chemii organicznej. Poniewa» materiaª jest uj¦ty w sposób dosy¢ elementarny,
z przedstawionej pozycji mog¡ korzysta¢ równie» uczniowie szkóª ±rednich i inne
osoby pragn¡ce poszerzy¢ swoj¡ wiedz¦ o polimerach.
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1. Podstawowe wiadomo±ci

o polimerach

1.1. Wybrane wiadomo±ci z chemii kwantowej

Poniewa» zdecydowana wi¦kszo±¢ polimerów zbudowana jest z ªa«cuchowych
makrocz¡steczek utworzonych z atomów w¦gla poª¡czonych wi¡zaniami kowalencyj-
nymi, dla zrozumienia podstawowych wªa±ciwo±ci chemicznych i �zycznych takich
materiaªów niezb¦dne jest przypomnienie pewnych informacji o takich wi¡zaniach;
wiedzy tej dostarcza nam chemia kwantowa.

Zastosowanie praw mechaniki kwantowej do opisu zachowania elektronów w ato-
mie w¦gla prowadzi do podstawowego wniosku, »e struktur¦ elektronow¡ tego atomu
w stanie podstawowym (tzn. o najni»szej energii) mo»na przedstawi¢ w nast¦puj¡cej
postaci. Dwa spo±ród sze±ciu elektronów atomu w¦gla (zwane elektronami rdzenia)
zajmuj¡ stan o najni»szej energii, opisany gªówn¡ liczb¡ kwantow¡ n równ¡ 1 i licz-
b¡ kwantow¡ l (okre±laj¡c¡ moment p¦du elektronu) równ¡ 0; stan ten oznaczony
jest jako 1s. Cztery elektrony w atomie, zwane elektronami walencyjnymi, zajmuj¡
stany o wy»szej energii: dwa zajmuj¡ stan oznaczony jako 2s, odpowiadaj¡cy liczbie
kwantowej n = 2 i liczbie kwantowej l = 0, a pozostaªe � dwa z trzech dost¦pnych
stanów o liczbie n = 2 i liczbie l = 1, oznaczanych jako 2p. A zatem struktur¦
elektronow¡ atomu w¦gla w stanie podstawowym mo»na przedstawi¢ krótko jako:
1s22s22p2, w uj¦ciu za± symbolicznym jako:

gdzie strzaªki oznaczaj¡ elektrony ze spinem skierowanym na dóª lub do góry. Zgod-
nie z zakazem Pauliego, w jednym stanie opisanym tym samym zestawem liczb
kwantowych (czyli na tym samym orbitalu), oznaczonym wy»ej jako kwadrat, mo-
g¡ znajdowa¢ si¦ co najwy»ej dwa elektrony o przeciwnych spinach. Trzy dost¦pne
orbitale typu p nosz¡ oznaczenia: px, py, i pz; wi¡»e si¦ to z przestrzennym rozkªa-
dem funkcji falowych odpowiadaj¡cych danym orbitalom. Schemat obrazuj¡cy ten
przestrzenny rozkªad orbitali dla atomu w¦gla przedstawiony jest na rys.1.1.
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Rys. 1.1 Schemat rozkªadu przestrzennego orbitali s i p dla atomu w¦gla

Dla pierwszego stanu wzbudzonego atomu w¦gla kon�guracja elektronów walen-
cyjnych wygl¡da nast¦puj¡co:

Poniewa» stan s i stany p maj¡ w przybli»eniu t¦ sam¡ energi¦ (dlatego na po-
wy»szych diagramach odpowiednie prostok¡ty s¡ umieszczane na jednym poziomie),
ka»da liniowa kombinacja funkcji falowych s, px, py, i pz jest równie» �dobr¡� funkcj¡
falow¡, odpowiadaj¡c¡ tej samej energii. Np., je»eli dwie funkcje falowe s i pz utworz¡
kombinacj¦: s+ pz, powstanie nowa funkcja falowa, której przestrzenny rozkªad jest
pokazany na rys. 1.2. Wida¢ wyra¹nie, »e dla takiego orbitalu g¦sto±¢ prawdopodo-
bie«stwa znalezienia elektronu, wyznaczona przez kwadrat moduªu funkcji falowej,
jest skoncentrowana w obszarach poªo»onych wokóª osi z, nad lub pod pªaszczyzn¡
xy. Inn¡ mo»liwo±¢ otrzymamy, je»eli utworzymy kombinacj¦ trzech orbitali, np.:
s, px, i py. Powstaj¡ wówczas trzy nowe orbitale (pokazane na rys. 1.3), tworz¡-
ce charakterystyczny, pªaski ukªad chmur elektronowych, pomi¦dzy osiami których
wyst¦puje k¡t 120◦. Wreszcie, dla kombinacji wszystkich czterech orbitali s, px, py,
i pz otrzymuje si¦ cztery nowe orbitale, których kierunek osi jest wyznaczony przez
naro»a czworo±cianu foremnego. W tym przypadku k¡ty pomi¦dzy osiami chmur
elektronowych wynosz¡ ok. 110◦ (rys. 1.4).
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Rys. 1.2 Przestrzenny rozkªad orbitalu sp powstaªego z kombinacji orbitali s i p

Rys. 1.3 Przestrzenny rozkªad orbitalu sp2 powstaªego z kombinacji orbitali
s, px i py
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Rys. 1.4 Przestrzenny rozkªad orbitalu sp3 powstaªego z kombinacji orbitali
s, px, py i pz

Tworzenie takich kombinacji orbitali s i p nosi nazw¦ hybrydyzacji, a otrzymane
w jej wyniku orbitale oznaczane s¡ odpowiednio: sp, sp2 i sp3.

Rezultaty te maj¡ podstawowe znaczenie dla opisu kowalencyjnych wi¡za« che-
micznych. Zgodnie z wa»n¡ zasad¡ chemii kwantowej wi¡zanie pomi¦dzy atoma-
mi powstaje wtedy, kiedy nast¦puje cz¦±ciowe przekrywanie orbitali nale»¡cych do
s¡siednich atomów. Prowadzi to do zde�niowania dwóch podstawowych rodzajów
wi¡za« kowalencyjnych, mog¡cych istnie¢ pomi¦dzy atomami w¦gla:

1. je»eli dwa przekrywaj¡ce si¦ orbitale maj¡ wspóln¡ obrotow¡ o± symetrii, po-
wstaje wi¡zanie typu σ;

2. je»eli osie symetrii obu przekrywaj¡cych si¦ orbitali s¡ równolegªe do siebie,
powstaje wi¡zanie typu π.

Aby lepiej zrozumie¢ to zagadnienie, rozpatrzmy kilka przykªadów.
Je»eli rozwa»ymy cz¡steczk¦ zªo»on¡ z dwóch atomów w¦gla o hybrydyzacji sp3

i sze±ciu atomów wodoru (czyli cz¡steczk¦ etanu C2H6), to rozkªad jej orbitali mo»na
zobrazowa¢, jak na rys. 1.5. Pomi¦dzy atomami w¦gla istnieje wi¡zanie σ, dzi¦ki
czemu wyst¦puje mo»liwo±¢ rotacji grup wokóª osi wi¡zania, co jest faktem zgodnym
z do±wiadczeniem.

Rozwa»my teraz przypadek, kiedy atomy w¦gla wyst¦puj¡ w hybrydyzacji sp2.
Pomi¦dzy atomami w¦gla, oprócz wi¡zania σ, wyst¦puje równie» wi¡zanie π, po-
wstaªe na skutek przekrywania si¦ dwóch s¡siednich orbitali pz (rys. 1.6). Zwi¡zek
ten o wzorze C2H4 nosi nazw¦ etenu (etylenu); jego cz¡steczki s¡ pªaskie i nie maj¡
mo»liwo±ci rotacji z powodu sztywnego, podwójnego wi¡zania pomi¦dzy atomami
w¦gla.
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Rys. 1.5 Schemat rozkªadu orbitali w cz¡steczce etanu C2H6. Widoczna s¡ dwa
orbitale sp3 atomów w¦gla, ª¡cz¡ce je wi¡zanie typu σ oraz kuliste orbitale

1s atomów wodoru

Rys. 1.6 Schemat rozkªadu orbitali w cz¡steczce etenu C2H4. Widoczna s¡ dwa or-
bitale sp2 i orbital pz atomów w¦gla, oraz kuliste orbitale 1s atomów wodo-
ru. Przekrywanie s¡siednich orbitali pz (zaznaczone strzaªkami) prowadzi
do utworzenia wi¡zania typu π � drugiego wi¡zania pomi¦dzy atomami

w¦gla

Wreszcie, je»eli oba atomy w¦gla wyst¡pi¡ w hybrydyzacji sp, powstanie po-
mi¦dzy nimi wi¡zanie potrójne: jedno typu σ , z przekrywania zhybrydyzowanych
orbitali sp, poªo»onych wzdªu» osi x, oraz dwa wi¡zania typu π, pochodz¡ce z prze-
krywania nie podlegaj¡cych hybrydyzacji orbitali py i pz . Opisana cz¡steczka ma
wzór C2H2 (zwi¡zek nosi nazw¦ etin lub acetylen) i ma charakter liniowy

H−C ≡ C−H

A zatem, je»eli pomi¦dzy jakimikolwiek atomami wyst¦puje wi¡zanie pojedyncze,
jest to zawsze wi¡zanie typu σ. Wi¡zania kolejne musz¡ by¢ typu π (niektóre atomy
ci¦»sze ni» w¦giel mog¡ tworzy¢ jeszcze jeden typ wi¡za«, tzw. δ, ale nie wyst¦puj¡
one w polimerach).
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Nale»y doda¢, »e je»eli w cz¡steczce wyst¦puje sekwencja wi¡za« π, to mo»na
wyró»ni¢ kilka przypadków:

� wi¡zania π s¡ skumulowane , kiedy s¡siaduj¡ z tym samym atomem w¦gla np.

CH2 = C = CH2 (zwi¡zek zwany allenem)

� wi¡zania π s¡ skoniugowane (ew. sprz¦»one), kiedy s¡ oddzielone jednym
wi¡zaniem pojedynczym; taka sytuacja ma miejsce np. w cz¡steczce butadienu

CH2 = CH−CH = CH2

� je»eli po mi¦dzy wi¡zaniami π istnieje wi¦cej ni» jedno wi¡zanie pojedyncze,
to mamy do czynienia z izolowanymi wi¡zaniami π.

Skoniugowany ukªad wi¡za« π jest szczególnie ciekawy, gdy» prowadzi do de-
lokalizacji elektronów pz tworz¡cych te wi¡zania w caªej cz¡steczce. Sytuacja taka
ma miejsce nie tylko w butadienie (rys. 1.7a), ale równie» w benzenie (cyklicznym
w¦glowodorze o wzorze C2H6), pokazanym na rys. 1.7b.

Rys. 1.7 Skoniugowany (sprz¦»ony) ukªad wi¡za« π, powstaªy z przekrywania or-
bitali pz tworz¡cych te wi¡zania i prowadz¡cy do delokalizacji elektronów

w caªej cz¡steczce:
a) butadienu,
b) benzenu

A zatem wnioski z kwantowomechanicznego opisu cz¡steczek chemicznych umo»-
liwia wyja±nienie nie tylko geometrii tych cz¡steczek (np. k¡tów pomi¦dzy wi¡zania-
mi kowalencyjnymi), ale równie» ich pozostaªych wªa±ciwo±ci. W szczególno±ci po-
j¦cie hybrydyzacji orbitali atomowych pozwala wytªumaczy¢ zarówno powstawanie,
jak i charakterystyczne cechy wszystkich makrocz¡steczek polimerowych utworzo-
nych z atomów w¦gla poª¡czonych wi¡zaniami kowalencyjnymi.
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1.2. Okre±lenie najwa»niejszych poj¦¢ nauki

o polimerach

Pod poj¦ciem polimeru nale»y rozumie¢ substancj¦, która utworzona jest z du-
»ych cz¡steczek o charakterystycznej, ªa«cuchowej budowie. Na ogóª mo»na wyró»ni¢
najmniejsz¡, powtarzaln¡ jednostk¦ takiejmakrocz¡steczki , zwan¡merem ; struk-
tur¦ chemiczn¡ makrocz¡steczki mo»na wówczas schematycznie zapisa¢ w postaci

. . .−A−A−A−A−A−A− . . . lub krótko; -(−A−)n-

gdzie A oznacza mer, n za± jest liczb¡ merów w makrocz¡steczce i nosi nazw¦ stop-
nia polimeryzacji . Liczba ta mo»e przyjmowa¢ warto±ci od kilkudziesi¦ciu do kil-
kunastu tysi¦cy, a wi¦c masa cz¡steczkowa polimerów mo»e przyjmowa¢ warto±ci
od ok. tysi¡ca do kilku milionów u (jednostek masy atomowej). Poniewa» olbrzymia
wi¦kszo±¢ polimerów utworzona jest z ªa«cuchów atomów w¦gla poª¡czonych wi¡za-
niami kowalencyjnymi, chemia polimerów jest wªa±ciwie cz¦±ci¡ chemii organicznej.
Jako umown¡ granic¦ przyjmuje si¦ na ogóª, »e chemia polimerów �zaczyna si¦� dla
zwi¡zków o stopniu polimeryzacji rz¦du 20 do 100 lub masie cz¡steczkowej rz¦du
1000 do 10 000.

Maªocz¡steczkowy zwi¡zek chemiczny, z którego otrzymuje si¦ polimer, nazywa
si¦ monomerem . Mo»e on mie¢ ten sam skªad chemiczny co mer, ale tak by¢ nie
musi.

W nauce o polimerach cz¦sto pojawia si¦ konieczno±¢ badania substancji, których
cz¡steczki maj¡ niewielki stopie« polimeryzacji, rz¦du kilku lub kilkunastu. Takie
niewielkie makrocz¡steczki nosz¡ nazw¦ oligomerów i stanowi¡ jakby ogniwo po-
±rednie pomi¦dzy monomerami a polimerami.

Masa cz¡steczkowa (lubmasa molowa) polimeru nale»y do podstawowych wiel-
ko±ci charakteryzuj¡cych materiaª; w sposób caªkiem oczywisty mo»na j¡ okre±li¢
jako iloczyn stopnia polimeryzacji i masy cz¡steczkowej meru.

Je»eli w makrocz¡steczce wyst¦puje tylko jeden rodzaj merów (oprócz grup ko«-
cowych , które zawsze musz¡ mie¢ nieco inn¡ struktur¦ chemiczn¡), to taki polimer
nazywany jest homopolimerem . Bardzo cz¦sto wyst¦puje sytuacja, w której w ma-
krocz¡steczce istniej¡ dwa ró»ne rodzaje merów; substancj¦ utworzon¡ z takich ma-
krocz¡steczek nazywamy kopolimerem .

Je±li za± makrocz¡steczka jest utworzona z trzech rodzajów merów, mamy do
czynienia z terpolimerem .

Rozró»nia si¦ nast¦puj¡ce rodzaje kopolimerów:

� kopolimer przemienny , gdzie oba rodzaje merów A i B wyst¦puj¡ wzdªu»
ªa«cucha na zmian¦

. . .−A−B−A−B−A−B− . . .

� kopolimer blokowy , gdzie oba rodzaje merów s¡ zgrupowane w pewnych seg-
mentach ªa«cucha

. . .−A−A−A−B−B−B− . . .

� kopolimer statystyczny , w którym nie wyst¦puje »adne uporz¡dkowanie se-
kwencji obu rodzajów merów

. . .−A−B−B−A−A−B− . . .
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� kopolimer szczepiony , w którym ªa«cuch gªówny zawiera jeden rodzaj me-
rów, a mery drugiego rodzaju tworz¡ ªa«cuchy boczne

. . .−A−A−A1 −A−A−A− . . .
|
B−B−B− . . .

Zagadnienie to wi¡»e si¦ z wyst¦puj¡cymi rodzajami ªa«cuchów polimerowych.
Najprostszy jest oczywi±cie omawiany dotychczas ªa«cuch liniowy (rys. 1.8a).
Je»eli w makrocz¡steczce wyst¦puj¡ rozgaª¦zienia , to jej ªa«cuch nosi nazw¦ roz-
gaª¦zionego (rys. 1.8b). Je»eli za± wyst¦puj¡ poprzeczne poª¡czenia (zawieraj¡ce
wi¡zania kowalencyjne) pomi¦dzy makrocz¡steczkami polimeru, wówczas takie ªa«-
cuchy nazywane s¡ usieciowanymi (rys. 1.8c).

Nale»y zauwa»y¢, »e to zjawisko sieciowania ka»e nieco inaczej spojrze¢ na
poj¦cie cz¡steczki chemicznej. Je»eli trzyma¢ si¦ klasycznej de�nicji, która mówi
o cz¡steczce jako ugrupowaniu atomów poª¡czonych wi¡zaniami chemicznymi, to
mo»e si¦ okaza¢, »e opona samochodowa, która wykonana jest z g¦sto usieciowanego
polimeru, stanowi jedn¡ cz¡steczk¦ chemiczn¡!

Co wi¦cej, trzeba porzuci¢ tak»e klasyczne uj¦cie, wedªug którego po podzielniu
cz¡steczki chemicznej na fragmenty otrzymujemy substancj¦ o innych wªa±ciwo±ciach
chemicznych. W przypadku polimerów tak nie jest, gdy» zmiany wªa±ciwo±ci tworzy-
wa wielkocz¡steczkowego b¦d¡ niemierzalne, je»eli stopie« polimeryzacji zmniejszy
si¦ np. z tysi¡ca do pi¦ciuset (wpªyw grup ko«cowych jest wówczas pomijalny).

Wreszcie, w nauce o polimerach nie jest sªuszne tzw. prawo staªo±ci skªadu.
W praktyce wyst¦puj¡ w ka»dej próbce polimeru makrocz¡steczki o ró»nym stopniu
polimeryzacji, a wi¦c o ró»nych masach cz¡stkowych. Nie jest w zasadzie mo»liwe roz-
separowanie makrocz¡steczek o stopniu polimeryzacji 1000 od tych, które maj¡ sto-
pie« polimeryzacji 1001, gdy» ich wszystkie wªa±ciwo±ci chemiczne i �zyczne (oprócz
masy cz¡steczkowej) s¡ identyczne. A zatem nawet je»eli uda si¦ otrzyma¢ próbk¦
polimeru o ±rednim stopniu polimeryzacji lub ±redniej masie cz¡steczkowej
dobrze okre±lonych, zawsze wyst¦puje w niej pewien rozkªad tych wielko±ci wokóª
ich warto±ci ±rednich.
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Rys. 1.8 Rodzaje ªa«cuchów polimerowych:
a) ªa«cuch liniowy

b) ªa«cuch rozgaª¦ziony
c) ªa«cuchy usieciowane

1.3. De�nicje ±rednich mas cz¡steczkowych

i przykªadowe metody pomiarowe

PODSTAWY TEORETYCZNE

Jak ju» wspomniano, polimery s¡ najcz¦±ciej mieszaninami makrocz¡steczek
o ró»nych dªugo±ciach ªa«cucha. Jedn¡ z najwa»niejszych charakterystyk polime-
rów jest funkcja rozkªadu mas cz¡steczkowych . Opisuje ona cz¦sto±¢ wyst¦po-
wania w próbce makrocz¡steczek o masie cz¡steczkowej M . Funkcje rozkªadu f(M)
iW (M) zde�niowane s¡ w ten sposób, »e wyra»enia f(M) dM iW (M) dM oznacza-
j¡ (odpowiednio) uªamek liczbowy (molowy) oraz uªamek wagowy makrocz¡steczek
o masach zawartych w przedziale od M do M + dM . A zatem

f(M) =
ni∑
i
ni

=
Ni∑
i
Ni

(1.1)

oraz

W (M) =
Wi∑
i
Wi

(1.2)

gdzie ni, Ni iWi � odpowiednio: liczba moli makrocz¡steczek, liczba makrocz¡steczek
i masa makrocz¡steczek o masie cz¡steczkowej M . Funkcje f(M) i W (M) nazywaj¡
si¦ odpowiednio liczbow¡ i wagow¡ funkcj¡ rozkªadu mas cz¡steczkowych .
Oczywi±cie, obie funkcje speªniaj¡ warunek normalizacji, który mo»na zapisa¢ jako:

∞∫
0

f(M) dM = 1,
∞∫
0

W (M) dM = 1 (1.3)
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Wygodnie jest traktowa¢ obie funkcje jako ci¡gªe w przedziale
0 ¬ M ¬ ∞, cho¢ w rzeczywisto±ci masa cz¡steczkowa jest funkcj¡ dyskretn¡
o skoku równym masie meru M0 (nie ma te» makrocz¡steczek o masie zerowej ani
niesko«czonej). Jednak post¦powanie takie jest usprawiedliwione m.in. wielk¡ liczb¡
makrocz¡steczek w ka»dej próbce oraz tym, »e nie istniej¡ metody umo»liwiaj¡ce
odró»nienie makrocz¡steczek, których masy ró»ni¡ si¦ o mas¦ meru. Typowe wykresy
funkcji rozkªadu mas cz¡steczkowych przedstawiono na rys. 1.9.

Rys. 1.9 Typowe wykresy funkcji rozkªadu mas cz¡steczkowych: liczbowej f(M)
i wagowej W (M)

Jak ªatwo spostrzec, maksimum funkcji W (M) przypada dla wi¦kszych mas M
ni» maksimum funkcji f(M). Jest to ogólna prawidªowo±¢ wynikaj¡ca st¡d, »e ma-
krocz¡steczki o wi¦kszych masach maj¡ w de�nicji funkcji W (M) wi¦ksz¡ wag¦
statystyczn¡ ni» makrocz¡steczki o maªych masach, w de�nicji za± funkcji f(M)
wszystkie makrocz¡steczki maj¡ tak¡ sam¡ wag¦ statystyczn¡.

Znajomo±¢ peªnych funkcji rozkªadu mas cz¡steczkowych daje wyczerpuj¡c¡ in-
formacj¦ o masach makrocz¡steczek danej próbki; jednak wyznaczenie ich jest za-
daniem trudnym i pracochªonnym. W praktyce najcz¦±ciej wystarcza oznaczenie
±rednich mas cz¡steczkowych . Poniewa» s¡ zde�niowane dwie funkcje rozkªadu,
istniej¡ równie» dwie de�nicje ró»nych ±rednich mas cz¡steczkowych:

1. liczbowo ±rednia masa cz¡steczkowaMn jest warto±ci¡ ±redni¡ z rozkªadu
statystycznego f(M)

Mn =
∑
i

Mif(M) =
∑
i

Mi
Ni∑
i
Ni

=
W

N
(1.4)

gdzieW,N oznaczaj¡ odpowiednio mas¦ próbki i liczb¦ makrocz¡steczek w niej
zawartych;
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2. wagowa ±rednia masa cz¡steczkowaMw jest warto±ci¡ ±redni¡ z rozkªadu
statystycznego W (M)

Mw =
∑
i

MiW (Mi) =
∑
i

Mi
Wi∑
i
Wi

=
∑
i

Mi
NiMi∑
i
NiMi

=

∑
i
NiM

2
i∑

i
NiMi

(1.5)

Czytelnik znaj¡cy podstawy analizy statystycznej spostrze»e z ªatwo±ci¡, »e for-
malizm ten mo»na opisa¢ w terminologii momentów rozkªadu statystycznego. Przy-
pomnijmy, »e moment statystyczny stopnia n funkcji rozkªadu f(M) de�niuje si¦
jako

gn =
∞∫
0

Mnf(M) dM (1.6)

Poniewa» moment stopnia zerowego jest równy jedno±ci zgodnie z warunkiem
normalizacji, obie wy»ej zde�niowane ±rednie masy cz¡steczkowe s¡ równe po prostu
stosunkowi dwóch kolejnych momentów:

Mn =
g1
g0
,Mw =

g2
g1

(1.7)

Wynikaj¡cy st¡d zwi¡zek pomi¦dzy obiema funkcjami rozkªadu mas cz¡steczko-
wych ma posta¢

W (M) =
M

Mn
f(M) (1.8)

Ponadto speªniona jest nierówno±¢

Mw Mn (1.9)

Wyra»enie Mw/Mn nazywane jest stosunkiem polidyspersji , warto±¢ za± zde-
�niowana wzorem

U =
Mw
Mn
− 1 (1.10)

zwana jest wska¹nikiem polimolekularno±ci . Wielko±ci te daj¡ mo»liwo±¢ przy-
bli»onego scharakteryzowania rozkªadu mas cz¡steczkowych w próbce.

W sposób caªkowicie analogiczny mo»na zde�niowa¢ liczbowo ±redni i wago-
wo ±redni stopie« polimeryzacji , dziel¡c odpowiednie ±rednie masy cz¡steczkowe
przez mas¦ meru M0

PRZYK�ADY METOD EKSPERYMENTALNYCH

Podstawow¡ metod¡ sªu»¡c¡ do wyznaczania funkcji rozkªadu mas cz¡steczko-
wych jest chromatogra�a »elowa . Ma ona wiele zalet: jest do±¢ szybka (funk-
cje rozkªadu mas otrzymuje si¦ w ci¡gu kilku godzin), wielokrotnie wykorzystywa¢
mo»na te same »ele, a wymagane ilo±ci roztworów s¡ niewielkie. Metoda umo»liwia
wyznaczenie funkcji W (M) z du»¡ dokªadno±ci¡. Zakres mas cz¡steczkowych jest
szeroki, od kilkunastu do wielu milionów. Idea chromatogra�i »elowej przedstawio-
na tu zostanie w du»ym skrócie.

Gªówn¡ cz¦±ci¡ aparatury jest kolumna chromatogra�czna , wypeªniona ma-
ªymi kulkami »elu o jednakowej wielko±ci. �el (np. porowaty polistyren, usieciowany
po to, aby zapewnia¢ jej rozpuszczalno±¢) jest substancj¡ oboj¦tn¡ wzgl¦dem bada-
nego polimeru i u»ytego rozpuszczalnika. Kolumn¦ z nieruchomym »elem napeªnia
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si¦ rozpuszczalnikiem, który wypeªnia wszystkie przestrzenie pomi¦dzy cz¡stkami »e-
lu oraz pory w ich wn¦trzu. Nast¦pnie, od góry wprowadza si¦ do kolumny roztwór
badanego polimeru. Podczas przepªywu rozpuszczalnika wraz z roztworem polimeru
przez kolumn¦, makrocz¡steczki, w zale»no±ci od swoich rozmiarów, b¦d¡ dyfundo-
wa¢ poprzez »el z ró»n¡ pr¦dko±ci¡ (rys. 1.10). Makrocz¡steczki o rozmiarach po-
równywalnych z rozmiarami najwi¦kszych porów nie mog¡ przenika¢ do ich wn¦trza,
wi¦c w¦druj¡ wraz z rozpuszczalnikiem przez przestrzenie pomi¦dzy cz¡stkami »elu
i najwcze±niej ulegaj¡ wymyciu z kolumny. Drobniejsze przedostaj¡ si¦ do wn¦trza
»elu; im mniejsze ich rozmiary, tym gª¦biej mog¡ wnika¢ w jego porowat¡ struktur¦,
ich droga jest bardziej wydªu»ona i zawiªa, a czas jej przebywania dªu»szy. Z ko-
lumny wymywane s¡ kolejno cz¡steczki o coraz mniejszej masie, a na ko«cu spªywa
z niej czysty rozpuszczalnik. Tak wi¦c niestacjonarny proces dyfuzji, towarzysz¡cy
przesuwaj¡cej si¦ wzdªu» kolumny warstwie roztworu, umo»liwia segregacj¦ polimeru
na skªadniki o ró»ni¡cych si¦ masach cz¡steczkowych � od najci¦»szych do najl»ej-
szych. Strumie« roztworu opuszczaj¡cy kolumn¦ przechodzi przez detektor mierz¡cy
st¦»enie roztworu w funkcji czasu (najcz¦±ciej stosowany jest tu refraktometr, gdzie
wykorzystywana jest zale»no±¢ wspóªczynnika zaªamania ±wiatªa poprzez roztwór
od jego st¦»enia). Otrzymany wykres wskaza« detektora w funkcji czasu (zwany
chromatogramem) umo»liwia odtworzenie funkcji rozkªadu mas W (M), o ile dokona
si¦ tzw. kalibracji (lub cechowania) chromatografu. Procedura ta polega na prze-
puszczeniu przez aparat roztworów polimeru o bardzo maªej polidyspersji i dobrze
znanych (z niezale»nych pomiarów bezwzgl¦dnych) masach cz¡steczkowych. Wzorce
te s¡ dostarczane przez producentów chromatografów � najcz¦±ciej stosowany jest
frakcjonowany polistyren. Trzeba jednak przyzna¢, »e konieczno±¢ stosowania wzor-
ców jest pewn¡ wad¡ tej metody; w zasadzie do ka»dego typu polimeru powinno
si¦ stosowa¢ odpowiedni wzorzec. Poniewa» w praktyce jest to niewykonalne, wyniki
otrzymane dla danego polimeru, przy stosowaniu wzorca innego polimeru, mog¡ by¢
obarczone pewnym bª¦dem. Jednak»e obecnie jest to najlepsza metoda do±wiadczal-
na umo»liwiaj¡ca wyznaczenie funkcji rozkªadu mas cz¡steczkowych polimeru.

Rys. 1.10 Schemat kolumny chromatogra�cznej sªu»¡cej do rozdzielenia wmakro-
cz¡steczek polimeru (czarne kóªka) o ró»nych masach cz¡steczkowych.

Biaªe kóªka oznaczaj¡ kulki zastosowanego »elu
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Jak wspomniano wcze±niej, nie zawsze istnieje konieczno±¢ i mo»liwo±¢ wyzna-
czania peªnej funkcji rozkªadu mas cz¡steczkowych danej próbki polimerowej. Cz¦sto
wystarczaj¡cej informacji dostarcza pomiar liczbowo ±redniej i/lub wagowo ±redniej
masy cz¡steczkowej, co jest znacznie ªatwiejsze i mniej kosztowne. Jako przykªadowe
opisane zostan¡ dwie metody do±wiadczalne umo»liwiaj¡ce pomiar tych wielko±ci.

Liczbowo ±redni¡ mas¦ cz¡steczkow¡ wyznacza si¦ np. na podstawie tzw. wªa-
±ciwo±ci koligatywnych roztworu polimeru. Pod poj¦ciem tym nale»y rozumie¢ te
wªa±ciwo±ci, które zale»¡ wyª¡cznie od liczby cz¡steczek rozpuszczonych w jednostce
obj¦to±ci roztworu,jak np.: podwy»szenie temperatury wrzenia roztworu, obni»enie
temperatury zamarzania, zmniejszenie ci±nienia pary i ci±nienie osmotyczne. Wªa-
±nie pomiar tej ostatniej wielko±ci jest podstaw¡ bardzo wygodnej metody pomia-
rowej, zwan¡ osmometri¡ membranow¡ .

Zgodnie z de�nicj¡, dowolna wªa±ciwo±¢ koligatywna powinna speªnia¢ zale»no±¢

φ =
K

V

∑
i

Ni (1.11)

gdzie: K � staªa proporcjonalno±ci, V � obj¦to±¢ roztworu zawieraj¡cego
∑
Ni ma-

krocz¡steczek. Poniewa» st¦»enie roztworu mo»na zapisa¢ w postaci

c =
∑
NiMi
V

(1.12)

z obu powy»szych wzorów otrzymujemy

φ

c
=

K

Mn
(1.13)

W przypadku gdy przez wªa±ciwo±¢ koligatywn¡ φ b¦dziemy rozumie¢ ci±nienie
osmotyczne

∏
, otrzymamy tzw. równanie van't Ho�a∏

c
=
RT

Mn
(1.14)

Dla roztworów rzeczywistych, a nie doskonaªych, nale»y stosowa¢ mody�kacj¦
tego wzoru, w której wyst¦puj¡ tzw. wspóªczynniki wirialne B∏

c
=
RT

Mn
+B2c+B3c

2 + . . . (1.15)

Wspóªczynniki te s¡ miar¡ oddziaªywania pomi¦dzy makrocz¡steczkami polime-
ru i cz¡steczkami rozpuszczalnika. Trzeci wspóªczynnik wirialny B3 mo»na na ogóª
zaniedba¢ w przypadku roztworów o niewielkich st¦»eniach; wówczas zale»no±¢

∏
/c

(wielko±¢ ta zwana jest zredukowanym ci±nieniem osmotycznym) od c jest linowa, co
umo»liwia proste oszacowanie liczbowo ±redniej masy cz¡steczkowej polimeru. Pro-
cedura pomiarowa jest nast¦puj¡ca. Do osmometru membranowego, którego schemat
budowy pokazano na rys. 1.11, wlewa si¦ kolejno kilka roztworów badanego polimeru
o znanych st¦»eniach. Poniewa» przez bªon¦ póªprzepuszczaln¡ mog¡ przenika¢ tyl-
ko cz¡steczki rozpuszczalnika, proces wyrównywania st¦»e« po obu strony przegrody
b¦dzie trwaª tak dªugo, a» ró»nica ci±nie« hydrostatycznych zrównowa»y ci±nienie
osmotyczne. Mierz¡c w ten sposób warto±ci zredukowanego ci±nienia osmotycznego
dla kilku warto±ci st¦»e«, mo»na sporz¡dzi¢ wykres

∏
/c od c, a nast¦pnie dokonuj¡c

ekstrapolacji otrzymanej prostej do st¦»enia zerowego, odczyta¢ wielko±¢ Mn (rys.
1.12).
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Rys. 1.11 Schemat zasady dziaªania osomometru membranowego. Strzaªka poka-
zuje kierunek przepªywu rozpuszczalnika

Rys. 1.12 Przykªadowy wykres zale»no±ci zredukowanego ci±nienia osomotycznego
od st¦»enia roztworu. �redni¡ mas¦ cz¡steczkow¡ mo»na odczyta¢ doko-

nuj¡c ekstrapolacji tej zale»no±ci do st¦»enia zerowego

Jedn¡ z podstawowych metod do±wiadczalnych sªu»¡cych do wyznaczania wago-
wo ±redniej masy cz¡steczkowej polimeru jest pomiar lepko±ci roztworu badanego po-
limeru, czyli wiskozymetria . Nale»y zwróci¢ uwag¦ na fakt, »e wyniki otrzymywane
t¡ metod¡ s¡ zawsze nieco ni»sze ni» rzeczywiste; dlatego te» przyj¦ªo si¦ otrzyma-
ny wynik nazywa¢ mas¡ cz¡steczkow¡ lepko±ciowo ±redni¡ . W wiskozymetrii
wykorzystuje si¦ fakt, »e lepko±¢ roztworu polimeru, nawet dla bardzo maªych st¦-
»e«, mniejszych od 1%, znacznie przekracza lepko±¢ czystego rozpuszczalnika. Do
ilo±ciowego opisu zjawiska lepko±ci roztworów polimerów u»ywa si¦ tzw. lepko±ci
zredukowanej , zde�niowanej nast¦puj¡co:

ηsp

c
=

η− η0

η0c
(1.16)
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gdzie: η i η0 oznaczaj¡ odpowiednio lepko±¢ roztworu i lepko±¢ czystego rozpuszczal-
nika. Do±wiadczalnie pokazano, »e lepko±¢ zredukowana roztworów polimerów jest
funkcj¡ ich st¦»enia zgodnie z póªempirycznym równaniem Hugginsa

ηsp

c
= η + kη2c (1.17)

gdzie: k � staªa dla danego ukªadu polimer � rozpuszczalnik zwana staª¡ Hugginsa.
Dokonuj¡c ekstrapolacji powy»szej zale»no±ci do st¦»enia zerowego otrzymuje si¦
tzw. graniczn¡ liczb¦ lepko±ciow¡ oznaczan¡ [η]. Ma ona kluczowe znaczenie,
gdy» zgodnie z kolejn¡ póªempiryczn¡ formuª¡, zwan¡ równaniem Marka-Houwinka

[η] = KMaw (1.18)

gdzie: K i a s¡ staªymi dla danego ukªadu polimer � rozpuszczalnik. Staªe te s¡
stablicowane dla wielu ukªadów, co umo»liwia wyznaczenie masy cz¡steczkowo lep-
ko±ciowo ±redniej poprzez pomiar granicznej liczby lepko±ciowej dla kilku roztwo-
rów badanego polimeru o znanych st¦»eniach. W praktyce laboratoryjnej lepko±¢
roztworu mierzy si¦ za pomoc¡ wiskozymetru kapilarnego, w którym bada si¦ czas
przepªywu roztworu przez kapilar¦ o dokªadnie znanych parametrach; zakªada si¦
tutaj, »e stosunek czasu wypªywu roztworu do czasu wypªywu czystego rozpuszczal-
nika (w tych samych warunkach) jest równy stosunkowi lepko±ci η/η0. Sporz¡dzaj¡c
wykres lepko±ci zredukowanej od st¦»enia i dokonuj¡c ekstrapolacji c→ 0, otrzymu-
je si¦ graniczn¡ liczb¦ lepko±ciow¡, a nast¦pnie z równania Marka-Houwinka mo»na
uzyska¢ mas¦ cz¡steczkow¡ lepko±ciowo ±redni¡.
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2. Klasy�kacja polimerów i przykªady

wa»niejszych polimerów naturalnych

i syntetycznych

2.1. Klasy�kacja polimerów

Istnieje wiele ró»nych kryteriów, wedªug których mo»na klasy�kowa¢ polimery.
Wydaje si¦, »e najbardziej podstawowy jest podziaª w oparciu o ich pochodzenie.
Wedªug tego kryterium w±ród polimerów mo»na wyró»ni¢:

� naturalne , czyli samoistnie wyst¦puj¡ce w przyrodzie;

� mody�kowane polimery naturalne , czyli tworzywa otrzymane z polimerów
naturalnych;

� syntetyczne , czyli caªkowicie wytworzone przez czªowieka.

Polimery syntetyczne mo»na równie» klasy�kowa¢ na podstawie ró»nych kry-
teriów. Najwa»niejszy jest podziaª z uwagi na sposób otrzymania polimeru, czyli
system chemiczny:

� polimeryzaty : polimery otrzymane z reakcji polimeryzacji;

� polikondensaty : polimery otrzymane z reakcji polikondensacji;

� poliaddukty : polimery otrzymane z reakcji poliaddycji.

Zagadnienia te dokªadniej zostan¡ omówione w rozdziale nast¦pnym.

Z technologicznego punktu widzenia najwa»niejsza jest klasy�kacja dokonana
wedªug kryterium wªa±ciwo±ci �zycznych, jakie dany polimer wykazuje w warunkach
normalnych. Z tego punktu widzenia wszystkie polimery mo»na podzieli¢ na:

� elastomery charakteryzuj¡ce si¦ spr¦»ysto±ci¡ postaci, tzn. w pewnych gra-
nicach odksztaªce« wykazuj¡ce dobr¡ pami¦¢ ksztaªtu po odksztaªceniu;

� plastomery , które wykazuj¡ nieznaczne odksztaªcenie pod niewielkim napr¦-
»eniem, a poddawane wzrastaj¡cemu obci¡»eniu odksztaªcaj¡ si¦ plastycznie
(tzn. trwale) a» do mechanicznego zniszczenia.
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Plastomery z kolei, z uwagi na ich zachowanie termiczne mo»na podzieli¢ na dwa
podstawowe rodzaje:

1) termoplasty , które w podwy»szonej temperaturze przechodz¡ w sposób od-
wracalny w stan plastyczny, a w temperaturze jeszcze wy»szej przechodz¡
odwracalnie do fazy ciekªej;

2) duroplasty , które w podwy»szonej temperaturze lub pod wpªywem innych
czynników przeksztaªcaj¡ si¦ w materiaª wysoko usieciowany, nietopliwy i nie-
rozpuszczalny.

W zale»no±ci od sposobu tego utwardzania duroplasty dzielimy na:

� tworzywa termoutwardzalne ,w których przestrzenne sieciowanie makrocz¡-
steczek polimeru zachodzi w podwy»szonej temperaturze;

� tworzywa chemoutwardzalne , które ulegaj¡ sieciowaniu pod wpªywem sub-
stancji zwanych utwardzaczami.

Schematycznie klasy�kacj¦ t¦ przedstawiono poni»ej.

2.2. Przykªady polimerów

POLIMERY NATURALNE

� Biaªka , czyli proteiny , s¡ grup¡ substancji makrocz¡steczkowych o podsta-
wowym znaczeniu w przyrodzie, poniewa» wyst¦puj¡ w komórkach zwierz¦cych i ro-
±linnych, bior¡ te» udziaª we wszystkich funkcjach tych komórek. Mimo »e biaªka
nie skªadaj¡ si¦ z identycznych jednostek powtarzalnych, a wi¦c nie speªniaj¡ for-
malnej de�nicji polimeru, maj¡ wszystkie cechy �prawdziwych� polimerów i bada
si¦ je z powodzeniem tymi samymi metodami eksperymentalnymi i teoretycznymi.
Z chemicznego punktu widzenia biaªka s¡ liniowymi poliamidami utworzonymi
z α-aminokwasów , czyli zwi¡zków o nast¦puj¡cej strukturze:

R − CH−COOH
|
NH2
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W przykªadzie wyst¦puje 20 ró»nych aminokwasów (ró»ni¡cych si¦ grup¡ R),
które mog¡ wchodzi¢ w skªad ªa«cucha biaªkowego. S¡ one uªo»one wzdªu» ªa«cucha
w kolejno±ci charakterystycznej dla danego biaªka.

Na ogóª w biaªkach znajduje si¦ kilkaset ogniw aminokwasowych. Mniejsze ma-
krocz¡steczki tego typu, zawieraj¡ce kilkadziesi¡t aminokwasów, s¡ wytwarzane w nie-
których procesach �zjologicznych i nosz¡ nazw¦ polipeptydów . Szczególnie wa»ny-
mi przykªadami s¡ tu: keratyna (wchodz¡ca w skªad paznokci, dziobów, a tak»e
wªosów i weªny) oraz �broina (podstawowy budulec jedwabiu).

� Celuloza jest równie» rozpowszechniona w przyrodzie jako gªówny skªadnik
±cian komórek ro±linnych. Z chemicznego punktu widzenia jest to polisacharyd
(czyli wielocukier) o wzorze sumarycznym (C6H10O5)n, gdzie n ma warto±¢ wie-
lu tysi¦cy. Szczególnie wa»nymi odmianami celulozy s¡ te, które wchodz¡ w skªad
wªókien produktywnych z baweªny i lnu.

� Skrobia jest tak»e naturalnym polisacharydem, wyst¦puj¡cym w korzeniach,
nasionach i owocach ro±linnych. Gªównymi polimerowymi skªadnikami skrobi s¡:
amylopektyna i amyloza . Masa cz¡steczkowa skrobi jest bardzo du»a, mo»e bo-
wiem si¦ga¢ nawet 70 mln.

�Kauczuk naturalny otrzymuje si¦ z soku pewnych drzew tropikalnych. Skªada
si¦ on z makrocz¡steczek poliizoprenu o nast¦puj¡cej budowie chemicznej:

-(−CH2 CH2−)n-
� �
C = CH

�
CH3

Cz¡steczki kauczuku maj¡ mas¦ cz¡steczkow¡ rz¦du kilkuset tysi¦cy. Surowy
kauczuk ma charakter kruchej masy. Aby otrzyma¢ tworzywo typu elastomeru, tzn.
wykazuj¡ce du»¡ spr¦»ysto±¢, nale»y go podda¢ procesowi wulkanizacji , który po-
lega na niewielkim usieciowaniu za pomoc¡ atomów siarki. Tworzy si¦ wówczas trój-
wymiarowa sie¢ makrocz¡steczek poliizoprenu poª¡czonych za pomoc¡ krótkich (ok.
pi¦cioatomowych) ªa«cuchów siarki, a otrzymane tworzywo jest po prostu gum¡ na-
turaln¡. Je±liby proces wulkanizacji prowadzi¢ z du»ym dodatkiem siarki, powstanie
tworzywo termoutwardzalne o bardzo wysokim stopniu usieciowania, zwane eboni-
tem , stosowane cz¦sto w przemy±le elektrotechnicznym.

MODYFIKOWANE POLIMERY NATURALNE

Jako przykªady tworzyw otrzymywanych poprzez mody�kacj¦ polimerów natu-
ralnych, nale»y przede wszystkim wymieni¢ pochodne celulozy z uwagi na ich po-
wszechne zastosowanie. Na skutek odpowiedniej obróbki chemicznej mo»na uzyska¢
rozpuszczaln¡ posta¢ tego polimeru. Dzi¦ki temu udaje si¦ otrzyma¢ tworzywo do
wyrobu wªókien, zwane wiskoz¡ , powszechnie stosowane w przemy±le tekstylnym.
Równie» szeroko znane jako celofan s¡ folie z tego tworzywa. Wreszcie inna po-
chodna celulozy, jak¡ jest azotan celulozy, okre±lana powszechnie nazw¡ celuloid ,
jest wci¡» cz¦sto wykorzystywana w ró»nych gaª¦ziach przemysªu lekkiego; znaczenie
celuloidu jednak maleje, gdy» jest nieodporny na ±wiatªo i ªatwopalny.
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POLIMERY SYNTETYCZNE

Wybrane polimery winylowe

Pod tym poj¦ciem nale»y rozumie¢ polimery zawieraj¡ce tzw. grup¦ winylow¡
o nast¦puj¡cej budowie chemicznej:

CH2 = CH −

W procesie polimeryzacji wi¡zanie podwójne p¦ka, co prowadzi do powstania
merów o nast¦puj¡cej budowie:

− CH2 − CH −
|
R

gdzie R jest pewnym podstawnikiem.
Polietylen (oznaczany powszechnie skrótem PE) jest polimerem winylowym

o najprostszej budowie chemicznej i jednocze±nie o najwi¦kszym tona»u produkcji.
Jego wzór chemiczny przedstawia si¦ nast¦puj¡co:

-(− CH2 −CH2 −)n-

�ci±le rzecz bior¡c, najmniejsza jednostka powtarzalna w ªa«cuchu jest dwukrot-
nie mniejsza ni» okre±lona tym wzorem. Przyj¦to jednak de�niowa¢ w ten sposób
mer polietylenu, aby podkre±li¢, »e jego monomerem jest etylen. Polietylen jest po-
wszechnie stosowany w bardzo wielu gaª¦ziach przemysªu, np. w postaci folii wyko-
rzystywanej do produkcji reklamówek i innych opakowa«.

Polipropylen (PP) jest polimerem opisanym wzorem

-(− CH2 − CH −)n-
|
CH3

Ma on wªa±ciwo±ci podobne do polietylenu, cho¢ jego cena jest wi¦ksza. Jest
bardziej odporny na temperatur¦ (np. na wrz¡c¡ wod¦) i na wielokrotne zginanie.
Oprócz tego, folie polipropylenowe lepiej przepuszczaj¡ gazy, dlatego s¡ powszechnie
wykorzystywane np. do pakowania »ywno±ci.

Poli(chlorek winylu) (PVC) to polimer o nast¦puj¡cym wzorze strukturalnym

-(− CH2 − CH −)n-
|
Cl

Polimer ten jest stosunkowo maªo odporny na temperatur¦ i ±wiatªo, tote» w pro-
dukcji tworzywa u»ytecznego stosowa¢ trzeba odpowiednie dodatki mody�kuj¡ce
(stabilizatory). Jest natomiast bardzo odporny chemicznie oraz tani. Wyst¦puje
w dwóch podstawowych formach: sztywnej i plastikowej. Powszechnie jest stosowany
do wytwarzania wykªadzin i pªytek podªogowych, izolacji kabli, rur oraz opakowa«.
Obecnie w Polsce produkcja PVC przekracza 50% tona»u caªej produkcji tworzyw
sztucznych.
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Polistyren (PS) ma nast¦puj¡cy wzór strukturalny:

Jest on cz¦sto spotykanym rodzajem szkªa organicznego. Do jego zalet, oprócz
przezroczysto±ci, mo»na zaliczy¢ mo»liwo±¢ ªatwego barwienia na wszystkie kolory
i du»¡ sztywno±¢, a tak»e nisk¡ cen¦. Jest powszechnie stosowany do wyrobu ar-
tykuªów gospodarstwa domowego, galanterii, a tak»e w przemy±le motoryzacyjnym.
Cz¦sto u»ywa si¦ do produkcji koopolimerów wraz z butadienem; powstaªe tworzywo
nosi nazw¦ polistyrenu wysokoudarowego (PS�HI lub PS�SB) i ma bardzo dobre
wªa±ciwo±ci mechaniczne. Polistyren mo»na ªatwo otrzyma¢ w powszechnie znanej
postaci spienionej, zwanej styropianem . Styropian charakteryzuje si¦ wyj¡tkowo
maª¡ g¦sto±ci¡ (15 ÷ 40 kg/m3) i bardzo niskim wspóªczynnikiem przewodnictwa
cieplnego. Stosuje si¦ go wi¦c jako materiaª termoizolacyjny w budownictwie, chªod-
nictwie i innych gaª¦ziach przemysªu. Polistyren pod wzgl¦dem tona»u produkcji
zajmuje trzecie miejsce na ±wiecie � po polietylenie i poli(chlorku winylu).

Poli(metakrylan metylu) (PMMA) jest polimerem o nast¦puj¡cej strukturze
chemicznej:

CH3
|

-(− CH2 − C −)n-
|
C

�� �
O O − CH3

Polimer ten jest powszechnie znany pod nazw¡ pleksiglas lub w skrócie pleksi
i jest najcz¦±ciej spotykanym rodzajem szkªa organicznego. Jego gªówne zalety to
dobra przepuszczalno±¢ ±wiatªa widzialnego (90÷93%), dobre wªasno±ci mechanicz-
ne i odporno±¢ na czynniki atmosferyczne, a tak»e ªatwo±¢ obróbki mechanicznej.
Stosowany jest gªównie do wyrobu osªon lamp (w tym ±wiateª samochodowych),
elementów aparatury i sprz¦tu gospodarstwa domowego itp.

Poliakrylonitryl (PAN) jest polimerem o nast¦puj¡cej budowie chemicznej:

-(− CH2 − CH −)n-
|
CN

Jest znany w Polsce pod nazw¡ anilany i stanowi jeden z podstawowych surow-
ców do produkcji wªókien syntetycznych.

Politetra�uoroetylen (PTFE) jest analogiem polietylenu, w którym wodór
jest caªkowicie podstawiony �uorem:

-(− CF2 −CF2 −)n-

Polimer ten jest powszechnie znany pod nazw¡ te�on i jest szeroko stosowa-
ny z powodu swoich zalet takich jak: wyj¡tkowa odporno±¢ chemiczna (nie jest
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znany »aden rozpuszczalnik te�onu), doskonaªe wªasno±ci dielektryczne, unikatowe
wªa±ciwo±ci mechaniczne (wspóªczynnik tarcia jest najmniejszy spo±ród wszystkich
ciaª staªych), niepalno±¢, bardzo dobre wªasno±ci termiczne. Wad¡ tego tworzywa
jest wysoka cena oraz trudna obróbka. Jest on powszechnie stosowany w produkcji
sprz¦tu kuchennego (patelnie), a tak»e aparatury naukowej oraz w ró»nych gaª¦ziach
przemysªu maszynowego i elektrotechnicznego.

Oprócz polimerów winylowych termoplastami s¡ równie» inne rodzaje polimerów,
których przykªady przedstawiono poni»ej.

Poli(tetraftalan etylenowy (PETP lub PET) nale»¡cy do du»ej rodziny po-
limerów zwanych poliestrami , które w ªa«cuchu gªównym zawieraj¡ grupy estrowe
− CO −O −. Struktura chemiczna tego polimeru jest nast¦puj¡ca:

Polimer ten jest produkowany przede wszystkim w postaci folii lub wªókien,
znanych powszechnie pod nazwami: elana i dakron . Najpowszechniejszym jednak
zastosowaniem PET jest produkcja butelek do napojów. Poliestry, które maj¡ do-
bre wªa±ciwo±ci mechaniczne i dielektryczne, wykorzystuje si¦ równie» do produkcji
cz¦±ci maszyn i urz¡dze«, sprz¦tu medycznego i domowego, oraz elemenów urz¡dze«
precyzyjnych.

Poliuretany (PUR) s¡ grup¡ polimerów, w których strukturze chemicznej wy-
st¦puje ugrupowanie

− O−CO−NH −
W zale»no±ci od stosowanych monomerów mo»na otrzyma¢ poliuretany o charak-

terze elastomerów, lakierów, a przede wszystkim bardzo popularnych pianek � sztyw-
nych i mi¦kkich. Elastomery poliuretanowe wykorzystuje si¦ w przemy±le obuwni-
czym, motoryzacyjnym i elektrotechnicznym, mi¦kkie za± pianki PUR s¡ powszech-
nie stosowane jako tzw. sztuczne g¡bki w przemy±le meblarskim, motoryzacyjnym,
okr¦towym i budownictwie jako materiaª izoluj¡cy i d¹wi¦kochªonny. Sztywny, spie-
niony poliuretan odznaczaj¡ si¦ wyj¡tkowo niskim przewodnictwem cieplnym i jest
u»ywany w budownictwie i innych gaª¦ziach przemysªu jako materiaª uszczelniaj¡cy
i termoizoluj¡cy.

Poliamidy (PA) s¡ caª¡ rodzin¡ polimerów o wzorze ogólnym

-(− NH−R−CO −)n-

lub
-(− NH−R1 −NH−CO−R2 −CO− )n-

Grupy R,R1 i R2 maj¡ posta¢ (CH2)m, gdzie m jest najcz¦±ciej rz¦du kilku lub
kilkunastu. Parametr ten jest istotny dla okre±lenia nazwy danego polimidu, któr¡
podaje si¦ w formie np.: PA 6 lub PA 6.6 (odpowiednio dla pierwszego i drugiego
rodzaju), gdzie liczba oznacza ilo±¢ atomów w¦gla w odpowiednim segmencie meru.
Oprócz tych dwóch przykªadów powszechne zastosowanie maj¡ równie» poliamidy
6.10, 10, 11 oraz 12. Poliamidy, zwane równie» powszechnie nylonami , maj¡ bardzo
dobre wªa±ciwo±ci mechaniczne; ich wa»n¡ cech¡ charakterystyczn¡ jest zdolno±¢
wchªaniania wody, której zawarto±¢ ma du»y wpªyw na ich wªa±ciwo±ci. S¡ u»ywane
przede wszystkim w przemy±le wªókienniczym, a tak»e (po odpowiedniej mody�ka-
cji) do wyrobu elementów urz¡dze« mechanicznych (np. kóªek z¦batych) i artykuªów
gospodarstwa domowego.
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Poli(para-fenylenotereftalamid) jest przykªadem poliamidu aromatycz-
nego (w skrócie: poliaramidu) o nast¦puj¡cej strukturze chemicznej:

i jest znany pod nazw¡ Kevlar . Wªókna polimerów tego typu s¡ uwa»ane za naj-
mocniejsze ze wszystkich rodzajów wªókien i maj¡ wyj¡tkow¡ odporno±¢ termiczn¡
i wytrzymaªo±¢ mechaniczn¡. Dzi¦ki tym cechom Kevlar jest wykorzystywany do
produkcji kamizelek kuloodpornych, a tak»e w przemy±le lotniczym i kosmicznym.

Przykªadowe polimery utwardzalne (duroplasty)

Fenoplasty , czyli »ywice fenolowo-aldehydowe , stanowi¡ caª¡ rodzin¦ po-
limerów stanowi¡cych produkt reakcji fenoli (o przykªadowym wzorze chemicznym
przedstawionym poni»ej)

z formaldehydem (o wzorze HCHO) lub innymi aldehydami. Najprostszy polimer
tej rodziny, zwany bakelitem , byª pierwszym tworzywem syntetycznym produko-
wanym na skal¦ przemysªow¡, ju» od roku 1909 pocz¡wszy. Tworzywa te maj¡ dobr¡
odporno±¢ termiczn¡ i chemiczn¡, a tak»e korzystne wªa±ciwo±ci mechaniczne i die-
lektryczne. S¡ stosowane przede wszystkim w przemy±le elektrotechnicznym, a tak»e
do wytwarzania klejów i specjalnych powªok ochronnych.

Aminoplasty czyli »ywice aminowe , s¡ polimerami otrzymywanymi w wyniku
reakcji aldehydów ze zwi¡zkami aminowymi. Najcz¦±ciej spotykanym przedstawicie-
lem tej rodziny jest produkt polimeryzacji formaldehydu z mocznikiem (o wzorze
chemicznym H2N− CO− NH2).

W wyniku takiej reakcji powstaje przestrzennie usieciowana »ywica mocznikowo-
formaldehydowa. �ywice tego typu s¡ powszechnie stosowane w wielu gaª¦ziach
przemysªu elektromaszynowego, chemicznego i meblarskiego (np. do wyrobu pªyt
meblowych zwanych Unilam).

�ywice epoksydowe s¡ bardzo popularnym typem tworzyw chemoutwardzal-
nych. Podstawowym elementem ich struktury chemicznej jest tzw. grupa epoksy-
dowa

� �
− C − C −

��
O

Utwardzone »ywice epoksydowe odznaczaj¡ si¦ du»¡ wytrzymaªo±ci¡ mechanicz-
n¡, bardzo dobrymi wªa±ciwo±ciami elektrycznymi i odporno±ci¡ na dziaªanie czyn-
ników atmosferycznych. Mimo dosy¢ wysokiej ceny, s¡ powszechnie wykorzystywane
(w Polsce pod nazw¡ Epidian) do produkcji klejów, lakierów i innych materiaªów
powªokowych, a przede wszystkim ró»nego rodzaju laminatów, np. z wªóknem szkla-
nym.
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Przykªady innych polimerów o du»ym znaczeniu w technice

Polisiloksany , znane pod nazw¡ silikonów , s¡ rodzin¡ polimerów, które w ªa«-
cuchu gªównym zawieraj¡ przemiennie atomy krzemu i tlenu

| |
-(− Si−O− Si−O −)n-

| |

W zale»no±ci od rodzaju atomów lub grup funkcyjnych podstawionych do ato-
mów krzemu otrzymuje si¦ produkty o bardzo ró»nych wªa±ciwo±ciach: od cieczy
(zwanych olejami silikonowymi), poprzez smary, tworzywa elastomerowe (tzw.
kauczuki silikonowe) a» do »ywic silikonowych. Ogóln¡ cech¡ silikonów jest do-
skonaªa odporno±¢ chemiczna i termiczna, a tak»e hydrofobowo±¢; mimo stosunkowo
wysokiej ceny znajduj¡ one liczne zastosowania w wielu gaª¦ziach przemysªu i nauki.

Polibutadien jest produktem polimeryzacji butadienu o nast¦puj¡cej struk-
turze chemicznej: CH2 = CH−CH = CH2. Synteza prowadzona z takiego mo-
nomeru mo»e dawa¢ ró»ne odmiany strukturalne polimeru, co zostanie omówione
dokªadniej w rozdziale 4. Polibutadien jest polimerem powszechnie stosowanym do
wyrobu ró»nego rodzaju elastomerów, tzw. kauczuków syntetycznych , w tym gu-
my stosowanej do produkcji opon i d¦tek, a tak»e w innych gaª¦ziach przemysªu, np.
obuwniczym, elektrotechnicznym itd.

ABS � tym skrótem oznacza si¦ szeroko rozpowszechnione tworzywo polimerowe,
które jest terpolimerem zªo»onym z trzech merów: akrylonitryl-butadien-styren .
W zale»no±ci od stosunku wszystkich merów mo»na otrzyma¢ tworzywa o ró»nych
parametrach mechanicznych. Polimer ten ma bardzo dobre wªa±ciwo±ci mechaniczne
i termiczne, co w poª¡czeniu z nisk¡ cen¡ i ªatwym przetwarzaniem powoduje, »e
jest powszechnie stosowany, gªównie w przemy±le maszynowym i motoryzacyjnym,
gdzie wyrabia si¦ z niego wiele elementów wyposa»enia nadwozia (obecnie ka»dy
samochód zawiera kilkana±cie kilogramów ABS i udziaª ten stale ro±nie).
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3. Przegl¡d metod syntezy polimerów

3.1. Klasy�kacja reakcji chemicznych prowadz¡cych

do syntezy polimerów

Istniej¡ dwa podstawowe sposoby klasy�kowania reakcji chemicznych, których
produktami s¡ makrocz¡steczki. Najbardziej popularny z nich prowadzi do podzia-
ªu polimerów przedstawionego w poprzednim rozdziale. Zgodnie z t¡ klasy�kacj¡
w±ród reakcji prowadz¡cych do syntezy polimerów (czyli tzw. polireakcji) mo»na
wyró»ni¢:

� reakcje polimeryzacji , czyli procesy, w których wiele cz¡steczek monomeru
ª¡czy si¦ tworz¡c makrocz¡steczk¦ bez wydzielania maªocz¡steczkowych pro-
duktów ubocznych. Reakcje te przebiegaj¡ bez zmian skªadu substancji re-
aguj¡cych, za± powstaj¡cy polimer ró»ni si¦ od monomeru jedynie wielko±ci¡
cz¡steczek (i grupami ko«cowymi);

� reakcje polikondensacji , procesy polegaj¡ce na ª¡czeniu si¦ wielu cz¡steczek
monomeru z jednoczesnym wydzieleniem prostego zwi¡zku maªocz¡steczkowe-
go, np. wody lub chlorowodoru; skªad chemiczny powstaj¡cego polimeru nie
jest identyczny ze skªadem chemicznym substratów;

� reakcje poliaddycji , procesy, w których ª¡cznie si¦ cz¡steczek monomeru za-
chodzi w skutek przeskoku ruchliwego atomu wodoru; powoduje to powstawa-
nie reaktywnych o±rodków w monomerze i umo»liwia ª¡czenie si¦ jego cz¡ste-
czek; tak»e w tym przypadku powstaªy polimer ma taki sam skªad chemiczny,
jak reagenty, i w reakcji nie pojawiaj¡ si¦ produkty uboczne.

Czasami pod poj¦ciem poliaddycji rozumie si¦ zarówno reakcje opisane wy»ej,
jak i polimeryzacj¦. Wynika to z faktu istotnych podobie«stw obu typów polireakcji.

Drugim podstawowym sposobem klasy�kacji polireakcji jest kryterium kinetyki
reakcji. Zgodnie z tym kryterium polireakcje mo»emy podzieli¢ na:

� polimeryzacj¦ ªa«cuchow¡ ,

� polimeryzacj¦ stopniow¡ .

Podczas polireakcji ªa«cuchowej st¦»enie monomeru maleje w funkcji czasu, a ±red-
nia masa cz¡steczkowa polimeru ro±nie natychmiast i nast¦pnie prawie si¦ nie zmie-
nia. Innymi sªowy � czas reakcji nie wpªywa na mas¦ cz¡steczkow¡ powstaj¡cego
polimeru, lecz jedynie na wydajno±¢ polireakcji.
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Polireakcja stopniowa ma zupeªnie inn¡ kinetyk¦: st¦»enie monomeru maleje
szybko do zera niemal natychmiast, a ±rednia masa cz¡steczkowa powstaj¡cego po-
limeru zwi¦ksza si¦ stopniowo w funkcji czasu. Przedªu»anie czasu reakcji powoduje
wi¦c zwi¦kszenie ±redniej masy cz¡steczkowej produktu.

Oba opisane sposoby klasy�kacji polireakcji pokrywaj¡ si¦ cz¦±ciowo, tzn. procesy
polikondensacyjne maj¡ charakter stopniowy, procesy za± poliaddycyjne (w szerszym
znaczeniu tego terminu) s¡ reakcjami ªa«cuchowymi. Wa»nym wyj¡tkiem od tej
reguªy jest poliaddycja rozumiana w swoim wy»szym znaczeniu, tzn. zachodz¡ca
zgodnie z kinetyk¡ stopniow¡. Wnioski wynikaj¡ce z obu omawianych sposobów
klasy�kacji polireakcji s¡ zebrane w tab. 3.1

Tabela 3.1 Sposoby klasy�kacji reakcji prowadz¡cych do syntezy polimerów

�poliaddycja�
polimeryzacja reakcja ªa«cuchowa
poliaddycja

reakcje stopniowe
�polikondensacja� polikondensacja

3.2. Charakterystyka polimeryzacji

Reakcje typu polimeryzacji wyst¦puj¡ w kilku odmianach. Pierwsza z nich nosi
nazw¦ wolnorodnikowej lub w skrócie rodnikowej . W tej odmianie polireakcji
oprócz masy monomeru w ukªadzie konieczna jest obecno±¢ cz¡steczek tzw. inicja-
tora . Jest to zwi¡zek chemiczny, który maj¡c stosunkowo nietrwaªe wi¡zanie che-
miczne z ªatwo±ci¡ rozpada si¦ na rodniki, np. pod wpªywem podwy»szonej tempe-
ratury lub promieniowania elektromagnetycznego. Wytworzony rodnik natychmiast
ª¡czy si¦ z cz¡steczk¡ monomeru, a powstaªy produkt jest nadal rodnikiem. Przy-
kªadem takiego procesu mo»e by¢ reakcja syntezy polimeru winylowego, zachodz¡ca
wedªug poni»szego schematu:

R−R→ 2 R•
R •+CH2 = CH→ RCH2 −CH•

| |
R1 R1

Przykªadowo, etap inicjowania polimeryzacji etylenu przy zastosowaniu nadtlen-
ku benzoilu jako inicjatora b¦dzie wygl¡daª nast¦puj¡co:
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Po etapie inicjacji nast¦puje etap tzw. propagacji . Jest to etap wzrostu ªa«cu-
cha, kiedy jednostka rodnikowa znajduj¡ca si¦ na ko«cu przyª¡cza kolejne cz¡steczki
monomeru, powoduj¡c szybki wzrost masy cz¡steczkowej produktu reakcji.

Wreszcie nast¦puje etap terminacji ªa«cucha, kiedy to makrorodnik przeksztaªca
si¦ w nieaktywn¡ makrocz¡steczk¦, a wzrost ªa«cucha zostaje zako«czony. Proces
ten mo»e przebiega¢ na dwa sposoby: albo dwa makrorodniki ulegaj¡ wzajemnej
rekombinacji , w której powstaje jeden produkt reakcji z utworzeniem wi¡zania po-
jedynczego, albo w reakcji dysproporcjonacji dwa makrorodniki reaguj¡ ze sob¡ z
oderwaniem atomu wodoru, co powoduje powstanie dwóch ró»nych grup ko«cowych
o wi¡zaniach nasyconych i nienasyconych.

Za pomoc¡ polimeryzacji wolnorodnikowej otrzymuje si¦ (oprócz polietylenu) np.
polibutadien, poli(metakrylan metylu) lub poli(chlorek winylu).

Istnieje kilka technicznych odmian prowadzenia polimeryzacji rodnikowej w prak-
tyce:

� polimeryzacja w masie (ew. blokowa), któr¡ mo»na prowadzi¢ w fazie
ciekªej lub gazowej; jej zalet¡ jest mo»liwo±¢ otrzymania bardzo czystych poli-
merów o du»ej ±redniej masie cz¡steczkowej, wad¡ za± tworzenie si¦ p¦cherzy
lub miejscowych napr¦»e« w wyrobie;

� polimeryzacja suspensyjna (zwana te» pereªkow¡), gdy monomer wraz z
rozpuszczonym w nim uprzednio inicjatorem zostaje rozproszony mechanicznie
w wodzie w postaci bardzo drobnych kropelek; proces polimeryzacji zachodzi
w takiej zawiesinie koloidalnej, powstaj¡cy za± polimer uzyskuje si¦ w postaci
drobnych pereªek;

� polimeryzacja emulsyjna podobna do pereªkowej, lecz rozproszenie mono-
meru w ±rodowisku wodnym uzyskuje si¦ wskutek intensywnego mieszania,
inicjator za± jest rozpuszczony w wodzie, a nie w monomerze; poza tym po-
limeryzacja zachodzi nie w kropelkach monomeru, lecz w cz¡steczkach tzw.
emulgatora, powoduj¡c stabilno±¢ emulsji;

� polimeryzacja w roztworze przebiegaj¡ca w cieczy, w której rozpuszcza si¦
zarówno monomer, inicjator, jak i powstaj¡cy polimer; poniewa» wad¡ tego
procesu jest otrzymywanie produktów o maªej masie cz¡steczkowej i trud-
no±¢ wyodr¦bniania polimeru, ma on najmniejsze znaczenie praktyczne spo-
±ród wszystkich sposobów prowadzenia polimeryzacji wolnorodnikowej.

Drug¡ odmiana polimeryzacji jest polimeryzacja kationowa . Jest ona inicjo-
wana poprzez utworzenie karbokationu, a nie wolnego rodnika. Podobnie jak podczas
polimeryzacji wolnorodnikowej, gdy nast¦powaªo odtworzenie wolnego rodnika, tak
i w tym przypadku po addycji nowego monomeru odtwarza si¦ ªadunek dodatni na
ko«cu rosn¡cego ªa«cucha. Cech¡ charakterystyczn¡ polimeryzacji kationowej jest
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jej du»a szybko±¢ w niskich temperaturach, co pozwala unikn¡¢ niepo»¡danych re-
akcji ubocznych. Dzi¦ki temu mo»na uzyska¢ w ci¡gu kilku sekund polimer o masie
cz¡steczkowej powy»ej miliona. Za pomoc¡ tej metody otrzymuje si¦ np. polistyren.

Trzeci¡ odmian¡ polimeryzacji jest polimeryzacja anionowa , polegaj¡ca na
tym, »e koniec rosn¡cej makrocz¡steczki jest karboanionem, zdolnym do przyª¡-
czania nast¦pnego monomeru. W niektórych przypadkach nie istniej¡ mechanizmy
pozwalaj¡ce na samorzutne zako«czenie polimeryzacji. Tak¡ polimeryzacj¦ nazywa-
my polimeryzacj¡ »yj¡c¡ , a jej zako«czenie wymaga zastosowania odpowiedniego
odczynnika, który zneutralizuje karboanion. Reakcja zachodzi zatem a» do wyczer-
pania monomeru, z zachowaniem aktywnego centrum anionowego. Pó¹niejsze wpro-
wadzenie dodatkowego monomeru powoduje dalsz¡ polimeryzacj¦. Takie substancje
o zachowanej potencjalnej reaktywno±ci nosz¡ nazw¦ polimerów »yj¡cych . Nale»y
wymieni¢ dwie cechy charakterystyczne polimeryzacji »yj¡cej: masa cz¡steczkowa
powstaªego polimeru zale»y od stosunku molowego monomeru do inicjatora, a jego
polidyspersyjno±¢ jest bardzo niewielka. Umo»liwia to wykorzystanie polimeryzacji
»yj¡cej do otrzymywania polimerowych wzorców mas cz¡steczkowych, stosowanych
np. w chromatogra�i »elowej. Warto doda¢, »e polimeryzacj¦ »yj¡c¡ odkryª uczony
polskiego pochodzenia Michael (Michaª) Szwarc pracuj¡cy w USA, który wyemigro-
waª w 1993 r., nie mog¡c po studiach chemicznych znale¹¢ pracy w Polsce.

Czwart¡, wa»n¡ odmian¦ polimeryzacji stanowi¡ reakcje koordynacyjne , zwa-
ne równie» reakcjami Zieglera-Natty . S¡ to reakcje katalityczne, w których funk-
cj¦ katalizatora speªniaj¡ kompleksy zwi¡zków alkilowych metali grup gªównych ze
zwi¡zkami metali przej±ciowych (gªównie tytanu), np. (C2H5)3Al + TiCl3 (tzn. trój-
etyloglin + trójchlorek tytanu). Cech¡ charakterystyczn¡ reakcji tego typu jest mo»-
liwo±¢ kontrolowania stereochemii powstaj¡cego polimeru, tzn. udziaª katalizatora
wymusza powstawanie regioregularnych poª¡cze« merów jednego typu, a tak»e po-
wstawanie ªa«cuchów caªkowicie liniowych. W odró»nieniu od wszystkich wcze±niej
omówionych metod polimeryzacji, gdzie wzrost ªa«cucha nast¦puje przez dodanie
monomeru do jego ko«ca (czyli jest podobny do wzrostu sopla lodu), w przypadku
polimeryzacji koordynacyjnej przyª¡czenie monomeru nast¦puje od strony komplek-
su stanowi¡cego pocz¡tek ªa«cucha; a zatem wzrost makrocz¡steczki mo»na porów-
na¢ do wzrostu wªosa z cebulki wªosowej.

3.3. Charakterystyka polikondensacji

Reakcje typu polikondensacji zachodz¡ zwykle pomi¦dzy monomerami dwufunk-
cyjnymi, tzn. zawieraj¡cymi po dwie grupy funkcyjne. Przykªadem takiej reakcji
mo»e by¢ synteza poliestru z dwufunkcyjnego alkoholu R′(OH2) i dwufunkcyjnego
kwasu R′′(COOH)2

Powstaªa cz¡steczka znów reaguje z cz¡steczkami obu monomerów wydzielaj¡c
cz¡steczk¦ wody. W efekcie, po wielu stopniach takiej reakcji, powstaje makrocz¡-
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steczka o strukturze

H-(−O−R′ −O−CO−R′′ −CO−)n-OH

Istnieje kilka odmian prowadzenia reakcji polikondensacji w praktyce:

� polikondensacja w stopie , która zachodzi wówczas, kiedy monomery roz-
puszczaj¡ si¦ wzajemnie, tworz¡c stop; reakcje taki prowadzi si¦ zwykle w pod-
wy»szonej temperaturze (200÷ 300◦C) i w atmosferze gazu oboj¦tnego;

� polikondensacja w roztworze polegaj¡ca na rozpuszczeniu monomerów wraz
z katalizatorem w odpowiednim rozpuszczalniku i na ogrzewaniu roztworu; wa-
d¡ tego typu reakcji jest konieczno±¢ staªego usuwania produktów ubocznych,
a nast¦pnie wyodr¦bnianie polimeru z roztworu; t¡ metod¡ otrzymuje si¦ »y-
wice fenolowe i amonowe;

� polikondensacja na granicy faz prowadzona w dwufazowym ukªadzie nie
mieszaj¡cych si¦ cieczy, z których jedn¡ jest najcz¦±ciej roztwór wodny jed-
nego monomeru, drug¡ za± roztwór drugiego w rozpuszczalniku organicznym;
polikondensacja zachodzi na granicy obu roztworów z bardzo du»¡ szybko±ci¡;
powstaj¡cy polimer tworzy bªonk¦ na granicy faz i jest w sposób ci¡gªy usu-
wany ze ±rodowiska reakcji; do zalet tej metody nale»y krótki czas reakcji i
uzyskanie produktów o bardzo du»ej masie cz¡steczkowej.

3.4. Charakterystyka poliaddycji

Klasycznym przykªadem poliaddycji, czyli polireakcji bez wydzielania produktu
ubocznego, lecz zachodz¡cej wedªug kinetyki stopniowej, jest synteza poliuretanów.
W reakcji tej substratami s¡ dwufunkcyjny alkohol i diizocyjanin, np.:

Jak wida¢, polega ona na przeniesieniu atomu wodoru z grupy OH do atomu
azotu, przy czym powstaje nowe wi¡zanie O− CO. Po wielu stopniach takiej reakcji
powstaje poliuretan o strukturze

-(−O−R′ −O−CO−NH−R′′ −NH−CO−)n-

Istnieje wiele ró»nych odmian syntezy poliuretanów metod¡ poliaddycji (np. z
poliestrów lub polieterów), jednak zawsze cech¡ zasadnicz¡ tych procesów jest wyst¦-
powanie ruchliwego atomu wodoru. W praktyce poliaddycj¦ prowadzi si¦ w roztworze
lub w masie, w sposób podobny do opisanego uprzednio.
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3.5. Przykªady innych metod syntezy polimerów

POLIMERYZACJA Z OTWARCIEM PIER�CIENIA

Inny typ polimeryzacji stanowi¡ reakcje z otwarciem pier±cienia . Przykªa-
dem takiej reakcji mo»e by¢ synteza poliamidu 6, gdy monomerem jest tzw. kapro-
laktam :

Wi¡zanie pomi¦dzy grup¡ NH i grup¡ CO ªatwo p¦ka i z wielu takich p¦kni¦tych
pier±cieni tworzy si¦ makrocz¡steczka liniowa o strukturze:

-(−NH− (CH2)5 −CO−)n-

czyli poliamid 6 o sze±ciu atomach w¦gla w merze. T¡ metod¡ mo»na otrzyma¢ rów-
nie» poliestry.

METODA ELEKTROCHEMICZNA SYNTEZY POLIMERÓW

Metoda elektrochemiczna jest jedyn¡ z podstawowych metod syntezy tzw. po-
limerów przewodz¡cych , które s¡ bardziej szczegóªowo opisane w rozdziale 11.
Istnieje kilka odmian reakcji tego typu; najcz¦±ciej wykorzystywana jest tzw. po-
limeryzacja utleniaj¡ca albo anodowa . Reakcja polimeryzacji utleniaj¡cej za-
chodzi w roztworze monomeru wraz z potrzebnymi domieszkami w odpowiednim
rozpuszczalniku. W roztworze (czyli elektrolicie) umieszczone s¡ trzy elektrody: ro-
bocza, pomocnicza i referencyjna. Dzi¦ki odpowiedniemu (cyklicznie zmiennemu)
doborowi potencjaªów, doprowadzonych do poszczególnych elektrod, na elektrodzie
roboczej zachodzi reakcja utleniania lub redukcji cz¡steczek reagentów i ª¡czenia ich
ze sob¡, prowadz¡ca do powstania warstwy polimeru w postaci cienkiej folii.

Synteza elektrochemiczna jest bardzo wygodna i daje w rezultacie czysty, pozba-
wiony nieorganicznych zanieczyszcze« polimer o stosunkowo du»ej masie cz¡stecz-
kowej. Jej wad¡ jest przede wszystkim niska wydajno±¢ reakcji (tzn. stosunek masy
powstaªego polimeru do masy monomeru), nie przekraczaj¡ca zwykle kilku procent.
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4. Elementy izometrii i stereochemii

polimerów

4.1. Izometrie kon�guracyjne

W rozdziale tym zostan¡ przedstawione podstawowe poj¦cia zwi¡zane z ró»ny-
mi rodzajami poª¡cze«, jakie mog¡ wyst¡pi¢ w strukturze chemicznej (kon�guracji)
merów o tym samym skªadzie atomowym.

IZOMERIA PRZESTRZENNA

Poj¦cie to zostanie zde�niowane na przykªadzie poliizoprenu , czyli polimeru b¦-
d¡cego pochodn¡ polibutadienu podstawionego grup¡ metylow¡. Istniej¡ trzy ró»ne
odmiany tego polimeru o identycznym skªadzie chemicznym, tzn. izomery prze-
strzenne :

CH3
|

1. izomer o strukturze 1, 2: -(-CH2−C -)n-
|
CH = CH2

CH3
|

2. izomer o strukturze 1, 4: -(-CH2−C = CH−CH2 -)n-

3. izomer o strukturze 3, 4: -(-CH2−CH -)n-
|
C = CH2
|
CH3

Oznaczenia typu struktury (1, 2 1, 4 oraz 3, 4) pochodz¡ od numeracji atomów
w¦gla w monotoniczno±ci (czyli izoprenie) i okre±laj¡, z udziaªem których atomów
w¦gla przebiega proces polimeryzacji.
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REGIOREGULARNO�� POLIMERÓW

Jest ona zwi¡zana z sekwencj¡ merów w ªa«cuchu gªównym. Poj¦cie to zosta-
nie wyja±nione na przykªadzie poli(chlorku winylidenu), którego mer o nast¦puj¡cej
strukturze chemicznej:

Cl
|

-(-CH2−C -)n-
|
Cl

ma charakterystyczn¡, niesymetryczn¡ budow¦: dwa atomy w¦gla z ªa«cucha gªów-
nego s¡ nierównocenne, dy» do jednego z nich s¡ podª¡czone atomy chloru. Przyj¦ªo
si¦ nazywa¢ t¦ wªa±nie stron¦ meru jego gªow¡ , drugi za± jego koniec ogonem .
W tym przypadku mog¡ wyst¡pi¢ w ªa«cuchu polimeru trzy rodzaje sekwencji po-
ª¡cze« takich niesymetrycznych merów:

Cl Cl
| |

�gªowa-ogon� : − CH2 − C−CH2 −C −
| |
Cl Cl

Cl Cl
| |

�gªowa-gªowa� : − CH2 − C−C−CH2 −
| |
Cl Cl

Cl Cl
| |

�ogon-ogon� : − C−CH2 −CH2 −C −
| |
Cl Cl

Je»eli w polimerze zachodz¡ wyª¡cznie (lub niemal wyª¡cznie) poª¡czenia jed-
nego rodzaju, tzn. �gªowa-ogon, ogon-gªowa� lub �gªowa-gªowa, ogon-ogon�, to taki
polimer nazywamy regionalnym lub regiospecy�cznym.

STEREOCHEMIA (TAKTYCZNO��) POLIMERÓW

Zauwa»my teraz, »e w polimerach, w których wyst¦puj¡ grupy boczne (np. w po-
limerach winylowych), pojawia si¦ jeszcze jedna mo»liwo±¢ zró»nicowania przestrzen-
nej struktury chemicznej przy zachowaniu tego samego skªadu. Istnieje mianowicie
kilka mo»liwo±ci kon�guracji grup bocznych wzgl¦dem ªa«cucha gªównego. Prowadzi
nas to do poj¦cia taktyczno±ci polimeru.
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Je»eli zatem kon�guracja grup bocznych R jest przy ka»dym atomie w¦gla jed-
nakowa (gdy ªa«cuch gªówny polimeru jest w przybli»eniu pªaski, odpowiada to
sytuacji, kiedy wszystkie podstawniki s¡ poªo»one po jednej stronie pªaszczyzny
ªa«cucha gªównego), polimer taki nazywamy izotaktycznym

− CH2 − CH−CH2 −CH−CH2 −CH −
| | |
R R R

W tym przypadku istnieje peªna symetria translacyjna dla wszystkich merów
w ªa«cuchu. Je»eli grupy boczne usytuowane s¡ naprzemiennie, po obu stronach
pªaszczyzny ªa«cucha gªównego, mamy do czynienia z polimerem syndiotaktycz-
nym

R
|

− CH2 − CH−CH2 −CH−CH2 −CH −
| |
R R

I tutaj równie» istnieje symetria translacyjna wzdªu» ªa«cucha, lecz ma ona dla
dwóch kolejnych merów charakter symetrii inwersyjnej. Wreszcie, je»eli nie istnieje
uporz¡dkowanie w rozkªadzie grup bocznych, polimer taki nazywa si¦ ataktycznym .

Polimer o uporz¡dkowanym rozkªadzie grup bocznych (podstawników) jest okre-
±lony jako stereoregularny .

4.2. Izometria konformacyjna

Nast¦pn¡ przyczyn¡ istnienia ró»nych odmian polimeru o tej samym skªadzie
atomowym jest mo»liwo±¢ niemal swobodnej rotacji atomów grup bocznych wokóª
osi wi¡za« pojedynczych (tzn. typu σ) w ªa«cuchu gªównych. W wyniku rotacji
atomy mog¡ przyjmowa¢ ró»ne poªo»enia steryczne (przestrzenne). Najbardziej
stabilnymi poªo»eniami grup bocznych s¡ takie, przy których jest speªniony warunek
minimum odpowiedniej energii potencjalnej. W zale»no±ci od symetrii meru mo»e
istnie¢ ró»na liczba takich optymalnych poªo»e«; w najcz¦±ciej spotykanej sytuacji,
kiedy atomy w¦gla ªa«cucha gªównego maj¡ hybrydyzacj¦ sp3, istniej¡ wzgl¦dem osi
wi¡zania gªównego w merze trzy symetryczne poªo»enia grup bocznych. Prowadzi to
do wyst¦powania czterech izomerów rotacyjnych : cis, trans, gauche+ i gau-
che−. Schematy poszczególnych izomerów na przykªadzie poli(chlorku winylu) s¡
przedstawione na rys. 4.1

Zagadnienie izomerii konformacynej (rotacyjnej) ma du»e znaczenie praktyczne.
W celu jego zilustrowania, powró¢my teraz do izomeru poliizoprenu o strukturze me-
ru 1, 4. Jak to pokazano na poni»szym rysunku, mog¡ istnie¢ dla niego dwa izomery
rotacyjne, oba prowadz¡ce do pªaskiego ªa«cucha gªównego:

(− CH2 CH2 −)n
� �

izomer cis: C = C
� �

CH3 H
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(− CH2 H
� �

izomer trans: C = C
� �

CH3 CH2 −)n

Oba izomery maj¡ ró»ne wªa±ciwo±ci �zyczne: 1, 4 cis-poliizopren to natural-
ny kauczuk, otrzymywany z soku drzew Hevea Brasiliensis, natomiast 1, 4 trans-
poliizopren to tzw. gutaperka , która byªa do±¢ popularnym materiaªem izolacyj-
nym, stosowanym np. w XIX wieku do izolowania pierwszych podmorskich kabli
telefonicznych.

Rys. 4.1 Schemat izomerów rotacyjnych PVC. Poszczególne rysunki przedstawiaj¡
wzgl¦dne uªo»enie dwóch kolejnych merów w widoku wzdªu» wi¡zania je

ª¡cz¡cego; zygzak oznacza wi¡zanie w ªa«cuchu gªównym
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5. Podstawowe wªa±ciwo±ci roztworów

polimerów

5.1. Znaczenie roztworów polimerowych

Mo»liwo±¢ rozpuszczenia polimeru w jakim± rozpuszczalniku, czyli otrzymania
jego roztworu, ma kluczowe znaczenie w procesie produkcji, przetwórstwa i oznacza-
nia wªa±ciwo±ci �zykochemicznych danego polimeru. W praktyce, aby polimer miaª
praktyczne zastosowania na skal¦ przemysªow¡ (tzn. aby istniaªa mo»liwo±¢ otrzy-
mania polimeru w postaci np. folii, wªókna czy litej bryªy), musi istnie¢ mo»liwo±¢
przetwarzania go albo z roztworu, albo z fazy stopionej. W przeciwnym wypadku
jedynie nadzwyczaj korzystne wªa±ciwo±ci u»ytkowe mog¡ przewa»y¢ nad niedogod-
no±ciami w procesie jego przetwórstwa i mimo wysokich kosztów uruchamia si¦ pro-
dukcj¦ wyrobów z danego polimeru z zastosowaniem specjalnych metod przeróbki
tworzywa (wªa±ciwie jedynym przykªadem mo»e by¢ tutaj te�on).

Aby zbada¢ podstawowe wielko±ci charakteryzuj¡ce polimery, np. ich mas¦ cz¡-
steczkow¡, musi by¢ dost¦pny roztwór polimeru. Dotyczy to wªa±ciwie wszystkich
metod pomiaru ±redniej masy cz¡steczkowej, np. omawianych uprzednio: osmometrii
membranowej, wiskozymetrii, a tak»e chromatogra�i »elowej.

Roztwory polimerowe wreszcie z uwagi na swoje cechy charakterystyczne (np. du-
»¡ lepko±¢ nawet dla maªych st¦»e«) maj¡ du»e znaczenie technologiczne w ró»nych
gaª¦ziach przemysªu.

Wszystkie te czynniki sprawiaj¡, »e opis rozpuszczalno±ci polimerów i charakte-
rystyka powstaªych roztworów polimerowych jest wa»nym elementem nauki o poli-
merach.

5.2. Rozpuszczanie polimerów

Zagadnienie rozpuszczalno±ci polimerów jest dosy¢ zªo»one i zostanie przedsta-
wione w du»ym skrócie. Pierwsza reguªa jest analogiczna do ogólnej zasady, wedªug
której aby dany polimer mógª si¦ rozpu±ci¢ w danym rozpuszczalniku, musz¡ one
mie¢ podobne wªa±ciwo±ci chemiczne, tzn. polimer polarny rozpuszcza si¦ w rozpusz-
czalnikach polarnych (np. w wodzie), polimer aromatyczny rozpuszcza si¦ w rozpusz-
czalniku aromatycznym (np. w toluenie) itd.

Poza tym rozpuszczalno±¢ polimeru w dowolnym rozpuszczalniku silnie zale»y
od rodzaju jego ªa«cuchów. W praktyce jedynie polimery o ªa«cuchach liniowych
b¡d¹ rozgaª¦zionych mog¡ by¢ rozpuszczone. Im wi¦kszy stopie« usieciowania, tym
mniejsza rozpuszczalno±¢. Polimery silnie usieciowane w ogóle nie s¡ rozpuszczalne,
a jedynie mog¡ w odpowiednich rozpuszczalnikach ulega¢ tzw. sp¦cznieniu . Zja-
wisko to polega na wnikaniu cz¡steczek rozpuszczalnika pomi¦dzy makrocz¡steczki
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polimeru, co powoduje wzrost jego obj¦to±ci i zmian¦ jego parametrów �zykoche-
micznych. Poniewa» ªa«cuchy usieciowanego polimeru s¡ poª¡czone, uniemo»liwia
to przechodzenie ich do roztworu.

Rozpuszczalno±¢ polimeru liniowego w dobrze dobranym rozpuszczalniku zale»y
od kilku czynników, z których najwa»niejsze to: stopie« krystaliczno±ci (im jest on
wi¦kszy, tym rozpuszczalno±¢ mniejsza), obecno±¢ wi¡za« wodorowych (utrudniaj¡
rozpuszczanie), wreszcie wyst¦powanie krótkich i gi¦tkich ªa«cuchów bocznych (np.
grup alkilowych). Ten ostani czynnik bywa decyduj¡cy � polimer niepodstawiony
mo»e by¢ nierozpuszczalny, po podstawieniu grup bocznych staje si¦ rozpuszczalny
w wielu podstawowych rozpuszczalnikach organicznych.

Do ilo±ciowego opisu zjawiska rozpuszczania polimerów stosuje si¦ podstawowe
reguªy termodynamiki. Zgodnie z nimi, rozpuszczanie zachodzi, je»eli entalpia swo-
bodna mieszania, zde�niowana wzorem

∆Gm = ∆Hm − T∆Sm (5.1)

(gdzie: ∆Hm � entalpia mieszania, ∆Sm � entropia mieszania), jest ujemna. Entropia
mieszania jest prawie zawsze dodatnia i dlatego znak ∆Gm zale»y od znaku i warto±ci
∆Hm. Stwierdzono, »e dla cz¡steczek niepolarnych i przy braku wi¡za« wodorowych
warto±¢ enalpii mieszania (na jednostk¦ obj¦to±ci) wyra»a si¦ przybli»onym wzorem
Hildebrandta

∆Hm = νrνp(δr − δp)2 (5.2)

gdzie: νr i νp � odpowiednio uªamek obj¦to±ciowy rozpuszczalnika i polimeru, δr i δp
� tzw. parametry rozpuszczalno±ci (znów odpowiednio rozpuszczalnika i polime-
ru). Parametry rozpuszczalno±ci s¡ stablicowane dla wa»niejszych polimerów i roz-
puszczalników. Stwierdzono, »e je»eli ró»nica parametrów rozpuszczalno±ci danego
polimeru i danego rozpuszczalnika, czyli warto±¢ wyra»enia (δr − δp), jest mniejsza
ni» 4.0 J/cm3, istnieje w tym ukªadzie rozpuszczalno±¢. Je»eli warto±¢ tego wyra»enia
jest wyra¹nie wi¦ksza od 4.0 J/cm3, to dany polimer nie jest rozpuszczalny w danym
rozpuszczalniku. W przypadku obecno±ci wi¡za« wodorowych rozpuszczalno±¢ mo»e
si¦ jednak pojawi¢ nawet przy wi¦kszej warto±ci tej ró»nicy.

Przedstawiony formalizm dotyczy, jak wspomniano, ukªadów niepolarnych i nie
zawieraj¡cych wi¡za« wodorowych. Istniej¡ jego rozszerzenia równie» na takie sytu-
acje, s¡ one jednak bardziej skomplikowane.

Pami¦ta¢ trzeba równie», »e schemat ten opisuje jedynie termodynamik¦ rozpusz-
czania, nie daje za± »adnych informacji o kinetyce tego procesu. Ta za±, a zwªaszcza
szybko±¢ rozpuszczania polimeru w danym rozpuszczalniku, zale»y znów od wielu
czynników nie uwzgl¦dnionych w tym prostym uj¦ciu. Ogóln¡ reguª¡ jest jednak
to, »e rozpuszczanie polimerów jest procesem bardzo powolnym; mo»na go nieco
przyspieszy¢ takimi czynnikami, jak: intensywne mieszanie, stosowanie pola ultra-
d¹wi¦ków czy podwy»szona temperatura.

Warto doda¢, »e dla niektórych polimerów, zarówno naturalnych, jak i synte-
tycznych, istnieje jeden jedyny rozpuszczalnik, w którym si¦ one mog¡ rozpu±ci¢.
Jako przykªad mo»na tu poda¢ celuloz¦, która si¦ rozpuszcza tylko w tak szczegól-
nym rozpuszczalniku, jakim jest wodny roztwór amoniakalnego wodorotlenku mie-
dziawego, lub wspomniany wcze±niej poli(para-fenylenoterftalamid), czyli Kevlar,
rozpuszczaj¡cy si¦ równie» tylko w jednym rozpuszczalniku, którego odkrycie umo»-
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liwiªo uruchomienie produkcji wªókien tego polimeru i praktyczne wykorzystanie ich
nadzwyczajnych wªa±ciwo±ci mechanicznych i termicznych.

5.3. Charakterystyka roztworów polimerowych

Jak wspomniano, podstawow¡ cech¡ roztworów polimerowych, nawet dla ma-
ªych st¦»e«, jest ich bardzo du»a lepko±¢; fakt ten ma du»e znaczenie aplikacyjne.
Przede wszystkim stosuje si¦ je do zag¦szczania ró»nego rodzaju substancji. Mo»na
tu wymieni¢ zarówno substancje zawieraj¡ce wod¦, np. pewne produkty »ywno±cio-
we (lody, mi¦kkie sery), pasty do z¦bów lub tzw. farby emulsyjne, jak i produkty
oparte na rozpuszczalnikach organicznych, np. pewne preparaty farmaceutyczne,
zmywacze farb, pªuczki wiertnicze czy zag¦szczacze mas celulozowych w przemy-
±le papierniczym. Jak wida¢, zastosowania roztworów polimerowych w przemy±le s¡
bardzo powszechne i dlatego ±wiatowe zu»ycie polimerów do tego celu jest caªkiem
znacz¡ce.

Rozpuszczalno±¢ polimeru zale»y m.in. od jego masy cz¡steczkowej, a wi¦c je-
»eli do roztworu polimeru doda¢ ciecz mieszaj¡c¡ si¦ z rozpuszczalnikiem, ale nie
rozpuszczaj¡c¡ polimeru, to najpierw z roztworu b¦d¡ wytr¡ca¢ si¦ frakcje o du»ej
masie cz¡steczkowej, a na ko«cu o najmniejszej. Pozwala to na podzielenie polimeru
na frakcje o bardzo maªym wspóªczynniku polidyspersji.

Nale»y pami¦ta¢, »e roztwory polimerowe s¡ zawsze w swoich zachowaniach bar-
dzo odlegªe od tzw. roztworów idealnych. W szczególno±ci nie speªniaj¡ niemal nigdy
podstawowego prawa Raoulta, wedªug którego ci±nienie pary substancji rozpuszczo-
nej jest proporcjonalne do udziaªu cz¡steczek tej substancji w roztworze. Gªówn¡
przyczyn¡ tego faktu jest to, »e marocz¡steczki polimeru s¡ bardzo du»e w stosunku
do cz¡steczek rozpuszczalnika. W rezultacie polimery ulegaj¡ce rozpuszczeniu wyka-
zuj¡ znacznie mniejsz¡ warto±¢ entropii mieszania ni» substancje niskocz¡steczkowe
(dla analogicznego st¦»enia molowego). Efekt wzrostu nieuprz¡dkowania podczas
rozpuszczania makrocz¡steczek, którego miar¡ jest entropia mieszania, jest znacz-
nie mniejszy, gdy» segmenty ªa«cuchów polimeru musz¡ pozostawa¢ blisko siebie, nie
mog¡ za± zajmowa¢ dowolnego poªo»enia w cieczy, jak to ma miejsce w klasycznych
roztworach. Teoria statystyczna makrocz¡steczek i ich roztworów zostaªa szczegóªo-
wo opracowana w latach 40. i 50. przez P.J.Flory'ego, za co otrzymaª on nagrod¦
Nobla w dziedzinie chemii, za± rozwini¦ta w latach 70. i 80. przez P. de Gennesa, co
równie» zostaªo wyró»nione nagrod¡ Nobla, lecz w dziedzinie �zyki.

5.4. Ksztaªt makrocz¡steczki w roztworze � model

kª¦bka przypadkowego

W rozdziale tym zostan¡ przedstawione wybrane, ciekawsze wyniki teorii Flo-
ry'ego, dotycz¡ce ksztaªtu makrocz¡steczki w roztworze. Rozwa»my ten problem
na przykªadzie roztworu bardzo rozcie«czonego, w którym mo»na pomin¡¢ wza-
jemne oddziaªywanie makrocz¡steczek; istotne jest tylko oddziaªywanie segmentów
makrocz¡steczki na siebie, oraz na cz¡steczki rozpuszczalnika. Jak ju» wspomnia-
no, w praktyce dla ka»dego polimeru istnieje mo»liwo±¢ niemal swobodnego obrotu
wokóª osi wi¡za« pojedynczych pomi¦dzy s¡siednimi merami. Uwzgl¦dniaj¡c znacz-
n¡ dªugo±¢ takiego ªa«cucha i niemal zupeªn¡ swobod¦ ruchu obrotowego s¡siednich
jego ogniw, otrzymuje si¦ w efekcie caªkowicie gi¦tki ªa«cuch, którego ksztaªt w prze-
strzeni mo»e by¢ zupeªnie dowolny. Zbiór takich mo»liwych ksztaªtów, przy zaªo»eniu
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caªkowitej przypadkowo±ci orientacji kolejnych ogniw ªa«cucha znany jest jako mo-
del kª¦bka przypadkowego lub bezªadnego. Podstawow¡ wielko±ci¡ statystyczn¡,
sªu»¡c¡ do ilo±ciowego opisu takiego kª¦bka, jest ±rednia kwadratowa odlegªo±¢
ko«ców ªa«cucha < R2 >1/2. W skrajnym przypadku, kiedy ªa«cuch jest caªko-
wicie wyprostowany, jest ona oczywi±cie równa iloczynowi dªugo±ci pojedynczego
meru b i stopnia polimeryzacji N . W celu znalezienia tej wielko±ci dla dowolnego
kª¦bka stosuje si¦ dobrze znany w �zyce model bª¡dzenia przypadkowego (ozna-
czony cz¦sto skrótem RW od angielskiego wyra»enia random walk). Zgodnie z tym
modelem, ±redni¡ kwadratow¡ odlegªo±ci ko«ców ªa«cucha mo»na obliczy¢ ze wzoru

〈R2〉1/2 = N1/2b (5.3)

Trzeba jednak wzi¡¢ pod uwag¦ fakt, »e dwa segmenty danej makrocz¡steczki
nie mog¡ jednocze±nie zajmowa¢ tego samego miejsca w przestrzeni; polimer ma
wi¦c obok siebie obszar tzw. obj¦to±ci wyª¡czonej . Nale»y to uwzgl¦dni¢ w opisie
kªebka przypadkowego poprzez zast¡pienie zwykªego modelu bª¡dzenia przypadko-
wego tzw. modelem bª¡dzenia z samounikaniem (oznaczanym z kolei skrótem
SAW od angielskiego wyra»enia self avoiding walk). Znaczy to tyle, »e nie jest mo»li-
we samoprzecinanie toru podczas bª¡dzenia przypadkowego. Okazuje si¦, »e ±rednia
kwadratowa odlegªo±¢ ko«ców ªa«cucha zale»y od wymiaru przestrzeni, w której
dokonywane jest bª¡dzenie. Wyniki z tego modelu przedstawia formuªa

〈R2〉1/2 = Nνb (5.4)

gdzie ν oznacza wykªadnik zale»ny od wymiaru przestrzeni d zgodnie z tabel¡ 5.1

Tabela 5.1

ν

d 1 2 3 4
RW 1/2 1/2 1/2 1/2
SAW 1 3/4 3/5 1/2

Mo»na udowodni¢, »e wyniki zawarte w tej tabeli opisane s¡ prostym wzorem

ν = 3/(d+ 2) (5.5)

Dla wymiaru d  4 oba modele, tzn. RW i SAW, daj¡ ten sam wynik, czyli
w przestrzeniach cztero- i wi¦cej wymiarowych efekt samounikania nie wyst¦puje.
W przestrzeni jednowymiarowej, czyli dla bª¡dzenia z samounikaniem po prostej,
efekt ten jest najsilniejszy � w tym przypadku w ogóle �nie ma bª¡dzenia�, wybór
bowiem zwrotu pierwszego kroku jednocze±nie wyznacza wszystkie nast¦pne, ponie-
wa» nie mo»na wróci¢ i zasi¦g jest znów iloczynem dªugo±ci kroku i liczby kroków.
W praktyce dla opisu kª¦bków polimerowych najwa»niejszy jest przypadek trójwy-
miarowy. Teoria daje wykªadnik ν = 0, 6 i wynik ten jest dobrze potwierdzony do-
±wiadczalnie za pomoc¡ eksperymentów z rozpraszaniem ±wiatªa na rozcie«czonych
roztworach polimerowych. A zatem model SAW dobrze opisuje ksztaªt makrocz¡-
steczki polimeru w roztworze jako kª¦bek przypadkowy.

Niespodziewane wyniki daje zastosowanie tego formalizmu do opisu ksztaªtu ma-
krocz¡steczek polimeru w stanie pªynnym b¡d¹ w stanie staªym w postaci szkªa
organicznego; do zagadnienia tego wrócimy w rozdziale nast¦pnym.
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6. Struktura polimerów w stanie staªym

6.1. Wprowadzenie podstawowych poj¦¢

W tradycyjnym uj¦ciu �zyki ciaªa staªego struktur¦ materii w stanie staªym
opisuje si¦ za pomoc¡ aparatu krystalogra�i w przypadku materiaªów, w których
wyst¦puje uporz¡dkowanie atomowe dalekiego zasi¦gu (doda¢ do tego nale»y opis
ró»nego rodzaju defektów), oraz za pomoc¡ formalizmu funkcji korelacyjnych dla
materiaªów amor�cznych, czyli bezpostaciowych, w których wyst¦puje jedynie upo-
rz¡dkowanie bliskiego zasi¦gu. To proste i skuteczne podej±cie przestaje wystarcza¢,
je»eli chce si¦ je zastosowa¢ do opisu struktury polimerów w fazie staªej. Podstawow¡
tego przyczyn¡ jest sam charakter elementów, z jakich tworzona jest ta struktura,
a mianowicie wªa±ciwo±ci makrocz¡steczek. Nale»y tu wymieni¢ przede wszystkim:
ró»n¡ ich dªugo±¢, obecno±¢ grup ko«cowych, bardzo maª¡ ruchliwo±¢ utrudniaj¡c¡
ich krystalizacj¦, wyst¦powanie ªa«cuchów rozgaª¦zionych i usieciowanych, mo»li-
wo±¢ braku regioregularno±ci, wreszcie zjawisko taktyczno±ci. Wszystkie te czynniki
powoduj¡, »e krystaliczno±¢ polimeru jest zagadnieniem znacznie bardziej skompli-
kowanym ni» substancji maªocz¡steczkowej; poza tym, do opisu struktury polimeru
nale»y stosowa¢ bogatszy poj¦ciowo aparat ani»eli przedstawiony powy»ej. Okazuje
si¦, »e struktura polimeru powinna by¢ rozwa»ana i badana na kilku poziomach,
w zale»no±ci od skali obiektów, którymi zajmiemy si¦ w tym opisie.

Zaczynaj¡c od najmniejszej skali, opis struktury polimeru musi podawa¢ jego
kon�guracj¦ , czyli struktur¦ chemiczn¡ pojedynczego meru. Przyj¦ªo si¦ uwa»a¢,
»e termin kon�guracja dotyczy tych aspektów uporz¡dkowania atomów, których
nie mo»a zmieni¢ bez rozerwania wi¡za« kowalencyjnych w makrocz¡steczce. Tak
wi¦c do opisu kon�guracji polimeru nale»¡ równie» takie zagadnienia, jak sekwencja
ogniw, czyli sposób ª¡czenia niesymetrycznych merów, lub problem rozmieszczenia
przestrzennego grup bocznych, czyli taktyczno±¢ polimeru. Zagadnienia te byªy ju»
omówione w rozdziale czwartym pod hasªem izomeria kon�guracyjna .

Kolejnym poziomem opisu struktury polimeru jest jego konformacja , czyli
struktura w skali jednego ªa«cucha. Innymi sªowy, konformacja opisuje ksztaªt ma-
krocz¡steczki. Zakªada si¦ powszechnie, »e termin konformacja stosuje si¦ do tych
aspektów uporz¡dkowania atomów, które mog¡ by¢ zmienione przez obroty wokóª osi
pojedynczych wi¡za« w ªa«cuchu gªównym. A wi¦c zagadnienie izomerii rotacyjnej
(tzn. trans, cis, itd.) jest wªa±nie przykªadem opisu konformacji.

Istniej¡ cztery podstawowe postacie konformacyjne , czyli cztery modelowe
ksztaªty, jakie mog¡ przyjmowa¢ ªa«cuchy polimeru w fazie staªej:

1. posta¢ rektalna , w której ªa«cuch przyjmuje ksztaªt pªaskiego, wyprostowa-
nego zygzaka;

2. posta¢ helikoidalna , w której ªa«cuch tworzy lini¦ ±rubow¡ (helis¦);

41

BG A
GH



3. posta¢ freksuralna , w której ªa«cuch tworzy gª¦boko sfaªdowan¡ lini¦ z ukªa-
dem wi¡za« poprzecznych;

4. posta¢ globularna , zwana równie» statystycznie skª¦bion¡, w której ªa«cuch
tworzy nieregularny kª¦bek, analogiczny jak w roztworze.

Wszystkie te typy postaci konformacyjnej s¡ schematycznie pokazane na rys 6.1.

Rys. 6.1 Podstawowe typy postaci konformacyjnych makrocz¡steczek polimerów:
a) posta¢ rektalna

b) posta¢ helikoidalna
c) posta¢ �eksuralna
d) posta¢ globularna

Kolejny poziom opisu struktury polimeru stanowi agregacja . Opisuje ona struk-
tur¦ polimeru w skali ukªadu makrocz¡steczki. Innymi sªowy, agregacja zajmuje si¦
strukturami, jakie tworz¡ si¦ z wielu makrocz¡steczek. Istniej¡ trzy podstawowe typy
agregacji makrocz¡steczek:

1. agregacja amor�czna , w której nie wyst¦puje »adne uporz¡dkowanie dale-
kiego zasi¦gu (tzn. brak jest jakiejkolwiek symetrii translacyjnej);

2. agregacja krystaliczna , która charakteryzuje si¦ istnieniem peªnej, trójwy-
miarowej symetrii translacyjnej;

3. agregacje mezomor�czne , stanowi¡ce ogniwa po±rednie pomi¦dzy agrega-
cj¡ amor�czna a agregacj¡ krystaliczn¡; wa»nym przykªadem s¡ tu agregacje
typu ciekªokrystalicznego, a wi¦c takie, w których symetria translacyjna wyst¦-
puje tylko w jednym b¡d¹ dwóch wymiarach; najcz¦stsze formy takiej agregacji
to równolegªe uªo»enie makrocz¡steczek w warstwach lub wªóknach.

Nast¦pnym poziomem opisu struktury polimeru, w jeszcze wi¦kszej jej skali,
jest mikromorfologia zwana równi» struktur¡ nadcz¡steczkow¡ (ew. nadmo-
lekularn¡). Zajmuje si¦ ona opisem struktur, jakie tworz¡ w polimerze obszary
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krystaliczne. Kluczowe bowiem spostrze»enie dotycz¡ce krystaliczno±ci polimerów
prowadzi do wniosku, »e niemal wszystkie polimery w stanie staªym s¡ ukªadami
dwufazowymi: zawieraj¡ obszary krystaliczne rozmieszczone w±ród obszarów amor-
�cznych. W granicznym przypadku, np. szkieª organicznych, obszary krystaliczne
nie wyst¦puj¡ wcale. Wa»nym parametrem jest stopie« krystaliczno±ci polimeru,
zde�niowany jako stosunek sumy obj¦to±ci obszarów krystalicznych do caªej obj¦to-
±ci polimeru.

Istniej¡ dwie podstawowe hipotezy dotycz¡ce mikromorfologii. Pierwsza z nich
nosi nazw¦ hipotezy micelarno-fr¦dzloewj ; zakªada ona, »e obszary krystaliczne
s¡ utworzone przez p¦k wielu makrocz¡steczek, z których ka»da przechodzi przez
kilka obszarów krystalicznych, zwanych micelami . Schematycznie sytuacja taka
jest przedstawiona na rys 6.2a. Pomi¦dzy micelami s¡ obszary amor�czne, gdzie
ªa«cuchy tworz¡ bezªadn¡ pl¡tanin¦.

Rys. 6.2 Podstawowe modele opisuj¡ce powstawanie obszarów krystalicznych w po-
limerach: a) micela krystaliczne, utworzone przez p¦k wielu makrocz¡-
steczek, b) lamela krystaliczna, utworzona z jednej, gª¦boko sfaªdowanej

makrocz¡steczki

Aby lepiej tªumaczy¢ pewne rozbie»no±ci pomi¦dzy wnioskami pªyn¡cymi z hipo-
tezy micelarno-fr¦dzlowej a wynikami do±wiadczalnymi, zaproponowano ró»ne mo-
dy�kacje tej hipotezy: najwa»niejsze z nich to hipoteza �brylarna i hipoteza
�brylarno-fr¦dzlowa , która jest prób¡ poª¡czenia dwóch poprzednich. Wa»nym
terminem jest tutaj poj¦cie �bryli , czyli wi¦kszej jednostki strukturalnej, zawiera-
j¡cej pasma miceli uªo»onych równolegle.

Druga podstawowa hipoteza dotycz¡ca mikromorfologii nosi nazw¦ hipotezy la-
melarnej . Zakªada si¦ w niej, »e obszary krystaliczne s¡ utworzone z jednej, gª¦boko
sfaªdowanej makrocz¡steczki (rys. 6.2b). Obszar taki ma wówczas ksztaªt pewnego
typu równolegªo±cianu; nadano mu nazw¦ lameli . Obecnie uwa»a si¦, »e hipote-
za lamelarna lepiej opisuje polimery liniowe o dªugim i bardzo gi¦tkim ªa«cuchu,
np. polietylen, polipropylen czy poliamidy alifatyczne (nylony), natomiast hipoteza
micelarno-fr¦dzlowa (wraz z jej pó¹niejszymi mody�kacjami) stosowana jest z po-
wodzeniem do polimerów o sztywniejszych ªa«cuchach, zawieraj¡cych wi¡zania po-
dwójne i/lub pier±cienie aromatyczne.

Najwy»szy poziom opisu struktury polimeru stanowi tzw. morfologia . Zajmu-
je si¦ ona najwi¦kszymi jednostkami strukturalnymi w polimerze. Przykªadem mo»e
by¢ tutaj wªókno, czyli twór zbudowany z bardzo du»ej ilo±ci makrocz¡steczek (cz¦-
sto skupionych w �brylach), uªo»onych mniej wi¦cej wzdªu» pewnego wyró»nionego
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kierunku. Uªo»enie wªókien mo»e by¢ izotropowe, je»eli w procesie powstawania poli-
meru »aden kierunek nie byª wyró»niony, b¡d¹ anizotropowe, je»eli polimer podlegaª
orientacji, np. rozci¡ganiu. W sytuacji kiedy w polimerze istnieje wyra¹nie anizotro-
powy rozkªad lameli, wynikaj¡cy z historii próbki polimerowej, pojawia si¦ tekstura
(analogicznie, jak to ma miejsce np. w metalach).

W niektórych przypadkach podczas powolnego schªadzania stopionego polimeru
mog¡ powsta¢ jeszcze inne, du»e skupiska obszarów krystalicznych, zwane sferoli-
tami , które s¡ kulistopodobnymi agregatami lameli lub miceli krystalicznych; mog¡
osi¡ga¢ rozmiary 0, 1 do 100 µm

6.2. Wybrane przykªady agregacji amor�cznej

i krystalicznej

Po tym przegl¡dzie podstawowych poj¦¢ przedtawione zostan¡ dwa wybrane
przykªady dotycz¡ce najwa»niejszych agregacji makrocz¡steczek polimeru w stanie
staªym, a mianowicie amor�cznej i krystalicznej.

Typow¡ struktur¦ ªa«cuchów polimeru w stanie amor�cznym, np. w szkle orga-
nicznym, pokazano na rys. 6.3. Jedna z makrocz¡steczek zostaªa wyró»niona zazna-
czeniem jej merów, aby lepiej uzmysªowi¢ zarówno skal¦, jak i charakter tej struktury.
Wida¢ wyra¹nie, »e dla makrocz¡steczek szkªa organicznego wªa±ciwym modelem do
opisu ich konformacji jest posta¢ globularna, czyli po prostu kª¦bek przypadkowy.
Jak wspomniano, do opisu takiego kª¦bka sªu»y model bª¡dzenia przypadkowego.
Za pomoc¡ dosy¢ �nezyjnych metod eksperymentalnych, np. niskok¡towego rozpra-
szania neutronów na cz¦±ciowo zdeuterowanych próbkach polimerowych, udaªo si¦
zbada¢ ilo±ciowo relacj¦ pomi¦dzy ±redni¡ kwadratow¡ odlegªo±ci¡ pomi¦dzy ko«ca-
mi ªa«cucha a jego mas¡ cz¡steczkow¡, analogicznie do wyników otrzymanych dla
skª¦bionych makrocz¡steczek w roztworze. Jak pami¦tamy, w przypadku roztworu
otrzymano t¦ zale»no±¢ w postaci

〈R2〉1/2 = N3/5b (6.1)

Rys. 6.3 Struktura szkªa organicznego. Jednak z makrocz¡steczek zostaªa wyró»-
niona zaznaczeniem jej merów w celu lepszego zilustrowania skali i cha-

rakterystyki tej struktury
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w caªkowitej zgodno±ci z modelem bª¡dzenie z samoukiem. Analogiczne wyniki, uzy-
skane dla kª¦bka w amor�cznym polimerze w stanie staªym, bez »adnych w¡tpliwo±ci
pokazuj¡, »e relacja ta opisana jest wykªadnikiem 0, 5, otrzymanym dla modelu zwy-
kªego bª¡dzenia przypadkowego

〈R2〉1/2 = N1/2b (6.2)

Ten dosy¢ niezwykªy wynik (przewidziany zreszt¡ teoretycznie przez Flory'ego)
byª pocz¡tkowo z trudno±ci¡ akceptowany przez naukowców zajmuj¡cych si¦ poli-
merami. Istotnie, jest pewnym paradoksem, »e ªa«cuchy g¦sto splecione w polimerze
amor�cznym zachowuj¡ si¦ tak, jak gdyby ich ogniwa mogªy znajdowa¢ si¦ w da-
nym miejscu przestrzeni jednocze±nie. Wyja±nienie tej pozornej sprzeczno±ci le»y
w rozwa»aniach energetycznych. W przypadku roztworu ka»de ogniwo merowe jest
otoczone cz¡steczkami rozpuszczalnika i zmniejszenie odlegªo±ci pomi¦dzy dwoma
merami tego samego ªa«cucha zwi¦ksza energi¦ kon�guracyjn¡, gdy» skoro poli-
mer si¦ rozpuszcza w danym rozpuszczalniku, oznacza to, »e energia oddziaªywania
polimer-polimer jest wi¦ksza ni» oddziaªywania polimer-rozpuszczalnik. A zatem
kª¦bek polimeru rozprzestrzenia si¦ w roztworze tak, aby unika¢ bliskiego kontak-
tu pomi¦dzy ró»nymi segmentami tego samego ªa«cucha, co powoduje zwi¦kszenie
wymiaru kª¦bka zgodnie z modelem SAW. W przypadku kª¦bków w stanie staªym
ten efekt nie wyst¦puje: nie ma »adnego powodu energetycznego, dla którego kª¦bek
miaªby zwi¦ksza¢ swoje rozmiary, gdy» w otoczeniu ka»dego ogniwa merowego s¡
wyª¡cznie takie same ogniwa. Energia kon�guracyjna jest zatem staªa i w ogóle nie
zale»y od tego, czy dany mer zbli»a si¦, czy oddala od danego miejsca w przestrzeni.
W tym sensie skª¦bione i spl¡tane makrocz¡steczki zachowuj¡ si¦ idealnie w sensie
termodynamicznym, co jest interesuj¡cym podobie«stwem do modelu gazu dosko-
naªego.

Struktury krystaliczne opisywane s¡ przez krystalogra�¦ przy u»yciu poj¦¢ teorii
grup, która bardzo dobrze ujmuje zagadnienia symetrii. Podstawowym poj¦ciem opi-
su krystalogra�cznego jest ukªad krystalogra�czny , podaj¡cy ksztaªt i elemeny
symetrii tzw. komórki elementarnej , czyli najmniejszego elementu powtarzal-
nego w danej strukturze, który dzi¦ki symetrii translacyjnej mo»e odtworzy¢ caª¡
struktur¦. W±ród siedmiu znanych w �zyce ukªadów krystalogra�cznych w nauce
o polimerach wyst¦puj¡ w zasadzie tylko trzy:

1. jednosko±ny ,

2. trójsko±ny ,

3. rombowy

Charakterystyka komórek elementarnych tych trzech ukªadów zostaªa przedsta-
wiona na rys 6.4. Pozostaªe ukªady krystalogra�czne, o wy»szych symetriach, s¡ wy-
kluczone z do±¢ zasadniczych powodów; poniewa» podstawowym elementem struktu-
ralnym polimeru s¡ ªa«cuchy o osiach równolegªych do siebie (pªaszczyzny ªa«cuchów
mog¡ by¢ pod ró»nymi k¡tami wzgl¦dem siebie), dopuszczalne s¡ tylko takie syme-
trie, które speªniaj¡ ten warunek. Przykªadowe, polimerowe struktury krystaliczne
dla poszczególnych przypadków przedstawione s¡ schematycznie na rys. 6.5.
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Rys. 6.4 Charakterystyka komórek elementarnych podstawowych ukªadów krysta-
logra�cznych, które wyst¦puj¡ w opisie struktury krystalicznej polimerów:

a) ukªad trójsko±ny
b) ukªad jednosko±ny
c) ukªad romobowy

Rys. 6.5 Przykªadowe struktury krystaliczne polimerów dla ró»nych ukªadów kry-
stalogra�cznych:
a) ukªad rombowy

b) ukªad jednosko±ny
c) ukªad trójsko±ny
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7. Metody eksperymentalne badania

struktury polimerów

7.1. Metody wykorzystuj¡ce rozpraszanie

promieniowania

7.7.1. Dyfrakcja rentgenowska

Dyfrakcja rentgenowska jest wci¡» podstawow¡ i najbardziej rozpowszechnion¡
metod¡ badania struktury atomowej i molekularnej materii skondensowanej. Znana
i udoskonalana od pocz¡tku XX wieku, istnieje obecnie w wielu odmianach i mo-
dy�kacjach. Poniewa» literatura dotycz¡ca tej metody jest bardzo bogata i ªatwo
dost¦pna, poni»ej zostan¡ bardzo skrótowo przedstawione jej �zyczne podstawy, na-
tomiast wi¦kszy nacisk zostanie poªo»ony na specy�k¦ dyfrakcji rentgenowskiej na
polimerach.

POSTAWY FIZYCZNE DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ

Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego przez krysztaª jest przykªadem
�zycznego zjawiska interferencji i dyfrakcji. Bardzo przydatnym poj¦ciem do opisu
tego zjawiska jest sie¢ odwrotna , która jest pewn¡ konstrukcj¡ my±low¡, umo»li-
wiaj¡c¡ peªny i prosty opis obrazu dyfrakcyjnego sieci rzeczywistej. Ka»dy punkt
(lub lepiej: wektor k) sieci odwrotnej odpowiada pewnej rodzinie równolegªych pªasz-
czyzn krystalogra�cznych w sieci rzeczywistej; dªugo±¢ wektora k jest zwi¡zana z
odlegªo±ci¡ pomi¦dzy tymi pªaszczyznami d równaniem

|k̄| = 2π
d

(7.1)

Nat¦»enie wi¡zki promieniowania X, odbitej od rodziny pªaszczyzn odpowiada-
j¡cej konkretnemu wektorowi k , mo»na otrzyma¢ dodaj¡c zaburzenia falowe pocho-
dz¡ce od poszczególnych atomów bazy w komórki elementarnej

I ∼ |F |2 (7.2)

gdzie F jest tzw. geometrycznym czynnikiem struktury , zde�niowanym wzorem

F (k̄) =
N∑
j=1

fjexp(ir̄jk̄j) (7.3)

gdzie j numeruje kolejne atomy bazy, f jest tzw. atomowym czynnikiem rozpra-
szania j-tego atomu, a r opisuje jego pozycje w komórce elementarnej. Wiadomo

47

BG A
GH



równie», »e F mo»e przyjmowa¢ niezerowe warto±ci jedynie dla tych wektorów sieci
odwrotnej, które speªniaj¡ warunek

k̄ = q̄ (7.4)

gdzie q jest tzw. wektorem falowym rozpraszania , zde�niowanym wzorem

q̄ =
4π sin θ

λ
(7.5)

w którym θ jest poªow¡ k¡ta ugi¦cia wi¡zki promieniowania o dªugo±ci fali λ.
Podstawiaj¡c zale»no±ci (7.1) i (7.5) do równania (7.4), otrzymuje si¦ dobrze

znany wzór Bragga

nλ = 2d sin θ (7.6)

w których n oznacza tzw. rz¡d ugi¦cia lub rz¡d re�eksu .
Najpowszechniej stosown¡ metod¡ badawcz¡, wykorzystuj¡c¡ dyfrakcj¦ rentge-

nowsk¡ do badania struktury krystalicznej materiaªów polikrystalicznych (a do taki
trzeba zliczy¢ nieorientowane polimery), jest tzw. metoda proszkowa lub meroda
Debye'a-Scherrera , najcz¦±ciej spotykana obecnie jako tzw. metoda dyfrakto-
metryczna . Urz¡dzenie badawcze wykorzystuj¡ce metody dyfraktometryczn¡ nosi
nazw¦ dyfraktometru ; schemat jego budowy jest przedstawiony na rysPomiar po-
lega na rejestracji nat¦»enia promieniowania X o okre±lonej dªugo±ci fali, ugi¦tego
na danej próbce, w funkcji k¡ta ugi¦cia 2θ. Przykªadowy wynik takiego pomiaru,
zwany dyfraktogramem lub rentgenogramem , pokazany jest na rys 7.1a. Maksi-
ma widoczne na tym wykresie nosz¡ nazw¦ re�eksów braggowskich ; ich poªo»enie
jest wyznaczone przez równanie Bragga, nat¦»enie za± mo»na obliczy¢ ze wzoru

I = I0HAPLDw|F|2N2 (7.7)

gdzie I0 � nat¦»enie wi¡zki pierwotnej, H � czynnik krotno±ci pªaszczyzny, A �
czynnik zwi¡zany z absorpcj¡, P � czynnik zwi¡zany z polaryzacj¡, L � tzw. czyn-
nik Lorentza, zwi¡zany z geometri¡ pomiaru, Dw � tzw. czynnik Debye'a-Wallera,
zwi¡zany z termicznym ruchem atomów, F � geometryczny czynnik strukturalny, N
� liczba komórek elementarnych.

Poszerzenie re�eksów braggowskich, widoczne na rys 7.1b, ma przyczyny dwo-
jakiego rodzaju. Pierwszy ich rodzaj to czynniki aparaturowe zwi¡zane z ograni-
czon¡ zdolno±ci¡ rozdzielcz¡ dyfraktometru, wynikaj¡c¡ z niedoskonaªej kolimacji i
niedoskonaªej monochromatyzacji wi¡zki pierwotnej i odbitej.

Drugi rodzaj to czynniki wewn¦trzne, zwi¡zane z badan¡ próbk¡. Zaliczy¢ do
nich mo»na tzw. znieksztaªcenia sieciowe (spowodowane ró»nego rodzaju defek-
tami strukturalnymi w próbce) orz sko«czone rozmiary obszarów krystalicznych.
Ten ostatni czynnik jest bardzo istotny dla dyfrakcji rentgenowskiej na polimerach,
gdzie rozmiary tych obszarów s¡ bardzo niewielkie. Opisany jest on tzw. wzorem
Scherrera

L =
kλ

B cos θ
(7.8)

gdzie L � ±rednia wielko±¢ obszaru krystalicznego w kierunku prostopadªym do pªasz-
czyzny powoduj¡cej dany re�eks, k � tzw. staªa Scherrera o warto±ci 0, 9÷ 1, 0; B �
poszerzenie maksimum w poªowie wysoko±ci (w radianach).
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Rys. 7.1 a) Schemat budowy dyfraktometru rentgenowskiego,
b) przykªadowy dyfraktogram rentgenowski

W praktyce podczas dyfrakcji na typowych próbkach polimerowych wszystkie
czynniki wpªywaj¡ce na poszerzenie re�eksu s¡ zdominowane prze ten ostatni, wy-
nikaj¡cy z rozmiarów obszarów krystalicznych. Mo»na wi¦c bezpo±rednio szacowa¢
te rozmiary, podstawiaj¡c wprost do wzoru Scherrera peªn¡ szeroko±¢ poªówkow¡
re�eksu.

Podsumowuj¡c, przedstawi¢ nale»y nast¦puj¡ce reguªy:

� z poªo»enia re�eksów braggowskich mo»na otrzyma¢ informacje o symetrii sieci
krystalicznej i rozmiarach komórki elementarnej;

� z nat¦»enia re�eksów mo»na otrzyma¢ informacje o pozycjach atomów w ko-
mórce elementarnej;

� z szeroko±ci re�eksów mo»na oszacowa¢ ±redni rozmiar obszarów krystalicz-
nych.

PRAKTYCZNE ASPEKTY DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ NA POLIME-
RACH

Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej do badania struktury polimerów ma swoj¡
specy�k¦, z któr¡ nale»y sobie zdawa¢ spraw. Przede wszystkim, jak ju» wspomniano,
bada próbka jest najcz¦±ciej ukªadem dwufazowym: istniej¡ w niej obszary z upo-
rz¡dkowaniem krystalicznym, rozmieszczone w matrycy amor�cznej. W zwi¡zku z
tym otrzymane rentgenogramy s¡ sum¡ trzech skªadowych: nat¦»enia rozproszonego
na obszarach krystalicznych, na obszarach amor�cznych, oraz tªa, które w przypadku
dyfrakcji na polimerach mo»e mie¢ szczególnie du»e nat¦»enie.

Mo»na przyj¡¢ wi¦c, »e nat¦»enie zmieszczone podczas dyfrakcji ma próbce po-
limerowej opisane jest wyra»eniem

I = IA + IB + IC (7.9)
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gdzie: IA � skªadowa amor�czna, IB � tªo, IC � skªadowa krystaliczna.
Skªadowa amor�czna niesie informacje o tzw. uporz¡dkowaniu bliskiego za-

si¦gu . Zagadnienie to b¦dzie omówione w nast¦pnym punkcie.
W skªad tªa wchodzi: rozpraszanie na wszelkiego rodzaju defektach (w tym na

stosunkowo szerokich granicach pomi¦dzy obszarami krystalicznymi i amor�cznymi),
nieelastyczne rozpraszanie Comptona (a w lekkich atomach, jaki dominuj¡ w poli-
merach, ma ono du»e znaczenie), rozpraszanie na pozostaªo±ciach rozpuszczalnika
i innych domieszkach lub zanieczyszczeniach, a tak»e normalnie wyst¦puj¡ce skªa-
dowe tªa: rozpraszanie na powietrzu, promieniowanie naturalne i kosmiczne, efekty
polichromatyczno±¢ i itd. Z dobrym przybli»eniem mo»na przyj¡¢, »e tªo w nat¦»eniu
rozproszonym na polimerze jest funkcj¡ staª¡ k¡ta 2θ.

Jak ju» wspomniano, szeroko±¢ re�eksu braggowskiego jest tym wi¦ksza, im
mniejsze s¡ ±rednie rozmiary obszarów krystalicznych. Poniewa» w polimerach obsza-
ry te s¡ na ogóª bardzo niewielkie, powoduje to znaczne poszerzenie tych re�eksów.
Je»eli kilka takich szerokich maksimów wyst¦puje blisko siebie, otrzymujemy jedno
bardzo szeroki maksimum, niczym nie ró»ni¡ce si¦ od maksimum pochodz¡cego od
skªadowej amor�cznej. Dodatkowa trudno±¢ polega na tym, »e cz¦sto w ekspery-
mencie dyfrakcyjnym otrzymujemy krzyw¡, w której wyst¦puje bardzo maªo dobrze
zde�niowanych re�eksów braggowskich (w skrajnych przypadkach nawet jeden). Po-
woduje to, »e klasyczne metody interpretacji dygraktogramu w celu otrzymania
struktury krystalicznej badanego materiaªu s¡ zupeªnie nieprzydatne; zwªaszcza je-
»eli stopie« krystaliczno±ci badanego polimeru jest niewielki, np. mniejszy ni» 20%.
Trzeba tak»e pami¦ta¢, »e komórka elementarna w polimerach mo»e zawiera¢ du»¡
liczb¦ atomów, np. kilkadziesi¡t lub wi¦cej. Wszystkie te czynniki sprawiaj¡, »e w
celu uzyskania wiarygodnych i u»ytecznych informacji strukturalnych interpretacja
wyników eksperymentu dyfrakcyjnego musi by¢ dokonana w oparciu o modelowanie
komputerowe. Procedura tego modelowania opiera si¦ na kilku etapach, w których
nale»y:

� przyj¡¢ kon�guracj¦ meru (gªównie dªugo±¢ wi¡za« i k¡ty mi¦dzy nimi);

� zaªo»y¢ konformacj¦ ªa«cucha;

� zaªo»y¢ model agregacji krystalicznej (symetria komórki, staªe sieci itd.);

� obliczy¢ poªo»enie wszystkich atomów w komórce;

� obliczy¢ nat¦»enie re�eksów braggowskich;

� uwzgl¦dni¢ poszerzenia re�eksów, ich nakladanie, oraz obliczy¢ teoretyczn¡
skªadow¡ krystaliczn¡ dyfraktogramu;

� porówna¢ z wynikiem eksperymentalnym;

� mody�kowa¢ model do uzyskania zadowalaj¡cej zgodno±ci.

Trzeba zdawa¢ sobie spraw¦, »e otrzymany model nigdy nie b¦dzie jednoznaczny.
Poniewa» liczba dopasowywanych jego parametrów znacznie przekracza liczb¦ para-
metrów krzywej eksperymentalnej, mo»na na ogóª otrzyma¢ co najmniej kilka ró»-
nych modeli, równie dobrze opisuj¡cych wynik pomiaru. Czasami te niejednoznacz-
no±ci mo»na ograniczy¢ badaj¡c ró»ne mody�kacje modelu i próbki, np. orientuj¡c
polimer, analizuj¡c ró»ne kon�guracje (np. zmieniaj¡c regioregularno±¢), wprowa-
dzaj¡c rozmaite grupy boczne itp. Skuteczne zastosowanie tej procedury umo»liwia
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peªn¡ interpretacj¦ dyfraktogramu, tzn. jego podziaª na skªadowe i identy�kacj¦
maksimów. Przykªadowy wynik otrzymany t¡ metod¡ pokazany jest na rys. 7.2a.

ANALIZA SK�ADOWEJ AMORFICZNEJ

W obszarach amor�cznych nie wyst¦puje uporz¡dkowanie dalekiego zasi¦gu, opi-
sywane symetri¡ translacyjn¡, lecz tzw. uporz¡dkowanie bliskiego zasi¦gu, opisywane
formalizmem funkcji korelacyjnych. Teoria ta sªu»y do opisu struktury zarówno cie-
czy, jak i amor�cznych ciaª staªych, np. szkieª klasycznych (ceramicznych), szkieª
metalicznych i szkieª organicznych. Mo»na j¡ równie» wykorzysta¢ do analizy upo-
rz¡dkowania bliskiego zasi¦gu w amor�cznych obszarach polimerów semikrystalicz-
nych.

W ogólnym przypadku, kiedy w badanym materiale wyst¦puje wi¦cej ni» jeden
rodzajów atomów o mniej wi¦cej równym udziale atomowym, formalizm ten jest do-
sy¢ skomplikowany, a eksperymentalna analiza bardzo trudna. Dlatego te» zostanie
opisany przypadek, kiedy zakªada si¦ z dobrym przybli»eniem, »e udziaª atomów jed-
nego rodzaju (dla polimerów zwykle w¦giel) jest dominuj¡cy, a wpªyw pozostaªych
atomów mo»na zaniedba¢.

Na podstawie przedstawionej wy»ej analizy rentgenogramu, mo»na otrzyma¢
skªadow¡ amor�czn¡ eksperymentalnej zale»no±ci nat¦»enia w funkcji k¡ta 2θ. Nale-
»y pami¦ta¢, »e chc¡c otrzyma¢ wiarygodne informacje o uporz¡dkowaniu bliskiego
zasi¦gu, trzeba zmierzy¢ t¦ zale»no±¢ w mo»liwie du»ym zakresie k¡ta 2θ (aby to
osi¡gn¡¢, w praktyce powinno si¦ stosowa¢ inna odmian¦ dyfrakcjometrii rentgenow-
skiej, tzw. metod¦ dyspersji energii ; jednak pewne u»yteczne informacje mo»na
uzyska¢ tak»e na podstawie zwykªej metody dyfrakcjometrycznej). Procedur¦ dal-
szego post¦powania przedstawiaj¡ poni»ej wymienione etapy, w których nale»y:

� przeliczy¢ funkcj¦ IA(2θ) na funkcj¦ w dziedzinie wektora falowego rozprasza-
nia (zgodnie z równaniem [7.5]);

� wprowadzi¢ poprawki na absorpcj¦ i polaryzacj¦;

� przeprowadzi¢ normalizacj¦ nat¦»enia, otrzymuj¡c funkcj¦ In(q);

� obliczy¢ tzw. czynnik strukturalny , zde�niowany wzorem

S(q) =
In(q)− (〈f 2(q)〉+ Iinc(q))

〈f(q)〉2
(7.10)

gdzie 〈f 2(q)〉 i 〈f(q)〉2 to odpowiednio ±redni kwadrat i kwadrat ±redniego
atomowego czynnika rozpraszania, In(q) za± jest nat¦»eniem promieniowania
rozproszonego nieelastycznie (wszystkie trzy funkcje mo»na odczyta¢ z odpo-
wiednich tablic);

� stosuj¡c transformat¦ Fouriera obliczy¢ tzw. dwucz¡stkow¡ funkcj¦ korelacyj-
n¡, zgodnie ze wzorem

g(r) = 1 +
1

2π2n0r

qmax∫
0

S(q)q sin(qr) dq (7.11)

gdzie n0 jest ±redni¡ koncentracj¡ atomow¡. Funkcja ta podaje korelacje poªo-
»e« atomów w postaci g¦sto±ci prawdopodobie«stwa znalezienia atomu w od-
legªo±ci r od o±rodka innego atomu, le»¡cego w pocz¡tku ukªadu wspóªrz¦d-
nych. Przykªadowy przebieg funkcji g(r) dla polimeru pokazany jest na rys
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7.2b. Informacje, jakie mo»na otrzyma¢ z takiej funkcji, s¡ nast¦puj¡ce: ±red-
nie odlegªo±ci atomowe do najbli»szych i nast¦pnych s¡siadów, oraz liczby tych
s¡siadów (czyli tzw. liczby koordynacyjne). T¦ drug¡ informacj¦ uzyskuje si¦
licz¡c pole powierzchni pod maksimami tzw. radialnej funkcji dystrybu-
cyjnej , zde�niowanej wzorem

RDF = g(r)4πr2n0 (7.12)

W przypadku polimerów nale»y pami¦ta¢ o tym, »e istniej¡ dwie skªadowe otrzy-
manej funkcji korelacyjnej. Pierwsza z nich opisuje korelacje atomów nale»¡cych
do jednej makrocz¡steczki (tzw. korelacje intramolekularne , czyli wewn¡trz-
cz¡steczkowe), druga za± informuje o korelacjach atomów z s¡siednich makro-
cz¡steczek, czyli korelacja intermolekularych (b¡d¹ mi¦dzycz¡steczkowych).
Rozró»nienie tych dwóch skªadowych mo»e czasami stanowi¢ pewien problem, cho¢
pierwszy typ korelacji jest dosy¢ prosty do przewidzenia na podstawie kon�guracji
meru.

Rys. 7.2 a) Przykªad interpretacji dyfraktogramu rentgenowskiego otrzymanego
dlo polimeru. Kóªka � wynik pomiaru, linie ci¡gªe � maksimum krysta-
liczne, linie przerywane � skªadowa amor�czna, liczby podaj¡ce wska¹niki

Millera re�eksów krystalicznych; zaznaczono równie» nat¦»enia tªa,
b) przykªadowy przebieg dwucz¡stkowej funkcji korelacyjnej g(r) dla po-

limeru
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7.7.2. Niskok¡towe rozpraszanie promieniowania rentgenow-
skiego (SAXS)

Idea metody SAXS (z ang. Small Angle X-Ray Scattering) jest bardzo prosta:
mierzy si¦ nat¦»enie w¡sko skolimowanej, monochromatycznej wi¡zki promieniowa-
nia X, po przej±ciu przez badan¡ próbk¦, ugi¦tej pod niewielkim k¡tem. Metoda
sªu»y do badania struktury obiektów o rozmiarach z zakresu ok. 1÷ 500 nm. Gªów-
na trudno±¢ eksperymentalna polega na konieczno±ci pomiaru nat¦»enia ugi¦tego
w kierunku bardzo bliskim wi¡zki pierwotnej, nieugi¦tej. Po drugie, nat¦»enie to
zmienia si¦ dla zakresu badanych k¡tów (tj. na ogóª od kilku min. do kilku stopni)
o kilka rz¦dów wielko±ci, co powoduje okre±lone, bardzo wysokie wymagania stawia-
ne ukªadom detekcyjnym, a tak»e kolimacyjnym w aparaturze. Po trzecie, obróbka
wyników jest bardzo »mudna i trudna, m.in. z powodu konieczno±ci uwzgl¦dniania
licznych poprawek, np. kolimacyjnych. Wszystkie te czynniki sprawiaj, »e metoda
SAXS jest uprawiana z powodzeniem jedynie w nielicznych, wiod¡cych o±rodkach
naukowych, pomimo faktu, »e jest podstawow¡, strukturaln¡ metod¡ badawcz¡ w tej
skali obiektów.

Kluczow¡ cech¡ tej metody jest czuªo±¢ na obszary o ró»nej g¦sto±ci elektro-
nowej. Bada si¦ ni¡ zatem takie obiekty, jak: wydzielenie, wytr¡canie, mikropory
oraz makrocz¡steczki i ich ugrupowania. Metoda SAXS umo»liwia okre±lenie: ±red-
nich rozmiarów i przybli»onych ksztaªtów modelowych obszarów rozpraszaj¡cych,
a tak»e ich wzajemne uporz¡dkowanie, o ile takie istniej.

Na ogóª wyniki pomiaru metod¡ SAXS przedstawiaj¡ si¦ w postaci zale»no±ci
nat¦»enia rozproszonego w funkcji wektora falowego rozproszenia, zde�niowanego
równaniem (7.5). W przypadku polimerów funkcja ta (po odj¦ciu tªa, np. rozprasza-
niu na powietrzu) mo»e mie¢ trzy skªadowe:

1. tzw. �czyst¡� skªadow¡ SAXS, która zostaªa omówiona powy»ej;

2. tzw. re�eksy wielkiego okresu , pochodz¡ce od uporz¡dkowania lameli kry-
stalicznych;

3. zwykªe re�eksy braggowskie, odpowiadaj¡ce du»ym odlegªo±ciom mi¦dzypªasz-
czyznowym.

Typowy przebieg �czystej� krzywej SAXS (w sytuacji, kiedy mo»na pomin¡¢
efekty interferencji pomi¦dzy obiektami rozpraszaj¡cymi) jest pokazany na rys 7.3.

W swoim pocz¡tkowym fragmencie, krzywa do±wiadczalna mo»e by¢ opisana
tzw. przybli»eniem Guiniera , zgodnie z którym I(q) mo»e by¢ aproksymowane
równaniem

I(q) ≈ exp[−q2R2G/3] (7.13)

a wi¦c funkcj¡ Gaussa. Parametr RG nosi nazw¦ promienia Guiniera i niesie in-
formacj¦ o ±rednich rozmiarach obiektów rozpraszaj¡cych w próbce. W przypadku
polimerów b¦d¡ to najcz¦±ciej ±rednie rozmiary obszarów krystalicznych, a wi¦c mi-
celi lub lameli. Promie« Guiniera najlepiej odczyta¢ z tzw. diagramu Guiniera ,
na którym przedstawia si¦ zale»no±¢ logarytmu nat¦»enia w funkcji kwadratu wek-
tora falowego rozpraszania. Na diagramie taki promie« Guiniera jest wyznaczany
przez k¡t nachylenia pocz¡tkowego, prostoliniowego fragmentu wykresu. Im lepiej
ksztaªt obszarów rozpraszaj¡cych mo»e by¢ opisany modelowym ksztaªtem kulistym,
a granice tych obszarów s¡ lepiej zde�niowane, tym dªu»szym jest ten fragment pro-
stoliniowy.
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Rys. 7.3 Przykªadowy przebieg krzywej SAXS, podaj¡cej zale»no±¢ nat¦»enia roz-
proszonego promieniowania rentgenowskiego w funkcji wektora falowego

rozproszenia

Z kolei ko«cowy fragment krzywej SAXS jest dobrze opisany tzw. przybli»eniem
Poroda , danym zale»no±ci¡

I(q) ≈ q−4 (7.14)

Wykªadnik równy minus cztery dotyczy tego przypadku, kiedy dominuj¡cym
ksztaªtem modelowym obszarów rozpraszaj¡cych jest wªa±nie ksztaªt kulisty. Je»eli
obszary rozpraszaj¡ce mo»na przybli»y¢ ksztaªtem wªóknistym (obszary jednowy-
miarowe) lub ksztaªtem pªytkowym (obszary dwuwymiarowe), stosuje si¦ inne wa-
rianty przybli»enia Poroda. Umo»liwia to uzyskanie informacji o ksztaªcie obszarów
rozpraszaj¡cych.

Jeszcze jedn¡ informacj¡, mo»liw¡ do uzyskania z krzywej SAXS, szczególnie
atrakcyjn¡ dla bada« polimerowych, jest analiza fraktalna . Fraktale s¡ to obiekty
matematyczne o niecaªkowitym wymiarze przestrzennym, stosowane w wielu dziedzi-
nach �zyki i innych nauk do opisu obiektów o bardzo zªo»onej strukturze. Rozró»nia
si¦ dwa podstawowe rodzaje fraktali: masowe i powierzchniowe . Podstawowym
parametrem fraktalu jest jego wymiar, czyli tzw.wymiar fraktalny . W przypadku
rozpraszania promieniowania X na fraktalach mo»na pokaza¢, »e krzywa SAXS mo»e
by¢ przedstawiona równaniem

I(q) ≈ q−α (7.15)

gdzie α jest parametrem wyra»aj¡cym si¦ poprzez wymiar fraktalny w ró»ny sposób
zale»ny od rodzaju fraktal. W badaniach polimerowych analiza fraktalna umo»liwia
np. uzyskanie informacji o strukturze powierzchni obszarów krystalicznych.

Jak wspomniano, je»eli w polimerze wyst¦puje wzajemne uporz¡dkowanie lameli
krystalicznych, na krzywej SAXS pojawiaj¡ si¦ re�eksy wielkiego okresu. Sytuacja
taka jest pokazana schematycznie na rys 7.4a. Tak dzieje si¦ w przypadku, kiedy
próbka jest nieorientowana, tzn. �bryle s¡ rozªo»one izotopowo. Je»eli jednak pewne
kierunki s¡ uprzywilejowane, tzn. wprowadzona zostanie orientacja �bryli (a wi¦c i
lameli), sytuacja si¦ zmieni i rozkªad nat¦»enia na dwuwymiarowym obrazie dyfrak-
cyjnym pozwala uzyska¢ informacje o teksturze i mikromorfologii próbki (patrz rys.
7.4b).

Ilo±ciowy opis zjawisk dotycz¡cych orientowania si¦ lameli krystalicznych pod
wpªywem ró»nych odksztaªce«, którym poddaje si¦ próbki polimerowe, jest mo»liwe
dzi¦ki zastosowaniu nowoczesnej, lecz trudnej metody niskok¡towych �gur bie-
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Rys. 7.4 a) Mechanizm powstawania re�eksów wielkiego okresu (RWO); przykªa-
dowy dwuwymiarowy obraz SAXS dla próbki izotopowej; przykªadowy

przebieg krzywej SAXS zawieraj¡cej RWO
b) przykªadowe dwuwymiarowe obrazy SAXS dla próbek anizotropowych

o ró»nych rozkªadach orientacji lameli krystalicznych

gunowych . Jest to mody�kacja znanej w �zyce metali metody �gur biegunowych,
zastosowana nie do rozkªadu re�eksów braggowskich, lecz do rozkªadu re�eksów wiel-
kiego okresu. Figura biegunowa SAXS podaje rozkªad nat¦»enia dla poszczególnych
orientacji lameli, tzn. umo»liwia opis rozkªadu przestrzennego tych orientacji, czyli
tekstur¦ polimeru. Ma to podstawowe znaczenie w badaniach korelacji wªa±ciwo-
±ci mikroskopowych (strukturalnych) i makroskopowych (np. wytrzymaªo±ciowych)
orientowanych próbek polimerowych.

7.7.3. Niskok¡towe rozpraszanie neutronów

Niskok¡towe rozpraszanie neutronów (SANS) od strony teoretycznej opisywa-
ne jest podobnym formalizmem, jak metoda SAXS. Jednak mo»liwo±¢ tej metody
w badaniach polimerów s¡ w ró»nych aspektach znacznie bogatsze ni» rozpraszanie
promieniowania X. Podstawowym zastosowaniem metody SANS w nauce o polime-
rach jest badanie konformacji w stanie staªym, a tak»e struktury granic obszarów
krystalicznych i ich geometrii, oraz badanie struktur kopolimerów i mieszanek po-
limerowych. W szczególno±ci dla szkieª organicznych lub g¦stych roztworów poli-
merowych metoda SANS umo»liwia pomiar zale»no±ci ±rednia odlegªo±ci¡ ko«ców
makrocz¡steczki a jej mas¡, a wi¦c zale»no±ci modelu kª¦bka przypadkowego wraz
z modelem bª¡dzenia przypadkowego, o czym byªa mowa w poprzednim rozdziale.
Poza tym mo»na bada¢ struktury tworzone przez lamele krystaliczne, podobnie jak
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przy stosowaniu metody SAXS, lecz z wi¦ksz¡ dokªadno±ci¡ i bardziej szczegóªowo.
Geometria pomiaru jest zbli»ona do metody SAXS, lecz rozpraszanie neutronów

mo»na mierzy¢ na spektrometrach neutronowych, zainstalowanych przy badawczych
reaktorach j¡drowych. S¡ to ogromne, bogato wyposa»one w ró»nego rodzaju apa-
ratur¦ wspomagaj¡c¡ (np. selektory pr¦dko±ci, aparatur¦ pró»niow¡) urz¡dzenia,
w których dªugo±¢ toru neutronów dochodzi do 100 m. W Europie badania poli-
merów metod¡ SANS s¡ szczególnie rozwini¦te w dwóch o±rodkach: w Instytucie
von Lauego-Langevina w Grenoble (Francja) oraz przy reaktorze w Laboratorium
Ris∅ w Roskilde (Dania).Obecnie w badaniach metod¡ SANS stosuje si¦ wyª¡cznie
dwuwymiarowe ukªady detekcyjne, umo»liwiaj¡ce jednoczesn¡ rejestracj¦ wszystkich
neutronów rozproszonych po przej±ciu przez próbk¦ w badanym zakresie k¡towym.
Informacja uzyskana tym sposobem jest znacznie bogatsza, a czas jej zbierania zde-
cydowanie krótszy.

W zastosowaniach do bada« polimerowych metoda SANS umo»liwia badanie
obiektów o rozmiarach w zakresie 1 ÷ 100 nm, o ile zastosuje si¦ tzw. neutrony
chªodne, o dªugo±ci fali rz¦du co najmniej 0, 5 nm.

Na zako«czenie nale»y doda¢, »e w przypadku badania struktury polimerów wy-
st¦puj¡ du»e problemy z zastosowaniem innej metody neutronogra�cznej, tzn. dy-
frakcji neutronowej, która jest z powodzeniem wykorzystywana do bada« struktu-
ralnych materii skondensowanej. Wi¡»e si¦ to z du»¡ na ogóª zawarto±ci¡ wodoru
w polimerach; wodór (tzn. izotop 1H) za± ma bardzo du»y przekrój czynny na rozpra-
szanie niekoherentne w stosunku do przekroju czynnego na rozpraszanie koherentne.
Z tego powodu sygnaª u»yteczny w wi¡zce neutronów rozproszonej na próbce polime-
rowej, zawieraj¡cej du»o wodoru, jest zdominowany przez skªadow¡ niekoherentn¡,
która nie niesie »adnych informacji strukturalnych. Pewnym wyj±ciem z sytuacji
jest stosowanie podstawienia deuteru, który ma stosunek przekrojów czynnych bar-
dzo korzystny; niemniej stosowanie próbek zdeuterowanych nie zawsze jest mo»liwe,
natomiast zawsze bardzo kosztowne.

7.7.4. Wykorzystanie promieniowania synchrotronowego do ba-
da« struktury polimerów

Promieniowanie synchrotronowe (SR) jest promieniowaniem elektromagnetycz-
nym emitowanym przez ªadunki (zwªaszcza elektrony) o energiach relatywistycz-
nych, poruszaj¡cych si¦ po zakrzywionych torach. Podstawowym ¹ródªem takiego
promieniowania s¡ akceleratory, zwane synchrotronami, w których elektrony s¡ przy-
spieszane po cyklicznych torach. Promieniowane synchrotronowe charakteryzuje si¦
przede wszystkim niezwykle du»ym nat¦»eniem, rz¦du 1015 fotonów/s/mm2/mrad2,
a tak»e doskonaª¡ kolimacj¦ w pªaszczy¹nie orbity elektronów. Promieniowanie to
jest emitowane w szerokim zakresie widma, od twardego promieniowania rentgenow-
skiego (o dªugo±ci fali rz¦du 0, 01 nm) do promieniowania podczerwonego, o dªugo±ci
fali rz¦du 1 µm. Zastosowanie SR w badaniach polimerów polega przede wszystkim
na jego wykorzystaniu jako ¹ródªa promieniowania rentgenowskiego o bardzo du»ym
nat¦»eniu przy zachowaniu doskonaªej kolimacji i monochromatyzacji, co znakomicie
uªatwia prowadzenie eksperymentów.

Podstawowe mo»liwo±ci, jakie daje stosowanie SR w badaniach polimerów:

� równoczesne prowadzenie bada« metod¡ dyfrakcji rentgenowskiej i SAXS, przy
jednoczesnym stosowaniu metod analizy termicznej, np. DTA;

� mo»liwo±¢ dokonywania bada« w czasie rzeczywistym (np. procesów krystali-
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zacji, topnienia i innych przej±¢ fazowych, separacji faz); obecnie praktykuje
si¦ zbieranie peªnych, dwuwymiarowych obrazów dyfrakcyjnych i SAXS rów-
nocze±nie, co 40 ms;

� ªatwo±¢ badania bardzo maªych próbek (np. o ±rednicy rz¦du 0, 1 mm).

W Europie istnieje kilka o±rodków synchrotronowych, w których prowadzi si¦
badania w dziedzinie nauki o polimerach; jako wiod¡ce nale»y wymieni¢ HASY-
LAB w Hamburgu (Niemcy), Laboratorium Synchrotronowe w Daresbury (Wielka
Brytania) oraz ESRF w Grenoble (Francja).

Wydaje si¦, »e w zwi¡zku z rozwojem nowych o±rodków synchrotronowych za-
równo w Europie, jak i na caªym ±wiecie, coraz wi¦cej bada« prowadzi¢ si¦ b¦dzie
z wykorzystaniem SR, co umo»liwi otrzymanie nowych i bardzo interesuj¡cych wy-
ników dotycz¡cych struktur materiaªów polimerowych.

7.2. Zastosowanie magnetycznego rezonansu

j¡drowego (NMR)

Zjawisko NMR jest podstaw¡ jednej z najwa»niejszych we wspóªczesnej nauce
metod spektroskopowych, istniej¡cych w wielu odmianach i zastosowaniach. Polega
ona na rezonansowej absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez j¡dra
atomowe, których poziomy energetyczne zostaªy rozszczepione silnym, zewn¦trznym
polem magnetycznym. Wykorzystuje si¦ tu takie j¡dra, które maj¡ niezerowy, wªa-
sny moment magnetyczny (spin). W badaniach polimerów s¡ to najcz¦±ciej j¡dra 1H
oraz 13C. Pomiary przeprowadza si¦ sposób nast¦puj¡cy: badan¡ próbk¦ umieszcza
si¦ w staªym, silnym polu magnetycznym o indukcji rz¦du kilku (lub w nowszych
przyrz¡dach kilkunastu) tesli; nast¦pnie mierzy si¦ absorpcj¦ promieniowania elek-
tromagnetycznego z zakresu cz¦stotliwo±ci radiowych kilkudziesi¦ciu lub kilkuset
megaherców) i znajduje warunek, w którym absorpcja osi¡ga maksimum rezonan-
sowe. Warunek ten mo»na zapisa¢ w postaci

∆E = hν = 2µB (7.16)

gdzie: ∆E � odlegªo±¢ pomi¦dzy rozszczepionymi poziomami energetycznymi, hν �
energia pochªoni¦tego fotonu, µ � moment magnetyczny j¡dra, B � indukcja przyªo-
»onego pola. W praktyce do warunku rezonansu dochodzi si¦ przy staªej cz¦stotliwo-
±ci promieniowania elektromagnetycznego, natomiast stosuje si¦ niewielkie zmiany
indukcji pola B (tak zwane przemiatanie pola).

Kluczowy punkt zastosowania spektroskopii NMR w badaniach strukturalnych
polega na tym, »e poªo»enie maksimum absorpcji w konkretnym przypadku zale»y
od lokalnego pola w miejscu j¡dra, a wi¦c od otoczenia atomu.

Wszystkie przykªady wyników NMR omówione dalej w tym rozdziale dotycz¡
rezonansu na protonach.

Podstawow¡ wielko±ci¡, jak¡ mierzy si¦ w spektroskopii NMR, jest tzw. przesu-
ni¦cie chemiczne . Dla rezonansu na j¡drach 1H przyj¦ty jest jako wzorzec zwi¡zek
tetrametylosilan (TMS) o wzorze (CH3)4Si, które absorbuje przy najwy»szym po-
lu (w stosunku do swobodnego protonu). Poªo»enie jego rezonansu przyjmuje si¦ za
zero skali, przesuni¦cie za± chemiczne de�niuje si¦ nast¦puj¡co:

δ = (B −B0)/B0· 106 (7.17)

gdzie: B � pole w poªo»eniu rezonansu, B0 � pole wzorca. Jak wida¢, przesuni¦cie
chemiczne wyra»ane jest w ppm (czyli � jeden na milion�).
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Jako wynik eksperymentu w spektroskopii NMR otrzymuje si¦ tzw. widmo
NMR, które podaje absorpcj¦ w próbce w funkcji przesuni¦cia chemicznego. Ka»de
widmo NMR mo»na scharakteryzowa¢ podaj¡c nast¦puj¡ce jego cechy:

a) liczb¦ linii i ich nat¦»enie,

b) poªo»enie linii,

c) rozszczepienie linii (czyli tzw. struktur¦ nadsubteln¡).

Ka»da z tych cech niesie typowe dla siebie informacje:

ad a). Podstawowa zale»no±¢ jest nast¦puj¡ca: liczba linii jest równa liczbie grup
protonów równocennych strukturalnie, nat¦»enie za± linii jest proporcjo-
nalne do liczby protonów danej grupy;

ad b). Poªo»enie linii zale»y od geometrii otoczenia j¡dra; zale»no±ci te s¡ dost¦p-
ne w odpowiednich tablicach; przykªadowe warto±ci podaje tabela 7.1

Tabela 7.1

rodzaje grupy chemicznej przesuni¦cie chemiczne δ[ppm]
−CH3 1, 0÷ 2, 0
−CH2− 1, 2÷ 2, 2

= C− CH3 1, 5÷ 2, 5
= CH− 2, 0÷ 2, 8

C6H6 (pier±cie«) 6, 5÷ 9, 0

Zale»no±ci te mo»na pokaza¢ na prostym przykªadzie zwi¡zku o nazwie
para-tert-butylotoluen o nast¦puj¡cej strukturze chemicznej:

Jak wida¢, w sytuacji tej istniej¡ trzy grupy protonów o ró»nych otocze-
niach: w grupie metylowej przy atomie w¦gla, w grupie metylowej przy
pier±cieniu i w samym pier±cieniu (w pier±cieniu wyst¦puj¡ dwa rodzaje
nierównocennych protonów, jednak ich linie w widmie NMR maj¡ niemal
to samo poªo»enie). Logiczne jest zatem, »e widmo NMR dla tego zwi¡z-
ku wygl¡da tak, jak na rys 7.5. Wida¢ wyra¹nie, »e jednoznacznie mo»na
przypisa¢ poszczególne linie kolejnym grupom protonów (zgodnie z dany-
mi powy»szej tabeli), wzgl¦dne za± nat¦»enie linii jest proporcjonalne do
liczby protonów w danej grupie.
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Rys. 7.5 Schemat widma NMR dla para-tert-butylotoluenu. Podane s¡ wzgl¦dne
amplitudy linii widmowych (proporcjonalne do liczby równocennych pro-
tonów) oraz ich poªo»enie. Linia a pochodzi od protonów przy przej±ciu,
linia b od protonów w grupie metylowej przy pier±cieniu, za± linia c od

protonów w grupach metylowych przy atomie w¦gla

ad c). Struktura nadsubtelna linii widma NMR, polega na ich rozszczepieniu na
zespoªy w¡skich linii zwanych multipletami , jest wynikiem sprz¦»enia
spinowo-spinowego. Zjawisko to powstaje wskutek magnetycznego oddzia-
ªywania protonów przekazywanego mi¦dzy grupami funkcyjnymi poprzez
elektrony walencyjne wi¡za« chemicznych. Odlegªo±¢ pomi¦dzy liniami w
multiplecie s¡ jednakowe i nosz¡ nazw¦ staªej sprz¦»enia , liczba za± li-
nii w multiplecie jest o jeden wi¦ksza ni» liczba równocennych protonów,
sprz¦»onych z danym protonem. Wzgl¦dne nat¦»enie linii w multiplecie
zale»y od ich liczby zgodnie z zale»no±ci¡ opisan¡ trójk¡tem Pascala.

Wszystkie te zale»no±ci ilustruje poni»szy przykªad. Zwi¡zek zwnay etanolem ,
o nast¦puj¡cej strukturze chemicznej:

CH3 −CH2 −OH

posiada trzy rodzaje nierównocennych protonów. Jego widmo NMR uzyskane przy
niskiej zdolno±ci rozdzielczej, a zatem nie wykazuj¡ce struktury nadsubtelnej, jest
pokazane na rys 7.6a. Przy zastosowaniu wysokiej rozdzielczo±ci otrzymuje si¦ wid-
mo jak na rys 7.6b. Linia pochodz¡ca od protonów z grup CH2 jest rozszczepiona na
cztery linie, gdy» protony te oddziaªywuj¡ z trzema protonami z grup CH3; linia za±
pochodz¡ca od protonów z grup CH3 jest rozszczepiona na trzy linie, gdy» protony
te oddziaªywuj¡ z dwoma protonami z grup CH2.
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Rys. 7.6 Schematy dwóch widm NMR dla etanolu:
a) uzyskane przy niskiej zdolno±ci rozdzielczej,
b) uzyskane przy wysokiej zdolno±ci rozdzielczej

Widma NMR otrzymywane dla polimerów nie ró»ni¡ si¦ specjalnie od widm
otrzymanych dla odpowiadaj¡cych im zwi¡zków maªocz¡steczkowych. Jedynie du»a
lepko±¢ roztworów polimerów powoduje wi¦ksze poszerzenie linii widmowych z uwagi
na mniejsz¡ ruchliwo±¢ cz¡steczek. Zastosowanie NMR do badania polimerów zosta-
nie zilustrowane przykªadem. Opisany wcze±niej poli(metakrylan metylu) (PMMA)
mo»e wyst¦powa¢ w dwóch regioregularnych odmianach stereochemicznych: izoak-
tycznej i syndioaktycznej, które schematycznie s¡ pokazane poni»ej:

60

BG A
GH



Jak ªatwo spostrzec, w syndiotaktycznym PMMA wszystkie protony przyª¡czone
do ªa«cucha gªównego maj¡ jednakowe otoczenie (pomi¦dzy grupami R i CH3), a
w PMMA izotaktycznym protony wyst¦puj¡ w dwóch ró»nych otoczeniach: pomi¦-
dzy dwiema grupami R oraz pomi¦dzy dwiema grupami CH3. Dlatego te» widma
NMR obu odmian stereochemicznych tego polimeru ró»ni¡ si¦ wyra¹nie, co zostaªo
pokazane na 7.7.

Mo»liwo±¢ zastosowa« spektroskopii NMR w nauce o polimerach s¡ bardzo sze-
rokie. Oprócz bada« taktyczno±ci, zilustrowanych powy»szym przykªadem, mog¡
sªu»y¢ do: okre±lania kon�guracji, izomerii przestrzennej i rotacyjnej, defektów kon-
formacyjnych, rozkªadu sekwencji w kopolimerach, identy�kacji grup funkcyjnych,
badania regionalno±ci, a tak»e zjawisk, jak: sieciowanie, szczepienie, rozgaª¦zianie
itp. Obecnie spektroskopia NMR jest jednym z najpot¦»niejszych narz¦dzi sªu»¡-
cych do bada« struktury polimerów.

Powy»sze uwagi odnosiªy si¦ do zastosowania metody NMR do badania roztwo-
rów polimerów. Nale»y jeszcze doda¢, »e metod¦ te mo»na wykorzystywa¢ równie»
w badaniach próbek (tak»e polimerów) w stanie staªym. Z uwagi jednak na ma-
gnetyczne oddziaªywania dipolowe pomi¦dzy momentami magnetycznymi w staªej
próbce, które co najmniej rz¡d wielko±ci przewy»szaj¡ wszystkie inne w niej od-
dziaªywania, b¦d¡ce ¹ródªem informacji o symetrii lokalnej i kon�guracji atomowej,
widmo NMR dla staªej próbki zawiera bardzo szerokie sygnaªy pozbawione informa-
cji strukturalnych. Te niekorzystne efekty mo»na cz¦±ciowo wyeliminowa¢ stosuj¡c
jeden z dwóch sposobów: metod¦ szybkiego obrotu próbki wokóª tzw. k¡ta magicz-
nego (metoda MASS NMR) lub impulsow¡ spektrometri¦ NMR. Idea obu tych
metod polega na uzale»nieniu szkodliwych (z tego punktu widzenia) oddziaªywa«
dipolowych od czasu, a nast¦pnie ich u±rednieniu.
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Rys. 7.7 Schematy dwóch widm NMR dla PMMA:
a) uzyskane dla próbki syntezowej metod¡ wolnorodnikow¡, charaktery-
styczne dla polimeru syndiotaktycznego. Linia a pochodzi od protonów
w grupie metylowej przy atomie tlenu, linia b od protonów z ªa«cucha
gªównego, linia c od protonów w grupach metylowych przy atomie w¦gla,
b) uzyskanie dla próbki syntezowanej metod¡ anionow¡, charakterystycz-
ne dla polimeru izotaktycznego. Rozszczepienie linii b na dwie linie b' i b�
±wiadczy o dwóch ró»nych otoczeniach protonów w ªa«cuchu gªównym

7.3. Skaningowa mikroskopia tunelowa (STM)

i mikroskopia siª atomowych (AFM)

Zarówno skaningowa mikroskopia tunelowa, jak i b¦d¡ca jej mody�kacj¡ mikro-
skopia siª atomowych s¡ przykªadami nowoczesnych metod badania struktury po-
wierzchni ciaª staªych w skali atomowej. W metodach tych wykorzystuje si¦ zjawisko
pr¡du tunelowego pªyn¡cego pomi¦dzy powierzchni¡ badanej próbki a ostrzem prze-
suwaj¡cym si¦ na t¡ powierzchni¡ w odlegªo±ci rz¦du 1 nm. Ostrze jest przesuwane
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za pomoc¡ odpowiednich uchwytów piezoelektrycznych w ten sposób, »e utrzymy-
wana jest staªa warto±¢ nat¦»enia pr¡du tunelowania; poniewa» wielko±¢ ta jest silnie
(eksponencjalnie) zale»na od odlegªo±ci pomi¦dzy ostrzem a powierzchni¡, poªo»enie
ostrza odwzorowuje w trakcie przesuwu ksztaªt badanej powierzchni. Wielokrotne
skanowanie powierzchni, pasek po pasku, umo»liwia otrzymanie obrazu struktury
badanej powierzchni z wyj¡tkow¡ zdolno±ci¡ rozdzielcz¡, rz¦du co najmniej 0, 05
nm w kierunku badanej powierzchni i 0, 01 nm w kierunku do niej prostopadªym.
Dzi¦ki takiej zdolno±ci rozdzielczej mo»na uzyska¢ obrazy pojedynczych atomów i
cz¡steczek wraz z ich wzajemnym uporz¡dkowaniem na powierzchni próbki. Jako±¢
otrzymanego obrazu zale»y od wielu czynników, przede wszystkim od jako±ci ostrza,
które powinno by¢ szczególnie precyzyjnie przygotowane. W obecnych mody�ka-
cjach metody mo»na dokonywa¢ pomiarów nie tylko w pró»ni, ale równie» w gazach,
a nawet w cieczach.

Technika metody AFM jest podobna, z tym »e mierzy si¦ siª¦ oddziaªywania
pomi¦dzy atomami ostrza i próbki. Dzi¦ki temu próbka nie musi by¢ przewodz¡ca.

Zastosowanie obu metod w nauce o polimerach umo»liwia badanie m.in.: struktu-
ry monowarstw polimerowych, defektów powierzchniowych, wzrostu epitaksjalnego,
a tak»e obserwacj¦ zmian struktury powierzchni polimeru pod wpªywem tempera-
tury, odksztaªcenia lub promieniowania jonizuj¡cego.
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8. Przykªadowe metody oznaczania

stopnia krystaliczno±ci polimerów

8.1. Uwagi wst¦pne

Stopie« krystaliczno±ci polimeru w stanie staªym jest zde�niowany jako stosunek
sumy obj¦to±ci Vk obszarów krystalicznych (czyli obj¦to±ci fazy krystalicznej) do
caªkowitej obj¦to±ci polimeru V

x =
Vk
V

(8.1)

Poniewa» �zycznie i mechanicznie wªa±ciwo±ci polimerów silnie zale»¡ od para-
metru x, jego znajomo±¢ dla badanych próbek ma bardzo du»e znaczenie. Dlatego
te» powstaªo wiele metod eksperymentalnych pomiaru stopnia krystaliczno±ci po-
limerów. S¡ one oparte na ró»nych technikach badawczych. Ka»da z tych metod
wykorzystuje ró»ne wªa±ciwo±ci �zyczne krystalicznego stanu materii. W rezultacie,
badaj¡c dan¡ próbk¦ ró»nymi metodami, otrzymuje si¦ wyniki liczbowe ró»ni¡ce
si¦ czasami do±¢ znacznie. Dlatego te» miarodajne jest porównanie ich dla ró»nych
próbek wtedy, kiedy wyniki te otrzymano takimi samymi metodami.

Wszystkie metody stosowane do pomiaru stopnia krystaliczno±ci mo»na podzieli¢
na dwie grupy:metody wzgl¦dne , które wymagaj¡ stosowania wzorców (caªkowicie
krystalicznych i/lub caªkowicie amor�cznych), oraz metody bezwzgl¦dne , które
takich wzorców nie potrzebuj¡. Z oczywistych wzgl¦dów druga grupa jest bardziej
popularna, cho¢ wyniki uzyskane tymi metodami s¡ mnie pewne.

Spo±ród wielu istniej¡cych metod eksperymentalnego oznaczania stopnia kry-
staliczno±ci polimerów opisano poni»ej te, które s¡ szczególnie proste w stosowaniu
i najcz¦±ciej wykorzystywane.

8.2. Metody dyfraktometryczne

Dyfraktometryczne metody oznaczania stopnia krystaliczno±ci s¡ oparte na za-
ªo»eniu, »e jest mo»liwe rozseparowanie nat¦»enia promieniowania ugi¦tego na ob-
szarach krystalicznych i amor�cznych w badanej próbce. Metody wzgl¦dne polegaj¡
na porównaniu dyfraktogramu otrzymanego dla badanej próbki z dyfraktogramami
otrzymanymi dla wzorców. Poniewa» praktycznie wzorce takie nie zawsze s¡ do-
st¦pne, cz¦±ciej stosuje si¦ metody bezwzgl¦dne, w których stopie« krystaliczno±ci
wynika ze stosunku caªkowitego nat¦»enia maksimów krystalicznych do caªkowitego
nat¦»enia peªnego dyfraktogramu.
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METODA HINDELEHA-JOHNSONA

Jest to najprostsza z wy»ej opisanych metod; mo»na j¡ stosowa¢ do oszacowania
stopnia krystaliczno±ci danej próbki bez porównywania jej dyfraktogramu z jakimi-
kolwiek wzorcami. Procedura polega na numerycznej aproksymacji dyfraktogramu
do±wiadczalnego za pomoc¡ funkcji w postaci:

I =
n∑
i=1

Ci +B (8.2)

gdzie Ci oznacza funkcj¦ analityczn¡, np. typu Gaussa. Ka»da funkcja reprezentuje
jedno maksimum krystaliczne, a suma ich daje peªn¡ skªadow¡ krystaliczn¡ rozpro-
szonego nat¦»enia. B oznacza pozostaªe skªadowe nat¦»enia, czyli ª¡cznie skªado-
w¡ amor�czn¡ i wszystkie skªadowe tªa. Stopie« krystaliczno±ci jest obliczany jako
stosunek powierzchni pod maksimami krystalicznymi do caªkowitej do caªkowitej
powierzchni pod dyfraktogramem.

W przypadku polimerów o niewielkim stopniu krystaliczno±ci mog¡ pojawi¢
si¦ problemy z rozró»nieniem pomi¦dzy maksimami krystalicznymi i amor�czny-
mi (patrz rozdziaª 7.1.). W takich sytuacjach wynik mo»e by¢ obarczony du»ym
bª¦dem; dzi¦ki zastosowaniu modelowania komputerowego mo»na ten bª¡d zmniej-
szy¢, zwªaszcza, gdy uda si¦ rozseparowa¢ funkcj¦ B na skªadow¡ amor�czn¡ i tªo.
Wówczas bª¡d otrzymanego wska¹nika krystaliczno±ci x nie powinien przekracza¢
dwóch � trzech punktów procentowych; np. za wiarygodny mo»na uzna¢ wynik typu:
x = 15± 2%.

METODA WVC

Nazwa tej metody, zwanej równie» korelacyjn¡ , pochodzi od nazwiska jej twór-
ców: Wakelin, Virgim, Crystal. Jest to bardzo praktyczna metoda, daj¡ca wyniki
o du»ym stopniu pewno±ci, wymaga jednak stosowania kilku próbek danego poli-
meru o ró»nym stopniu krystaliczno±ci (»adna z nich jednak nie musi by¢ caªkowi-
cie amor�czna lub caªkowicie krystaliczna, a wi¦c nie ma potrzeby wykorzystania
wzorców). Po otrzymaniu dyfraktogramów dla posiadanych próbek nale»y wybra¢
spo±ród nich dwie: najmniej i najbardziej krystaliczn¡, nat¦»enia za± ich dyfrakto-
gramów oznaczy¢ odpowiednio jako Ia i Ik. Zaªó»my nast¦pnie, »e dla wszystkich
pozostaªych próbek, o po±rednim stopniu krystaliczno±ci, zachodzi zwi¡zek

In = xIk + (1− x)Ia (8.3)

gdzie In oznacza nat¦»enie dyfraktogramu n-tej próbki. Z zale»no±ci tej ªatwo wyli-
czy¢ wska¹nik krystaliczno±ci x

x =
In − Ia
Ik − Ia

(8.4)

Dla próbki o poszukiwanym wska¹niku krystaliczno±ci nale»y sporz¡dzi¢ dia-
gram, w którym zaznacza si¦ dla ka»dego punktu pomiarowego dyfraktometru (tzw.
dla ka»dej warto±ci k¡ta 2θ): na osi odci¦tych warto±ci Ik − Ia, za± na osi rz¦dnych
warto±ci In − Ia.
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Rys. 8.1 Przykªad diagramu do metody WVC oznaczanie stopnia krystaliczno±ci
polimeru. Kóªka oznaczaj¡ punkty otrzymane z do±wiadczalnego dyfrak-
togramu. Wspóªczynnik kierunkowy prostej regresji tych punktów podaje

wska¹nik krystaliczno±ci

Przykªadem takiego diagramu jest pokazany na rys. 8.1. Metod¡ regresji liniowej
znajduje si¦ wspóªczynnik liniowy otrzymanego wykresu, który wprost jest równy
poszukiwanemu wska¹nikowi krystaliczno±ci

x = tg α (8.5)

Wynik otrzymany t¡ metod¡ cz¦sto okre±lony jest jako korelacyjny wska¹-
nik krystaliczno±ci i uwa»a si¦ go za bardzo wiarygodny. Wielk¡ zalet¡ metody
WVC jest to, »e wykorzystuje si¦ w niej wielko±ci wzgl¦dne, tzn. dzi¦ki wyst¦powa-
niu ró»nic w liczniku i mianowniku wyra»enia na x omija si¦ wszelkie problemy ze
wszystkimi skªadowymi tªa dyfraktogramów.

8.3. Zastosowanie metod SAXS

Jak opisano w rozdziale 7, metoda niskok¡towego rozpraszanie promieniowania
rentgenowskiego (SAXS), stosowana do badania polimerów, umo»liwia uzyskanie in-
formacji o strukturze i wzajemnym uporz¡dkowaniu obszarów krystalicznych. Je»eli
w próbce wyst¦puj¡ ukªady lamelarne (tzn. na krzywej SAXS pojawia si¦ re�eks wiel-
kiego okresu), mo»na obliczy¢ tzw. funkcj¦ korelacyjn¡ γ(r), opisuj¡c¡ u±rednione
otoczenie widziane z dowolnie wybranego punktu odniesienia, przybieraj¡c warto±ci
maksymalne w takich odlegªo±ciach r od tego punktu, w których jest najwi¦ksze
prawdopodobie«stwo znalezienia tej samej fazy, co w punkcie odniesienia (jest to
ten sam formalizm, co w de�niowaniu dwucz¡stkowej funkcji korelacyjnej stosowa-
nej w opisie atomowego uporz¡dkowania bliskiego zasi¦gu wyst¦puj¡cego w fazach
amor�cznych). Podstawowe informacje mo»liwe do uzyskania z eksperymentalnej
funkcji korelacyjnej γ(r) to: wilki okres, grubo±¢ obszarów krystalicznych, grubo±¢
obszarów przej±ciowych pomi¦dzy faz¡ krystaliczn¡ a amor�czn¡, oraz tzw. nisko-
k¡towy stopie« krystaliczno±ci . Typowy przebieg eksperymentalnej funkcji γ(r)
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otrzymanej dla ukªadu lalelarnego jest pokazany na rys. 8.2. Niskok¡towy stopie«
krystaliczno±ci Φ jest zwi¡zany z minimaln¡ warto±ci¡ funkcji γ(r) nast¦puj¡cymi
relacjami:

γmin(r) = −Φ/(1−Φ) dla Φ < 0, 5 (8.6)

γmin(r) = −(1−Φ)/Φ dla Φ > 0, 5 (8.7)

Rys. 8.2 Przykªadowy przebieg funkcji korelacyjnej γ(r) obliczonej z eksperymen-
talnej krzywej SAXS. Zaznaczono wielki okres L oraz minimaln¡ warto±¢

funkcji γ(r) : γmin

Nale»y zauwa»y¢, »e na ogóª niskok¡towy stopie« krystaliczno±ci Φ jest nieco
mniejszy, ni» otrzymany dla tej samej próbki za pomoc¡ innych metod, np. dyfrak-
tometrycznej. Wydaje si¦, »e jest to spowodowane faktem wyst¦powania obszarów
przej±ciowych pomi¦dzy faz¡ krystaliczn¡ i amor�czn¡; o ile inne metody na ogóª
�widz¡� ±rodkowe cz¦±ci tego obszaru, w metodzie SAXS za obszar krystaliczny na-
le»y uzna¢ przestrze« pomi¦dzy wewn¦trznymi powierzchniami lameli krystalicznej.

8.4. Zastosowanie spektometrii w podczerwieni

Spektrometria w przestrzeni (IR), technika badaj¡ca drgania atomów i cz¡ste-
czek, staªa si¦ jedn¡ z podstawowych metod badania struktury cz¡steczek i oddzia-
ªywa« mi¦dzycz¡steczkowych. Widmo absorpcyjne w podczerwieni, odzwierciedla-
j¡ce ukªad poziomów oscylacyjnych w makrocz¡steczce, jest podstaw¡ identy�kacji
makrocz¡steczek i grup funkcyjnych. Poniewa» na ukªad poziomów oscylacyjnych
wywiera wpªyw najbli»sze otoczenie makrocz¡steczki, spektrometria IR znalazªa za-
stosowanie równie» do oznaczania stopnia krystaliczno±ci polimerów.

Jak zwykle, poprzez widmo absorpcyjne nale»y rozumie¢ zale»no±¢ pomi¦dzy
intensywno±ci¡ absorpcji promieniowania (w tym przypadku ±wiatªo o dªugo±ci fali
le»¡cych w przedziale 2, 5 ÷ 25 µm a dªugo±ci¡ fali lub wielko±ci¡ z ni¡ zwi¡zan¡,
np. cz¦sto±ci¡ lub liczb¡ falow¡. Intensywno±¢ pasma absorpcyjnego, czyli danego
maksimum widma, jest proporcjonalna do nat¦»enia promieniowania o danej energii,
pochªoni¦tego przez próbk¦. Podstawow¡ wielko±ci¡ jest absorpcja , zde�niowana
jako

A = log(I0/I) (8.8)
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gdzie I0, I oznaczaj¡ odpowiednio nat¦»enie promieniowania padaj¡cego i przepusz-
czonego dla danej cz¦sto±ci ν.

Rys. 8.3 Zale»no±¢ absorpcji od obj¦to±ci wªa±ciwej dla polietylenu, dla pasma kry-
stalicznego i amor�cznego. X - stopie« krystaliczno±ci

Charakterystyka drga« w makrocz¡steczce opisana widmem absorpcyjnym wy-
nika przede wszystki z jej wªasnej symetrii, a tak»e z symetrii jej otoczenia. Oddzia-
ªywania s¡siednich ªa«cuchów zmieniaj¡ symetri¦ ªa«cucha izolowanego i drgania
nieaktywne w makrocz¡steczce izolowanej daj¡ pasma w widmie IR, zwane pasma-
mi krystalicznymi . Z kolei oddziaªywania mi¦dzycz¡steczkowe obni»aj¡ symetri¦
ªa«cucha izolowanego prowadz¡ równie» do wyst¡pienia w widmie pasm charakte-
rystycznych dla stanu amor�cznego, tzn. pasm amor�cznych. Poniewa» absorbancja
dla obu tych typów pasm jest proporcjonalna do uªamka obj¦to±ciowego odpowied-
nich faz, umo»liwia to znalezienie stopnia krystaliczno±ci badanego polimeru. Dla
szeregu polimerów stwierdzono do±wiadczalnie liniow¡ zale»no±¢ mi¦dzy absorpcj¡
i obj¦to±ci¡ wªa±ciw¡ dla pasm amor�cznych i krystalicznych. Na rys. 8.3 zale»-
no±¢ ta zostaªa zilustrowana na przykªadzie polietylenu. Korzystaj¡c z podobnych
wykresów, mo»na wyznaczy¢ stopie« krystaliczno±ci, mierz¡c intensywno±¢ pasm
absorpcyjnych i grubo±¢ próbki.

8.5. Zastosowanie analizy termicznej

Analiza termiczna jest obecnie bardzo popularnym zespoªem metod przezna-
czonych do bada« termicznych wªa±ciwo±ci polimerów. Dwie podstawowe odmiany
analizy termicznej to ró»nicowa analiza termiczna (DTA) oraz kalorymetria
skaningowa (DSC). Niw wchodz¡c w szczegóªy obu metod mo»na stwierdzi¢, »e
w wyniku pomiaru otrzymuje si¦ tzw. krzyw¡ termiczn¡ , podaj¡c zale»no±¢ tem-
peratury próbki (dla metody DTA) lub strumienia energii doprowadzanej do próbki
(dla metody DSC) do temperatury odniesienia podczas grzania, ew. chªodzenia prób-
ki. Typowy przebieg krzywej DSC ilustruj¡cej topnienie polimeru pokazany jest na
rys 8.4.
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Rys. 8.4 Typowa krzywa DSC ilustruj¡ca topnienie polimeru

Pole powierzchni pod maksimum krzywej termicznej jest miar¡ entalpii topnienia
∆Hm, poªo»enie za± tego maksimum informuje o temperaturze topnienia polimeru.
Je»eli mamy do czynienia z polimerem cz¦±ciowo krystalicznym (o stopniu krysta-
liczno±ci x), to w temperaturze wyj±ciowej T1 jego entalpia wyra»a wzór

H1 = xHc1 + (1− x)Ha1 (8.9)

gdzie: Hc1 i Ha1 oznaczaj¡ odpowiednio entalpi¦ cz¦±ci krystalicznej i amor�cznej.
Po stopieniu polimeru istnieje w temperaturze T2 tylko faza amor�czna (ciekªa), jej
entalpia wynosi Ha2. A zatem zmiana entalpii polimeru w przedziale temperatur
T2 − T1 wynosi

∆H = H2 −H1 = (Ha2 −Ha1) + x(−Hc1 +Ha1) (8.10)

= ∆Ha + x∆H0m

gdzie: ∆Ha � zmiana entalpii cz¦±ci amor�cznej podczas ogrzewania, ∆Hm0 � ental-
pia topnienia polimeru caªkowicie krystalicznego. Z równania tego mo»na wyliczy¢
stopie« krystaliczno±ci x

x =
∆H − ∆Ha

∆H0m
=

∆Hm
∆H0m

(8.11)

Mierz¡c zatem entalpi¦ topnienia polimeru ∆Hm mo»na znale¹¢ jego stopie« kry-
staliczno±ci przy zaªo»eniu, »e znane jest ciepªo topnienia ∆H0m polimeru caªkowicie
krystalicznego. Wielko±¢ ta nie jest bezpo±rednio mierzalna, tote» dla wielu polime-
rów jej warto±ci nie s¡ znane b¡d¹ obarczone s¡ du»ym bª¦dem. Dlatego w praktyce
cz¦±ciej wyznacza si¦ tzw. wzgl¦dny stopie« krystaliczno±ci , w którym wyko-
rzystuje si¦ pomiar wykonany dla próbki o maksymalnym dost¦pnym stopniu kry-
staliczno±ci, traktuj¡c j¡ jako wzorzec.

Na ogóª mo»na zaobserwowa¢ dobr¡ zgodno±¢ pomi¦dzy warto±ciami stopnia
krystaliczno±ci otrzymanymi metod¡ DSC a innymi metodami, zwªaszcza dyfrakto-
metrycznymi.
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9. Termiczne i mechaniczne wªa±ciwo±ci

polimerów

9.1. Stany �zyczne polimeru w fazie

skondensowanej

Polimery w stanie staªym wykazuj¡ skrajne ró»ne wªa±ciwo±ci �zyczne. Aby so-
bie to u±wiadomi¢, wystarczy rozwa»y¢ trzy nast¦puj¡ce przykªady: pªytka z pleksji,
która podczas próby wyginania p¦ka i kruszy si¦; gumowa ta±ma, któr¡ mo»na roz-
ci¡gn¡¢, zwi¦kszaj¡c jej dªugo±¢ nawet kilkakrotnie; wreszcie kawaªek niewulkanizo-
wanego kauczuku, który da si¦ ksztaªtowa¢ jak plastelin¦. Wida¢ wi¦c, »e polimery
w fazie staªej mog¡ wyst¦powa¢ w nast¦puj¡cych stanach �zycznych:

� w stanie szklistym , w którym polimery s¡ sztywne i kruche;

� w stanie elastycznym (spr¦»ystym), w którym polimery wykazuj¡ mo»li-
wo±¢ du»ej, odwracalnej deformacji (a wi¦c bardzo maªy moduª Younga);

� w stanie plastycznego pªyni¦cia , w którym polimery ulegaj¡ trwaªej de-
formacji pod dziaªaniem siª zewn¦trznych.

Co wi¦cej, zmieniaj¡c temperatur¦ danego polimeru mo»na przeprowadzi¢ (na
ogóª w sposób odwracalny) z jednego stanu w drugi. Mo»na to pokaza¢ dla trzech
powy»szych przykªadów za pomoc¡ nast¦puj¡cych prostych do±wiadcze«: pªytk¦ z
pleksji, po jej ogrzaniu do temperatury np. 100◦C, mo»na swobodnie wygina¢, ta
sama pªytka po ogrzaniu do ok. 25◦C staje si¦ mi¦kka i plastycznie odksztaªcalna.
Ta±ma gumowa po ogrzaniu do temperatury ok. 200◦C pod wpªywem przyªo»onej
siªy rozci¡ga si¦ nieodwracalnie i ªatwo mo»e si¦ zerwa¢; ta sama ta±ma, po schªo-
dzeniu do temperatury ciekªego azotu (tj. 77 K), staje si¦ sztywna i krucha, mo»na
j¡ potªuc uderzeniem mªotka.

Trzeba jednak zauwa»y¢, »e nie wszystkie polimery wyst¦puj¡ w trzech opisa-
nych stanach �zycznych. Np. duroplasty o wysokim stopniu trwaªego usieciowania
wykazuj¡ stan szklisty w peªnym zakresie temperatury, a» do temperatury rozkªadu.
Z kolei dla termoplastów o wysokim stopniu krystaliczno±ci zachodz¡ wszystkie opi-
sane wy»ej przej±cia temperaturowe, za± stan plastycznego pªyni¦cia przy dalszym
ogrzewaniu podlega odwracalnemu topnieniu do fazy ciekªej. Okazuje si¦, »e istnieje
drugi, niezale»ny od poprzedniego system klasy�kacji stanów �zycznych polimeru,
w którym decyduj¡cym kryterium jest stopie« usieciowania.
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Zgodnie z tym systemem polimery w stanie staªym mog¡ by¢:

� tworzywem szklistym ,

� tworzywem kauczukopodobnym ,

� tworzywem wªóknotwórczym .

O tym, do której klasy zalicza si¦ dany polimer, czyli o jego wªasno±ciach me-
chanicznych, oprócz stopnia usieciowania decyduj¡: gi¦tko±¢ jego makrocz¡steczek,
wielko±¢ i charakter oddziaªywa« mi¦dzycz¡steczkowych oraz stopie« stereoregu-
larno±ci ªa«cucha. Oczywi±cie wszystkie te czynniki wpªywaj¡ równie» na stopie«
krystaliczno±ci polimeru.

Na rys. 9.1 przedstawiono schematycznie oba systemy klasy�kacji stanów �zycz-
nych polimerów. Diagram ten nale»y rozumie¢ nast¦puj¡co: stopie« usieciowania
polimeru oraz pozostaªe wy»ej wymienione czynniki decyduj¡ o rodzaju tworzywa,
z jakim mamy do czynienia.

Rys. 9.1 Schemat ilustruj¡cy mo»liwe stany �zyczne polimeru w zale»no±ci od ich
stopnia krystaliczno±ci lub usieciowania, oraz temperatury. Zaznaczono
równie» mo»liwe przej±cia pomi¦dzy staniami. Tg � temperatura szklenia,
Tp � temperatura przej±cia w stan plastycznego pªyni¦cia, Tm � tempera-

tura topnienia, Tr � temperatura termicznego rozpadu
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Na osi pionowej mo»na zobaczy¢, jakie przemiany termiczne wyst¦puj¡ dla dane-
go tworzywa. Np. termoplasty, czyli polimery o najmniejszym stopniu usieciowania
i najwi¦kszym stopniu krystaliczno±ci, s¡ tworzywami wªóknotwórczymi i podczas
ogrzewania wykazuj¡ kolejno:

� przej±cie szkliste (temperatura T g), które zostanie opisane dokªadniej
w nast¦pnym podrozdziale,

� przej±cie w stan plastycznego pªyni¦cia (temperatura T p),

� topnienie (temperatura T m),

� rozpad termiczny (temperatura T r).

Z wyj¡tkiem ostatniej wszystkie te przemiany s¡ odwracalne, co równie» zazna-
czono na diagramie.

Innym przykªadem s¡ elastomery, które s¡ cz¦±ciowo usieciowane i maj¡ mniejszy
stopnie« krystaliczno±ci. Te tworzywa nie topi¡ si¦, lecz podczas podgrzewania w
stanie plastycznym ulegaj¡ rozkªadowi termicznemu. Z kolei duroplasty, o bardzo
du»ym stopniu usieciowania, s¡ w stanie szklistym w peªnym zakresie temperatur,
jak to wspomniano wy»ej.

9.2. Charakterystyka przej±cia szklistego

Przej±cie szkliste, zachodz¡ce w temperaturze oznaczonej Tg i zwan¡ temperatu-
r¡ zeszklenia , jest charakterystyczn¡ cech¡ fazy amor�cznej wszystkich polimerów.
Poniewa», jak wiadomo, wszystkie w zasadzie polimery w stanie staªym wykazuj¡
obecno±¢ takiej fazy, znajomo±¢ temperatury zeszklenia dla danego polimeru ma klu-
czowe znaczenie dla jego przetwórstwa i zastosowa«. Wynika to z faktu, »e polimer
ma zupeªnie inne wªa±ciwo±ci �zyczne w stanie szklistym i w stanie elastycznym, czyli
poni»ej i powy»ej temperatury Tg. Te wªa±ciwo±ci to np.: wspóªczynnik rozszerzalno-
±ci termicznej, moduª Young, ciepªo wªa±ciwe, wspóªczynnik zaªamania ±wiatªa lub
wªa±ciwo±ci elektryczne. Wszystkie tego typu wªasno±ci zale»¡ od stopnia swobody
ruchów cz¡steczkowych w danym tworzywie polimerowym i ka»d¡ z nich mo»na u»y¢
do oznaczenia temperatury zeszklenia.

Przej±cie szkliste jest przemian¡ fazow¡ drugiego rodzaju, a nie pierwszego, jak
np. topnienie. Ró»nic¦ pomi¦dzy nimi wida¢ wyra¹nie na rys. 9.2, na którym przed-
stawiono schematycznie zale»no±¢ wzgl¦dnej obj¦to±ci dwóch próbek kauczukowych
(caªkowicie amor�cznej i cz¦±ciowo krystalicznej) od temperatury. Przemiana szkli-
sta zaznacza si¦ jedynie jako zmiana nachylenia wykresu, czyli wspóªczynnika roz-
szerzalno±ci termicznej, w punkcie za± topnienia zachodzi skok obj¦to±ciowy próbki
(±ci±le bior¡c � jej fazy krystalicznej).

Opis mikroskopowy przemiany szklistej opiera si¦ na dynamice makromolekuª i
ich fragmentów; nie jest to w »adnym znaczeniu przemiana strukturalna. Podczas
ogrzewania polimeru w temperaturze Tg rotacja cz¡steczkowa wokóª wi¡za« poje-
dynczych staje si¦ nagle znacznie ªatwiejsza. O ile w stanie szklistym nie wyst¦puj¡
drgania molekularne o wi¦kszej skali, a jedynie drgania pojedynczych atomów wo-
kóª ich poªo»e« równowagi, to powy»ej przej±cia pojawiaj¡ si¦ ruchy oscylacyjne i
rotacyjne wi¦kszych fragmentów makromolekuª. Prowadzi to do pojawienia si¦ wªa-
±ciwo±ci spr¦»ystych, typowych dla tworzyw kauczukopodobnych.

Warto±¢ temperatury zeszklenia zale»y od wielu czynników, z których najwa»niej-
sze to: obecno±¢ grup roboczych, gi¦tko±¢ ªa«cucha gªównego, stopie« usieciowania,
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Rys. 9.2 Wykres zale»no±ci obj¦to±ci wzgl¦dnej dwóch próbek kauczukowych od
temperatury. Krzywa ci¡gªa � polimer amor�czny, krzywa kropkowana �
polimer cz¦±ciowo krystaliczny, Tg � temperatura zeszklenia, Tm � tempe-

ratura topnienia

rodzaj oddziaªywa« mi¦dzycz¡steczkowych itp. Poniewa» od tych samych czynników
zale»y warto±¢ temperatury topnienia fazy krystalicznej polimeru, dla wi¦kszo±ci po-
limerów istnieje do±wiadczalnie potwierdzona korelacja pomi¦dzy warto±ciami obu
temperatur

Tg = (0, 66± 0, 04)Tm

gdzie obie temperatury wyra»one s¡ w kelwinach.
Istnieje kilka metod eksperymentalnych, sªu»¡cych do oznaczania temperatury

zeszklenia. Najcz¦±ciej w praktyce wykorzystuje si¦: klasyczn¡ analiz¦ termiczn¡
(DSC lub DTA), pomiar moduªu Younga, pomiar dylatometryczny (czyli pomiar
wspóªczynnika rozszerzalno±ci termicznej) oraz szereg tzw. metod relaksacyjnych,
np. dynamiczn¡ mechaniczn¡ analiz¦ termiczn¡ (DMTA) lub dielektryczn¡
analiz¦ termiczn¡ (DETA), w których wykrywa si¦ zmiany w charakterystyce
ruchu cz¡steczkowego. Np. w metodzie DMTA próbk¦ poddaje si¦ dziaªaniu sinuso-
idalnego napr¦»enia, co powoduje odpowiednie odksztaªcenie tworzywa. W rezultacie
pomiaru otrzymuje si¦ tzw. zespolony moduª dynamiczny , przy czym temperatu-
rowa zale»no±¢ argumentu tego moduªu wykazuje ostre maksimum w temperaturze
zeszklenia, co pozwala j¡ ªatwo i pewnie odczyta¢.

9.3. Charakterystyka stanu elastycznego

O ile stan plastycznego pªyni¦cia polimerów nie wyró»nia si¦ niczym szczególnie
od odpowiadaj¡cego mu stanu substancji maªocz¡steczkowych, o tyle stan elastyczny
polimerów wykazuje specjalne, bardzo ciekawe wªasno±ci, na które warto zwróci¢
uwag¦ (podobnie jak stan szklisty polimerów, który zostaª opisany uprzednio).

Zarówno odksztaªcenie spr¦»yste polimerów, jak i substancji maªocz¡steczko-
wych jest caªkowicie odwracalne; mówimy wtedy o spr¦»ysto±ci postaci. Siªa przy-
wracaj¡ca pierwotny ksztaªt, powstaje przy izotermicznym rozci¡ganiu, jest opisana
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podstawowymi zale»no±ciami termodynamicznymi i dana równaniem

F =
(
∂U

∂L

)
T

− T
(
∂S

∂L

)
T

(9.1)

gdzie: U oznacza energi¦ wewn¦trzn¡, L � dªugo±¢ próbki, S � entropi¦, a T �
temperatur¦.

Przywracaj¡ca pierwotny ksztaªt siªa spr¦»ysta powstaje wi¦c kosztem zmia-
ny energii wewn¦trznej i zmiany entropii. W praktyce jednak mamy do czynienia
z dwoma skrajnymi przypadkami. W przypadku substancji maªocz¡steczkowej (kry-
stalicznej lub amor�cznej) entropia nie ulega zmianie podczas deformacji (drugi
skªadnik powy»szego wzoru znika); jak pokazuje do±wiadczenie, zmieniaj¡ si¦ odle-
gªo±ci pomi¦dzy atomami i cz¡steczkami, a tym samym obj¦to±¢ próbki i jej energia
wewn¦trzna. Tak wi¦c w przypadku substancji maªocz¡steczkowych powstaj¡ca siªa
spr¦»ysta zwi¡zana jest ze zmian¡ energii wewn¦trznej.

Drugi skrajny przypadek stanowi deformacja polimerów; z do±wiadcze« wynika,
»e ich obj¦to±¢ podczas deformacji pozostaje staªa, nie zmienia si¦ wi¦c i energia we-
wn¦trzna ukªadu (pierwszy skªadnik we wzorze znika). Mechanizm deformacji jest
w tym przypadku zwi¡zany ze zmian¡ konformacji makrocz¡steczek; ulegaj¡ one
rozkurczeniu, pochodz¡c ze stanu bardziej prawdopodobnego (statystycznie skª¦bio-
nego) do stanu mniej prawdopodobnego, rozci¡gni¦tego. Powstaj¡ca siªa spr¦»ysta
zwi¡zana jest wi¦c ze zmian¡ entropii. Zjawisko to nosi nazw¦ spr¦»ysto±ci entro-
powej .

Omawiane efekty ªatwo jest potwierdzi¢ do±wiadczalnie: w procesie spr¦»ystej
deformacji substancji maªocz¡steczkowej rozci¡gana próbka pochªania ciepªo (w pro-
cesie adiabatycznym ozi¦bia si¦), natomiast przy ±ciskaniu wydziela ciepªo (ogrzewa
si¦). Podczas spr¦»ystej deformacji polimerów obserwujemy zupeªnie inne efekty:
ta±ma kauczukowa ogrzewa si¦ przy adiabatycznym rozci¡ganiu.

9.4. Wytrzymaªo±¢ mechaniczna polimerów

Próbki ciaª staªych, w tym równie» polimerów, mo»na odksztaªca¢ na ró»ne spo-
soby, w±ród których rozci¡ganie mo»e posªu»y¢ jako przykªad zilustrowania ich wªa-
±ciwo±ci mechanicznych. Jak opisano wy»ej, wªa±ciwo±ci te bardzo silnie zale»¡ od
stanu �zycznego, w jakim znajduje si¦ odksztaªcana próbka. Zjawisko towarzysz¡ce
rozci¡ganiu polimeru maj¡ pewne specy�czne cechy charakterystyczne dla odksztaª-
cania tworzyw maªocz¡steczkowych, w±ród których nale»y wymieni¢ np. istnienie
temperatury zeszklenia, która decyduj¡co wpªywa na zachowanie si¦ polimeru pod-
czas deformacji, oraz istnienie silnej anizotropii jego wªa±ciwo±ci mechanicznych,
wynikaj¡ce z mo»liwej orientacji makromolekuª.

Wielko±ci �zyczne, powszechnie stosowane do opisu procesu rozci¡gania, to: na-
pr¦»enie, podaj¡ce siª¦ dziaªaj¡c¡ na jednostk¦ powierzchni przekroju (mierzone
w paskalach) i odksztaªcenie (wielko±¢ bezwymiarowa), de�niowane jako wzgl¦dne
wydªu»enie próbki w stosunku do dªugo±ci pocz¡tkowej.

W zakresie spr¦»ysto±ci, czyli w takim zakresie odksztaªce«, przy których przy
ust¡pieniu siªy rozci¡gaj¡cej ciaªa powracaj¡ do poprzedniego ksztaªtu, sªuszne jest
prawo Hooke'a , zgodnie z którym napr¦»enie wewn¦trzne jest proporcjonalne do
powoduj¡cego go odksztaªcenia. Wspóªczynnik proporcjonalno±ci nosi nazw¦ mo-
duªu Younga i jest podstawow¡ staª¡ materiaªow¡, charakteryzuj¡c¡ wªa±ciwo±ci
mechaniczne materiaªu.
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Podstawowym sposobem zilustrowania zachowania si¦ tworzywa podczas rozci¡-
gania jest podanie podanie wykresu napr¦»enia w funkcji odksztaªcenia. Zgodnie
z prawem Hooke'a pocz¡tkowy fragment takiego wykresu jest na ogóª lini¡ prost¡.
Po przekroczeniu zakresu spr¦»ysto±ci dalsze odksztaªcenie prowadzi do trwaªej de-
formacji (tzw. zakres plastyczno±ci), a wreszcie do zerwania materiaªu. Wielko±¢
napr¦»enia, przy którym tworzywo ulega zerwaniu, nosi nazw¦ wytrzymaªo±ci na
zerwanie i jest kolejn¡ wa»n¡ staª¡ materiaªow¡.

W bardziej szczegóªowym opisie nale»y uwzgl¦dni¢ dwa rodzaje zniszczenia prób-
ki przy jej zerwaniu:

1. zniszczenie kruche , podczas którego tworzywo ulega nagªemu zerwaniu przy
stosunkowo niewielkim odksztaªceniu;

2. zniszczenie ci¡gliwe , podczas którego przed zniszczeniem nast¦puje znaczne
odksztaªcenie próbki w postaci przew¦»enia.

Oba rodzaje zniszczenia tworzywa podczas rozci¡gania si¦ zilustrowane na
rys. 9.3a i b w postaci odpowiednich wykresów napr¦»enia w funkcji odksztaªcenia;
wykres pierwszy mo»e opisywa¢ zachowanie zarówno kruchego tworzywa maªocz¡-
steczkowego, jak i polimeru poni»ej temperatury zeszklenia lub silnie usieciowanego.
Wykres drugi, na którym mo»na zaobserwowa¢ charakterystyczne pªyni¦cie tworzy-
wa przed jego zniszczeniem, jest typowym dla plastycznych materiaªów maªocz¡-
steczkowych.

Podczas dªugotrwaªego rozci¡gania polimerów powy»ej zakresu spr¦»ysto±ci ob-
serwuje si¦ jeszcze inny rodzaj zachowania odksztaªcanej próbki; jest on zilustrowany
na rys. 9.3c. W takim przypadku w obszarze plastyczno±ci polimer wytwarza w pew-
nym miejscu charakterystyczn¡ szyjk¦. Podczas dalszego rozci¡gania strefa szyjki
wydªu»a si¦ tak dªugo, a» caªa próbka zostanie rozci¡gni¦ta do nowego ksztaªtu o
powierzchni przekroju równej powierzchni przekroju pocz¡tkowej strefy szyjki. Po
zako«czeniu rozci¡gania próbka jest mocniejsza ni» podczas wydªu»enia si¦ szyjki, co
powoduje charakterystyczne dla tworzyw polimerowych zakrzywienie ku górze ko«ca
krzywej na wykresie napr¦»enie � odksztaªcenie. Powodem tego wzrostu wytrzyma-
ªo±ci jest reorientacja makrocz¡steczek polimeru, które w miar¦ rozci¡gania próbki
ustawiaj¡ si¦ równolegle do kierunku napr¦»enia. To wgi¦cie ku górze jest kolejn¡
wªa±ciwo±ci¡ odró»niaj¡c¡ zachowanie si¦ polimerów podczas deformacji od zachowa-
nia si¦ tworzyw maªocz¡steczkowych; mo»na je zaobserwowa¢ równie» w przypadku
braku zakresu tworzenia si¦ szyjki, np. przy rozci¡ganiu wulkanizowanego kauczuku.
Typowy wykres ilustruje ten przypadek pokazany jest na rys 9.3d.
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Rys. 9.3 Przykªadowe wykresy napr¦»enia w funkcji odksztaªce«, ilustruj¡ce ró»ne
mechanizmy zjawisk prowadz¡cych do zerwania badanych próbek:

a) zniszczenie kruche (przebieg typowy dla zwykªego tworzywa maªocz¡-
steczkowego lub polimeru w stanie szklistym),

b) zniszczenie kruche (przebieg typowy dla plastycznych materiaªów ma-
ªocz¡steczkowych),

c) zniszczenie ci¡gliwe, zwi¡zane z procesami tworzenia si¦ szyjki (zazna-
czonego strzaªk¡),

d) wzrost wytrzymaªo±ci tworzywa przed zerwaniem, wynikaj¡cy z re-
orientacji makromolekuª

Oprócz temperatury podstawowym parametrem decyduj¡cym o zachowaniu sie
polimerów podczas odksztaªcenia jest ich stopie« krystaliczno±ci; im jest on wi¦kszy,
tym dªu»szy mo»e by¢ zakres tworzenia si¦ szyjki, a wi¦c i wi¦ksza wytrzymaªo±¢
materiaªu na zerwanie.
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10. Dodatki mody�kuj¡ce wªa±ciwo±ci

polimerów

Wi¦kszo±¢ praktycznie stosowanych tworzyw sztucznych zawiera oprócz polimeru
skªadniki dodatkowe, które sªu»¡ poprawie jego wªa±ciwo±ci u»ytkowych. W rozdzia-
le niniejszym zostan¡ krótko przedstawione rodzaje i przykªady tych dodatków.

NAPE�NIACZE I NO�NIKI

Napeªniacze nadaj¡ tworzywu wysok¡ wytrzymaªo±¢ mechaniczn¡, du»¡ odpor-
no±¢ ciepln¡, wysoki lub niski wspóªczynnik tarcia, rozszerzalno±ci liniowej albo
cieplnego przewodnictwa. Do najcz¦±ciej stosowanych napeªniaczy nieorganicznych
nale»¡: w¦glan wapnia, talk, glinokrzemiany, mika, szkªo, gra�t, proszki metali. Po-
wszechnie u»ywanymi napeªniaczami organicznymi s¡ materiaªy oparte na celulozie
oraz wªókna w¦glowe. Napeªniacze wªókniste w postaci arkuszy lub wst¦g, przezna-
czone do wytwarzania laminatów, nosz¡ nazw¦ no±ników . Zawarto±¢ napeªniaczy
w tworzywach wynosi zwykle 10 ÷ 60%, w zale»no±ci od rodzaju polimeru i napeª-
niacza. Optymalne warto±ci dla okre±lonego ukªadu polimer-napeªniacz okre±la si¦
do±wiadczalnie przez badanie wªa±ciwo±ci tworzywa przy ró»nej zawarto±ci napeª-
niacza.

STABILIZATORY

Stabilizatory s¡ substancjami przeciwdziaªaj¡cymi termicznemu rozkªadowi po-
limeru podczas przetwórstwa oraz rozkªadowi pod wpªywem tlenu i promieniowani
ultra�oletowego w czasie u»ytkowania wyrobów z danego tworzywa. W zale»no±ci
od mechanizmu dziaªania rozró»nia si¦:

� stabilizatory termiczne (np. zwi¡zki oªowiu stosowane gªównie w przetwórstwie
PVC);

� antyutleniacze (np. pochodne fenoli i aminy aromatyczne);

� stabilizatory ±wietlne (wykorzystywane gªównie jako pochªaniacze nad�oletu).

Nale»y podkre±li¢, »e nawet najskuteczniejsze stabilizatory nie zapobiegaj¡ caª-
kowicie rozkªadowi polimerów, a jedynie opó¹niaj¡ jego przebieg.
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PLASTYFIKATORY

Plasty�katory (zwane czasami zmi¦kczaczami) uªatwiaj¡ przetwórstwo oraz mo-
dy�kuj¡ mechaniczne i cieplne wªa±ciwo±ci tworzywa. S¡ one u»ywane gªównie do
mody�kacji PVC. Najcz¦±ciej stosowane plasty�katory to estry kwasu ftalowego lub
fosforowego. Ich dziaªanie polega na zmniejszeniu wzajemnego oddziaªywania makro-
cz¡steczek i prowadzi do po»¡danego obni»enia temperatury zeszklenia. Zawarto±¢
plasty�katorów wynosi na ogóª od 5 do 50%.

�RODKI BARWI�CE

�rodki pomocnicze do barwienia tworzyw sztucznych dzieli si¦ na pigmenty
i barwniki . Barwniki s¡ caªkowicie rozpuszczalne w tworzywie i dlatego umo»liwiaj¡
uzyskanie tworzywa przezroczystego. Pigmenty natomiast s¡ nierozpuszczalne; po-
zostaj¡ w tworzywie w postaci dyspersyjnej i maj¡ wªa±ciwo±ci krycia koloru. Jako
pigmenty nieorganiczne stosuje si¦ te same zwi¡zki chemiczne, co w innych gaª¦ziach
przemysªu (np. do wytwarzania farb i lakierów). Przykªadowo mo»na wymieni¢ biel
tytanow¡, »óª¢ chromow¡ lub czerwie« kadmow¡. Koncentracja pigmentów nieorga-
nicznych nie przekracza 3%. Pigmenty organiczne odznaczaj¡ si¦ szerokim zakresem
barw i jaskrawo±ci¡ kolorów, maj¡ jednak gorsz¡ odporno±¢ ciepln¡.

Stosuje si¦ je w niskich st¦»eniach, rz¦du 0, 1%. Natomiast barwniki wywoªuj¡
efekt kolorystyczny tworzywa ju» w st¦»eniu poni»ej 0, 02%. Najcz¦±ciej u»ywa si¦
ich do barwienia tworzyw akrylowych i styrenowych.

ANTYPIRENY, CZYLI �RODKI ZAPOBIEGAJ�CE PALNO�CI TWORZYW

W wi¦kszo±ci zastosowa« tworzyw sztucznych wa»n¡ wªa±ciwo±ci¡ jest niepal-
no±¢. Dla otrzymania tworzyw trudnopalnych lub samogasn¡cych wprowadza si¦ do
nich tzw. antypireny . S¡ to substancje zawieraj¡ce chlor lub brom, ewentualnie fos-
for albo antymon. Dziaªanie ich polega na utrudnianiu dost¦pu tlenu do powierzchni
tworzywa, a tak»e na przerywaniu kinetycznego ªa«cucha reakcji spalania. Wa»ny
jest efekt polegaj¡cy na znacznym wzmocnieniu dziaªania antypirenów w przypadku
równoczesnego stosowania ró»nych pierwiastków, np. Cl + P.

Najlepszym antypirenem jest woda ze wzgl¦du na swoj¡ du»a pojemno±¢ ciepln¡;
trywialnym tego przykªadem jest niska palno±¢ mokrego drewna, które � jak wiemy
� jest polimerem naturalnym. Cz¦sto u»ywanymi antypirenami (z uwagi na swoj¡
nisk¡ cen¦) s¡ uwodnione tlenki glinu.

Wa»nym parametrem okre±laj¡cym palno±¢ materiaªu jest tzw. indeks tleno-
wy , który de�niujemy jako minimalne ci±nienie parcjalne tlenu (wyra»one w atmos-
ferach), konieczne do podtrzymywania reakcji spalania. Poniewa» ci±nienie parcjalne
tlenu w powietrzu wynosi ok. 2· 104 Pa (czyli ok. 0, 2 atm), polimery o indeksie tle-
nowym mniejszym ni» 0, 2 s¡ palne, a o indeksie wi¦kszym ni» 0, 2 s¡ niepalne. Im
wi¦kszy indeks tlenowy danego polimeru, tym lepsza jest jego odporno±¢ na palenie.

POROFORY

Porofory s¡ ±rodkami pomocniczymi stosowanymi do otrzymania tworzyw po-
rowatych (czyli spienionych). W zale»no±ci od mechanizmu dziaªania rozró»nia si¦
porofory �zyczne (lotne ciecze organiczne, np. w¦glowodory alifatyczne lub spr¦»o-
ny azot) i porofory chemiczne, które po ogrzaniu ulegaj¡ termicznemu rozkªadowi
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z wydzielania azotu.

�RODKI SMARUJ�CE

Dziaªanie tych dodatków polega przede wszystki na zmniejszeniu tarcia we-
wn¦trznego przetwarzanego materiaªu i obni»eniu adhezji tworzywa do innych po-
wierzchni. Do najwa»niejszych ±rodków tego typu nale»¡ sole kwasu stearynowego,
para�na i woski.

ANTYSTATYKI

Tworzywa sztuczne wykazuj¡ce tendencj¦ do elektryzowania si¦ i dlatego ich po-
wierzchnia ulega szybkiemu brudzeniu ze wzgl¦du na wzmo»one osiadanie pyªów.
Szczególnie niebezpieczne jest iskrzenie w wyniku rozªadowania nagromadzonych
ªadunków, które w przypadku obecno±ci substancji ªatwopalnych mo»e powodowa¢
po»ary. W celu wyeliminowania tych zjawisk konieczna jest zmiana powierzchnio-
wych wªa±ciwo±ci tworzywa. Osi¡ga si¦ to przez dodatek substancji zwanych anty-
statykami, które powoduj¡ rozªadowanie si¦ na powierzchni tworzywa nagromadzo-
nego tam ªadunku elektrostatycznego. Najcz¦±ciej stosowane antystatyki to zwi¡zki
zawieraj¡ce azot, w±ród których czwartorz¦dowe sole amoniowe s¡ najbardziej efek-
tywne i najwa»niejsze pod wzgl¦dem aplikacyjnym; nadaj¡ si¦ one do wszystkich
termoplastów.
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11. Polimery skoniugowane

i przewodz¡ce

11.1. Charakterystyka polimerów skoniugowanych

Z uwagi na niezwykle ciekawe wªa±ciwo±ci �zyczne oraz bardzo szerokie potencjal-
ne zastosowania, polimery skoniugowane s¡ obecnie najbardziej intensywnie badan¡
w ±wiecie klas¡ tworzyw makrocz¡steczkowych. W rozdziale tym zostan¡ przed-
stawione podstawowe wiadomo±ci i ich strukturze chemicznej, a tak»e przykªady
najcz¦±ciej badanych obecnie polimerów.

Jak to zde�niowano w rozdziale 1.1., ukªad skoniugowany wi¡za« π wyst¦puje
wówczas, kiedy wi¡zania podwójne s¡ rozdzielone jednym wi¡zaniem pojedynczym.
Je»eli taki ukªad skoniugowany wyst¦puje wzdªu» ªa«cucha gªównego makrocz¡stecz-
ki, mamy do czynienia z polimerem skoniugowanym .

Polimer skoniugowany o najprostszej strukturze chemicznej, a jednocze±nie pierw-
szym, w którym zaobserwowano zjawisko przewodnictwa elektrycznego, jest poli-
acetylen (PA). Wyst¦puj¡ one w dwóch odmianach izomerycznych o nast¦puj¡cej
strukturze chemicznej;

W ka»dym z atomów w¦gla trzy spo±ród czterech elektronów walencyjnych s¡
zhybrydyzowanymi orbitalami sp2. Dwa wi¡zania σ tworz¡ ªa«cuch gªówny polimeru,
trzecie natomiast wi¡»e wodór. Czwarty z elektronów nale»y do ukªadu elektronów π
(orbital pz) i jest ¹ródªem aktywno±ci elektronowej, a wi¦c i wªa±ciwo±ci metalicznych
polimeru.

Obie formy izomeryczne poliacetylenu mo»na otrzyma¢ w postaci cienkich warstw
lub folii, jednak tylko trans-PA jest form¡ stabiln¡ termodynamicznie. Poliacetylen
posiada jednak szereg takich wªa±ciwo±ci, które bardzo utrudniaj¡ jego ewentualne
zastosowania techniczne. Nale»y tu wymieni¢ np. brak rozpuszczalno±ci oraz du»¡
reaktywno±¢ na powietrzu.
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Dlatego te» obecnie w centrum uwagi naukowców znalazªy si¦ inne polimery
skoniugowane, które mo»na podzieli¢ na dwie grupy:

1. ukªady z pier±cieniem fenylowym ,

2. ukªady heterocykliczne .

Poni»ej przedstawiono skrótowo wybrane przykªady polimerów obu ww. rodza-
jów.

UK�ADY Z PIER�CIENIEM FENYLOWYM

Poli(parafenylen) jest najprostszym polimerem tego typu i posiada nast¦pu-
j¡c¡ struktur¦ chemiczn¡:

Poli(siarczek parafenylenu) jest przykªadem polimeru, w którym heteroatom
ª¡czy pier±cienie fenylowe:

Poli(parafenylenowinylen) (PPV) jest obecnie jednym z najcz¦±ciej bada-
nych polimerów skoniugowanych z uwagi na jego bardzo ciekawe wªa±ciwo±ci elek-
trooptyczne. Posiada on nast¦puj¡c¡ budow¦ chemiczn¡:

Do pier±cienia wprowadza¢ mo»na ró»ne podstawniki powoduj¡ce zmian¦ struk-
tury elektronowej polimeru, a w konsekwencji jego wªa±ciwo±ci �zycznych.

Polianilina (PANI) jest polimerem skoniugowanym, zapewne najintensywniej
badanym w ±wiecie. W pierwszym przybli»eniu jego struktur¦ chemiczn¡ mo»na
opisa¢ jako analogiczn¡ do poprzednich przykªadów:
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�ci±le rzecz bior¡c, PANI stanowi caª¡ grup¦ zwi¡zków o nast¦puj¡cym wzorze ogól-
nym:

gdzie k oznacza udziaª tzw. jednostek zredukowanych , zawieraj¡cych grupy
aminowe, za± 1−k podaje udziaª jednostek utlenionych , zawieraj¡cych grupy imi-
nowe. Istniej¡ trzy podstawowe formy PANI: pernigranilina o k = 0 (najbardziej
utleniona), leukoemeraldyna o k = 1 (najbardziej zredukowana) oraz emeraldyna,
której parametr k wynosi ok. 0, 5. Wªa±nie ta forma PANI jest najwa»niejsza, gdy»
posiada szereg korzystnych wªa±ciwo±ci chemicznych i �zycznych: jest ªatwa do syn-
tezy, stabilna w warunkach atmosferycznych oraz przewodz¡ca po zdomieszkowaniu.

UK�ADY HETEROGENICZNE

Polipirol jest polimerem o nast¦puj¡cej budowie chemicznej:

Politiofen ma struktur¦ chemiczn¡ podobn¡:

Politiofen, a zwªaszcza jego pochodne, zawieraj¡ce grupy funkcyjne podstawio-
ne w miejsce atomów wodoru w pier±cieniu tiofenowym, stanowi¡ równie» bardzo
intensywnie badan¡ klas¦ polimerów skoniugowanych.
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11.2. Przewodnictwo elektryczne polimerów

skoniugowanych

DOMIESZKOWANIE I ROZPUSZCZALNO��
POLIMERÓW SKONIUGOWANYCH

W roku 1997 pokazano po raz pierwszy, »e najprostszy polimer skoniugowany
(poliacetylen) staje si¦ przewodnikiem elektryczno±ci po odpowiedniej mody�ka-
cji chemicznej jego ukªadu wi¡za« π. Uzyskanie swobodnych no±ników pr¡du elek-
trycznego byªo mo»liwe dzi¦ki cz¦±ciowemu utlenieniu ukªadu wi¡za« π polimeru,
z równoczesnym wprowadzeniem anionów kompensuj¡cym ªadunek pomi¦dzy ªa«-
cuchami polimeru. Ten typ domieszkowania (tzw. domieszkowanie utleniaj¡ce jest
szeroko stosowany w przypadku poliacetylenu, polipirolu, politiofenu itp. Jako przy-
kªad domieszek mo»na wymieni¢ jony jodu I−3 lub chlorku »elaza FeCl−4 . Przewodnik
z przewodnictwem typu n mo»na otrzyma¢ z kolei poprzez cz¦±ciowe zredukowa-
nie systemu wi¡za« π odpowiednim czynnikiem redukuj¡cym. I znowu ªadunek po-
wstaªego anionu poliw¦glowego jest kompensowany przez jednowarto±ciowy kation
wprowadzony do matrycy polimerowej podczas domieszkowania.

Alternatywnym sposobem uzyskania swobodnych no±ników typu π jest proto-
nowanie polianiliny. Z chemicznego punktu widzenia wyj±ciowa forma emereldyny
jest zasad¡. Dziaªaj¡c na ni¡ odpowiednim kwasem otrzymuje si¦ przewodz¡c¡ sól
emeraldyny. Podczas tej reakcji w pierwszej kolejno±ci ulgaj¡ protonowaniu grupy
iminowe. W tym przypadku przej±cie w stan metaliczny nie wi¡»e si¦ ze zmian¡ kon-
�guracji elektronów w makrocz¡steczce, a dodatkowy ªadunek zostaje zlokalizowany
na atomie azotu.

Jednak»e z uwagi na silne oddziaªywania mi¦dzymolekularne wyj±ciowe formy
polimerów skoniugowanych s¡ nierozpuszczalne i nietopliwe, co wªa±ciwie uniemo»-
liwia ich praktyczne zastosowanie. Dlatego kolejnym celem byªo doprowadzenie do
syntezy przetwarzalnego polimeru przewodz¡cego. Standardowa procedura, wyko-
rzystywana do uzyskania rozpuszczalno±ci sztywnych makrocz¡steczek polimeru,
polega na podstawieniu do±¢ dªugich, gi¦tkich ªa«cuchów bocznych. Niestety, na
ogóª ta mody�kacja powoduje utrat¦ przewodnictwa przez zdomieszkowany polimer
skoniugowany. W roku 1986 stwierdzono, »e w przypadku politiofenu podstawione-
go w pier±cieniu grup¡ alkilow¡ mo»na uzyska¢ elektronowy polimer rozpuszczalny
w zwykªych rozpuszczalnikach organicznych. Nale»y podkre±li¢, »e takie polialkilo-
tiofeny s¡ rozpuszczalne w stanie neutralnym (tzn. nie domieszkowanym), natomiast
ich rozpuszczalno±¢ po domieszkowaniu, czyli w stanie przewodz¡cym, jest bardzo
niska. Z technologicznego punktu widzenia stwarza to du»¡ niedogodno±¢, powstaje
bowiem konieczno±¢ domieszkowania polimeru po zako«czeniu przetwarzania w roz-
tworze. Oczywi±cie nast¦pnym krokiem w rozwoju nauki o polimerach przewodz¡-
cych staªo si¦ uzyskanie (w roku 1992) polimeru rozpuszczalnego w stanie przewo-
dz¡cym; jest to tzw. counter-ion induced processibility . W tym podej±ciu wpro-
wadza si¦ hydrofobow¡ grup¦ jako odpowiedni¡ mody�kowan¡ domieszk¦; indukuje
ona rozpuszczalno±¢ polimeru, a jednocze±nie przeprowadza go w stan przewodz¡cy.
Najwa»niejszym przykªadem jest tutaj proces protonowania zasadowej formy eme-
raldyny. Rozpuszczalno±¢ polianiliny w stanie przewodz¡cym umo»liwia otrzymanie
tworzyw sztucznych b¦d¡cych mieszaninami polimeru przewodz¡cego z klasycznymi
polimerami (jak polistyren lub poli(metakrylan metylu)), o dobrych wªa±ciwo±ciach
mechanicznych i wysokim przewodnictwie elektrycznym. Kolejnym etapem na tej
drodze byªo u»ycie diestrów kwasu fosforowego jako czynnika protonuj¡cego poliani-
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lin¦. Dzi¦ki temu uzyskano po raz pierwszy (w roku 1993) rozpuszczalny, plasty�ko-
wany polimer przewodz¡cy, który mo»e by¢ przetwarzany termicznie, np. prasowany
na gor¡co, bez utraty przewodnictwa elektrycznego.

W�A�CIWO�CI ELEKTRONOWE POLIMERÓW PRZEWODZ�CYCH

Jak wiadomo, orbitale elektronowe bior¡ce udziaª w tworzeniu ukªadu wi¡za« π
w ªa«cuchu polimeru skoniugowanego nakªadaj¡ si¦ w dostatecznym stopniu, aby
utworzy¢ pasmo energetyczne. Pomi¦dzy pasmem π (walencyjnym) powstaªym z or-
bitali wi¡»¡cych, a pasmem π∗ (pasmem przewodnictwa) powstaªym z orbitali anty-
wi¡»¡cych istnieje przerwa energetyczna o szeroko±ci 1 ÷ 3 eV, obejmuj¡ca poziom
Fermiego. Wielko±¢ tej przerwy, typowa dla materiaªów póªprzewodnikowych, zde-
cydowanie odró»nia polimery skoniugowane od klasycznych, dla których szeroko±¢
przerwy energetycznej pomi¦dzy pasmem σ a σ∗ wynosi ok. 10 eV, i które oczywi±cie
s¡ bardzo dobrymi izolatorami.

Nale»y tu podkre±li¢, »e ªadunek wprowadzony w procesie domieszkowanie mo»e
tworzy¢ ró»ne kon�guracje rozkªadu g¦sto±ci elektronowej w zale»no±ci od syme-
trii ªa«cucha polimerowego. W przypadku poliacetylenu, który ma zdegenerowany
stan podstawowy, tworz¡ si¦ tzw. solitony , odpowiedzialne za transport ªadunku.
W systemach z niezdegenerowanym stanem podstawowym, jak politiofen czy polia-
nilina, powstaj¡ polarony i bipolarony . Tworzenie tych ró»nych quasi-cz¡stek typu
ekscytonowego jest bezpo±rednio zwi¡zane z mo»liwo±ci¡ indukowanego domieszko-
waniem przej±cia polimeru skoniugowanego do stanu metaliczego, czyli z uzyskaniem
polimeru przewodz¡cego. W obrazie pasmowym odpowiada to utworzeniu nowych
poziomów energetycznych (odpowiednio nazywanych: solitonowym, polaronowym,
lub bipolarnowych) w obszarze przerwy energetycznej. Pojawienie si¦ tych pasm
prowadzi do delokalizacji g¦sto±ci elektronów wzdªu» ªa«cucha polimeru i w konse-
kwencji do jednowymiarowego przewodnictwa typu metalicznego.

Mierzona makroskopowo warto±¢ przewodnictwa wªa±ciwego polimerów przewo-
dz¡cych jest superpozycj¡ ró»nych procesów mikroskopowych. Nale»y tu wymieni¢
nast¦puj¡ce mechanizmy:

� jednowymiarowe przewodnictwo wzdªu» ªa«cucha,

� hopping (przeskoki) pomi¦dzy ªa«cuchami,

� tunelowanie pomi¦dzy bardziej rozci¡gªymi obszarami przewodz¡cymi,

� indukowane �uktuacjami tunelowanie mi¦dzy wªókna.

Wyniki eksperymentów pokazuj¡, »e stopie« domieszkowania polimeru ma klu-
czowe znaczenie dla hierarchii wa»no±ci tych mechanizmów. Ka»dy z nich staje si¦
najbardziej istotny dla pewnej warto±ci koncentracji jonów domieszki. Pomiary np.
temperaturowych zale»no±ci przewodnictwa, które s¡ ró»ne dla poszczególnych me-
chanizmów, umo»liwiaj¡ badanie tych zªo»onych zjawisk.

Z reguªy przewodnictwo wªa±ciwe polimerów przewodz¡cych jest monotoniczn¡,
rosn¡c¡ funkcj¡ temperatury, podobnie jak to ma miejsce w przypadku póªprzewod-
ników. Wynika to z faktu, »e metaliczne przewodnictwo wzdªu» ªa«cuchów (dobrze
potwierdzone eksperymentalnie za pomoc¡ metod badaj¡cych przewodnictwo mi-
kroskopowe) jest w metodach makroskopowych zdominowane przez pozostaªe me-
chanizmy. Dopiero ostatnio pokazano, »e dla polianiliny protonowej kwasem kamfo-
rosulfonowym otrzymuje si¦ typow¡ dla metali charakterystyk¦ temperaturow¡ prze-
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wodnictwa w szerokim zakresie temperatur: powy»ej pewnej temperatury (zale»nej
od stopnia sprotonowania) przewodnictwo maleje wraz ze wzrostem temperatury.

Nale»y tu doda¢, »e maksymaln¡ warto±¢ przewodno±ci wªa±ciwej uzyskan¡ do-
tychczas dla polimeru przewodz¡cego wykazuje specjalnie otrzymany i domieszko-
wany poliacetylen (tzw. poliacetylen Naarmana), który osi¡ga warto±¢ przewodno±ci
105 S/cm. Jest to wielko±¢ porównywalna z przewodnictwem najlepiej przewodz¡-
cych metali, np. miedzi. Pozostaªe polimery, w tym polianilina i politiofeny, w naj-
lepszym przypadku wykazuj¡ obecnie przewodno±¢ wªa±ciw¡ rz¦du kilkuset S/cm
w temperaturze pokojowej.

11.3. Zastosowanie polimerów przewodz¡cych

Polimery przewodz¡ce mog¡ znale¹¢ zastosowanie wsz¦dzie tam, gdzie b¦d¡ mia-
ªy przewag¦ nad klasycznymi materiaªami przewodz¡cymi, tzn. metalami i póªprze-
wodnikami. Kluczowe tu s¡ takie wªa±ciwo±ci tych polimerów, których nie maj¡ me-
tale, a tak»e przetwórstwa w roztworze, bardzo energooszcz¦dny proces wytwarzania
i przetwórstwa, doskonaªy stosunek wytrzymaªo±ci mechanicznej do ci¦»aru wªa±ci-
wego, odporno±¢ na korozj¦. Czynniki te, w poª¡czeniu z intensywnym rozwojem
syntezy organicznej, pozwalaj¡ zaªo»y¢, »e obszar zastosowa« przewodz¡cych two-
rzyw polimerowych b¦dzie si¦ stale powi¦kszaª. W±ród wielu przykªadów obecnych
i przyszªych zastosowa« tych materiaªów wymieni¢ mo»na:

� powªoki i folie antystatyczne; poniewa» do odprowadzania ªadunku elek-
trostatycznego wystarcza stosunkowo niewielka warto±¢ przewodnictwa wªa±ci-
wego 10−4 S/cm), ªatwa do osi¡gni¦cia w przypadku domieszkowanych polime-
rów skoniugowanych, mo»liwo±¢ ta ju» jest wykorzystywana w praktyce. Jako
przykªad mo»na poda¢ folie do ochrony czuªych urz¡dze« mikroelektronicz-
nych; musz¡ by¢ one antystatyczne, aby unikn¡¢ ªadunku mog¡cego zniszczy¢
urz¡dzenie, i przezroczyste, aby uªatwi¢ jego identy�kacj¦ bez konieczno±ci
otwarcia opakowania;

� powªoki antykorozyjne; w przypadku pokrycia powierzchni metalu warstw¡
polimeru elektroaktywnego uzyska¢ mo»na doskonaª¡ powªok¦ antykorozyjn¡;
jak wiadomo, korozja metalu jest procesem zªo»onym szeregu reakcji chemicz-
nych i elektrochemicznych; zastosowanie polimerów przewodz¡cych umo»liwia
otrzymanie aktywnych powªok antykorozyjnych, caªkowicie i trwale zabezpie-
czaj¡cych powierzchni¦ metalu;

� odnawialne ogniwa elektrochemiczne, w których zarówno obie elektrody,
jak i elektrolit (staªy) s¡ wykonywane z polimerów; s¡ ju» wdro»one do pro-
dukcji; ich zalet¡ jest niski ci¦»ar oraz brak metali ci¦»kich;

� diody ±wiec¡ce (LED) póªprzewodnikowe elementy emituj¡ce ±wiatªo wyko-
rzystywane w ró»nego rodzaju wy±wietlaczach cyfrowych; wykonanie tych ele-
mentów z polimerów (zarówno elektrod, jak i materiaªu aktywnego) umo»liwia
otrzymanie elastycznej folii emituj¡cej ±wiatªo o dowolnej dªugo±ci fali; z folii
takiej mo»na wyci¡¢ element o potrzebnym ksztaªcie, np. cyfry;

� elementy elektroniki molekularnej; wprawdzie praktyczne stosowanie ele-
mentów elektronicznych zbudowanych z pojedynczych molekuª jest wci¡» kwe-
sti¡ przyszªo±ci, jednak osi¡gni¦to ju» w tej dziedzinie ogromny post¦p; istniej¡
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obecnie metody pomiaru charakterystyk pr¡dowo-napi¦ciowych pojedynczych
cz¡stek (typu oligomerów), a tak»e wykonanych z nich tranzystorów polowych
typu FET ; trwaj¡ równie» prace nad wdro»eniem do produkcji sensorów wy-
konanych z polimerów elektroaktywnych.

Wydaje si¦, »e dalsze perspektywy zastosowa« polimerów przewodz¡cych s¡ nie-
zwykle obiecuj¡ce. Prowadzi si¦ intensywne badania zmierzaj¡ce do uzyskania lasera
polimerowego. Otrzymanie elementów elektronicznych o rozmiarach nanometrowych
umo»liwi zbudowanie pami¦ci o niezwykle wielkiej pojemno±ci, makromolekularnego
procesora czy inteligentnej sieci. By¢ mo»e, b¦dzie to kolejna rewolucja technologicz-
na i informatyczna, której pocz¡tki wªa±nie obserwujemy.
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12. Nowe materiaªy polimerowe

12.1. Uwagi wst¦pne

Nauka o polimerach jest obecnie na etapie burzliwego rozwoju; dotyczy to zarów-
no bada« podstawowych, jak i aplikacyjnych. Jednym z aspektów tej sytuacji jest ªa-
twy do zaobserwowania fakt powstania nowych idei dotycz¡cych syntezy i przeksztaª-
cenia tworzyw makrocz¡steczkowych w celu uzyskania substancji o coraz lepszych
wªa±ciwo±ciach �zycznych i nowych aplikacyjnych mo»liwo±ciach. Jeden z przykªa-
dów takich materiaªów stanowi¡ polimery przewodz¡ce, scharakteryzowane w roz-
dziale poprzednim. W niniejszym rozdziale opisane s¡ krótko inne tworzywa ma-
krocz¡steczkowe, których syntez¦ i metody przetwórstwa opracowano stosunkowo
niedawno, i których wªa±ciwo±ci s¡ nie tylko bardzo interesuj¡ce z punktu widzenia
bada« podstawowych, lecz rokuj¡ równie» nadzieje na nowe, atrakcyjne zastosowania
technologiczne lub medyczne.

12.2. Blendy polimerowe i wzajemnie przenikaj¡ce

si¦ sieci polimerowe

Poniewa» istnieje kilka mo»liwo±ci otrzymywania tworzyw makrocz¡steczkowych,
w których skªad wchodz¡ co najmniej dwie ró»ne substancje chemiczne, warto przed-
stawi¢ zestawienie pewnych cz¦sto u»ywanych terminów. Dwa ró»ne polimery mog¡
utworzy¢ nowe tworzywo syntetyczne na co najmniej trzy sposoby:

1. je»eli w ka»dej makrocz¡steczce tworzywa wyst¦puj¡ dwa rodzaje merów, ma-
my do czynienia z kopolimerem ; ten rodzaj tworzyw zostaª omówiony w roz-
dziale pierwszym;

2. je»eli w tworzywie wyst¦puj¡ dwa rodzaje makrocz¡steczek, z których ka»-
dy dotyczy innego homopolimeru, mówi si¦ o mieszaninie polimerów lub
blendzie polimerowej ;

3. szczególn¡ odmian¦ zwykªych blend polimerowych stanowi¡ tzw. wzajemnie
przenikaj¡ce si¦ sieci polimerowe (oznaczane cz¦sto akronimem IPN od
ang. Interpenetrating Polymer Network). Ich specjalne wªa±ciwo±ci zostan¡
przedstawione poni»ej.

Wreszcie spotyka si¦ cz¦sto termin kompozyt polimerowy , który na ogóª ozna-
cza to samom, co blenda polimerowa; ±ci±le rzecz bior¡c jednak, przez kompozyt
nale»y rozumie¢ tworzywo otrzymane z dwóch substancji o ró»nym pochodzeniu
i charakterystykach, np. »ywic¦ epoksydow¡ zbrojon¡ wªóknem szklanym. W tym
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rozdziale skoncentrujemy si¦ jednak na tworzywach czysto polimerowych, a wi¦c na
blendach i IPN-ach.

Podstawowym celem wytwarzania tworzyw tego typu jest otrzymanie materiaªu
o korzystniejszych wªa±ciwo±ciach chemicznych i �zycznych ni» polimery wchodz¡-
ce w jego skªad, a tak»e charakteryzuj¡cego si¦ mniejszym kosztem wytwarzania.
Najcz¦±ciej wi¦c miesza si¦ tani polimer o gorszych wªa±ciwo±ciach z dro»szym po-
limerem o dobrych wªa±ciwo±ciach. Jako typowy przykªad mo»na wymieni¢ blend¦
polipropylenowo-polistyrenow¡, b¡d¹ polibutadienowo-polistyrenow¡. Innym nowym
przykªadem s¡ blendy tworzone przez poª¡czenie polimeru klasycznego z polimerem
przewodz¡cym, np. poliamidu-6 z polianilin¡.

Nale»y podkre±li¢, »e w tego typu mieszaninach dochodzi na ogóª do cz¦±cio-
wej separacji obu ró»nych polimerów; powstaªe tworzywo jest mieszanin¡ dwóch faz
(np. wªókien lub innych obiektów o rozmiarach makroskopowych) wytworzony przez
ka»dy polimer z osobna. Z innym przypadkiem mamy do czynienia w IPN-ach, w któ-
rych wyst¦puj¡ wewn¦trznie splecione sieci makrocz¡steczek obu typów. Aby unik-
n¡¢ separacji fazowej, typowej dla zwykªych blend, w procesie wytwarzania IPN-ów
stosowa¢ trzeba specjalne metody, np. pocz¡tkow¡ sie¢ pierwszego polimeru sp¦cznia
si¦, a nast¦pnie wprowadza si¦ monomer drugiego rodzaju wraz ze ±rodkiem sieciu-
j¡cym, dzi¦ki czemu zachodzi jego polimeryzacja i sieciowanie. Wªa±ciwo±ci IPN-u
s¡ na ogóª lepsze ni» kopolimerów lub blend wykonanych z tych samych polimerów
wyj±ciowych. Dotyczy to zwªaszcza wªa±ciwo±ci mechanicznych, np. wytrzymaªo±ci
na rozci¡ganie lub rozerwanie. Typowe przykªady stosowanych obecnie IPN-ów to
mieszaniny: polistyrenu z poliakrylenami lub poli(metakrylanu metulu) z poliureta-
nami. Nale»y doda¢, »e w przeciwie«stwie do zwykªych blend, które z konieczno±ci
mog¡ by¢ przygotowane tylko z polimerów termoplastycznych, IPN-y maj¡ w swym
skªadzie równie» polimery termoutwardzalne, co powi¦ksza mo»liwo±ci aplikacyjne
tych tworzyw.

12.3. Jonomery

Termin ten obejmuje klas¦ materiaªów wielkocz¡steczkowych, w których istniej¡
grupy funkcyjne ªatwo ulegaj¡ce jonizacji. Typowym przykªadem mo»e by¢ poli-
styren z podstawionymi grupami karboksylowymi lub sulfonowymi. Podstawniki s¡
zwi¡zane z ok. 10% merów, a polimer w formie soli musi dodatkowo zawiera¢ katio-
ny zoboj¦tniaj¡ce ªadunek ªa«cucha, np. kationy metali alkalicznych. Gªówn¡ cech¡
jonomerów jest ich bardzo dobra wytrzymaªo±¢ mechaniczna i odporno±¢ chemicz-
na. S¡ one tak»e niemal nierozpuszczalne, gdy» ich jonowo±¢ utrudnia rozpuszczanie
w rozpuszczalnikach organicznych, a organiczne pochodzenie uniemo»liwia niemal
rozpuszczanie w rozpuszczalnikach polarnych.

Najcz¦±ciej w jonomerach dochodzi do pewnej segregacji fazowej, tzn. jony gro-
madz¡ si¦ w postaci klastrów lub tzw. algomeratów. Ukªady te maj¡ wpªyw na
zwi¦kszon¡ odporno±¢ mechaniczn¡ jonomerów.

Jonomery s¡ u»ywane do wyrobu ró»norodnych membran, maj¡cych zastoso-
wania w przemy±le chemicznym (np. w elektrolizach sodu i chloru) i w medycynie
(do dializ). Wsz¦dzie tam, gdzie wymagane s¡ membrany o doskonaªej odporno±ci
chemicznej i wysokiej selektywno±ci jonowej, tworzywa jonomerowe staj¡ si¦ nieza-
st¡pione.
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12.4. Polimery ciekªokrystaliczne

Ciekªe krysztaªy utworzone ze zwi¡zków maªocz¡steczkowych s¡ szeroko znane
i stosowane powszechnie od wielu lat. Charakteryzuj¡ si¦ uporz¡dkowaniem po±red-
nim pomi¦dzy typowym dla krystalicznych ciaª staªych uporz¡dkowaniem dalekiego
zasi¦gu, a uporz¡dkowaniem bliskiego zasi¦gu typowym dla cieczy i szkieª. Sub-
stancje wykazuj¡ce wªa±ciwo±ci ciekªokrystaliczne zbudowane s¡ z dosy¢ dªugich
i sztywnych cz¡steczek. Poniewa» polimery w naturalny sposób mog¡ speªnia¢ te
wymagania, obecnie znane s¡ ju» liczne przykªady polimerów ciekªokrystalicznych.
Ich budowa chemiczna jest bardzo skomplikowana; najcz¦±ciej s¡ to mody�kowane
poliamidy (np. typu aramidów) lub specjalne odmiany kopolimerów estrów z innymi,
zªo»onymi merami.

Polimery mog¡ wykazywa¢ wªasno±ci ciekªokrystaliczne zarówno w stopie, jak
i w roztworze. Nie maj¡ one dotychczas zastosowa« w przemy±le lub medycynie,
lecz stanowi¡ przedmiot intensywnych prac o charakterze podstawowym, np. s¡ do-
skonaªym ukªadem modelowym do bada« z zakresu �zyki przej±¢ fazowych.

12.5. Dendrymery

Makrocz¡steczko zwane dendrymerami (lub cz¡steczkami drzewiastymi) s¡ zu-
peªnie now¡, znan¡ dopiero od niedawna klas¡ polimerów. Ich cech¡ szczególn¡ jest
zupeªnie inna budowa makrocz¡steczek: zamiast zwykªego ªa«cucha, w którym jedy-
nie nieliczne mery stanowi¡ rozgaª¦zienie, dendrymery zbudowane s¡ z takich merów,
z których niemal ka»dy jest rozgaª¦zieniem makrocz¡steczki. W efekcie otrzymuje si¦
makrocz¡steczk¦ o ksztaªcie najcz¦±ciej kulistym, masie cz¡steczkowej rz¦du miliona
i rozmiarach rz¦du kilkudziesi¦ciu nm.

Synteza takich makrocz¡steczek zaczyna si¦ od tzw. cz¡steczki rdzeniowej ,
któr¡ mo»e by¢ np. amoniak. Podstawienie atomów wodoru grupami, np. akryla-
nometylowymi wraz z merami drugiego rodzaju (np. eylenodiamin¡), powoduje po-
wstanie sze±ciu ko«ców zawieraj¡cych atomy wodoru, które znów ulegaj¡ analogicz-
nemu podstawieniu. Wzrost takiej cz¡steczki ma charakter wykªadniczy, procedur¦
za± mo»na powtarza¢ a» do 9 lub 10 generacji; pó¹niej zaczyna brakowa¢ miejsca
na wzrost gaª¦zi. Zewn¦trzna powierzchnia dendrymeru mo»e pomie±ci¢ setki grup
funkcyjnych. Poniewa» wzrost dendrymerów jest bardzo regularny i ªatwy do kon-
troli, pozwala to chemikom na projektowanie zarówno wn¦trza, jak i powierzchni
tych makrocz¡steczek. Innymi sªowy, istniej¡ mo»liwo±ci zaplanowania wielko±ci,
ksztaªtu i reaktywno±ci makrocz¡steczek w stopniu nieosi¡galnym dla klasycznych
polimerów.

Mo»liwo±¢ modelowania chemicznych i �zycznych wªa±ciwo±ci dendrymerów po-
woduje, »e ich potencjalne zastosowania mog¡ by¢ bardzo szerokie. Obecnie inten-
sywnie bada si¦ mo»liwo±¢ zastosowa« medycznych, np. w terapii genowej � den-
drymery mogªyby sªu»y¢ jako no±niki wprowadzaj¡ce sekwencje DNA do wn¦trza
komórek. Innym obiecuj¡cym polem zastosowa« jest �zykochemia katalizy; poniewa»
powierzchni¦ dendrymerów mo»na pokry¢ wieloma ró»nymi centrami katalityczny-
mi, jedna taka makrocz¡steczka ma zdolno±¢ aktywowania caªego szeregu reakcji.
Wielk¡ zalet¡ tej techniki jest ªatwo±¢ rozpuszczania dendrymerów w mieszaninie
reakcji; ponadto, po zako«czeniu procesu chemicznego, katalizator dendrymerowy
dzi¦ki du»ym rozmiarom cz¡steczek mo»na odzyskiwa¢ stosuj¡c �ltracj¦.
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12.6. Kopolimery blokowe wykazuj¡ce odwrotne

przej±cie temperaturowe

Materiaªy tego typu s¡ obecnie bardzo intensywnie badane, gªównie z uwagi na
niezwykªe wªa±ciwo±ci �zyczne ich wodnych roztworów. Tym niemniej perspekty-
wiczne zastosowania, zwªaszcza w medycynie, mog¡ by¢ równie» bardzo atrakcyjne.
Istnieje ju» dosy¢ spora klasa substancji makrocz¡steczkowych, w których zaob-
serwowano omawiane zjawiska. W tym rozdziale zostanie przedstawiona w skrócie
charakterystyka przykªadowego materiaªu, jakim jest kopolimer blokowy tlenku ety-
lenu (EO) i tlenku propylenu (PO) o skªadzie chemicznym EO25PO40EO25; ka»da
makrocz¡steczka tego zwi¡zku skªada si¦ z trzech segmentów, jak jest to pokaza-
ne na rys.12.1a. Niezwykªe wªasno±ci tego zwi¡zku wynikaj¡ z nast¦puj¡cego fak-
tu: poli(tlenek etylenu) (PEO) jest hydro�lowy w caªym zakresie temperatur, tj.
0 ÷ 100◦C, natomiast poli(tlenek propylenu) (PPO) jest hydro�lowy w temperatu-
rze 0÷15◦C, natomiast hydrofobowy w temperaturach wy»szych. A zatem w niskich
temperaturach (<∼ 15◦C) makrocz¡steczki na caªej swej dªugo±ci maj¡ charakter
hybrydo�lowy i w roztworze wodnym zachowuj¡ si¦ zupeªnie �klasycznie�, tworz¡c
przypadkowe kª¦bki (rys. 12.1b). Je»eli jednak temperatura roztworu wzro±nie, np.
do 30◦C, ±rodkowe segmenty ªa«cuchów stan¡ si¦ hydrofobowe, a zatem ukªad b¦dzie
obni»aª swoj¡ energi¦ swobodn¡ poprzez tworzenie miceli sferycznych (rys. 12.1c).
Dzi¦ki powstaniu takich obiektów powierzchnia kontaktu pomi¦dzy merami PPO
a cz¡steczkami wody jest minimalna. Im wi¦ksza koncentracja roztworu kolpolimeru
w wodzie, w tym ni»szej temperaturze dochodzi do przej±cia wszystkich makrocz¡-
steczek od stanu swobodnych kª¦bków do miceli. Je»eli koncentracja ta jest wi¦ksza
ni» ok. 20%, to dochodzi do niezwykªego zjawiska: podczas wzrostu temperatury
powy»ej pewnej wielko±ci granicznej (dla koncentracji 30% wynosi ona 37◦C) w roz-
tworze zaczyna brakowa¢ swobodnej obj¦to±ci dla sferycznych miceli i przechodzi
on w faz¦ staª¡. Wida¢ to wyra¹nie na rys 12.1d, na którym pokazano dwuwymia-
rowe obrazy dyfrakcyjne, otrzymane w temperaturach poni»ej i powy»ej przej±cia:
dyfraktogram dla ni»szej temperatury jest typowy dla substancji amor�cznej, nato-
miast obraz dyfrakcyjny uzyskany w wy»szej temperaturze ±wiadczy o utworzeniu
regularnej struktury krystalicznej.

Struktura ta nosi nazw¦ kubicznego krysztaªu micelarnego, samo za± zja-
wisko okre±la si¦ jako odwrotne przej±cie temperaturowe (ang. inverse melting
trasition). Nale»y podkre±li¢, »e przej±cie to jest caªkowicie odwracalne i mo»e za-
chodzi¢ wielokrotnie: podczas ogrzewania nast¦puje krzepni¦cie i w tej samej tempe-
raturze podczas schªadzania substancja ulega stopieniu. Oczywi±cie przedstawiono
tu jedynie uproszczony schemat tego niezwykªego zjawiska; do jego peªniejszego opi-
su nale»aªo by doda¢ uj¦cie termodynamiczne (np. zachowanie si¦ entropii ukªadu),
a tak»e opisa¢ zachowanie si¦ materiaªu dla innych st¦»e« i temperatur, gdzie po-
jawiaj¡ si¦ równie» ciekawe obiekty, jak micele elipsoidalne, lamele, heksagonalna
struktura miceli w ksztaªcie pr¦tów itd. Wyniki takich bada« przedstawia si¦ na
diagramach fazowych (np. koncentracja polimeru � temperatura), których analiza
dostarcza wielu wa»nych informacji z zakresu �zyki wodnych roztworów kopolime-
rów blokowych tego typu.

Odwrotne przej±cie temperaturowe zostaªo wykorzystane do otrzymania pierw-
szych polimerów syntetycznych, które mog¡ zamienia¢ bezpo±rednio energi¦ chemicz-
n¡ w mechaniczn¡. Jak pokazano ostatnio, arkusze i ta±my wykonane z symetrycznej
elastyny (biaªka wyst¦puj¡ce w t¦tnicach, skórze itp.), której makrocz¡steczki za-
wieraj¡ fragmenty hydrofobowe i hydro�lowe, mog¡ odpowiada¢ ruchem na zmian¦
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Rys. 12.1 Odwrotne przej±cie temperaturowe w kopolimerze
blokowym EO-PO-EO:

a) pojedyncza makrocz¡steczka w roztworze,
b) kilka makrocz¡steczek w niskiej temperaturze,

c) tworzenie miceli sferycznych w wy»szej temperaturze,
d) dwuwymiarowe obrazy dyfrakcyjne ±wiadcz¡ce o przej±ciu od fazy
ciekªej w ni»szej temperaturze do fazy krystalicznej w wy»szej tempera-

turze

temperatury. W ni»szej temperaturze ªa«cuchy polimeru s¡ bardziej rozci¡gni¦te,
natomiast po jej podwy»szeniu wzrasta stopie« ich uporz¡dkowania (spr¦»ysto±¢
entropowa) i staje si¦ bardziej zwini¦te, jak to pokazano na rys. 12.2.

Materiaª polimerowy, przeksztaªcaj¡c bezpo±rednio ciepªo w prac¦, kurczy si¦
nawet do poªowy dªugo±ci; co wi¦cej, podnoszony ci¦»ar mo»e przekroczy¢ tysi¡c
razy ci¦»ar suchej masy polimeru. Poniewa» temperatura, w której zachodzi przej-
±cie, zale»y m.in. od ilo±ciowego stosunku segmentów hydro�lowych i hydrofobowych
w polimerze, mo»na uruchomi¢ zwijanie lub rozwijanie polimeru w staªej temperatu-
rze, zmieniaj¡c jedynie temperatur¦ przej±cia. Wykorzystuj¡c np. kwas glutaminowy,
który przemienia wªa±ciwo±ci hydrofobowe w hydro�le i odwrotnie, w zale»no±ci od
pH ±rodowiska, i podstawiaj¡c go do ªa«cucha aminokwasów tworz¡cych elastyn¦,
otrzymano arkusze polimeru, które kurcz¡ si¦ lub wydªu»aj¡ po zmianie pH roztworu
z 7 do 4. Jest to pierwszy eksperyment, w którym polimer syntetyczny przeksztaªca
bezpo±rednio energi¦ chemiczn¡ w ruch.

Obecnie istniej¡ jeszcze inne mo»liwo±ci zamiany: energii elektrycznej w ruch
(z wykorzystaniem polimeru, który przemienia wªa±ciwo±ci hydro�lowe w hydro-
fobowe pod wpªywem oddawania lub przyjmowania elektronów przez tzw. grupy
prostetyczne); ci±nienia w ruch (polimer zawiera np. fenyloalanin¦ zwija si¦ przy
niskim ci±nieniu, a rozci¡ga przy wysokim); wreszcie energii ±wietlnej na ruch (po-
limer zawieraj¡cy np. azobenzen przeksztaªca stan hydrofobowy w hydro�lowy pod
wpªywem impulsu ±wiatªa o odpowiedniej dªugo±ci fali).

Potencjalne zastosowanie tych materiaªów i zjawisk s¡ niezwykle szerokie, przede
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Rys. 12.2 Ksztaªt makrocz¡steczek polimerów typu elastyny:
a) w ni»szej temperaturze ªa«cuchy s¡ rozci¡gni¦te,
b) po zwi¦kszeniu temperatury ªa«cuchy si¦ zwijaj¡

wszystkim w medycynie; wymienia si¦ tu substytuty tkanek (np. sztuczne mi¦±nie),
przeciwdziaªanie zrostom pooperacyjnym, chirurgi¦ oka (banda»e zapobiegaj¡ce po-
wstawaniu blizn), sztuczne naczynia krwiono±ne, dozowniki leków wewn¡trz orga-
nizmów i wiele innych. Wydaje si¦, »e perspektywy w tej dziedzinie s¡ szczególnie
obiecuj¡ce.
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13. Polimery a ±rodowisko

Z uwagi na coraz powszechniejsze zastosowanie materiaªów polimerowych we
wszystkich dziedzinach dziaªalno±ci czªowieka i stale rosn¡ce ich zu»ycie w skali
±wiatowej nie mo»na pomin¡¢ wpªywu tych zjawisk na ±rodowisko naturalne. Wy-
daje si¦, »e gªówny problem polega na stale rosn¡cej masie (zarówno w liczbach
bezwzgl¦dnych, jak i w stosunku do pozostaªych skªadników) tworzyw sztucznych
umieszczonych w ±rodowisku w postaci odpadów. Poniewa» w skali globu ilo±¢ wy-
rzucanych przedmiotów wykonanych z polimerów jest kolosalna (wiele milionów ton
rocznie ), nie mo»e ona nie wywiera¢ wpªywu na stan ±rodowiska naturalnego. Oczy-
wi±cie, z zagadnieniem tym wi¡»e si¦ caªy szereg bardzo trudnych kwestii nie tylko
z nauk¡ o polimerach, lecz równie» z ekologi¡, sozologi¡, chemi¡, biologi¡, a tak-
»e ekonomi¡ i polityk¡. Celem tego rozdziaªu jest jedynie krótkie przedstawienie
wybranych przykªadowo zagadnie«, które maj¡ zapewne kluczowe znaczenie w tej
dziedzinie.

Wydaje si¦, »e centralny problem le»y w zasadniczej sprzeczno±ci, która istnie-
je pomi¦dzy niektórymi wªa±ciwo±ciami tworzyw polimerowych (przede wszystkim
trwaªo±ci¡ i odporno±ci¡ na warunki atmosferyczne i wod¦) a ich zastosowaniami,
w±ród których dominuj¡ przedmioty jednorazowego u»ytku, a zwªaszcza opakowa-
nia. Udziaª tych ostatnich w ±wiatowym zu»yciu polimerów przekracza obecnie 30%
caªego tona»u i stale ro±nie. Tak wi¦c gªównym zadaniem powinno by¢ usuni¦cie
tej sprzeczno±ci: nie mo»na przedmiotów jednorazowego u»ytku wykonywa¢ z bar-
dzo trwaªych materiaªów, nie ulegaj¡cych biodegradacji. Istnieje zatem potrzeba
znalezienia rozwi¡za« strategicznych, które mogªyby i±¢ w dwóch kierunkach. Albo
nale»y ogranicza¢ jednorazowo±¢ w u»yciu opakowa«, tzn. w wi¦kszej skali stoso-
wa¢ np. butelki zwrotne, albo zmieni¢ niektóre wªa±ciwo±ci uzyskiwanych tworzyw.
Podstawowe rozwi¡zania, które s¡ tutaj postulowane, to wprowadzenie na szerok¡
skal¦ recyklingu tworzyw sztucznych (czyli odzyskiwania i powtórnego u»ycia sto-
sowanych polimerów) b¡d¹ wytwarzanie i wykorzystywanie polimerów ulegaj¡cych
szybszej degradacji, zwªaszcza biologicznej. Recykling wydaje si¦ najlepszym spo-
sobem rozwi¡zania sprawy odpadów polimerowych, cho¢ jego stosowanie wi¡»e si¦
z szeregiem problemów ekonomicznych; koszty zbierania, segregacji i powtórnego
przerabiania tworzyw sztucznych musz¡ by¢ opªacalne dla wszystkich stron caªego
procesu, co na razie nie jest osi¡galne. Zapewne w pierwszej kolejno±ci recykling na
szersz¡ skal¦ opracowany zostanie dla polimerów dro»szych, jak np. PET czy po-
liamidy. Natomiast polimery najta«sze, takie jak PE czy polistyren, powinny by¢
stosowane jako biodegradowalne, ewentualnie zast¡pione innymi tworzywami, które
mog¡ ulec biodegradacji. Badania tego problemu s¡ intensywnie prowadzone w wielu
laboratoriach na ±wiecie.

Nale»y doda¢, »e spalanie odpadów polimerowych nie mo»e by¢ traktowane jako
alternatywny sposób pozbywania si¦ ich; wynika to przede wszystkim z faktu, »e
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w procesie tym oprócz du»ych ilo±ci dwutlenku w¦gla, który jest jednym z gazów
odpowiedzialnych za efekt cieplarniany, powstaje caªy szereg innych gazów, których
wpªyw na ±rodowisko jest jeszcze bardziej szkodliwy, a których usuni¦cie ze spalin
jest niemal niewykonalne.

Wydaje si¦, »e rosn¡ca na ±wiecie troska o stan ±rodowiska naturalnego w bli»szej
lub dalszej przyszªo±ci wymusi pewne decyzje polityczne, w ±lad za którymi urucho-
mione zostan¡ mechanizmy ekonomiczne pozwalaj¡ce na bardziej racjonalne gospo-
darowanie tworzywami polimerowymi. Dopiero wówczas zostan¡ stworzone warunki
do takiego u»ytkowania polimerów w skali globu, aby jak najszerzej wykorzysta¢ ich
najlepsze wªa±ciwo±ci �zyczne i chemiczne, a równocze±nie nie powodowa¢ trwaªych
szkód w stanie ±rodowiska naturalnego.
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