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PRIEKŠVĀRDS

Pēdējos gadu desmitos polimēri plaši ieviesušies visdažādākajās tau-

tas saimniecības nozarēs gan kā patstāvīgi materiāli, gan kā sastāv-

daļas kombinētos materiālos un konstrukcijās. Tie kļuvuši par vienu

no svarīgākajiem tehnikas progresa faktoriem.
Si mācību līdzekļa uzdevums

— sniegt svarīgākās ziņas par poli-
mēriem. Tajā apskatītas polimēru molekulu uzbūves īpatnības, šo

molekulu izkārtojums telpā — struktūra, kā ari sakarības starp poli-
mēru struktūru un svarīgākajām īpašībām. Raksturotas lielmoleku-

lāro savienojumu sintēzes metodes un ķīmisko pārvērtību īpatnības.

Aplūkotas atsevišķu polimēru pārstāvju svarīgākās īpašības.
Visbeidzot apskatīti dažādi materiāli, kuru pamatā ir polimēri, kā

ari metodes šo materiālu pārvēršanai gatavos izstrādājumos.
Grāmatā aplūkotie jautājumi attiecas uz vairākām pilnīgi patstā-

vīgām zinātnes nozarēm — polimēru klmlju, fizikālo ķīmiju, fiziku
un mehāniku, kā ari uz tehnoloģijas nozarēm — polimēru sintēzes

tehnoloģiju, pārstrādes tehnoloģiju и. c. Ķā redzams, apskatāmo jau-
tājumu loks ir plašs un vairumam no tiem ir fundamentāls raksturs,

turklāt atsevišķi jautājumi ir visai sarežģīti. Tā kā dziļa un pama-

tīga katra jautājuma iztirzāšana viena neliela Izdevuma ietvaros ir

neiespējama, tad šai grāmatā autori centušies sniegt nepieciešamāko,
lai lasītājs varētu gūt pašus svarīgākos un vispārīgākos priekšstatus
par polimēriem un to īpatnībām, kas tos atšķir no citām vielām un

materiāliem.

Tagad polimēru teorijas un tehnoloģijas jomā gūti ievērojami
panākumi. Daudzas norises izpētītas tiktāl, ka kļuvusi iespējama ari

to matemātiska aprakstīšana. Sai mācību līdzekli matemātiskās iz-

teiksmes lietotas tikai tad, kad tās nav sarežģītas un sniedz iespēju
dziļāk izprast procesu būtību.

Grāmatā Izklāstītais materiāls jāuzskata par levadkursu, kas var

kļūt par pamatu dziļākām studijām.
Mācību līdzeklis paredzēts augstskolu ķīmijas un ķīmijas tehno-

loģijas un tām radniecisko specialitāšu studentiem. Tā 1., 2., 3. un

4. nodaļa atbilst RPI polimēru tehnoloģijas specialitāšu program-

mām. Savukārt nodaļas, kurās aplūkoti polimēru materiāli un to

pārstrādes metodes (5., 6., 7. un 8.), vairāk piemērotas P. Stučkas

LVU nekīmijas specialitāšu studentiem (biologiem, ekonomis-

tiem v. c).



Tā kā pēdējos gados strauji attīstās lielas enerģijas jonizējošā

starojuma Izmantošana polimēru sintēzē un to īpašību modificēšanā
un P. Stučkas LVU tiek gatavoti šis nozares speciālisti, 9. nodala
veltīta lielmolekulāro savienojumu radiācijas ķīmijas pamatproce-
siem.

Grāmatu varēs izmantot arī tehnikumu audzēkņi. Tā būs node-

rīga arī jaunajiem speciālistiem, kuri strādā polimēru ķīmijas un teh-

noloģijas nozarēs.

levadu, kā ari 1., 2., 3. un 4. nodaļu sarakstījis ķīmijas zinātņu
kandidāts, RPI Polimēru ķīmijas tehnoloģijas katedras docents

M. Kalniņš. 5., 6., 7. un 8. nodaļu kopīgi sarakstījuši M. Kalniņš un

tehnisko zinātņu kandidāts, P. Stučkas LVU Neorganiskās ķīmijas
un ķīmijas tehnoloģijas katedras docents E. Neimanis. 9. nodaļas
autors ir ķīmijas zinātņu kandidāts, P. Stučkas LVU Neorganiskās
ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas katedras vecākais zinātniskais līdz-

strādnieks V. Kaļķis.
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IEVADS

Lielmolekulārie savienojumi, polimēri ir ķīmiski savienojumi ar lielu

molekulmasu (no dažiem tūkstošiem līdz vairākiem miljoniem).
So molekulu vlrkņveida forma, gigantiskie izmēri (salīdzinājumā

ar mazmolekulāriem savienojumiem) un šo virkņu lokanība piešķir
polimēriem specifisku īpašību kompleksu. Tieši šo īpašību dēļ poli-
mēri kļuvuši neaizstājami visdažādākajās tehnikas un rūpniecības
nozarēs.

No polimēru mehāniskajām īpašībām it sevišķi liela nozīme ir

elastībai — polimēru spējai ievērojami un apgriezeniski deformēties.

Šī polimēru īpatnība tiek izmantota elastīgu, viegli deformējamu iz-

strādājumu un materiālu iegūšanai. Sādi izstrādājumi ir automobiļu
un lidmašīnu riepas un kameras, amortizējoši elementi un detaļas,

elastīgas caurules un profilēti izstrādājumi, kinofilmas, fotofilmas

un magnetofona lentes, iesaiņojuma plēves, šķiedras, elastīgi pārklā-
jumi, elektroizolācijas materiāli v. c. Elastīgās īpašības ir pamatā

polimēru spējai absorbēt (dzēst) dažādas frekvences svārstības. Tā-

pēc tos izmanto par skaņas un cita veida svārstības izolējošiem ma-

teriāliem.

Mainot polimēru uzbūvi, iespējams regulēt polimēru mehāniskās

īpašības un iegūt gan elastīgus materiālus, gan arī stingus un atspe-
rīgus, plastiskus un trauslus, cietus un mīkstus materiālus. Polimēru

mehāniskā stiprība šo materiālu klāstā var mainīties vairāk nekā 102

reizes, bet to spēja deformēties
— 104

un vairāk reizes. Tādu mehā-

nisko īpašību daudzveidību nespēj nodrošināt neviens cits materiālu

veids.

Polimēru molekulu virknes sastāv galvenokārt no vieglajiem ato-

miem — oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa, skābekļa un citiem

atomiem, tāpēc polimēru blīvums ir neliels un atrodas intervālā

900... 2300 kg/m3 (0,9 ... 2,3 g/cm3 ). Tas nozīmē, ka polimēru iz-

strādājumi ir krietni vieglāki nekā līdzīga tilpuma metāla, stikla,
keramikas un citu materiālu izstrādājumi.

Polimēri ir sevišķi labi dielektriķi. Tagad tos masveidā izmanto

dažādu strāvu vadošu elementu (vadu, kabeļu) elektriskai izolācijai.
Tā kā polimēriem ir nelieli dielektriskie zudumi, tie ir vienīgie efek-

tīvie izolācijas un kondensatoru materiāli vājstrāvas un augstfrek-

vences strāvas ierīcēs un aparātos.
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Polimēru daudzveidīgā praktiskā izmantošana saistīta arī ar to

optiskajām īpašībām, kuras atkarībā no polimēra uzbūves īpatnībām
var mainīties ārkārtīgi plašā intervālā. lespējams iegūt caurspīdīgus
bezkrāsainus vai tonētus materiālus, gaismu caurlaidošus un izklie-

dējošus, necaurspīdīgus, gaismu atstarojošus un absorbējošus v. tml.

materiālus. Tos izmanto optiskajos aparātos (kopā ar neorganiska-

jiem stikliem), apgaismes un signalizācijas tehnikā, apdarē v. c.

Polimēri slikti vada siltumu. Tāpēc tos plaši izmanto par siltumu

izolējošiem materiāliem transporta līdzekļu ražošanā, celtniecībā un

vieglajā rūpniecībā — galvenokārt vieglu porainu vai šķiedrveida
materiālu veidā.

Daudziem lielmolekulārajiem savienojumiem piemīt liela ķīmiskā

izturība
— tie nereaģē ar agresīvām gāzēm, tvaikiem un šķidrumiem.

Tādēļ polimērus ar sekmēm izmanto dažādu korozijas izturīgu izstrā-

dājumu (taras, tvertņu, cauruļu, aparatūras elementu v. c.) izgata-
vošanai.

Nenovērtējama ir polimēru spēja sildot veidot kausējumu, kā arī,

iedarbojoties uz tiem ar noteiktiem šķīdinātājiem, —
veidot šķī-

dumus.

Vairums metožu, ar kurām polimēru materiālus pārvērš gatavos
izstrādājumos, pamatojas uz noteiktas formas piešķiršanu kausēju-
mam, ko panāk, iepildot to slēgtās veidnēs, izspiežot cauri veidojo-
šiem uzgaļiem v. tml. Veidojot kausējumu, iespējams iegūt visdažā-

dākās konfigurācijas detaļas, loksnes, plēves, profilētus izstrādāju-
mus, šķiedras utt. Plēves un šķiedras iegūst, arī veidojot polimēru
šķīdumus. Pārstrādājot polimērus izstrādājumos, izmanto augstra-

žīgas, bieži vien automatizētas iekārtas. Pēc izgatavošanas izstrādā-

jumiem parasti nav nepieciešama ne mehāniskā apstrāde, ne krāso-

šana, ne kāda cita apdares operācija.
Visas minētās polimēru īpašības tad arī stimulēja strauju to sin-

tēzes un pārstrādes tehnoloģijas attīstīšanos pēdējos 20—30 gados,
kā arī polimēru ieviešanos visās tehnikas un ražošanas nozarēs. Jā-

atzīmē gan, ka ar polimēriem cilvēce saskaras un to pozitīvās īpašī-
bas izmanto jau sen. Visiem zināms, kāda svarīga nozīme cilvēka

dzīvē bijusi un arī vēl tagad ir dabas lielmolekulārajiem produk-
tiem — celulozei, cietei, olbaltumvielām,vilnai, ādai, zīdam, kauču-

kam v. c. Sos dabas produktus cilvēki izmanto gan dabiskā veidā,

gan ķīmiski tos pārveidojot — modificējot. Šobrīd tomēr praksē iz-

mantojamo polimēru vairumu sastāda sintētiskie produkti.
Šodien nav iespējams nosaukt nevienu mūsu daudzveidīgās dar-

bības sfēru, kurā noteikta (bieži vien noteicošā) nozīme nebūtu po-
limēru materiāliem. Mašīnbūvniecībā un transportā, lauksaimniecībā

un ūdensapgādē, celtniecībā, radioelektronikā, poligrāfijā, vieglajā
un pārtikas rūpniecībā, kosmosa tehnikā un pat mākslā —■ visur mēs

sastopam polimērus visā to īpašību un izpildāmo funkciju daudz-

veidībā.

Tomēr vairākus gadu desmitus ilgā ekspluatācijas pieredze lie-

cina, ka polimēriem piemīt arī tādas īpašības, kas parasti uzskatā-
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mas par nevēlamām; tās jūtami ierobežo šo materiālu vēl plašāku
izmantošanu vai pat kļūst tai par šķērsli.

Sai sakarībā vispirms jāmin polimēru nelielā mehāniskā stip-
rība salīdzinājumā ar tādiem tradicionāliem materiāliem kā metāli

un to sakausējumi, daudzi keramiskie materiāli utt. Mehāniskas slo-

dzes iedarbībā polimēru konstrukcija lēni deformējas (šļūde).
Otrs būtisks polimēru trūkums ir to mehānisko īpašību rādītāju

strauja samazināšanās, pieaugot temperatūrai. Vairums polimēru

temperatūras intervālā 150... 300 °C pāriet šķidrā stāvoklī jeb arī

tiktāl zaudē mehānisko stiprību, ka deformējas pat pašsvara iedar-

bībā. Tikai atsevišķu termoizturīgu polimēru darba temperatūra sa-

sniedz 500 ... 600 °C. Turpretī daudzu metālu un keramisko mate-

riālu ilgstošas ekspluatācijas temperatūra var pārsniegt pat 1500°C
robežu.

Vairums polimēru ekspluatācijas procesā (it sevišķi berzes rezul-

tātā) uz savas virsmas uzkrāj statisko elektrisko lādiņu. Sāda lā-

diņa spontāna noplūde, kas līdzīga elektriskā kondensatora izlādei,

var, piemēram, būt par iemeslu ugunsgrēkiem, ja apkārtējā vide sa-

tur viegli uzliesmojošas vielas (tvaiku vai putekļu veidā).
Polimēru lielākā daļa ir degoši materiāli (deg patstāvīgi vai kopā

ar citām degošām vielām) un tātad ir ugunsnedroši. Degot daudzi

no tiem izdala toksiskus mazmolekulārus sairšanas produktus.
Viens no visbūtiskākajiem polimēru trūkumiem ir to īpašību

strauja maiņa uzglabāšanas, pārstrādes un ekspluatācijas proce-

sos — tā sauktā novecošana. Novecošanas pamatiemesls — polimēra
molekulu ķīmiskās uzbūves maiņa, iedarbojoties tādiem faktoriem kā

saules vai citu radiācijas avotu izstarojums, apkārtējās vides ķī-
miska iedarbība utt. Sos procesus paātrina temperatūras un mehā-

niskā sprieguma palielināšanās.
Minēto trūkumu novēršanai izmanto vairākus principus. Viens

no tiem
— jaunu polimēru sintēze, kuru molekulu ķīmiskā uzbūve no-

drošinātu kāda noteikta rādītāja vai to kopas uzlabošanos.

Prakse rāda, ka pašreiz efektīvākais polimēru īpašību uzlaboša-

nas princips ir polimēru kompozīciju materiālu (PKM) veidošana.

Par PKM plašā nozīmē sauc sistēmas, kuras kopā ar polimēriem
satur vēl kādus citus komponentus (to skaitā arī citus polimērus).
PKM komponenti var veidot savstarpējus šķīdumus vai maisījumus.
Sādā veidā polimēros ievada krāsvielas, stabilizatorus — novecoša-

nas inhibitorus, antistatiskās vielas — statisko elektrisko lādiņu lik-

vidējošas vielas, antipirēnus — degamības samazināšanas līdzekļus
un daudzus citus komponentus ar dažādām funkcijām.

Visplašāko materiālu klāstu tagad veido heterogēnie PKMt kuros

katrs komponents veido atsevišķu fāzi. Pie šī tipa PKM pieder pil-
dītie polimēru materiāli, kuros sīkdispersas materiālu (tā saukto

pildvielu) daļiņas vienmērīgi izkliedētas polimēra masā. Līdzīgi po-

limēra masā var būt izkliedēti arī gāzes ieslēgumi (atsevišķu pūslīšu
veidā); šādus materiālus sauc par porainiem materiāliem jeb putu-
plastiem.



Ja polimēra masā ievada šķiedras vai audumus, iegūst armētos

kompozīciju materiālus. Par šķiedrmateriāliem izmanto stiklu, me-

tālus, azbestu, kā arī koksnes un polimēru šķiedras. Stiklplasti ta-

gad ir visvairāk ražotie šī tipa materiāli.

Ja PKM sastāv no atsevišķiem slāņiem, pie tam polimēra kārtas

mijas ar cita materiāla (papīra, cita polimēra, metāla v. tml.) kār-

tām, tos sauc par slāņainajiem PKM.
Pie tiem var pieskaitīt arī polimēru pārklājumus, kas sedz metā-

lus, koksni, neorganiskos būvmateriālus un citus materiālus, kā arī

līmētas konstrukcijas, kurās divi materiāli (vienādi vai dažādi) sais-

tīti savā starpā ar polimēra slāņa starpniecību.
Kompozīciju materiālu sekmīga izmantošana ir iespējama vienīgi

tad, ja starp komponentiem tiek nodrošināta noteikta saistīšanās pa-

kāpe. Polimēri spēj noteiktos apstākļos noturīgi saistīties ar dau-

dziem materiāliem — ar metāliem, koksni, neorganiskajiem materiā-

liem (stiklu, keramiku, būvmateriāliem v. c), citiem polimēriem
v. tml.

Svarīga nozīme kompozīciju materiālos ir arī polimēru lielajai
ķīmiskajai izturībai kompleksā ar nelielu agresīvo gāzu, tvaiku un

šķidrumu caurlaidību. Abu šo īpašību dēļ polimēri ir spējīgi aizsar-

gāt arī pārējos kompozīciju materiālā ietilpstošos komponentus, tā-

dējādi nodrošinot visas sistēmas ilgizturību kopumā.

Kompozīciju veidošanas nolūks ir iegūt materiālus, kuros izpaus-
tos galvenokārt komponentu pozitīvās īpašības. To panāk, izvēloties

gan pašus komponentus, gan to daudzumu attiecības materiālā, kā

arī šo komponentu ģeometriskos raksturojumus, savstarpējo izvieto-

jumu telpā un visbeidzot saistības pakāpi starp tiem.

levērojama lietpratīgi veidotu PKM priekšrocība ir to īpašību
neaditlvitāte — kompozīcijas īpašības nav vienkārša komponentu
īpašību summa. Tā, piemēram, polimēra sagraušanai nepieciešama
30 reizes lielāka enerģija nekā stikla sagraušanai, bet kompozīciju
materiāla — stiklplasta sagraušanai patērētā enerģija 800 reizes pār-
sniedz polimēra un 24 000 (!) reizes

—
stikla sagraušanas enerģiju.

Polimēru un polimēru kompozīciju materiālu ražošanas un izman-

tošanas apjoms strauji pieaug. Polimēru ražošanas un efektīvas iz-

mantošanas intensitātes palielināšanās kļuvusi par vienu no mūsu

tautas saimniecības, tās tehnikas un tehnoloģijas attīstības pamat-
tendencēm. Nepārspīlējot varam apgalvot, ka iestājies polimēru ma-

teriālu laikmets. Tāpēc katram inženierim, it sevišķi ķīmiķim, jāzina
svarīgākās polimēru īpašības, to atkarība no materiāla struktūras,
kā ari polimēru sintēzes un pārstrādes metodes un šo materiālu

Izmantošanas lespējas. Minēto jautājumu iztirzāšanai ir veltīta šī

grāmata.
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1. NODAĻA

LIELMOLEKULĀROSAVIENOJUMU UZBŪVE

UN SVARĪGĀKĀS ĪPAŠĪBAS

1.1.VISPĀRĪGI JĒDZIENI

Lielmolekulāro savienojumu molekulu —
makromolekulu sastāvā

ietilpst liels skaits atomu, kurus savā starpā saista kovalentās, jonu
vai koordinācijas tipa saites — respektīvi tās pašas saites, kas sa-

vieno atomus mazmolekulārās vielās.

Parasti makromolekulas sastāv no elementāt-vienībām
— atomu

grupējumiem ar noteiktu ķīmisko uzbūvi, kuras makromolekulā at-

kārtojas.
Polimērus visbiežāk iegūst no noteiktas uzbūves mazmolekulā-

riem savienojumiem — monomērlem, kuru molekulas zināmos ap-

stākļos spējīgas saistīties cita ar citu, veidojot makromolekulas:

лА ~AļA+A-A-A-A-A-A-
--топотегь I polimēro makromolekulas fragments

eiementārvienlba

Piemēram:

лСН2=СН

I I I I I
сн 3 [сн 3 J СНз CH 3 CH 3

propilēns polipropilēna

eiementārcienība

Polimērus, kuru makromolekulas sastāv no vienādām elementārvleni-

bām, sauc par homopolimēriem (sk. iepriekšējo shēmu).

Homopolimēra makromolekulas uzbūves racionāls pieraksts ir

šāds:

[-A-]„, Г-СН
2-СН-1

[ CH3
\n

Skaitlis n, kas rāda vienādo elementārvienību skaitu makromole-

kulā, ir polimerlzācljas pakāpe. Polimerizācijas pakāpe viennozīmīgi
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nosaka makromolekulas molekulmasu M
m, ja zināma elementarvie-

nlbas molekulmasa M
c:

Mm
=nn

e

Bieži elementārvienības un monomēra elementārsastāvs ir vie-

nāds, piemēram:

пСН2
=СН->Г —CH2—CH—

I I
R R n

Sājos gadījumos elementārvienība vienlaikus ir arī monomēr-

vieniba.

Daudzos gadījumos monomēra un elementārvienības ķīmiskā uz-

būve atšķiras, piemēram:

пИО—С—R—С—NH 2

~"Нг°)
—С—R—NH—

II II II
oo L о J„

Monomēru savstarpējās savienošanās produktus ar nelielu mo-

lekulmasu (tādi parasti rodas polimēru sintēzes procesa sākumsta-

dijā) nosauc pēc n lieluma — dimēri (n =2), trimēri (n=3) utt.

Savienojumus un to maisījumus ar n<2o sauc par oligomēriem.
To īpašības strauji mainās, mainoties n vērtībai. Oligomērus vēl

iespējams izdalīt no to maisījuma kā individuālus savienojumus.
Polimēru gadījumā n var sasniegt vērtības, kas lielākas par

104... 105. Siem savienojumiem jau piemīt daudzas īpatnības, kas

mazmolekulāriem savienojumiem un oligomēriem nav raksturīgas.
Izdalīt no vielu maisījuma individuālu savienojumu veidā atseviš-

ķus polimērhomologus ar atšķirīgu n vairs nav iespējams.
Makromolekulas var saturēt arī dažādas (divu vai vairāk veidu)

elementārvienības. Šādus lielmolekulārus savienojumus sauc par ko-

polimēriem. Atkarībā no elementārvienību izkārtojuma makromole-

kulā izšķir regulāros un neregulāros kopolimērus.
Regulāru kopolimēru elementārvienību sakārtojumam raksturīgs

zināms periodiskums. Piemēram, stirola (A) un maleīnskābes anhid-

rīda (B) kopolimēra uzbūve ir šāda:

~А—В—А—В—А—В—А—В—А—В~

Arī vienkāršākās olbaltumvielas kolagēna makromolekulas pieder
pie regulāriem kopolimēriem:

~G—P—O—G—P—O—G—P—О~

kur G, P, О — atbilstoši aminoskābju — glicīna, prolīna un oksi-

prolīna elementārvienības.

Tomēr vairumam sintētisko kopolimēru raksturīga neregulāra
uzbūve; elementārvienību izkārtojumam makromolekulas ir gadījuma
raksturs, un dažādās makromolekulās tas var atšķirties.
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Nukleīnskābju un daudzu olbaltumvielu gadījumā (šie savieno-

jumi arī pieder pie kopolimēru klases) neregulārs sakārtojums ir

viens un tas pats visās šo vielu molekulās un, kā zināms, pilnīgi
nosaka to bioķīmisko un bioloģisko specifiskumu.

Apskatot jebkuras makromolekulas fragmentu, varam izšķirt tās

skeletu, ko veido virknē saistīti atomi. Skeleta atomiem savukārt

pievienoti citi atomi vai atomu grupas. Piemēram, polistirola skelets
sastāv vienīgi no savstarpēji saistītiem oglekļa atomiem:

HHHHHHHH

--t----r—t-H—ļ—4—-f—+"
~c— с— с —с— C

IT~4
—

н —ļ~
-

О
1 i\6 H 6

makromolekulas skelets

1. 1. 1. Lielmolekulāro savienojumu

klasifikācijas elementi

Visus lielmolekulāros savienojumus pēc skeleta uzbūves iedala di-

vās grupās. Homovlrknes polimēru skeleti sastāv no vienādiem ato-

miem, heterovirknes polimēru skeleti — no dažādiem atomiem (sk.
1.1. tab.).

Pēc makromolekulu ķīmiska sastāva (sk. 1.1. tab.) lielmolekulā-

ros savienojumus iedala organiskajos — tie sastāv no atomiem (C,
H, O, N, S, P), kas raksturīgi arī mazmolekulārajiem organiskajiem

savienojumiem, elementorganiskajos, kas kopā ar minētajiem ato-

miem satur arī Si, AI, B, Ti, Ni, Ge, un neorganiskajos, kuru mak-

romolekulas nesatur organiskajiem savienojumiem raksturīgos ato-

mus (izņēmums — ogleklis).
Pēc izcelsmes lielmolekulāros savienojumus iedala dabas polimē-

ros un sintētiskajos polimēros.
Dabas polimēri veidojas dabā sarežģītos ķīmiskos un bioķīmiskos

procesos. Pie organiskajiem dabas polimēriem pieder lielmolekulārie

savienojumi, no kuriem uzbūvētas dzīvo organismu šūnas un kuru

biosintēze šajās šūnās notiek. Tās ir olbaltumvielas, nukleīnskābes,

polisaharīdi (celuloze, ciete) v. c. Organiskos dabas polimērus izdala

dažu augu un koku sulas emulsiju (dabiskais kaučuks) un sveķu
veidā.

Neorganiskie dabas polimēri veidojas ģeoķīmisko procesu rezul-

tātā Zemes dzīlēs. Pie tiem pieder visdažādākie minerāli.

Sintētiskos polimērus iegūst īpašos ķīmiskos procesos no maz-

molekulārām vielām
— monomēriem. So polimēru lielum lielo vairā-

kumu veido organiskie produkti. Elementorganisko un neorganisko

polimēru specifisko īpašību — galvenokārt lielās termiskās un ķīmis-
kās izturības dēļ šo savienojumu sintēzes un izmantošanas tempi
pēdējos gados strauji pieaug.
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1.1. tabula

Organisko, elementorganisko un neorganisko polimēru

makromolekulu uzbūves shēmas

Cilvēces praksē tiek izmantoti gan dabas polimēri, gan sintētis-

kie polimēri. īpašu praktiski izmantojamu lielmolekulāro savieno-

jumu grupu veido modificētie polimēri —
sintētiski vai dabas pro-

dukti, kuru makromolekulu ķīmiskā uzbūve izmainīta nolūkā uzlabot

atsevišķas polimēra īpašības. Piemēram, no nešķīstošas celulozes

iegūst šķīstošus celulozes esterus, nokaučuka (mehāniski neizturīga,
šķīstoša materiāla) iegūst tā vulkanizācijas produktu — gumiju
(elastīgu, mehāniski un termiski izturīgu, nešķīstošu materiālu).

Skeleta uzbūve

Homovirknes polimēri Heterovirknes polimēri

Ķīmiskais sastāvs

irganiskie polimēri I I
~C—C~

I I
Ro

I
~C—A~

I

Ro — H vai halogēna
atomi; С, H, N, O,
S un P atomus

saturošas grupas

А — О, N, S un citus ato-

mus saturošas grupas

Organiskas uzbū-

ves skeleti, neor-

ganiski aizvieto-

tāji

I I
~c—c~

I I
Rn

Rn — Si, Sn, Pb un ci-

tus atomus satu-

rošas grupas14)

E

"o

'-2

'5
а

OD

_o
С
о

s
41

Щ

Organiski-neorga-
niskas uzbūves

skeleti

I
~C—E~

I
~C—E—D~

I
E —Si un Pb atomi

D— O, N un citus atomu:

saturošas grupas

Neorganiskas uz-

būves skeleti, or-

ganiski aizvieto-

tāji

~F-K~

~F—K—L~
F — Si, AI, Ti un В atomi

К— О atomi

L —Si un N atomus saturo-

šas grupas

eorg; niskie polimēri ~G~

G — Si, Ge, B, Se, Teun

citi atomivai atomu

grupas

~M—N~

M— Si, S atomi

N — О atomi
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1. 1. 2. Lielmolekulāro savienojumu
ķīmiskā nosaukuma veidošana*

Vispārīgā gadījumā polimēra nosaukumu veido, elementārvienības

ķīmiskajam nosaukumam pievienojot priedēkli «poli». Elementārvienī-
bas nosaukumam jāatbilst organisko savienojumu oficiālās nomen-

klatūras noteikumiem.

Praksē izplatītāko polimēru gadījumā līdzās sistemātiskajai no-

menklatūrai tiek lietoti arī triviālie nosaukumi (1.2. tab.).

1.2. tabula

Dažu vienkāršāko polimēru ķīmiskie nosaukumi

1.2.MAKROMOLEKULU UZBŪVE

1. 2. 1. Makromolekulu konfigurācija

Makromolekulas ir polimēru pamatstruktūrvienības. No to īpašībām
atkarīgas polimēro vielu un ķermeņu īpašības.

Tā kā makromolekulā ir milzīgs skaits elementārvienībuun iespē-
jama šo elementārvienību dažāda savstarpējā saistīšanās, makro-

molekulu uzbūves noskaidrošana un atspoguļošana ir sarežģīta.
*

Lielmolekulāro savienojumu nosaukuma veidošanas noteikumi izsmejoši izklāstīti

Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības lUPAC dokumentā,

kas publicēts žurnālā Высокомолекулярные соединения, 20 А, № 5, 1978, 1178. lap-

pusē.

Ķīmiskais nosaukums

Polimēra elementārvienības
uzbūve pēc sistemātiskās

nomenklatūras
pēc triviālas

nomenklatūras

[-CH2—CH 2—]„ Polimetilēns Polietilēns

Г СНз

—
с—сн2 —

I
L СНз -»n

Poli-1,1 -dimetiletilēns Poliizobutilens

-сн-сн2
-

6 1 Poli-1 -feniletilens Polistirols

[-CH-CH2-ļ

он
J, Poli-1-hidroksietilens Polivinilspirts

[—
СН—сн2— -i

I
О—С—СНз

О Jn

Poli-1-acetoksietilens Polivinilacetāts



Makromolekulu (tāpat kā mazu molekulu) uzbūves raksturošanai

jāizmanto konfigurācijas jēdziens. Konfigurācija atspoguļo atomu

savstarpējo saistību molekulā, to telpisko novietojumu attiecība ci-

tam pret citu. To nosaka atbilstošo ķīmisko saišu garumi (starp-

atomu attālumi) un leņķi starp saitēm. Konfigurāciju nav iespējams

mainīt nepārkārtojot ķīmiskās saites (tas ir, nerealizējot ķīmiskas

reakcijas). Tā kā atomu savstarpējais novietojums telpa mainas ari

iekšējās pagriešanās rezultātā (sk. 1.4. paragrāfu), konfigurāciju

attiecina uz vienu noteiktu makromolekulas skeleta stāvokli —
mak-

simāli izstieptu (bet ne deformētu) virkni.

Lielo molekulu konfigurāciju nepieciešams apskatīt dažādos līme-

ņos. Pirmais no tiem ir elementārvienības konfigurācija. Ja to attēlo

struktūrformulas veidā, tā atspoguļo vienīgi atomu savstarpējo sais-

tību, piemēram:

H H

~C—C~ vai ~CH2—CH~

H l к
Lai būtu priekšstats arī par šo atomu stāvokli telpa, ka ari par saišu

virzieniem un leņķiem starp saitēm, izmanto telpisku attēlu projek-

cijas plaknē vai telpiskus modeļus (1.1. att.).
Tā kā mūs interesē galvenokārt virknes skeleta un svarīgāko

aizvietotāju saišu virzieni, kā arī atomu ģeometrisko centru atraša-

~CH2—CH~ telpiskais attēls (a), telpiskais mode-

I
R

1.1.att. Elementārvienības

lis (b) un vienkāršots telpiskais attēls (c)

18
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1.2. att.Elementārvienības
— CH2

— С=CH—CH2 —

I
R

cis-konfigurācija (a) un

/rans-konfigurācija (b).

1.3. att. Elementārvienību

<~CH
2
—CH~ pievienošanas veidi:

R

а
— struktūrformula; b

— konfigurācija.

nās vietas, lietderīgi izmantot vienkāršotas telpisko attēlu plaknes

projekcijas; šajos attēlos ūdeņraža atomus (to niecīgā rādiusa dēļ)
neparāda, bet pārējo atomu centrus attēlo kā punktus (1.1. att. c).
Lai attēlu maksimāli vienkāršotu, plakni, kas iet cauri virknes ske-

leta atomu centriem, savieto ar attēla plakni. Sai gadījumā skeleta

atomu novietojums, starpatomu attālumi un leņķi starp saitēm attē-

lojas īstajos lielumos.

Ja elementārvienība satur dubultsaites (piemēram, 1,3-alkadiēnu

polimēri), tā var atrasties cis-konfigurācijā un /rans-konfigurācijā
(1.2. att.).

Nākamais makromolekulu konfigurācijas līmenis ir blakus atro-

došos elementārvienību pievienošanās konfigurācija —
tuvais konfi-

guratlvais sakārtojums.
Pirmkārt, elementārvienības var dažādā veidā virknēties cita aiz

citas. Piemēram, alkēnu atvasinājumu polimēru gadījumā pievieno-
šanās veids 1, 2 ir dominējošais, tomēr vienā un tai pašā virknē

iespējami arī pievienošanās veidi 1, 1 un 2, 2 (1.3. att.). Šādas vir-

knes sauc par neregulārām.
Ja virknē realizējas tikai viens pievienošanās veids (piemēram,

1, 2) vai arī dažādi pievienošanās veidi, kuru noteiktas kombināci-

jas periodiski atkārtojas, virknes sauc par regulārām.

Otrkārt, elementārvienībām var būt dažāda orientācija telpā
attiecībā citai pret cita, saglabājoties vienam un tam pašam pievie-
nošanās veidam. Elementārvienību telpisko orientāciju lietderīgi ap-

skatīt attiecībā pret skeleta atomu plakni. Piemēram, alkēnu poli-
mēru virknēs oglekļa atoms, kuram pievienots radikālis R, ir asimet-

risks. Tādējādi katra nākamā elementārvienība var pievienoties

iepriekšējai vai nu tai pašā stāvoklī attiecībā pret skeleta atomu

plakni (1. veids), vai arī stāvoklī, kas atbilst iepriekšējā spoguļ-
attēlam (2. veids).

Ja noteikts elementārvienību telpiskās orientācijas veids (vai
veidu kombinācijas) periodiski atkārtojas, tad virknes sauc par
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1.4. att. Elementārvienību ~CH
2
—СН~ izkārtojums:

R

з — stereoregulāra izotaktiska virkne; b — stereoregulāra sin-
diotaktiska virkne; с — stcreoneregulāra ataktiska virkne.

stereoregulārām. Realizējoties tikai pirmajam pievienošanās veidam,

stereoregulārās virknes ir izotaktiskas, realizējoties tikai otrajam
pievienošanās veidam, — sindiotaktiskas (1.4. att.).

Gadījumos, kad virknē sastopami dažādi elementārvienību telpis-
kās pievienošanās veidi bez periodiskas to atkārtošanās, —

virknes

ir stereoneregulāras, ataktiskas (1.4. att.).
Nākamais ir makromolekulu tālais konflguratlvals sakārtojums.

Tas attiecināms uz pietiekami lieliem virknes fragmentiem, kuri

ietver sevī vairākus desmitus un pat simtus skeleta atomu. Šādos ga-

ros virknes fragmentos var realizēties viens tuvā sakārtojuma veids

vai arī tie var būt uzbūvēti no īsākiem vai garākiem blokiem ar atšķi-

rīgu tuvo izkārtojumu (1.5. att.). Aplūkojot garākus makromolekulu

fragmentus šai līmenī, to attēlus vēl vairāk shematizē, skeletu attē-

1.5.att.Makromolekulufragmentutālāкоnfiguratīvā

sakārtojumashematisksattēlojums.

lojot vienkārši ar līniju.
Visbeidzot, jāapskata vi-

sas makromolekulas konfigu-
rācija kopumā.

Līdz šim aplūkojām tikai

lineāru makromolekulu frag-
mentus, kuru skeletu veido-

jošie atomi saistīti virknē

cits aiz cita. Tomēr tas nav

vienīgais makromolekulukon-

figurācijas veids.

Polimēru sintēzes un ķī-
misko pārvērtību procesos

virknēm veidojas atzarojumi,
sanvirknes. Sādas makro-
M
", ,

°-
molekulas sauc par saza-
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1.6.att. Lineāru, sazarotu un režģveida makromolekulu konfigurācijas
shematisks attēlojums.

rotām. Bieži nav iespējams izšķirt, kura no virknēm ir galvenā,
kura

— atzarojums. Tā tas, piemēram, ir statistiskajām un zvaigžņ-
veida sazarotajam makromolekulām (1.6. att.).

Atzarojumu uzbūve parasti atbilst pamatvirknes uzbūvei. Tomēr

atsevišķos gadījumos nepieciešams sintezēt sazarotas makromoleku-

las, kuru atzarojumi sastāv no viena tipa elementārvienībām, bet pa-

matvirknes — no cita tipa elementārvienībām. Šādus polimērus sauc

par piepotētajiem kopollmērlem (sk. 1.6. att. un 2.5.2. paragrāfu).
Lineāras un sazarotas makromolekulas var tikt saistītas savā

starpā, veidojot plaknisku vai telpisku režģveida struktūru

(1.6. att.). Režģa uzbūve parasti ir neregulāra. Pie šī tipa polimē-
riem pieder, piemēram, vulkanizēti kaučuki (sk. 4.2.1. paragrāfu).
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lespējama ari regulāru režģu veidošanas. Regulāra plakniska režģa

piemērs — grafīts, telpiska režģa piemērs — dimants, kvarcs.

īpašu vietu ieņem divvirkņu lineārās makromolekulas — spiro-

struktūras un kāpņvelda struktūras molekulas (1.6. att.).

Svarīgs parametrs, kas raksturo lineāru un sazarotu makromo-

lekulu konfigurāciju, ir to lielums, molekulmasa. Režģveida poli-
mēram molekulmasas jēdzienu nevar lietot, jo praktiski visas to vei-

dojošās virknes ir savstarpēji saistītas un veido vienu «supermo-
lekulu».

Makromolekulu konfigurācija lielā mērā nosaka virkņu iespējamo

savstarpējo novietojumu telpā (sk. 1.6. paragrāfu). Veidot kristā-

liskas struktūras spēj vienīgi lineāras stereoregulāras konfigurāci-
jas makromolekulas. Aizvietotāji, kas neregulāri izvietoti attiecībā

pret virknes skeletu, tāpat arī sānvirknes traucē makromolekulu

fragmentiem savstarpēji tuvoties un racionāli aizpildīt telpu. Rezul-

tātā veidojas vāji sakārtota, neblīva amorfā struktūra. Amorfu un

kristālisku polimēru īpašības stipri atšķiras. Kristāliskie polimēri ir

mehāniski un termiski izturīgāki, grūtāk šķīst v. tml.

Vēl vairāk pēc īpašībām atšķiras polimēri ar lineāru (vai saza-

rotu) konfigurāciju un režģveida polimēri. Lineārās un sazarotās

makromolekulas polimēros eksistē atsevišķu struktūrvienību veidā;
tās savā starpā saista starpmolekulārās saites (sk. 1.5.1. paragrāfu).
Tāpēc šī tipa polimēri šķīst unpaaugstinātā temperatūrā sašķidrinās.

Režģveida polimēru atomu virknes savā starpā saista ķīmiskās
saites; šīs virknes vairs nav patstāvīgas struktūrvienības un cita no

citas bez ķīmisko saišu sagraušanas nav atdalāmas. Tāpēc režģveida
polimēri nešķīst un sildot nekļūst mīksti. Tie ir arī stingāki un me-

hāniski izturīgāki nekā lineāras vai sazarotas struktūras polimēri.
Jo blīvāks šķērssaišu tīkls režģī, jo vairāk šīs īpašības izpaužas.
Lineāras vai sazarotas struktūras polimērus, kuri, paaugstinātā tem-

peratūrā sašķidrinoties, saglabā makromolekulu skeleta formu, sauc

par apgriezeniski cietējošiem vai termoplastiskiem polimēriem. Kau-

sējuma stāvoklī tie spēj pieņemt noteiktu formu un atdziestot sa-

cietē. Pāreju cieta viela —kausējums iespējams daudzkārt atkārtot.

Lineāri vai sazaroti polimēri ar noteiktu ķīmisko uzbūvi kausē-

juma stāvoklī ķīmiskajos procesos var izveidot režģveida konfigurā-
ciju. Sīs pārvērtības rezultātā kausējums sacietē (piemēram, veidnē).
Šādus polimērus sauc par neapgriezeniski cietējošiem vai termoreak-

tlviem polimēriem, un tos sildot pārvērst kausējumā vairs nav iespē-
jams.

Lineāru un sazarotu polimēru īpašības atkarīgas no makromo-

lekulu molekulmasas. Tai palielinoties, pieaug šo materiālu mehā-

niskā stiprība (sk. 1.10. paragrāfu), šķīdumu un kausējumu viskozi-

tāte (sk. 1.10.5. paragrāfu), kā arī daudzi citi rādītāji.
Lineāriem polimēriem piemīt visas lielmolekulārajiem savienoju-

miem raksturīgās īpašības. Tāpēc turpmāk galvenokārt apskatīsim
tieši šīs konfigurācijas makromolekulu īpašības.
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1.2.2.Makromolekulu konfigurācijas neviendabības

Mums bija iespēja pārliecināties, ka makromolekula (pat tad, ja tā

ir lineāra un tās elementārvienības uzbūve vienkārša) ir sarežģīts

veidojums ar komplicētu konfigurācijas līmeņu hierarhiju.
Lai pilnībā raksturotu kādu vienkāršu lineāru makromolekulu

(vai to kopu), informācija, kuru sniedz struktūrformula racionālā

pierakstā, ir nepietiekama. Piemēram, alkēnu polimēru gadījumā tā

ir šāda:

"

—CH2—CH—

"

I
R n

Vispirms, kā jau redzējām, elementārvienības vienā un tai pašā
virknē var saistīties savā starpā dažādos veidos un dažādā telpiskajā
orientācijā (sk. 1.2.1. paragrāfu). Jāzina šo pievienošanās veidu sa-

dalījums pa virkni vai arī vismaz dominējošais pievienošanās veids.

Struktūrformula ignorē arī grupas makromolekulas galos. Tās

var būt visdažādākās uzbūves. Mūsu piemērā tās var būt

~CH
2—CH2

~CH =CH v.c.

I I
R R

Formula apraksta lineāru polimēru. Tomēr atsevišķās virknes
vietās sintēzes procesos parasti veidojas īsāki vai garāki atzarojumi.
Piemēram, polietilēna makromolekulas uz 1000 virknes atomiem sa-

tur 80 ... 100 īsus (no 1 vai 2 oglekļa atomiem sastāvošus) atza-

rojumus.
Makromolekulas var saturēt arī atomu grupas, kas radušās, tām

reaģējot ar apkārtējo vidi (piemēram, oksidējoties).
Visbeidzot jāatzīmē, ka polimērus nav iespējams raksturot ar no-

teiktu polimerizācijas pakāpi. Praktiski jebkurš sintētiskais polimērs
ir polimērhomologu maisījums. Tātad polimēri ir polidispersi pēc to

molekulmasas. Sādu maisījumu raksturo ar vidējo molekulmasu, kā

arī ar molekulmasas sadalījumu (sk. 1.12.1. paragrāfu).

1. 2. 3. Makromolekulas ģeometriskie izmēri

Vienkāršības labad apskatīsim polietilēna makromolekulu (1.7. att.).
Katras elementārvienības ieguldījums makromolekulas garumā, kas

mērīts tās ass AB virzienā, ir 0,254 nm. Tādējādi iespējams aprēķināt
makromolekulas garumu, ja zināma polimerizācijas pakāpe n vai

molekulmasa (1.3. tab.).
Kā redzams, polimēru makromolekulu garums var sasniegt ievē-

rojamas vērtības (10-10-6
m un pat vairāk), bet to šķērsizmēri ne-

atšķiras no monomēra molekulu izmēriem un atrodas intervālā

(1 ...2) -10—10
m. Tas nozīmē, lai gan makromolekulu garums ir
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1.7. att. Polietilēna makromolekulas skeleta

ģeometriskie parametri.

liels, atsevišķas makromole-

kulas nav iespējams saskatīt

pat spēcīgos elektronmikro-

skopos (izmantojot šīs iekār-

tas, gan iespējams saskatīt

makromolekulu kopas, kas
sastāv no vairākiem desmi-

tiem molekulu).
Visa mūsu rīcībā esošā

informācija par makromole-
kulu konfigurāciju iegūta,
pētot nevis atsevišķas mak-

romolekulas, bet to kopas ar

lielu makromolekulu skaitu

(šķīdumus, polimēru ķermeņus), izmantojot optiskās spektroskopi-
jas, kodolmagnētiskās rezonanses, rentgenstruktūranalīzes un citas

pētīšanas metodes. legūto datu interpretācija ir ievērojami grūtāks
uzdevums nekā mazmolekulāro savienojumu gadījumā.

1.3. tabula

Polietilēna makromolekulu garumi

Lai gūtu priekšstatu par makromolekulu gigantiskajiem izmē-

riem, pamēģināsim tās atveidot ar modeļiem, kuros visi lineārie

izmēri salīdzinājumā ar reālām molekulām palielināti (piemēram,
108 reizes). Lai atveidotu polietilēna makromolekulu, kuras molekul-

masa ir 106, jāizveido virkne ar šķērsizmēriem, kas nepārsniedz
2• 10~2

m (2 cm), un garumu, kas tuvs 1000 m (1 km!).

1.3.MAKROMOLEKULU KONFORMĀCIJAS

Atomus makromolekulu virknēs visbiežāk savieno vienkāršās kova-
lentās saites. Ap šīm saitēm iespējama atomu grupu iekšējā pagrie-
šanās, nemainoties leņķiem starp saitēm (1.8. att.). Realizējoties šā-

dai pagriešanai ap visām makromolekulas skeleta saitēm, mainās

skeleta atomu (izņēmums — blakus esošie atomi) savstarpējais no-

vietojums, visas virknes forma un stāvoklis telpā.
Makromolekulas formas, kuras tā iegūst iekšējās pagriešanās re-

zultātā, sauc par konformācljām. Apskatot makromolekulu konfigu-

rāciju (sk. 1.2.1. paragrāfu), uzskatāmības labad aplūkojām tikai

vienu tās konformāciju — maksimāli izstieptu virkni; šai konformā-

Molekulmasa
Polimerizācijas

pakāpe n

Makromolekulas

garums

(nm)

10r -

10';

3571

35710

907

9068
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cijai raksturīga virknes

skeleta atomu izvietoša-

nās vienā plaknē zigzag-
veidā. Reālās polimēru
makromolekulu sistēmās

šādas konformācijas reali-

zējas reti.

Makromolekulu konfor-

mācijas nav konstantas,

tās mainās siltuma ener-

ģijas fluktuāciju, no ārie-

nes pievadīta spēka uncitu

faktoru ietekmē (sk. 1.4.

paragrāfu). Polimēru šķī-
dumos, šķidros polimēros
un daļēji arī cietos poli-
mēros siltuma kustība

1.8. att. Makromolekulas skeleta atomu iekšējas
pagriešanās shēma:

a-a — pagriešanas ass; b-b — griešanās trajektorija;
а —

valences leņķis.

rada nemitīgu makromolekulu virkņu konformāciju maiņu. Katrā no-

teiktā sistēmā eksistē kāds visvarbūtīgākais konformāciju veids.

Piemēram, atšķaidītos polimēru šķīdumos (sk. 1.12.2. paragrāfu)
makromolekulas atrodas irdenu neregulāras formas kamolu veidā

(1.9. att.) .
Atsevišķos gadījumos, ietvaicejot polimēru šķīdumus (vai ari ci-

tādā veidā), veidojas globulas — gigantiski, blīvi makromolekulu

kamolveida agregāti. Struktūras blīvums globulā 10 ... 102 reizes

lielāks nekā kamolā.

Polimēru sistēmās var realizēties arī vairāk vai mazāk Izstieptas
konformācijas (1.9. att.).

Cietos polimēros makromolekulu konformācijas ir vairāk fiksētas,

nemainīgas nekā šķidros polimēros vai polimēru šķīdumos.
Polimēros ar kristālisku struk-

tūru (sk. 1.6.1. paragrāfu) realizē-

jas stereoregulāras makromole-

kulu konformācijas — plaknes
veida, spirālveida v. c.

1.4. IZOLĒTU MAKROMOLEKULU

KONFORMĀCIJU MAIŅA
MAKROMOLEKULU LOKANĪBA

lekšējā pagriešanās, kas ir makro-

molekulu konformāciju maiņas

pamatā, notiek, pārvarot noteiktus

spēkus starp atomiem, kuri nav

tieši saistīti ar ķīmiskajām saitēm.

Piemēram, apskatīsim pagrie-
šanos vienkārša mazmolekulārā

ogļūdeņraža —
etāna molekulā

1.9. att. Neregulāras makromolekulu

konformācijas:

а —
makromolekulu kamols; b

— izstiep-
tas makromolekulas.
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1.10. att. Etāna molekulas iekšējās pa-

griešanās raksturojums (apzīmējumus sk.

tekstā).

(1.10. att.). Kā redzams no

shēmas, pagriešanās rezul-

tātā mainās attālums r starp
H atomiem molekulā. No šī

attāluma atkarīgs mijiedar-
bības spēku lielums starp
šiem atomiem (sk. 1.5.1. pa-

ragrāfu). Attālums r etāna

molekulā mainās no r mmin
(0,27 nm) līdz rmax (0,39 nm)
un atbilst atgrūšanās spēku

diapazonam (sk. 1.17. att.).
Vismazākie atgrūšanās spēki
un mazākā molekulas poten-
ciālā enerģija tātad ir kon-

formācijai ar vislielāko r vēr-

tību — un otrādi.

Pagriešanos ērti rakstu-

rot, izmantojot pagriešanās

leņķi cp. Sakarības r =/(<p) un

U= f((f) etāna molekulas ga-

dījumā ir maksimāli vienkār-

šas* (1.10. att.).
Sarežģītāka £/= /(ср) sa-

karība vērojama, ja pagriešanās realizējas makromolekulas (polieti-
lēna) elementārvienībā. Tas tāpēc, ka šai gadījumā pagriežoties mai-

nās ne tikai attālumi starp ūdeņraža atomiem, bet arī starp vietām,

kas atbilst skeleta virknes turpinājumam (1.11. att.). Zem 1.10. un

1.11. attēla parādītas konformāciju projekcijas.

1.11.att. Polietilēna makromolekulas elementārvienības

iekšējās pagriešanās raksturojums.

* Ērtības labad 1.10. attēlā, kā arī citos attēlos U
mln pieņemts par 0.
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Vienas vai otras konformācijas
realizēšanās iespēju siltuma kustī-

bas rezultātā nosaka sakarības
(7 =/(ф) raksturs, kā arī pagrieša-
nās potenciālās barjeras U

0

*
vēr-

tība salīdzinājumā ar molekulai pie-
vadītās enerģijas Uv lielumu (Uv

=

=kT, kur T — temperatūra (X);
k

— Bolcmaņa konstante) (1.12.

att.). Temperatūrā, kas tuva abso-

lūtajai nullei,makromolekula «iesal-

dēta» konformācijā, kurai atbilst

čAnin. Pieaugot temperatūrai, pakā-
peniski pieaug iekšējās pagriešanās
kustības intensitāte. Kamēr kT<UO,

realizējas vienīgi rotācijas svārstī-

1.12. att. Iekšējā pagriešanās dažā-

dās temperatūrās.

bas, kad notiek arī pilna pagriešanas (1.12. att.). Atsevišķu

pagriešanās aktu ilgums nepārsniedz 10-10
s. Tā kā šāda pagriešanās

notiek visās elementārvienībās un nav savstarpēji saskaņota, tās

rezultātā mainās visas makromolekulas konformācijā (sk. 1.8. att.).
Makromolekulas spēju mainīt konformāciju, atrodoties siltuma

kustībā vai arī ārēja spēka iedarbībā, sauc par makromolekulas lo-

kanību. Jo mazāka makromolekulas virkni veidojošo saišu U
0 vēr-

tība, jo vieglāk notiek konformāciju maiņa un jo lokanāka ir makro-

molekula (1.4. tab.).
Kā redzams no 1.4. tabulas, U

0
vērtību galvenokārt nosaka saiti

veidojošo atomu daba — pagriešanās ap С —С saiti notiek grūtāk
nekā ap С —N, С —Si, С—О un С—S saitēm. Ja šādas saites atro-

das makromolekulas skeletā, tā lokanība strauji palielinās.
U

0 lielums pieaug, ja pie atomiem, kas piedalās rotācijā, piesais-
tītas dažādas funkcionālās grupas. U

0
vērtība atkarīga no šo grupu

skaita, izvietojuma un polaritātes. Tomēr neat-

karīgi no vienkāršās kovalentās saites dabas

iekšējās pagriešanās potenciālā barjera nepār-
sniedz 20 kJ/mol (5 kcal/mol).

Izolētai makromolekulai atrodoties siltuma
kustībā (piemēram, atšķaidītos polimēru šķīdu-
mos), tās konformācijā nemitīgi mainās. To-

mēr konstatēts, ka ar lielāku varbūtību makro-

molekula atrodas konformācijās ar nelielu

potenciālās enerģijas vērtību
— statistisku ka-

molu veidā (1.13. att.).
Sāda kamola «saritināšanās» pakāpi var

izvērtēt, par kritēriju izmantojot vai nu attā-

lumu starp makromolekulas galiem h, vai ka-

mola inerces rādiusu R (šo rādiusu nosaka vir-

1.13. att. Makromoleku-

las kamola konformā-

cijas dažādos laika

posmos.

* U
0 vispārīgā gadījumā ir starpība starp molekulas maksimālo un minimālo U

vērtību.
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1.4. tabula

Pagriešanas potenciālās barjeras U vērtības

dažu tipu saitēm

knes elementu attālums no tās smaguma centra). Jo vairāk sariti-

nāta virkne, jo mazākas h un R vērtības. Tātad tie ir lielumi, kurus

tieši nosaka makromolekulas lokanība (1.14. att.).
ledomāsimies vispirms brīvi savienotu virkni — tādu, kurā pa-

griešanās notiek, brīvi mainoties leņķiem starp saitēm, un nav ener-

ģētiski kavēta. Tā ir virkne ar maksimālu lokanību (šādas virknes

uzskatāms «modelis» ir diegā savērtas krellītes).
Sādā virknē katrs elementārposms spēj brīvi orientēties telpā

neatkarīgi no blakus esošo posmu telpiskās orientācijas.
Reālās makromolekulās pagriešanās notiek, saglabājot nemainīgu

leņķi starp saitēm, un to kavē pagriešanās potenciālā barjera. Atse-

višķo posmu orientāciju telpā pilnīgi nosaka tuvāko posmu stāvoklis.

Tomēr, jo tālāk virknes posms atrodas no kāda brīvi izraudzīta

atskaites posma šai pašā virknē, jo mazāk tā orientācija telpā ir at-

es lips
kJ/mol kcal/mol

\ /
—С—с—

/ \
11,5.

..
13 2,8...3,1

\ I /
—С—с—с—

/ I \
14,2 3,4

\ /
—

С—С—СН
3

/ \
СНз

16,3 3,9

СНз

\ /
—С—С—СНз

/ \
СНз

18,4 4,4

—С—N 7,9
...

8,2 1,9

X /
—С—Si—

/ \

\
-С—О—

/

7,1 1,7

4,5 . 1,1

\
—С—S—

/
4,4 1,0
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1.14. att. Kamoli virknēm ar dažādu lokanību:

а — lokana virkne: b
— stinga virkne.

karīga no atskaites posma orientācijas. lespējams tāds vistuvākais

posms, kurš spēj atrasties jebkurā telpiskā orientācijā attiecībā pret
atskaites posmu. Starp šiem posmiem ieslēgtā makromolekulas frag-
menta orientācija telpā nav atkarīga no visas pārējās virknes stā-

vokļa. Sādu telpiski neatkarīgu virknes fragmentu sauc par makro-

molekulas statistisko segmentu.

Segmenta garums ir vienāds ar nogriezni, kas savieno segmenta

pirmo un pēdējo posmu. Tā kā virknes posmu orientācija telpā var

būt dažāda, segmenta garums Lseg ir statistisks lielums (1.15. att.).
Jo vieglāk notiek iekšējā pagriešanās, jo mazāks skaits elemen-

tārposmu ietilpst segmentā. Tas nozīmē, ka segments ir makromole-

kulas lokanības mērs.

Brīvi savienotās virknes (virknes ar maksimālu lokanību) seg-

mentā ietilpst tikai viens elementārposms. Reālas virknes segments
vienmēr ietver sevī vairā-

kus elementārposmus.
Mēs jau noskaidrojām,

ka pagriešanās raksturs

ap kādu noteiktu ķīmisko
saiti ir atkarīgs no attie-

cības . Ja T-*-0 X,
kT <

pagriešanās nenotiek un

L
se g->-°°. Tejnperatūrai pa-

lielinoties, Lseg vērtība pa-

kāpeniski samazinās.

Vienādā temperatūrā

segmenta garums atka-

rīgs no makromolekulas
1.15. att. Makromolekulas fragments, kas sa-

stāv no telpiski neatkarīgiem segmentiem.
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ķīmiskas uzbūves, jo ta nosaka U
0

vērtību saitēm, ap kuram notiek

pagriešanās.*

Divvirkņu lineāro makromolekulu, kā arī dubultspirāles veidojošo
vienvirknes makromolekulu lokanība ir ievērojami mazāka (1.5. tab.)

salīdzinājumā ar vienkāršo lineāro makromolekulu lokanību.

1.5. tabula

Dažu tipu makromolekulu statistiskā segmenta garuma L

vērtības istabas temperatūrā

Siltuma kustības rezultātā izolēta makromolekulas kamola forma,

kuru raksturo lielumi R un h, mainās. So maiņu iespējams aprakstīt,
saistot konformāciju realizēšanās varbūtību W (tā pēcbūtības ir kon-

krēta konformāciju klāsta attiecība pret visu iespējamo konformāciju
daudzumu) ar attālumu starp makromolekulas galiem kamolā.

Makromolekulai ar izstiepta skeleta garumu Lm ir spēkā nevienā-

dība Gadījumam h= Lm
atbilst tikai viena konformācija

(maksimāli izstiepts skelets); tās realizēšanās varbūtība milzīgajā

iespējamo konformāciju klāstā ir vienāda ar nulli (№=0).

Gadījumam h= 0 atbilst daudz konformāciju, taču paša šī gadī-

juma varbūtība W=o (1.16. att.).
No polimēru statistiskās fizikas priekšstatiem par haotisku mak-

romolekulu siltuma kustību izriet, ka konformāciju sadalījums pēc h

vērtībām atbilst Maksvela sadalījumam, un to apraksta izteiksme

з
2

kur N
— segmentu skaits makromolekulā.

Izteiksmes grafiskais attēlojums dots 1.16. attēlā. Kā redzams no

attēla, varbūtīgākā h vērtība (tai atbilst maksimālā W vērtība)
hw<^L m. Tas nozīmē, ka izolēta makromolekulā ar lielāko varbūtību

* U0
ir konkrētas saites pagriešanās spējas mers; to nevar lietot kā visas makro-

molekulas lokanības mēru, jo tās skeletu veido dažādas dabas ķīmiskās saites.

Lseg
Makromolekulas tips

nm

lineāras vienvirknes makromole-

kulas

-ineāras divvirkņu makromoleku-

las

daļējā kāpņveida struktūra

kāpņveida struktūra

Lineāras makromolekulas, kas sa-

kārtotas divvirkņu spirālēs

(1 ...3) •io-9 1 ...3

5- 10~9
..

.3- 10-8

(1 ...3)•io-
8

(1 ...3)• io- 7

5... 30

10... 30

100... 300
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1.16. att. Funkcijas W(h) grafisks attēlojums (apzīmēju-
mus sk. tekstā).

atrodas kamolveida konformācijā, pie tam attālums starp tās galiem
ir h

w
.

Izmantojot izteiksmi (1.1.), iespējams iegūt formulas makromo-

lekulas kamola ģeometrisko parametru aprēķināšanai:

( 2N \2
rhw~ у—

— J Lseg

h 2
=NE

seg*; R*=-ļ-
--о

Līknes W(h) (1.16. att.) norobežotais laukums Sw savukārt sniedz

priekšstatu par kopējo iespējamo konformāciju klāstu.

Palielinoties makromolekulas garumam L
m, kā arī pieaugot mak-

romolekulas kamola parametru atkarību no makromolekulas garuma

un makromolekulas lokanības (segmenta garuma) (1.6. tab.).
Palielinoties makromolel culas garumam Lm, ka ari pieaugot mak-

romolekulas lokanībai (samazinoties L seg, ja L
m
=const), palielinās

makromolekulas saritināšanās pakāpe (attiecības hZ/Lm,R/Lm sama-

zinās).
1.6. tabulā minētie makromolekulas kamola raksturlielumi iegūti

aprēķinu rezultātā vienāda lieluma makromolekulām.

Reāli polimēri ir polimērhomologu maisījumi (sk. 1.2.2. para-

grāfu). Priekšstatu par šādu sistēmu makromolekulu kamolu rak-

sturlielumiem iegūst, pētot atšķaidītu polimēru šķīdumu īpašības —

viskozitāti, makromolekulu difūzijas kustību, gaismas izkliedi šķī-
dumos v. tml.
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1.6. tabula

Makromolekulu statistiskā kamola raksturlielumu atkarība

no makromolekulas garuma Lm un segmenta garuma L

1. 5.MAKROMOLEKULU SISTĒMAS

Ar sistēmām, kurās makromolekulas var uzskatīt par izolētām (ļoti
atšķaidīti polimēru šķīdumi), praksē nākas sastapties visai reti. Šā-

das sistēmas parasti veido speciāli, lai varētu izpētīt atsevišķu mak-

romolekulu īpašības.
Visbiežāk praksē izmanto sistēmas, kurās nav iespējams ignorēt

mijiedarbību starp atsevišķām makromolekulām, — koncentrētus po-

limēru šķīdumus, cietus un šķidrus polimērus v. tml.

1. 5. 1. Starpmolekulāro un starpatomusaišu

vispārīgs raksturojums

Makromolekulu sistēmām, tāpat kā mazmolekulārām sistēmām, rak-

sturīga starpmolekulāra iedarbība starp atsevišķām molekulām.

Makromolekulu virkņveida uzbūves dēļ makromolekulārām sistē-

mām raksturīgs īpatnējs starpatomu un starpmolekulārās iedarbības

kopsakars.*
Virkņu skeleta atomus savā starpā, kā arī aizvietotājus ar ske-

leta atomiem var saistīt dažāda tipa starpatomu saites — kovalen-

tās, koordinatīvās un jonu saites; no tām visbiežāk sastopama ko-

valentā saite.

Starp atsevišķām makromolekulām savukārt darbojas starpmole-
kulārie (Van der Vālsa) spēki (1.7. tab.).

* Iztirzājot uzreiz šo kopsakaru, autori pieņem, ka lasītājam ir nepieciešamie

priekšstati par pašu saišu dabu.

(nm)

N h h/L
m

(%)

R

(%)
Piezīmes

(nm) (nm)

1

10

102

103

104

10
5

1

10

!02

103

104

105

1

3,2
10

31,6

10
2

316

100

32

10

3,2
1

0,3

0,41

1,31
4,1

13

41

130

41

13

4,1

1,3

0,4
0,1

Lseg =1 nm=const

L
teg

(nm)

N ~h

(nm)

h/L
m

(%)

R

(nm) (%)

1

10

102

104

103

102

102

316

103

1

3,2

10

41

130

410

0,4

1,3

4,1

Lm =NLseg=104 nm =

=const
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1.7. tabula

Starpmolekulāro spēku raksturojums

Та ka mijiedarbība atrodošos daļiņu potenciāla enerģija U ir

iedarbības spēka P un attāluma r (noietā ceļa) reizinājums, P atka-

rību no r iegūstam diferencējot: P(r) = (1.17. att. b). Sakarī-

bas U, P=ļ{r) ļauj izveidot vienkāršotu, bet uzskatāmu priekšstatu
par saites enerģiju U

s ,
saites darbības attālumu r

s, kā arī attālumu

rO, kurā līdzsvarojas pievilkšanās un atgrūšanās spēki. Sie lielumi

dažāda tipa saitēm sakopoti 1.8. tabulā.

1.8. tabula

Kovalento un starpmolekulāro saišu

kvantitatīvs raksturojums

Starpmolekulārās
iedarbībasveids

Та raksturojums

orientācijas, dipolu spēki Veidojas, molekulāriem dipoliem savstarpēji orien-

tējoties. Darbojas starp makromolekulu atomu

grupām, kurām raksturīgs pastāvīgais dipolmo-
ments

ndukcijas, deformācijas
spēki

Veidojas, molekulāram dipolam inducējot nepolārā

atomu grupā inducēto dipolu. Darbojas starp
makromolekulas atomu grupu ar pastāvīgo di-

polmomentu un citas makromolekulas nepolāru
atomu grupu, kurā pastāvīgā dipola iedarbībā

veidojas inducētais dipolmoments

ispersijas spēki Veidojas, mijiedarbojoties acumirklīgajiem dipol
momentiem. Darbojas starp jebkurām divi

makromolekulu atomu grupām. Tīrā veidā iz

paužas starp nepolārām atomu grupām

Saites veids
kJ/mol kcal/mol (nm)

Го

(nm)

ovalenta saite:

В—О

В—N

Si— О

В—С

с-с

с—о

С—N

С—Si

500

437

374

373

33 5

332

276
241

119,3
104,3

89,3

89,0
80,0

79,0

66,0
57,6

Līdz 0,3 0,1 ...0,2

fdeņraža saite 13... 50 3... 12 I Līdz 0,6 ļ 0,24... 0,3!

itarpmolekulārās saites:

orientācijas

indukcijas

dispersijas

Līdz 20

Līdz 2

Līdz 40

5

0,5

10

Līdz 0,6 0,3... 0,5
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1.17. att. Starpatomu un starpmoleku-
lārās iedarbības potenciālās enerģi-
jas U līknes (a), kā arī U=f(r) un

P=f(r) salīdzinājums (b):
/ —

kovalentā saite; 2 — ūdeņraža saite;
3 — Van der Vālsa spēki (apzimējumus
sk. tekstā).

gan ari ietilpt paša virkne

~C —NH~

II

О

~C—NH~

II
О

Jāatzīmē, ka atgrūšanās
spēki, kas darbojas starp ato-

miem vai atomu grupām iekšē-

jās pagriešanās gadījumā (sk.
1.3. paragrāfu) (tā sauktā

iekšmolekulārā mijiedarbība),
pēc sava rakstura neatšķiras no

starpmolekulārās mijiedarbības.
Kovalentās saites ir 10... 102

reizes izturīgākas par starpmo-
lekulārajām saitēm, bet to dar-

bības rādiuss — 2
...

5 reizes

mazāks.

Starpstāvokli starp šo divu

tipu saitēm ieņem ūdeņraža
saite, kas veidojas starp divām

elektronegatīvus atomus (O,
N, F) saturošām grupām un

ūdeņraža atomu, kurš saistīts

ar elektronegatīvu atomu citā

grupā. Šādas grupas var būt

gan makromolekulu virkņu aiz-

vietotāji

~CH2—CH~

I
он

он

I
~сн—сн2

~

Kā redzams no 1.8. tabulas, starpmolekulāro saišu, kā arī ūdeņ-
raža saites sagraušanai salīdzinājumā ar kovalento saiti nepiecie-
šams patērēt nelielu enerģiju. Siltuma kustības enerģijas fluktuā-

ciju dēļ starpmolekulārās saites viegli trūkst vietās, kur siltuma kus-

tības enerģijas līmenis pārsniedz saites enerģijas (Us ) lielumu, bet

atjaunojas vietās, kur tas mazāks. Jo augstāka temperatūra, jo ma-

zāks skaits starpmolekulāro saišu piedalās šai trūkšanas-atjaunoša-
nās procesā.
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Starpmolekulārās saites «mūžs» reti pārsniedz 10-10. . . 10~v
s.

Tomēr šai laikā molekulas paspēj veikt 103. .. 104 siltuma kustības
svārstību.

Atsevišķu polimēru īpašību aprakstīšanai dažkārt ērtāk ignorēt
saišu trūkšanas-atjaunošanās procesu, pieņemot, ka noteiktai tempe-
ratūrai atbilst noteikts «darbojošos» saišu klāsts, kas, temperatūrai

pieaugot, mainās.

Starpatomu (kovalento) saišu daba nosaka galvenokārt polimēra
ķīmiskās īpašības, bet no starpmolekulārajām saitēm atkarīgas sva-

rīgākās polimēru fizikālās un fizikāli mehāniskās īpašības —
fāzu

un agregātstāvokļu maiņa, šķīdība, mehāniskā stiprība un spēja de-

formēties, kā arī elektriskās īpašības v. tml.

Lai novērtētu starpmolekulārās mijiedarbības enerģijas lielumu,
nepieciešams summēt visas saites, kas vienlaikus darbojas starp kādu

molekulu un citām molekulām, kuras atrodas tās tiešā tuvumā. Ērts
molekulārās mijiedarbības intensitātes mērs ir īpatnējās kohēzljas
enerģijas lielums (1.9. tab.). Tas ekvivalents enerģijas daudzumam,
kas nepieciešams molekulu attālināšanai līdz attālumiem, kuros

starpmolekulārā iedarbība izbeidzas (r^r s, sk. 1.8. tab. un 1.17. att.).
Kā izriet no 1.9. tabulas, lielākās īpatnējās kohēzijas enerģijas

Ckoh vērtības atbilst atomu grupām, starp kurām reizē ar dispersijas

1.9. tabulā

Dažu atomu grupu īpatnējās kohēzijas
enerģijas Ckob lielumi

C
koh

Atomu grupa

Darbojošos starpmolekulāro
saišu veidi

kJ/mol ļ kcaĻ'mol

CH2~ 2,8 0,68

CH~

I
CH3

5,7 1,36

СНз

I
c~

I
СНз

Dispersijas saites

8,0 1,90

C-0~

о

12,1 ■2.9 Dispersijas, deformācijas un orientācijas
saites

CH~

I
он

21,3 5,1 Dispersijas, orientācijas, deformācijas un

ūdeņraža saites

C-NH~
II

О

35,6 8,5
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saitēm veidojas arī orientācijas vai ūdeņraža saites. Polimēri, kas
satur šādas atomu grupas, atšķiras no citiem ar labākiem fizikāli

mehānisko un citu īpašību rādītājiem (1.10. tab.).

1.10. tabula

Dažu polimēru svarīgākie fizikāli mehānisko

un citu īpašību rādītāji

Svarīgs rādītājs, kas nosaka polimēru īpašības, ir starpmoleku-
lāro saišu summa, kas attiecināta uz visu makromolekulu.

Labi saprotams, ka šis lielums palielinās, pieaugot lineāras mak-

romolekulas garumam. Tieši šī iemesla dēļ vielu īpašības (ja to ķī-
miskā uzbūve vienāda) ir atkarīgas no molekulu lieluma.

Piemēram, apskatīsim dažu normālo ogļūdeņražu rindas pār-
stāvju (pie tās pieskaitāms arī polietilēns) kušanas un viršanas tem-

peratūru atkarību no šo savienojumu molekulu lieluma (1.18. att.).
Abu šo temperatūru vērtības pieaug, palielinoties molekulu garu-

mam — respektīvi summārajai starpmolekulāro saišu enerģijai.
Zemākie šīs rindas homologi normālos apstākļos ir gāzes; savie-

nojumi ar 7>n>2 — šķidrumi, bet savienojumi ar n>7 — cietas

vielas. Savienojumus, kuru n>ls, var pārvērst tvaika stāvoklī vie-

nīgi pazeminātā spiedienā, bet savienojumus ar n>2s vispār nav

iespējams iztvaicēt, jo to viršanas temperatūra (arī pazeminātā

spiedienā) pārsniedz šo savienojumu termiskās destrukcijas (sadalī-
šanās) .temperatūru Tdfs (1.18. att.). Sīs temperatūras lielumu no-

saka tikai kovalento saišu enerģija. Tas nozīmē, ka ogļūdeņražiem ar

n

n>2s summārā starpmolekulāro saišu enerģiju uz 1 molekulu 2£/
s ts

о

Polimērs

Sti(

robežsp
epes

iriegums

Trūkša-

nas paga-

rinājums
(%)

Mlkst-

tapšanas
tempera-

tūra

CC)MPa kg/cm2

Polietilēns

[_CH2—CH2—] „
10... 16 100...160 400...600 70... 80

Polikaprolaktāms (kaprons)

ļ-(CH2 )5

-C-NH-j
60... 80 600... 800 100...150 190...200

70... 120 700...1200 1 ...5 120...160Polietilenteraftalāts (lavsāns)

- 0 - (C H2)2-0- с-f\-c-

II W II

0 0 jn

Polivinilspirts
I —CH—CH2— 1

I
он

I.
100... 140 1000...1400 2...4 160...190



37

pārsniedz šīs molekulas ķīmis-
kās saites enerģiju Uķ S- Par vā-

jāko sistēmas posmu kļūst
makromolekulas virkne. Palieli-
noties temperatūrai, ja kTls?

;2sf/ķ S, molekulas nevis atrau-

jas cita no citas (pārvarot sai-

rt

tes ar kopējo enerģiju 2t/
sts),

о

bet gan notiek ķīmisko saišu

trūkšana — destrukcija. Tāpēc,
jau sākot ar oligomēriem, kuru

n>2s
...30, gāzveida agregāt-

stāvoklis nav iespējams,
n

Attiecība starp £i/«ti un

о

Uķ S nosaka arī polimēru mehā-

niskās īpašības (piemēram, me-

hānisko stiprību). Apskatīsim
to vienkāršotā shēmā (1.19. att.).
ledomāsimies, ka mūsu uzde-

vums «izraut» vienu makromo-

lekulu no citu vidus. To izdo-
sies izdarīt vienīgi tad, ja

1.18. att. Normālo ogļūdeņražu
CH3—[—CH2—CH 2—] n—CH3

viršanas

temperatūras (7"virJ ) un kušanas tempe-
ratūras (7"kus) atkarība no molekulu lie-

luma — n.

G — gāzveida agregātstāvoklis; S
— šķidrs

agregātstāvoklis; С
— ciets agregātstāvoklis.

1.19. att. Shēma, kas attēlo starpmolekulāro saišu (a) un

ķīmisko saišu (b) trūkšanu makromolekulu slogošanas
procesā.
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liUst&<Uķs — tātad relatīvi īsu makromolekulu gadījuma. Makro-

o

molekulas garumam palielinoties, pārvarēt starpmolekulāro saišu

spēkus vairs neizdosies, jo trūkst pati molekula.

Apskatot šo vienkāršoto shēmu (1.19. att.), rodas priekšstats,
kāpēc mehāniskās slodzes iedarbībā trūkst makrovirkņu ķīmiskās sai-

tes (sk. 1.10.3. paragrāfu), kāpēc polimēru mehāniskā stiprība atka-

rīga no makromolekulu garuma tikai līdz noteiktam tā lielumam.

1. 5. 2. Virkņu lokanība makromolekulu sistēmās.

Makromolekulu sistēmu spēja deformēties

Kā redzējām 1.5.1. paragrāfā, makromolekulu, kas atrodas citu vidū,

ar pārējām makromolekulām saista starpmolekulārie spēki. Lai rea-

lizētu šādas makromolekulas konformāciju maiņu, jāpārvar ne tikai

iekšējās pagriešanās iekšmolekulārie spēki, bet arī starpmolekulārie
spēki. Tāpēc makromolekulas konformāciju maiņa notiek lēnāk un

iespējamo konformāciju skaits ir mazāks. Tas nozīmē, ka makro-

virkne, kas atrodas citu makromolekulu vidū, ir mazāk lokana nekā

izolēta virkne (sk. 1.4. paragrāfu).
Apskatīsim vienkāršotu makromolekulu sistēmas shēmu, kas rak-

sturo virkņu fragmentu konformācijas (1.20. att.). Pieņemsim, ka

stāvoklis / atbilst līdzsvara stāvoklim. Vienkāršības labad ignorēsim
makromolekulu konformāciju maiņu un starpmolekulāro saišu, kas

darbojas rajonos а, c, c, g un i, trūkšanas-atjaunošanās procesu sil-

tuma kustības rezultātā.

1.20. att. Makromolekulu sistēmas deformācijas shēma.
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Slodzes P iedarbībā, kura pielikta kādai no makromolekulām,
notiek visas sistēmas deformēšanās.

Viens no deformācijas veidiem ir saistīts ar makromolekulu kon-

formācijas maiņu; mūsu shēmā — ar makromolekulu iztaisnošanos.

Tā kā konformācijas maiņu kavē starpmolekulārā iedarbība, defor-

mācija attīstās zināmā laikā pēc slodzes pielikšanas. Ja slodzi no-

ņem, siltuma kustības rezultātā notiek pretēji virzīta konformāciju
maiņa — makromolekulu sistēma cenšas atgūt agrāko līdzsvara stā-

vokli (/). Tas nozīmē, ka šai deformācijai ir apgriezenlsks raksturs.

Sī tipa deformācijas galējā vērtība ir atkarīga no makromolekulu

iztaisnošanās pakāpes, kuru savukārt nosaka slodzes P vērtība.

Lielāku deformāciju nekā tā, kas atbilst maksimāli iztaisnotām mak-

romolekulām, sasniegt nav iespējams. Tas nozīmē, ka šī deformācija
ir ierobežota.

Līdzsvara stāvoklī varbūtīgākais attālums starp makromolekulas

galiem ir h w, bet pilnīgi iztaisnotai makromolekulai —L
m (sk.

1.4. paragrāfu). Tā kā Lm^>hw
, apskatāmā deformācija ir liela pēc

savas vērtības.

Sādu deformāciju, kas saistīta ar makromolekulu konformāciju

maiņu, sauc par superelastīgo deformāciju. Ar to saistītas polimēru
izcilās elastīgās īpašības.

Deformēšanas rezultātā atsevišķi makromolekulu posmi spēj pil-
nīgi iztaisnoties (stāvoklī //, piemēram, maksimāli iztaisnojies mak-

romolekulas posms BCFG). Turpinot deformēšanu, notiek makromo-

lekulu fragmentu savstarpēja nobīde, trūkstot un atkal atjaunojo-
ties starpmolekulārajām saitēm noslogotajos virkņu rajonos (а, c).
Deformācijas veidu, kas saistīts ar makromolekulu fragmentu ģeo-
metrisko centru savstarpēju pārvietošanos, trūkstot starpmolekulāra-
jām saitēm, sauc par tecēšanas deformāciju. Tās norisei, tāpat kā

superelastīgās deformācijas norisei, nepieciešams laiks.

Slodzi noņemot, makromolekulu fragmentu savstarpējais novie-

tojums saglabājas. Tas nozīmē, ka tecēšanas deformācija ir neap-

grtezenlska. Tecēšanas deformācijai praktiski nav ierobežojuma —

tā notiek līdz pat deformējamo virkņu sistēmas pilnīgai iziršanai.

Tecēšanas deformācija piešķir polimēriem plastiskumu.
Ja slodze P ir pietiekami liela, notiek maksimāli iztaisnoto vir-

kņu fragmentu valences leņķu deformācija, kas saistīta ar šī frag-
menta pagarināšanos (stāvoklis i). Sādu deformācijas veidu sauc

par atsperīgo deformāciju. Starpmolekulārā iedarbība to nekavē. Tā-

pēc atsperīgā deformācija noris ar ļoti lielu ātrumu, kas tuvs ska-

ņas izplatīšanās ātrumam polimērā. Salīdzinot ar citiem deformāciju
veidiem, var uzskatīt, ka atsperīgā deformācija attīstās momentāni

pēc noslogošanas un ir momentāni apgrlezenlska. Valences leņķu
maksimālā deformācija ir neliela (iztaisnoto makromolekulas frag-
mentu pagarinājums nepārsniedz dažas procentu daļas no to ga-

ruma). Tāpēc atsperīgā deformācija ir neliela pēc absolūtās vērtības.

Ja iztaisnotu fragmentu turpina deformēt
— tas trūkst, sagrūstot ko-

valentajām saitēm.
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Atsperīgā deformācija piešķir polimēriem atsperīgās īpašības.
Pamatojoties uz shēmu (1.20. att.), var rasties iespaids, ka atspe-

rīgā deformācija realizējas tikai maksimāli izstieptu virkņu frag-
mentos. Tā tomēr nav — jāatceras, ka atsperīgā deformācija ir vie-

nīgais deformācijas veids, kuras norisei nav nepieciešams laiks. Tā-

pēc slodzes pielikšanas momentā makromolekulu sistēma reaģē ar

atsperīga rakstura deformāciju. Pārējie divi deformācijas veidi

attīstās laikā paralēli viens otram jau pēc slodzes pielikšanas.
No teiktā var secināt, ka, slogojot polimērus, to kopējā deformā-

cija sastāv no atsevišķo makromolekulu fragmentu atsperīgās,
superelastīgās un tecēšanas deformācijas.

Mainoties temperatūrai (kas nosaka samērus starp siltuma kustī-

bas enerģijas vidējo līmeni kT un starpmolekulārās un iekšmoleku-

lārās mijiedarbības enerģijas vērtībām), slodzes vērtībai un tās mai-

ņas ātrumam (salīdzinājumā ar superelastīgās un tecēšanas defor-

mācijas ātrumu), krasi mainās atsevišķo deformācijas veidu

absolūtās vērtības un to attiecības. Tās savukārt pilnīgi nosaka poli-
mēra deformatīvās īpašības.

Deformatīvo īpašību krasa atkarība no temperatūras un slogoša-
nas ātruma tr polimēru raksturīgākā īpatnība, kas tos atšķir no ci-

tiem materiāliem (sk. 1.7. paragrāfu).
Tomēr pirms iepazīšanās ar polimēru deformatīvajām īpašībām

nepieciešams apskatīt svarīgākās makromolekulu sistēmu uzbūves

īpatnības.

1. 6. MAKROMOLEKULU SISTĒMU UZBŪVE

1.6.1. Polimēru agregātstāvokļi un fāzu stāvokļi

Polimēru agregātstāvokli, tāpat kā citu vielu agregātstāvokļi, atšķi-

ras ar molekulu siltuma kustības raksturu. Cietā agregātstāvokli rea-

lizējas galvenokārt atomu svārstības makromolekulās, kā arī nelie-

las elementārposmu pagriešanās svārstības (sk. 1.12. att.), kas prak-
tiski neizraisa makromolekulu konformāciju maiņu.

Skidrā agregātstāvokli šīm kustības formām pievienojas makro-

molekulu konformācijas maiņa un to savstarpēja pārvietošanās.
Gāzveida agregātstāvokļa polimēriem nav (sk. 1.5.1. paragrāfu).

Pāreja no viena agregātstāvokļa otrā notiek, mainoties temperatū-
rai, kas nosaka siltuma kustības enerģijas vidējo līmeni.

Vielas fāzu stāvokli, kā zināms, nosaka struktūrvienību (polimēru

gadījumā — makromolekulu) izkārtojumu telpā.
Ja fāzei raksturīgs tālais sakārtojums (noteikts struktūrvienību

izkārtojums telpā, kas periodiski atkārtojas, ietverot sevī sistēmas

telpas daļu, kuras dimensijas daudzkārt pārsniedz struktūrvienību

ģeometriskos izmērus*) visos trijos telpas virzienos, tad fāze ir kris-

tāliska.

* Ņemot vērā makromolekulu milzīgo garumu, šis nosacījums attiecināms uz to

šķērsizmēriem.



41

Ja kāds no šiem nosacījumiem izpaliek, —
fāze ir amorfa.

Polimēru agregātstāvokļi un fāzu stāvokļi ir savstarpēji saistīti

(1.11. tab.). Šķidrs polimērs (kausējums) var būt vienīgi amorfs, jo
siltuma kustība izjauc visus veidojumus ar trīsdimensionālu tālo sa-

kārtojumu.

1.11. tabula

Polimēru agregātstāvokli un fāzu stāvokļi

Temperatūrai samazinoties, šķidrs polimērs pāriet cietā agregāt-
stāvoklī. Tas var notikt spontāni, pieaugot makromolekulu sakārto-

tības pakāpei; tā rezultātā izveidojas jauna fāze ar trīsdimensionālu
tālo sakārtojumu — kristāliskā fāze. Šādu pārejas procesu no šķidrā
agregātstāvokļa cietā sauc par kristalizāciju (sk. 1.9. paragrāfu).

Pāreja no šķidrā agregātstāvokļa cietā var notikt, arī saglabājo-
ties sakārtotības pakāpei, kas raksturīga amorfajam fāzu stāvoklim.

Šādu procesu sauc par stiklošanos (sk. 1.8.1. paragrāfu).
Kristalizācija notiek, makromolekulām savstarpēji tuvinoties un

racionāli aizpildot telpu. Tas kļūst iespējams vienīgi tad, ja makro-

molekulas ir lineāras, stereoregulāras un pietiekami lokanas. Arī tad

polimēru kristalizācija notiek ievērojami lēnāk nekā mazmolekulāru

vielu kristalizācija. Ja kāds no minētajiem makromolekulu uzbūves

nosacījumiem izpaliek, kristalizācija vispār nenotiek.

Ja makromolekulu uzbūve nodrošina polimēra spēju kristalizēties,

kristalizācija skar tikai lielāku vai mazāku polimēra tilpuma daļu.

Kristāliskajos polimēros kopā ar kristālisko fāzi vienmēr pastāv
arī amorfā fāze.

Kristāliskās fāzes tilpuma attiecību pret visu polimēra tilpumu
sauc par kristāliskuma pakāpi К^г. Polimēriem tās vērtība vienmēr

mazāka
par 1.

Mazmolekulāras vielas visbiežāk kristalizējas visā to tilpumā
(*kr=l).

Mēģināsim iztēloties, kads ir makromolekulu segmentu savstar-

pējais novietojums amorfa un kristāliska polimēra mikrotilpumā.
Amorfajā fāzē attālumi starp makromolekulu asīm ir nenoteikti,

makromolekulu konformācijas neregulāras, bet to savstarpējais no-

vietojums — patvaļīgs.

Kristāliskajā fāzē makromolekulu skeletu asis izvietojas noteiktā

kristāliskajā režģī, makromolekulām ir regulāras, savstarpēji saska-

ņotas konformācijas un noteikta to orientācija telpā.

Agregātstāvoklis Fāzu stāvoklis

iķidrs Amorfs

iets

Amorfs

Kristālisks
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Polietilēna makromolekulām, piemēram, kristāliskajā režģī ir

plakniska konformācijā (1.21. att.). lespējamas arī makromolekulu

konformācijas regulāru spirāļu veidā (1.22. att.). Makromolekulu

konformāciju un to savstarpējo novietojumu kristāliskajā fāzē no-

saka divas tendences
— pēc iespējas racionālāk aizpildīt telpu un

1.21. att. Polietilēna makromolekulu segmentu izvietojums amorfajā fāzē (a)
un kristāliskajā fāzē (b).
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realizēt maksimālu starpmo-
lekulāro iedarbību. Ja iespē-

jama spēcīgu starpmoleku-
lāro saišu (piemēram, ūdeņ-
raža saišu) veidošanās, vien-

mēr realizējas tās makromo-

lekulu konformācijas un to

savstarpējais izvietojums, kas

nodrošina šo saišu izveido-

šanos.

1.6. 2. Jēdziens par makromole-

kulu sistēmu režģveida uzbūvi

un virsmolekulāro struktūru

Aplūkojot makromolekulu

sistēmu mērogā, kas piemē-
rots nelieliem virkņu frag-
mentiem, iespējams saskatīt

telpiskā mikrorežģa uzbūves

elementus. Režģa mezglpun-
ktus var veidot stipras starp-

molekulārās saites, makromo-

lekulu savijumi vai arī ķīmis-

kās saites (1.23. att.).
Pirmo divu tipu mezgl-

1.22. att. Makromolekulu spirālveida konfor

mācija.

punktiem piemīt fluktuācijas raksturs (sk. 1.5.1. paragrāfu); ķīmis-
kās saites starp makromolekulām turpretī ir noturīgas un piešķir
sistēmai specifiskas īpašības (sk. 1.2.1. paragrāfu).

Apskatot makromolekulu sistēmu lielākā mērogā, nonākam pie
superrežģa jēdziena (1.24. att.). Sī režģa «mezglpunktus» veido mak-

romolekulu vai to fragmentu asociāti, tā sauktie mikrobloki. Tiem

raksturīgs lielāks struktūras blīvums nekā pārējā polimēra tilpumā,
kā arī lielāka summārā starpmolekulāro saišu enerģija, kas piešķir
mikroblokiem lielu stabilitāti.

1.23. att. Makromolekulu sistēmu mikrorežģa mezglpun-

ktu veidi.
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1.24. att. Makromolekulu superrežģa uzbūves

shēma.

Mikrobloku uzbūve var

būt ļoti dažāda (1.25. att.).
Tiem var būt globulu, mi-
cellu un lamelu (gofrētu
veidojumu) forma. Micel-
lās un lamelās var reali-

zēties ari kristāliskā struk-

tūra. Amorfajiem mikro-

blokiem pretstatā kristā-
liskajiem var būt fluktuā-

cijas raksturs (it sevišķi
paaugstinātā tempera-
tūrā).

Kā redzams no shēmas

(1.25. att.), mikroblokos

ietilpst galvenokārt так-

romolekulu fragmenti. Pārējā makromolekulu daļa paliek ārpus mik-

roblokiem. Ārpus tiem var palikt arī veselas makromolekulas, veido-

jot sistēmas mazāk blīvo un vājāk sakārtoto daju. Shēmā attēloto

makromolekulu fragmentu izvietojums sniedz priekšstatu par makro-

molekulu sistēmu virsmolekulāro struktūru. Salīdzinājumā ar pā-

rējo — vājāk sakārtoto sistēmas daļu mikroblokus pieņemts uzskatīt

par primāriem virsmolekulāriem veidojumiem.
Kristalizēties spējīgu polimēru gadījumā var veidoties daudz sa-

režģītāki un lielāki pēc izmēriem veidojumi —
sekundārie virsmole-

kulārie veidojumi (sk. 1.9. paragrāfu).
Makromolekulu sistēmas struktūras stiprību galvenokārt nosaka

to makromolekulu izvietojums, kuras savieno mikroblokus. Savieno-

jošo makromolekulu fragmentu garumi nav vienādi, tāpēc tie netiek

vienmērīgi noslogoti. Slogojot vispirms trūkst visvairāk noslogoto
virkņu fragmenti (1.26. att.).

1.25. att. Mikrobloku uzbūves shēma.
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1.26. att. Mikroblokus savienojošo makromolekulu nevienmērīgas
noslogošanas shēma.

Parasti savienojošo virkņu skaits nepārsniedz trešo

daļu no virkņu skaita, kuras iziet caur mikrobloka šķērs-
griezumu. No tām savukārt vienlaikus pretestību slo-

dzēs darbībai izrāda ne vairāk kā viena trešdaļa. Sāds

stāvoklis ir viens no iemesliem, kāpēc eksperimentāli
noteiktā polimēru stiprība ir ievērojami zemāka nekā

aprēķinātā, kura pamatojas uz makromolekulu izkārto-

jumu mikroblokā.
Makromolekulu izkārtojumu mikroblokos nosaka virkņu lokanība

un stereoregularitātes pakāpe. Stingas, nelokanas virknes parasti
veido mikroblokus, kuros tās izvietojas savstarpēji paralēli (micellā-
ros mikroblokus). Lokanas makromolekulas spēj veidot gofrētas
struktūras mikroblokus; ja tām piemīt tieksme uz iekšmolekulāro

saišu veidošanos, tad spēj veidot arī globulārus mikroblokus.

1. 7. JĒDZIENS PAR RELAKSĀCIJAS PROCESIEM

MAKROMOLEKULU SISTĒMAS

Iztēlosimies vienkāršu makromolekulu sistēmas shēmu tās dažādos

mērogos — no atsevišķiem virknēs ietilpstošiem atomiem līdz pat
sekundāriem virsmolekulāriem veidojumiem (1.27. att.). Ja mums

būtu iespēja šādu sistēmu tieši novērot, mēs konstatētu, ka siltuma

kustībā piedalās visdažādākā «ranga» struktūrvienības. Notiek aizvie-

totāju R pagriešanās (v process), vienas elementārvienības pagrieša-
nās attiecībā pret blakus esošo (P process), saskaņota divu un vai-

rāku elementārposmu pārvietošanās, kas izraisa makromolekulu kon-

formācijas maiņu (a procesi), pašu makromolekulu, mikrobloku un

citu virsmolekulāro veidojumu pārvietošanās (л procesi) un tā jo-

projām.
Visu šo pārvietošanās procesu

norisei nepieciešamais laiks, kā

arī pašu struktūrvienību atbilstošo

stāvok[u (saišu, konformāciju, aso-

ciātu) pastāvēšanas laiks ir ļoti

atšķirīgs.
Struktūras pārvērtības polimē-

ros pakļaujas relaksācijas parā-
dību likumībām, kas raksturīgas

ar procesu norisi laika, līdz sa-

sniegts statistisks līdzsvara stā-

voklis. Novirzi no līdzsvara stā-

vokļa var izraisīt jebkura iedar-

bība no ārienes — temperatūras
maiņa vai fluktuācijas, mehānis-

kās slodzes, elektriskā vai magnē-
tiskā lauka iedarbība.

1.27. att. Makromolekulu sistēmas

struktūrvienību siltuma kustības līmeņi

(apzīmējumus sk. tekstā).
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Vienkāršākajā gadījuma relaksācijas procesa kinētiku apraksta
izteiksme (1.2.); tās grafiskais attēlojums dots 1.28. attēlā.

i

X{t)=Xū (1.2.)

kur X(t), X0— sistēmu raksturojošs parametrs (piemēram, arējās
iedarbības izraisītais spriegums) atbilstoši laikā / pēc līdzsvara iz-

jaukšanasun izjaukšanas brīdī =0).
Izteiksmes (1.2.) robežnosacījumi: X=KO,.X0,. ja /=0; Х— 0 (sa-

sniegts līdzsvara stāvoklis), ja t =00. Tas nozīmē, ka jebkurš relak-

sācijas process noris bezgalīgi ilgi. Lai novērtētu relaksācijas pro-

cesa ātrumu, lieto jēdzienu relaksācijas laiks. Tas ir laika sprīdis
tr, kurā sistēmu raksturojošs parametrs izmainās c reizes.

Piemēram, process 1 (1.28. att.) noris ātrāk nekā process

2, jo TRI < Tr„ .

Makromolekulu sistēmu struktūrvienību kustība jāuzskata par at-

sevišķiem, bet vienlaikus norisošiem relaksācijas procesiem (sk.
1.27. att.) ar noteiktu tiem raksturīgu relaksācijas laiku.

Izšķir ātros relaksācijas procesus, kuru tr<l s (tr7 ~lo~ 10
s,

trķ~ 10-7
s, TRa

~10"4 sun vairāk), un lēnos procesus, kuru tr>l s

(trx~ 1(H ... 104 s). Kā redzams, struktūrpārvērtību procesiem at-

bilst ārkārtīgi plašs relaksācijas laika vērtību diapazons — no 10"10

līdz 104
s. Ir zināmi arī vēl lēnāki procesi, piemēram, ķīmisko saišu

pārkārtošanās režģveida struktūras polimēros, ļoti lielu virsmoleku-

lāru veidojumu pārvietošanās v. tml.; tr vērtība šajos gadījumos var

sasniegt 1010
s (vairāk nekā 10 gadu!).

1.27. attēlā apskatītā shēma neatspoguļo visu reālās makromole-

kulu sistēmās notiekošo struktūrpārvērtību daudzveidību. Ja mūsu

uzdevums būtu attēlot visu norisošo procesu sadalījumu pēc to relak-

sācijas laikiem, mēs iegūtu nepārtrauktu relaksācijas laiku spektru
(1.29. att.).

Kā šāda sistēma reaģē uz iedarbību no ārienes? Izrādās, ka sistē-

1.28. att. Relaksācijas pro-
cesa kinētikas grafisks attē-

lojums.

1.29. att. Relaksācijas laiku spektrs un

iedarbības laiks; q(m) — lielums, kas

raksturo katra relaksācijas procesa

ieguldījumu kopējā procesu klāstā.
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mas reakcija ir atkarīga ne tikai no iedarbības spēka, bet arī no tā

iedarbības laika* U.

Pieņemsim, ka spēka iedarbības laiks ir ti2, tam uz spektra līknes

atbilst punkts Л (1.29. att.). Sai laikā realizējas tikai tie elementārie

spēka iedarbības izraisītie pārvietošanās procesi, kuru Pie tam

vislielāko ieguldījumu spēka iedarbības laikā dod nevis tie procesi,
kuru tr<A (jo tie visā laikā U var vienkārši netikt pamanīti), bet

gan procesi kuru Konkrētā gadījumā TRa ; a process at-

bilst makromolekulukonformāciju maiņai. Tā kā konformāciju maiņa
saistīta ar polimēra superelastīgo deformāciju (sk. 1.5.2. paragrāfu),
sistēma deformējaskā elastīga sistēma.

Samazināsim spēka iedarbības laiku līdz tu , kam uz spektra līknes

atbilst punkts В (1.29. att.). Nosacījumam atbilst tikai aizvie-

totāju un atsevišķu elementārvienībupagriešanās (tr v, trp) .Konformā-

ciju maiņa šādā laika sprīdī nevar notikt.Makromolekulu sistēma reaģē
uz darbojošos spēku kā stinga,atsperīga sistēma (sk. 1.5.2. paragrāfu).

Un, visbeidzot, spēka iedarbības laikā ti3 , kam uz spektra līknes

atbilst punkts С (1.29. att.), pagūst realizēties praktiski viss plašais
relaksācijas procesu spektrs. Tā kā pamatieguldījumu sistēmas reak-

cijā uz darbojošosspēku dod procesi ar lielāku гя(гт^l-13 ) un tiem

šai gadījumā atbilst makromolekulu un virsmolekulāro veidojumu
savstarpēja pārvietošanās, sistēmai ir raksturīga neapgriezeniskā
tecēšanas deformācija (sk. 1.5.2. paragrāfu) un plastiskums.

No teiktā izriet, ka polimēru deformatīvās īpašībasIr atkarīgas no

deformējošā spēka iedarbības laika (slogošanas ātruma). Jo mazāks ir

slodzes darbības laiks (lielāks slogošanas ātrums), jo vairāk polimērs
zaudē plastiskumu un vēlāk arī elastību, bet atsperīgums palielinās.

Struktūrpārvērtību ātrums atkarīgs no temperatūras un pieaug
reizē ar tās palielināšanos, jo palielinās siltuma kustības enerģija

(kT) salīdzinājumā ar struktūrvienību kustīgumu ierobežojošo iekš-

molekulāro un starpmolekulāro iedarbību.

Procesa relaksācijas laika atkarību no temperatūras T apraksta
izteiksme

и

TR =T0e"
7

(1.3.)

kur
to

— konstante ar laika dimensijām (ja Г-»-оо, tr->-to); tā at-

bilst visātrākajiem procesiem —
atomu svārstību periodam

~10- 12
s;

U — procesa aktivacijas enerģija; raksturo saišu enerģiju, ku-

ras nepieciešams sagraut, lai realizētu procesu;

k — Bolcmaņa konstante.

* Jēdziens iedarbības laiks jāsaprot plašā nozīmē. Ja spēks nemainās, tad iedarbī-

bas laiks tiešām ir šī spēka darbības laiks. Mainīga spēka gadījumā tas ir lie-

dP
ļums, kas apgriezti proporcionāls speķa maiņas ātrumam — vai ari frekven-

cei v=—?— (kur /per — mainīgas slodzes perioda ilgums).
'per
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1.30. att. Relaksācijas laiku spektra no-

bīde, mainoties temperatūrai T.

1.31. att. Temperatūras-
laika ekvivalences shema-

tisks attēlojums.

Izteiksme (1.3.) attiecināma uz visiem relaksācijas procesiem.
Tas nozīmē, ka, mainoties temperatūrai, notiek visa relaksācijas

spektra nobīde pa laika asi (1.30. att.).
Salīdzinot 1.30. un 1.29. attēlu, redzam, ka, mainot temperatūru

un paturot nemainīgu spēka iedarbības laiku (1.30. att.), iespējama
tāda pati polimēra reakcija uz spēka iedarbību, kā mainot spēka
iedarbības laiku fiksētā temperatūrā (1.29. att.). Tikai jāpanāk, lai

abos gadījumos būtu identisks U stāvoklis attiecībā pret relaksācijas
laika spektru (punkti А, В un С 1.29. un 1.30. att.).

So likumību sauc par temperaturas-laika ekvivalences principu.
Pamatojoties uz šo principu, iespējams izdarīt svarīgu praktisku

secinājumu, ka polimēra deformatīvās īpašības ir atkarīgas vienlai-

kus no temperatūras un slogošanas ātruma. Sīs īpašības vispār ne-

var viennozīmīgi noteikt (nedz arī prognozēt), ja nav fiksēti abi pa-

rametri — T un tļ.

Lietderīgi temperatūras-laika ekvivalenci aplūkot vēl uzskatāmāk.

Mēs jau noskaidrojām, ka makromolekulu sistēmas reakcijā uz ārējo
iedarbību noteicošie ir procesi, kuru tr~/i. Sie procesi pamatā no-

saka sistēmas deformatīvās īpašības.
Piemēram, lai polimērs uzrādītu elastīgās īpašības (lai tā defor-

mācijā dominētu makromolekulu konformāciju maiņa), jānodrošina,
ka TRa—^i-

Attēlosim grafiski tr<x atkarību no temperatūras, pamatojoties uz

izteiksmi (1.3.) (1.31. att.). Temperatūrai Tļ atbilst relaksācijas laiks

tr и, . Lai nodrošinātu minēto vienādību, jāizvēlas iedarbības laiks t
u .

Ja temperatūru palielina (līdz Tļ), vienādības tr<x~/i saglabā-
šanai jāsamazina ledarbības laiks (līdz t\

2 ) vai (kas ir tas pats)
jāpalielina slogošanas ātrums.

1. 8. POLIMĒRU FIZIKĀLIE STĀVOKĻI

Apskatīsim polimēru, kura makromolekulas nespēj kristalizēties

(sk. 1.6.1. paragrāfu). Mainot tā temperatūru, notiek relaksācijas
laiku spektra nobīde. Ja deformācijas ātrumu uztur konstantu, mai-
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1.32. att. Amorfa polimēra
termomehāniskā līkne (a),
valences leņķu deformācijas
(тип), makromolekulu kon-

formāciju maiņas (тиа ) un

makromolekulu savstarpējās

pārvietošanās (тщ.) procesu

relaksācijas laiku atkarība

no temperatūras (b) un ele-

mentāro deformācijas veidu

ieguldījuma kopējā deformā-

cijā atkarība no tem-

peratūras (c).

noties temperatūrai, mainās arī polimēra deformatīvās īpašības
(sk. 1.7. paragrāfu).

Polimēra deformācijas lieluma atkarību no temperatūras eksperi-
mentāli nosaka ar termomehānisko metodi.

Parasti nosaka polimēra parauga relatīvās deformācijas c atka-

rību no temperatūras. Ņemot vērā polimēra deformatīvo īpašību at-

karību no iedarbības laika, īpaša vērība jāveltī, lai visi ar laiku sais-

tītie parametri eksperimentā nemainītos. Tas attiecināms uz defor-

mējošā spēka pielikšanas ātrumu un temperatūras mainas ātrumu

f
dT

dt ■

Pieliktā spēka izraisītā sprieguma 0 (stiepes, spiedes, bīdes utt.)
lielumam eksperimenta laikā jābūt konstantam un ne pārāk lielam

(lai neradītu lielas neapgriezeniskas struktūras izmaiņas polimērā,
sk. 1.10.2. paragrāfu).

Tipiska amorfa polimēra termomehāniskā līkne parādīta 1.32. at-

tēlā a. Divi raksturīgi līknes е =/(Г) pārliekumi ļauj to sadalīt trīs

rajonos. Lai kjūtu saprotams c maiņas raksturs katrā no šiem rajo-
niem, tai pašā attēlā (1.32. att. b) parādīta arī relaksācijas laiku

(тгчр — raksturo valences leņķu deformācijas, tro, — raksturo mak-

romolekulu konformācijas maiņas un тля, — raksturo makromolekulu
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savstarpējās pārvietošanās procesus) atkarība no temperatūras*. Mēs

jau noskaidrojām (sk. 1.5.2. paragrāfu), ka šie procesi nosaka atbil-

stoši atsperīgās, superelastīgās un tecēšanas deformācijas raksturu.

Rajonā /, kas atbilst viszemākās temperatūras intervālam, sil-

tuma kustībā nelielu rotācijas svārstību veidā piedalās vienīgi atse-

višķi virkņu elementārposmi. Pārējie kustību veidi praktiski neizpau-
žas, jo to relaksācijas laika vērtības ir ārkārtīgi lielas. Slogojot po-

limēru, realizējas praktiski tikai atsperīgā deformācija, jo tikai tā

izraudzītajā iedarbības laikā U pagūst notikt (Tnp<^<TRa<Tm.) **.

Polimēru slogojot, tas uzrāda atsperīgās īpašības, ir ciets un

stings***, bet daudzos gadījumos pat trausls. Polimēra stāvokli, kas

atbilst rajonam /, sauc par stiklveida stāvokli.

Rajonā // siltuma kustībā iesaistās makromolekulu segmenti —

makromolekulu konformāciju maiņas procesa relaksācijas laiks tro.

kļūst mazs. Tāpēc rajonā // realizējas gan atsperīgā, gan superelas-
tīgā deformācija (xRp<TRa<A<TRx). Superelastīgā deformācija tad

arī nosaka polimēra īpašības rajonā //. Polimērs ir izteikti elastīgs,
viegli deformējas. Deformācija (salīdzinājumā ar rajonu/) palielinās
vairāk nekā 103 reizes (tikpat reizes samazinās elastības modulis).
Polimēra stāvokli, kas atbilst rajonam //, sauc par superelastigo stā-

vokli.

Visbeidzot rajonā /// brīvi realizējas visu triju veidu deformāci-

jas, viegli notiek arī makromolekulu savstarpējā pārvietošanās —

tecēšana (trp<tr<x<trx<A) .Ja polimēru deformē, tas izturas, kā

viskozs šķidrums. Rajonam /// atbilstošo stāvokli sauc par viskozi

tekošo stāvokli.
Visos trijos apskatītajos fizikālajos stāvokļos polimēra fāzu stā-

voklis nemainās — paliek amorfs. Runājot par agregātstāvokļu
maiņu, stiklveida fizikālais stāvoklis atbilst cietam agregātstāvoklim,
bet viskozi tekošais stāvoklis — šķidram agregātstāvoklim. Super-
elastīgais fizikālais stāvoklis jāuzskata par pārejas stāvokli no cieta

agregātstāvokļa šķidrā agregātstāvoklī. Mazmolekulāriem savieno-

jumiem šāda superelastīgā pārejas stāvokļa nav.

Temperatūras, kuras atdala fizikālos stāvokļus vienu no otra,

sauc par pārejas temperatūrām. Stiklošanās temperatūra T
s atdala

stiklveida stāvokli no superelastīgā, tecēšanas temperatūra 7t
ec

—

superelastīgo no viskozi tekošā stāvokļa.

Pārejot no viena fizikālā stāvokļa otrā, mainās ne tikai summārās

deformācijas absolūtā vērtība c, bet arī atsevišķo elementāro defor-

* Bez šaubām, šo procesu relaksācijas laiku spektra joslas aizstāšana ar vienu

relaksācijas laika vērtību (sk. 1.29. att.) ir būtisks vienkāršojums. Tomēr tas

atvieglo norišu mehānisma izpratni.
** ledarbības laiku šādā eksperimentā nosaka temperatūras maiņas ātrums

vai slogošanas ātrums.
dt

*** Stingumu nosaka elastības moduja E vērtība ļf=—ļ. Rajonā /šī vērtība

£=20-102 ...50 103 MPa.
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mācijas veidu (e a — atsperīgās,

£se — superelastīgās, etec —
te-

cēšanas deformācijas) ieguldī-

jums summārajā deformācijā

(sk. 1.32. att. c).
Kā redzams, katra fizikālajā

stāvoklī ir viens dominējošais
deformācijas veids, kas arī no-

saka fizikālā stāvokļa īpašības.
Tomēr jebkurā fizikālajā stā-

voklī tā deformācijā noteiktu

ieguldījumu dod arī pārējo
veidu deformācijas. Viskozi te-

košajam stāvoklim piemīt elas-

tīgās īpašības (tādas nav

mazmolekulāriem šķidrumiem).
Savukārt superelastīgajam stā-

voklim raksturīga tecētspēja.

1.33. att. Termomehāniskās līknes:

1 —
lineāram polimēram; 2 — telpiskam poli-

mēram; 3 — lineāram, telpiskā struktūrā pār-
ejošam polimēram; Г( е|р s

— temperatūra, kurā

notiek telpiskas struktūras veidošanās; 7"
des

—

termiskās destrukcijas temperatūra.

Arī stiklveida stāvoklis nav ideāli atsperīgs —
tam lielākā vai ma-

zākā mērā piemīt arī elastīgās īpašības.
Termomehāniskā metode rada iespēju ne tikai noteikt makromo-

lekulu kustīguma maiņu, mainoties temperatūrai, un līdz ar to poli-
mēra fizikālo stāvokļu pārejas temperatūru vērtības. Tā sniedz infor-

māciju arī par makromolekulu lokanību — tai palielinoties, vieglāk
notiek superelastīgā deformācija, respektīvi, pieaug deformācijas vēr-

tība superelastlgajā stāvoklī eSUp (sk. 1.32. att. a).

Izmantojot termomehānisko metodi, iespējams fiksēt arī atsevišķu
termoķīmisko procesu norisi, piemēram, telpiskas struktūras polimēra
veidošanos no lineāra, kura parasti notiek temperatūrā, kas augstāka
par 7\ec (1.33. att.). Sī procesa rezultātā proporcionāli šķērssaišu
izvietojuma blīvumam samazinās deformācijas eSup vērtība. Telpis-
kas struktūras polimēri zaudē tecētspēju (Ttec vairs neparādās). Ti-

kai sasniedzot termiskās destrukcijas temperatūru Tdes, notiek telpis-
kās struktūras šķelšanās. Uz termomehāniskās līknes tas parādās kā

tecētspējas atgūšana (parasti Ties,>Tt(tc) ■

1.8.1. Strukturstiklošanās un mehāniskā stiklošanās

Stiklveida fizikālo stāvokli var raksturot kā cietu agregātstāvokli
ar amorfu struktūru. Tas robežo ar superelastīgo stāvokli (sk.
1.32. att. a). Stiklošanās ir pārejas process, kurā polimērs no super-

elastīgā stāvokļa pāriet stiklveida stāvoklī.

Stiklošanos panāk, samazinot temperatūru. Siltuma kustības in-

tensitātei samazinoties, notiek struktūras pārvērtības, kas saistītas ar

papildu starpmolekulāro saišu izveidošanos. Pakāpeniski samazinās

makromolekulu segmentu kustīgums (makromolekulu konformāciju
maiņas ātrums). Temperatūru, kurā var uzskatīt, ka makromolekulu

segmentu pārvietošanās vairs nenotiek, sauc par strukturstiklošanās
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temperatūru —
T

s. Pašu stiklošanās procesu, kas notiek temperatū-
ras samazināšanās rezultātā, sauc par struktūrstiklošanos.

Faktiski T
s rajonā segmentu pārvietošanās notiek, taču tik lēni,

ka novērošanas (iedarbības) laikā praktiski nav pamanāma. No tā

izriet, ka T
s vērtībai jābūt atkarīgai no izraudzītā novērošanas

(iedarbības) laika (sk. arī 1.7. paragrāfu). Uzskatāmi tas parādās,
apskatot polimēra īpatnējā tilpuma V atkarību no temperatūras —

tā saukto dilatometrlsko sakarību (1.34. att.).
Vielu īpatnējais tilpums, kā zināms, veidojas no pašu molekulu

ieņemtā tilpuma V
&, kas no temperatūras nav atkarīgs, un no brīvā

tilpuma Vb, kas pieaug, palielinoties temperatūrai.
Brīvais tilpums savukārt summējas no diskrētā brīvā tilpuma

V\ (to veido polimēra struktūras defekti, «vakantās vietas»; mak-
romolekulu segmentu kustības rezultātā šīs vakantās vietas aizpil-
dās, rodoties citā vietā) un nepārtrauktā (svārstību) brīvā til-

puma V"b-
Tātad amorfa polimēra īpatnējais tilpums ir šāds:

V=V&+V'b+V\ (1.4.)

Pieņemsim, ka polimēra kausējuma īpatnējā tilpuma vērtību

1.34. att. Amorfa polimēra dilatometriskā
līkne (a) un makromolekulu konformā-

ciju maiņas procesa relaksācijas laika

tRa atkarība no temperatūras (b).

raksturo punkts 4(1.34. att.).
Pazeminoties temperatūrai,
V vērtība sākumā lineāri sa-

mazinās (vienlaikus kļūst
mazākas Vb un V"b vērtības,
taisne AB). Siltuma kustībai

palēninoties, makromolekulu

segmenti spēj tuvoties cits ci-

tam, izveidojot jaunas starp-
molekulārās saites; makro-

molekulu segmenti pakāpe-
niski aizpilda vakantās vie-

tas, tā rezultātā samazinās

Vb vērtība. Kļūst mazāka arī

makromolekulu svārstību am-

plitūda — samazinās V"\>

vērtība.

Vakanto vietu aizpildīša-
nās notiek, konformāciju
maiņas rezultātā pārgrupējo-
ties makromolekulu segmen-

tiem. Kā jau redzējām (sk.
1.7. paragrāfu), šī procesa
norisi raksturo relaksācijas
laiks TRa, kura lielums atka-

rīgs no temperatūras (sk.
vienād. (1.3.) un 1.32. att.).

Sakarību У=/(Г) ekspe-
rimentāli nosaka, pastāvot
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noteiktam temperatūras maiņas ātrumam T=

~fļ">
kas visa eksperi-

menta laikā ir konstants un kas nosaka novērošanas (iedarbības)
laiku U (jo lielāka t vērtība, jo mazāks t\).

Pazeminot temperatūru, sasniedzam tādu temperatūras vērtību,
kurā /i =TRa. Zemākā temperatūrā makromolekulu konformāciju
maiņa laikā t\ vairs nepagūst notikt. Ar šo brīdi polimērs pāriet
stiklveida stāvoklī

—
notiek tā struktūrstiklošanās. Līdz ar to tā-

lāka polimēra dzesēšana vairs neizraisa makromolekulu segmentu
pārkārtošanos — Vb vairs nemainās. Temperatūras pazemināša-
nās saistīta tikai ar V"b samazināšanos. Grafikā V=f(T) tas iz-

paužas kā pakāpeniska novirze no taisnes AB un pāreja citā tais-

nes veida apgabalā, kas paralēls taisnei EO' (1.34. att.).
Ja eksperimentam izraudzīts dzesēšanas ātrums 7\ (iedarbības

laiks tu) (1.34. att.), struktūrstiklošanās notiek intervālā ВС, ku-

ram atbilst stiklošanās temperatūra T
tt ; tālāk dzesējot, V mainu

raksturo taisne CD\\EO'.

Eksperimentam izvēloties mazāku dzesēšanas ātrumu t2 (resp.,
lielāku iedarbības laiku t\2 ), struktūrstiklošanās nosacījums
t[ =TRa tr spēkā zemākā temperatūrā —

T
SI

(intervāls B'C); līdz

stiklošanās sākumam tiek sasniegts lielāks Vb samazinājums.
Mēs noskaidrojām, ka struktūrstiklošanās temperatūra ir atka-

rīga no dzesēšanas ātruma. Sīs sakarības matemātisko izteiksmi

iegūst, kopīgi atrisinot struktūrstiklošanās nosacījuma izteiksmi

?i=TRa vai ?TRa=const (1.5.)

un TRa temperatūras atkarības izteiksmi (kas ekvivalenta vienādo-

jumam (1.3.))

u
a

XRa =x 0e
T¥7 (1.6.)

Pēc atrisināšanas iegūstam

-Ļ=Cx-C2 \gī (1.7.)
' s

kur Ci, C2 — konstantes, kas atkarīgas no konkrēta polimēra
īpašībām.

Izmantojot vienādojumu (1.7.), iespējams pārliecināties, ka,
dzesēšanas ātrumam samazinoties 10 reizes, T

s lielums samazinās

par 3 ... 10 °C.

Sāda Т
а

atkarība no dzesēšanas ātruma rada zināmas neērtības

dažādu polimēru stiklošanās temperatūru salīdzināšanā. Lai tās

novērstu, ieviesta nosacītā standartstiklošanās temperatūra, kurā

konkrēta polimēra TRa=l02
s. Tās vērtību nosaka pēc dilatometris-

kajām līknēm, kas iegūtas, dzesējot polimērus ar ātrumu f^^/min.
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Noslēdzot struktūrstiklošanās apskatu, jāuzsver divi būtiski

momenti.

Pirmkārt, struktūrstiklošanās rezultātā netiek sasniegta līdz-

svara struktūra. Tomēr struktūras izmaiņas temperatūrā T<TS

milzīgo TRa vērtību dēļ ir tik niecīgas, ka stiklošanās rezultātā iz-

veidojusies struktūra ir ārkārtīgi stabila.

Otrkārt, struktūrstiklošanās notiek nevis vienā noteiktā tempe-
ratūrā, bet temperatūras intervālā (parasti 10... 30°). Ērtības la-

bad šo Intervālu nosacīti aizstāj ar vienu noteiktu temperatūru —

stiklošanās temperatūru T
s.

Struktūrstiklošanās procesu mēs novērojām, nosakot polimēra
īpatnējā tilpuma, tātad, struktūras maiņas atkarību no temperatū-
ras. ledarbības laiku t\ šajos eksperimentos nosaka temperatūras
maiņas ātrums T.

Kā jau redzējām, stiklošanās procesu iespējams novērot, arī

nosakot polimēra deformācijas atkarību no temperatūras (sk.
49. lpp.). Sai gadījumā iedarbības laiks ir arī deformējošā spēka
darbības laiks, kuru nosaka šī spēka pielikšanas ātrums vai perio-
diski mainīga spēka gadījumā — frekvence.

Ja iedarbības laiks ir mazs (slogošanas ātrums vai frekvence
—

lieli) un polimēra temperatūra ir lielāka par struktūrstiklošanās

temperatūru (T>TS ), deformēšanas laikā makromolekulu konfor-
mācijas maiņa var nepagūt notikt (^<TRa). Lai gan polimērs pēc
savas struktūras atbilst superelastīgam vai pat viskozi tekošam

stāvoklim, tā deformācijas raksturs ir līdzīgs stiklveida polimēra
deformācijai. Ir notikusi polimēra mehāniskā stiklošanās. Tempe-
ratūru, kurā tas notiek, sauc par mehāniskās stiklošanās tempera-
tūru Tmeh

s,
un tā visos gadījumos lielāka par struktūrstiklošanās

temperatūru.

Izteiksmi, kas raksturo 7
mehs maiņu atkarībā no periodiski mai-

nīgas slodzes frekvences v (šī tipa eksperimentu praksē lieto vis-

biežāk), iegūst, atrisinot kopīgi mehāniskās stiklošanās nosacījumu

*i=TRa vai VTRa=const (1-8.)

un TRa temperatūras atkarības vienādojumu

*rRa=Toe
ftr

meh s (1-9.)

Pēc atrisināšanas iegūstam

-—

1
=81-B1-B2 \gv (1.10.)

' meh s

kur Bu B2
— konstantes.

Jo mazāks ir iedarbības laiks un lielāks slogošanas ātrums vai

frekvence, jo lielāka T
mehs vērtība, v vērtībai pieaugot 10 reizes,

7mehs palielinās par dažiem grādiem.



55

Izteiksmes (1.10.) grafiskais attēlo-

jums, kas redzams 1.35. attēlā, sniedz

uzskatāmu priekšstatu par struktūr-

stiklošanās un mehāniskās stiklošanās

kopsakaru.

Rajons A atbilst polimēram ar cieta

(stiklveida) polimēra struktūru (T<7's,
atrodas virs taisnes /). Zem taisnes /

(T>TS ) polimēram ir šķidruma struk-

tūra (rajoni В un C). Ja šādu poli-
mēru deformē ar pietiekami lielu āt-

rumu (frekvenci), tas uzrāda cietam

(stiklveida) stāvoklim raksturīgās de-

formatīvās īpašības, neizmainot savu

struktūru (taisne 2, rajons B). Samazi-

noties deformēšanas ātrumam vai frek-

vencei, Tmeh
s

vērtība pakāpeniski tu-

1.35. att. Struktūrstiklošanās

temperatūras (Ts) un mehā-
niskās stiklošanās tempera-
tūras (7meh s) atkarība no

slogošanas frekvences.

vojas 7"
s vērtībai; pie nelielām v vērtībām Tmehs un T

s kļūst vienā-

das. Rajonā С (7>Tmehs) polimēram ar šķidruma struktūru

piemīt superelastīgā polimēra deformatīvās īpašības.

Pamatojoties uz priekšstatu par mehānisko stiklošanos (ar de-

formācijas ātrumu saistīto) un struktūrstiklošanos, stāvokļus A un

B+ C sauc par fizikālajiem struktūrstāvokļiem, bet stāvokļus В un

С
— par fizikālajiem deformativajlem stāvokļiem.
Polimēru struktūrstiklošanās un mehāniskās stiklošanās parā-

dībām ir liela praktiska nozīme. Piemēram, tehnikā bieži nākas iz-

mantot elastīgus elementus vai detaļas (membrānas, amortizato-

rus v. tml.), kuriem jāstrādā periodiski mainīgas slodzes režīmā.

Kā redzams no 1.35. attēla, elastīgās īpašības iespējams nodroši-

nāt, tikai pastāvot tām T un v vērtībām, kas atbilst rajonam C.

Darba temperatūras samazināšanās vai slogošanas frekven-

ces palielināšana rada vai nu mehānisko stiklošanos, vai

struktūrstiklošanos. Tā rezultātā detaļas elastīgās īpašības
zūd.

1.8.2.Pārejas temperatūru atkarība no dažādiem faktoriem

Par struktūrstiklošanās temperatūras T
s

atkarību no temperatūras

maiņas ātruma un mehāniskās stiklošanās temperatūras Tmehs at-

karību no slogošanas ātruma jau runājām (sk. 1.8.1. paragrāfu).

Tecēšanas temperatūra 7\ec, tāpat kā Tmehs, ar slogošanas ātruma

(frekvences) palielināšanos pieaug.

Tipiskas termomehāniskās līknes, kas iegūtas, vienu un to pašu

polimēru pakļaujot periodiski mainīgai slogošanai ar atšķirīgu

frekvenci, parādītas 1.36. attēlā.

Pārejas temperatūru vērtības atkarīgas no lineāra polimēra
makromolekulu garuma.
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Relaksācijas laiku vērtības, kas atbilst stiklošanās un tecēšanas

temperatūrām (a un К procesi, sk. 1.7. paragrāfu), var izteikt ar

šādiem vienādojumiem:

u
a

tßa=Toe
fer

s
=const (1-11.)

TRA =T0e
ftT

tec=COnst (1Л2.)

Konformāciju maiņas procesā (ct process) piedalās makromole-

kulu segmenti, nevis visa makromolekulā kopumā. Tāpēc U
a

vēr-

tība pieaug ar molekulas garuma palielināšanos tik ilgi, kamēr tas

kļūst vienāds ar atbilstošā segmenta garumu Lseg.

Tā kā
TRa=

const ļ-^?1=const ļ, palielinoties U
a, proporcionāli

pieaug 7 S vērtība. Tas nozīmē, ka stiklošanās temperatūra T
s pie-

aug ar polimēra makromolekulas garuma palielināšanos, līdz tiek

sasniegta L
seg

vērtība. Tālāka makromolekulas garuma palielinā-
šana Ts

vērtību vairs neietekmē.

Makromolekulu savstarpējās pārvietošanās procesā (tecēšana,
Я process) piedalās visa makromolekulā kopumā. Ar makromole-

kulu garuma palielināšanos pieaug U% lielums. Lai saglabātos no-

sacījums tßji=const, Ttec vērtībai ir jāpalielinās.

Termomehāniskās līknes, kas iegūtas viena lielmolekulāra sa-

vienojuma polimērhomologiem, parādītas 1.37. attēlā.

Pārejas temperatūru atkarība no polimēra makromolekulu ga-

ruma L
m, kura iegūta no termomehānisko līkņu datiem, dota

1.38. attēlā.

Izmantojot sakarību Ttec, Ts=/(Lm), iespējams izdarīt vairākus

būtiskus secinājumus.
Mazmolekulāru savienojumu (MMS) gadījumā (Lm^.Lseg ) stik-

lošanās temperatūra vienāda ar tecēšanas temperatūru (Ts
=Ttec).

Stiklveida viela sildot pārvēršas par šķidrumu un otrādi. Super-

elastīgā stāvokļa nav.

1.36. att. Polimēra termomehāniskās līk-

nes, kas iegūtas, pastāvot dažādām slo-

gošanas frekvencēm v.

Lielmolekulāro savienojumu
(LMS) gadījurnā Lseg)
molekulu garuma palielināša-
nās izraisa tālāku Ttec paaugsti-
nāšanos. Tā kā T

s vērtība

nemainās, izveidojas superelas-
tlgals stāvoklis, kura temperatū-
ras intervāls Ar

se
=7\ec — pie-

aug ar L
m

vērtības palielināša-

nos. Kad 7"tec vērtība, palielino-
ties makromolekulas garumam,

kļūst lielāka par polimēra ter-

miskās destrukcijas temperatūru
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Tāes (kas atkarīga tikai no makromolekulas skeleta atomu saišu:

enerģijas), viskozi tekošo stāvokli polimēram vairs nav iespē-
jams realizēt, jo tas sadalās pirms sasniegta Ttec (sk. 1.38. att.). Po-

limērus ar tik lielu makromolekulas garumu (Lm>L*
m) grūti prak-

tiski izmantot, jo apgrūtināta to pārstrāde.

Pārejas temperatūras atkarīgas arī no makromolekulu lokanī-

bas. Tā kā makromolekulu lokanību pilnībā nosaka to ķīmiskā uz-

būve (sk. 1.4. paragrāfu), katram individuālam lielmolekulāram

savienojumam ir raksturīgas atšķirīgas pārejas temperatūras.
Makromolekulu lokanības samazināšanās (statistiskā segmenta

Lseg palielināšanās) saistīta ar U
a un Uj, vērtību pieaugumu vie-

nādojumos (1.11.) un (1.12.), tā rezultātā T
s un 7\ес paaugstinās.

1.39. attēlā redzamas termomehāniskās līknes polimēriem, kuru

makromolekulu lokanība atšķiras. Lai salīdzināšana būtu objektīva,
šo polimēru makromolekulu garumiem jābūt vienādiem.

Makromolekulu lokanībai samazinoties (stingumam pieaugot),
samazinās deformācija superelastīgajā stāvoklī (e SUp).

leskatam 1.12. tabulā sakopotas pārejas temperatūras dažiem

polimēriem, kuru makromolekulu lokanība ir dažāda.

Kā redzams no 1.12. tabulas datiem, dažādu polimēru pārejas
temperatūras būtiski atšķiras. Uzskatāmības labad 1.40. attēlā pa-

rādīta pārejas temperatūras atkarība no attiecības
.

seg
(pēc

Lseg 0

1.12. tab. datiem). Palielinoties attiecībai
.

scg ■ (kas atbilst mak-

Lseg о

romolekulas stinguma pieaugumam), Ttec
un T

s vērtības pieaug,
bet superelastīgā stāvokļa intervāls (A7"se) samazinās. Tātad

1.37. att. Polimērhomologu termomehāniskās līknes.
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1.38. att. Pārejas temperatūras atka-

rība no lineāru polimēru makromole-

kulu garuma.

1.39. att. Termomehāniskās līknes poli-
mēriem ar dažādu makromolekulu lo-

kanību.

1.12. tabula

Dažu polimēru pārejas temperatūras

un makromolekulu lokanības parametru vērtības

L
seg 0

— polisiloksana makromolekulas segmenta garums, kas izmantots par salīdzināšanas

objektu.

elastīgās īpašības vislabāk izpaužas polimēriem ar lokanām makro-

molekulām. Tie saglabā elastību normālā temperatūrā un pat daudz

zemākā temperatūrā. Šādus polimērus tehnikā nosacīti sauc par

elastomēriem. Polimēri, kuri normālā temperatūrā atrodas stikl-

veida stāvoklī, tiek nosacīti dēvēti par cietiem polimēriem. Bez

šaubām, katru no tiem var pārvērst jebkurā fizikālajā stāvoklī, mai-

not temperatūru.
Rezumējot varam secināt, ka, izmainot polimēra makromoleku-

las virknes lokanību (to nosaka šīs virknes ķīmiskā uzbūve) un

tās garumu, iespējams iegūt produktus, kas vēlamajā darba tempera-

Polimēra veids
Mec

CC)

Г,

(°C) <°C)
seg о

L
seg о

Polisiloksans 70 -120 hk) 1 0

Poliizobutilēns 90 -70 100 3,16 0,5

Polihloroprcns 100 -50 150 5,01 0,7

Polivinilidēnhlorīds 120 -20 140 10 1,0

Polivinilacetats 1 10 30 110 63 1,8

Polivinilhlorīds 170 80 90 398 2,6

Polimetilmetakrilats 180 100 80 1260 3,1



59

turas intervālā ir vai nu

šķidrumi, elastīgi materiāli

vai cietas vielas.

Pārejas temperatūras
atkarīgas vēl no viena ļoti
svarīga faktora, kas rak-

sturo polimēra uzbūvi, —

no škērssaišu blīvuma tel-

piskas struktūras polimērā.
Tā kā škērssaišu dēj poli-
mērs zaudē tecētspēju, tel-

piskas struktūras polimē-
ram zūd tecēšanas tempe-
ratūras jēdziens (sk. 51.

lpp., 1.33. att.). Stikloša-

nās temperatūra maz mai-

nās, kamēr šķērssaites
atrodas attālumā, kas lielāks par makromolekulas segmenta garumu.
Kad šis attālums kļūst mazāks, tālāka šķērssaišu blīvuma palielinā-
šanās izraisa strauju stiklošanās temperatūras pieaugumu.

1.40. att. Pārejas temperatūras atkarība no

makromolekulu lokanības (pēc 1.12. tabulas

datiem).

1. 9. POLIMĒRU KRISTALIZĀCIJA

1.9. 1. Polimēru kristalizācijas kinētika

Dzesējot polimēru kausējumus vai ietvaicējot to šķīdumus, iespē-
jama polimēra kristalizācija, ja ievērots nosacījums, ka polimēra
makromolekulas ir lineāras, stereoregulāras un pietiekami lokanas

(sk. 1.6.1. paragrāfu).
Tāpat kā mazmolekulāru savienojumu kristalizācija, arī polimēru

kristalizācija ir process, kas sastāv no divām stadijām — no kris-

talizācijas centru (dīgļu) veidošanās un to augšanas.

Kristalizācijas centru veidošanās. Kristalizācijas centrs (dīglis)
ir stabils makromolekulu asociāts, kura ietvaros dzesēšanas procesā
spontāni izveidojas trīsdimensionāls tālais sakārtojums.

Pamatfaktors, kurš nosaka, kas notiks turpmāk ar makromole-

kulu asociātu, ir brīvās enerģijas izmaiņa AF, šim centram rodo-

ties. Asociāta veidošanās saistīta ar jaunas virsmas rašanos; tā

rezultātā sistēmas brīvā enerģija pieaug par lielumu AFs. Tai pašā
laikā izveidojies asociāts ieņem zināmu tilpumu, kurā starpmoleku-
lāro saišu blīvums ir lielāks nekā pārējā amorfajā masā. Tāpēc,
dīglim veidojoties, vienlaikus notiek sistēmas brīvās enerģijas sa-

mazināšanās par lielumu AF\:

AF=AFS
— AFV (1-13.)

Lai konkretizētu vienādojumu (1.13.), nepieciešams zināms

priekšstats par kristalizācijas dīgļa formu un tā dimensijām. Kris-

talizācijas dīgļi ar lodes simetrijas elementiem, kādus parasti
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izmanto mazmolekulāru savienojumu kristalizācijas procesa modelē-

šanai, makromolekulu sistēmām nav pieņemami.
Lielmolekulāro savienojumu kristalizācijas procesā piedalās

makromolekulu asociāti, kas pēc savas uzbūves ir mikrobloki (sk.
1.6.2. paragrāfu) ar savstarpēji paralēlu makromolekulu novieto-

jumu tajos (1.41. att.). Asociātam var būt gan micelāra uzbūve

(makromolekulu kūlis iet cauri mikroblokam), gan lamelāra (gof-
rēta) uzbūve (mikrobloku veido viena vai vairākas makromoleku-

las, daudzkārt izlokoties 180° leņķī). Var realizēties arī abu šo

makromolekulu izvietojuma veidu kombinācijas.
Tāda asociāta izmērus iespējams raksturot ar šādiem lielumiem:

makroķēdes nogriežņa garumu /, nogriežņu skaitu n un vienai

makromolekulai atbilstošo šķērsgriezuma laukumu S. Tādā gadījumā
nS ir dīgļa gala virsmas laukums, — dīgļa šķērsizmēri, bet
nSI — dīgļa tilpums.

Asociāta izveidošanās brīvās enerģijas izmaiņu apraksta vienā-

dojumi
AFs=2nSo

gSL+ cynS losā • (L14.)

AFv =nSIAf (1.15.)

kur Oga — asociāta gala virsmas brīvā enerģija;
Osā — asociāta sānu virsmas brīvā enerģija;

с—
asociāta formas koeficients;

Д/ — dīgļa kušanas enerģija, kas attiecināta uz tā tilpuma
vienību,

A#
kus(rkus

— Tkr)
.AF='

f '1kuš

Seit A#kus
— īpatnējais kušanas siltums, kas atkarīgs no makro-

molekulu struktūras blīvuma dīglī;
Tkuš — polimēra līdzsvara kušanas temperatūra;
Гкг — kristalizācijas temperatūra.

1.41. att. Micelāras struktūras (а) un la-

melāras (gofrētas) struktūras (b) poli-
mēru kristalizācijas dīgļu uzbūves shē-

mas.

1.42. att. Kristāliska makro-

molekulu asociāta veidoša-

nās brīvās enerģijas ∆F at-

karība no tā izmēriem l un

nS.
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Izmantojot vienādojumus (1-14.) un (1.15.), summārā AF

maiņa, veidojoties kristāliskam asociātam ar savstarpēji paralēlu
makromolekulu novietojumu tajā, izsakāma šādi:

AF=2nSa
gSL+ cļfoS /g,a

- nSI.ДЯки* ( ļ"S
~Гкг) ■ (1.16.)

1kuš

Grafisks sakarības AF=f(l, attēlojums dots 1.42. attēlā.
No vienādojuma (1.16.) un 1.42. attēla redzams, ka, palielino-

ties asociāta izmēriem, AF vērtība sākumā pieaug (dominē asociāta

virsmas ieguldījums), pēc tam, sasniegusi maksimumu, samazinās

(noteicošais kļūst asociāta tilpuma ieguldījums). Asociāts var kļūt
par kristalizācijas dīgli, ja tiek pārvarēta tā veidošanās enerģē-
tiskā barjera, kuru raksturo sedlveida virsmas kore ABC. Tās

koordinātes «abscisu» plaknē atrodas uz līknes A'B'C Ja asociāta

izmēri, kurš spontāni izveidojies polimēra kausējumā, ir pietiekami
lieli un to koordinātes atrodas virs līknes A'B'C (iesvītrotais ra-

jons), — asociāts kļūst par kristalizācijas dīgli un tālākā kristali-
zācijas procesā aug.

Ja izveidojies asociāts ir mazs (tā izmēru koordinātes atrodas

zem līknes A'B'C), —
tas nespēj augt un to sagrauj siltuma kus-

tība.

Vismazāko enerģētiskās barjeras vērtību AF* raksturo kores
ABC zemākais punkts (B). Tai atbilst kristalizācijas dīgļa kritiskie

izmēri:

l* =

4ūsā7kuš
(1.17.)

A^kuš(7"kuš — T)a)

yjs-e ( j
ДЯкиз (Гки5—7kr)

Kā redzams, gan /*, gan y'n*S vērtības atkarīgas no temperatū-
ras, kurā notiek kristalizācija. Jo tā zemāka, t. i., jo lielāka ir po-

limēra kausējuma pārdzesēšanas pakāpe (7"kr^ 7"kuš), jo mazāki

makromolekulu asociāti spēj kļūt par dīgļiem.
Kristalizācijas dīgļu (centru) rašanās ātrumu N, kas rāda, cik

kristalizācijas centru laika vienībā rodas polimēra tilpuma vienībā,

apraksta vienādojums

E AF*

ti=N
o
e~RT*~'b:īīr (1.19.)

kur N Q — konstante;
E

— enerģija, kuru nepieciešams pievadīt, lai pārnestu mak-

romolekulas segmentu caur robežvirsmu no kausējuma

kristāliskajā fāzē;*
k

— Bolcmaņa konstante;

R — universālā gāzu konstante.
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Kristalizācijas centru augšana. Kristalizācijas centru augšana
notiek, makromolekulām pakāpeniski adsorbējoties uz šo centru

virsmām un veidojot sekundāros kristalizācijas centrus vienas mak-

romolekulas «biezumā» h (1.43. att.).
Sādi sekundāri kristalizācijas dīg|i veidojas galvenokārt uz pri-

māro kristalizācijas centru sānu virsmām (to veidošanai uz gala
virsmām nepieciešama lielāka enerģija). Tas nozīmē, ka augšanas
procesā augošā krlstallia biezums l* nemainās. Aprēķini un arī

tieši eksperimentālie pētījumi (piemēram, rentgenstruktūranalīze,
gaismas izkliedes metodes v. tml.) rāda, ka Г vērtība daudziem

polimēriem ir tuva 10 nm.

Sis lielums ir 102 ...104 reizes mazāks nekā makromolekulu

garums. No tā izriet svarīgs secinājums, ka gan kristalizācijas dīgļu
rašanās, gan to augšana notiek, makromolekulām daudzkārt salo-

coties, veidojot gofrētus, lamelārus krlstalltus.

Kristalizācijas centru augšanas ātrumu G apraksta vienādo-

jums, kas analoģisks vienādojumam (1.19.); AF* vietā tas satur

lielumu AF**, kas ir sekundāro kristalizācijas dīgļu brīvās ener-

ģijas izmaiņa.

Summārais kristalizācijas ātrums Шкг ir abu kristalizācijas pro-

cesa stadiju ātrumu summa:

wkr =N+G (1.20.)

Tā kā N un G ir ekstremālas temperatūras funkcijas, arī w^v
vērtī-

bas atkarībai no temperatūras raksturīgs maksimums (1.44. att.).

Kristalizācijas ātrums Шкг ir vienāds ar nulli temperatūrā, kas

lielāka par 7 kllš (jebkuri kristāliski makromolekulu asociāti sagrūst
intensīvas siltuma kustības iedarbībā) un mazāka par Ts (makro-
molekulu izkārtojuma maiņa nav iespējama to ārkārtīgi niecīgā

1.43. att. Sekundāro kristalizācijas dīgļu
veidošanās.

1.44.att. Dīg|u rašanās ātruma N, to

augšanas ātruma G un summārā kris-

talizācijas ātruma wkr atkarība no

temperatūras.
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kustīguma dēļ). Kristali-

zācijas ātruma maksimālā

vērtība atrodas kristalizā-

cijas intervālā starp T
s un

Tkuš-
Polimēru kristalizācijas

procesa ātrums ir lielāks,

bet struktūras blīvuma pa-

lielināšanās kristalizējo-
ties — mazāka, nekā va-

rētu sagaidīt, pamatojoties
uz priekšstatu par pilnīgi
haotisku makromolekulu

izvietojumu polimēra kau-

sējumā (amorfajā fāzē).
Tieši eksperimentāli pē-

rada, ka polimēra
kausējumā eksistē mikro-

bloki (sk. arī 1.6.2. paragrāfu) ar relatīvi augstu makromolekulu

priekšsakārtojumu. Kristalizācijas dīgļi tad arī rodas tieši no šādiem

mikroblokiem, makromolekulām spontāni pārkārtojoties (1.45. att.).
Sāda pārkārtošanās nav saistīta ar lielām struktūras blīvuma iz-

1.45. att. Kristalizācijas dīgļa (b) rašanās

shēma no priekšsakārtota amorfa mikrobloka

(а).

1. 9. 2. Kristālisko veidojumu uzbūve

un to veidošanās process

Kā jau redzējām, visvarbūtīgākā ir lamelāru (gofrētu) kristalizāci-

jas centru veidošanās un to augšana šķērsizmēru palielināšanās
virzienā. Šādas augšanas rezultātā rodas regulāras formas plākšņ-
veida kristalīti (mikrobloki) ar biezumu /=lO nm un šķērsizmēriem
no 10 līdz 5-10 nm.

Daudzkārtējās izlocīšanās iespēja pastāv lokanām, pietiekami
garām makromolekulu virknēm. īsas vai arī stingas makromoleku-

las ar lielāku varbūtību iekļaujas kristalltos Izstieptā veidā, — vei-

dojot micelāras uzbūves asociātus. Tā kā polimēri ir dažāda ga-

ruma makromolekulu maisījumi, parasti veidojas kristalīti, kuros

realizējas abi makromolekulu izvietojuma veidi.

Makromolekulu izvietojums kristalītos var atšķirties no ideālā.

Dažādu faktoru ietekmē kristalīti ietver sevī lielāku vai mazāku

daudzumu dažādas dabas defektu (1.46. att.) — neregulāras cilpas
(А, B), makromolekulu galus (C), savienojošo molekulu fragmen-
tus (D), iekšējos defektus (£) v. tml.

Kristalizējoties no atšķaidītiem šķīdumiem (šādās sistēmas atse-

višķas makromolekulas nekavē pārējo makromolekulu kristalizāci-

jas procesu), iespējama ļoti lielu regulāras uzbūves plākšņveida
veidojumu — tā saukto monokristālu rašanās. To škērsizmēri var

sasniegt 103. . . 104
nm (1.47. att.).
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1.46. att. Lamelāro kristalītu defektu

shematisks attēlojums.

Kristalizējot polimērus kau-

sējumā, monokristālu veidoša-

nās ir praktiski izslēgta. Ideāli

sakārtotu monokristālu veidoša-

nās ir saistīta ar vislielāko sis-

tēmas brīvās enerģijas samazi-

nājumu (AF) un tātad ir termo-

dinamiski visizdevīgākā. Tomēr

polimēru kausējumos visbiežāk

rodas mazāk sakārtoti kristā-

liski veidojumi, kuru rašanās

saistīta ar mazāku struktūrele-

mentu pārvietojumu (AZ), t. i.,

kristalizācijas procesā rodas

tādi veidojumi, kuri ir kinētiski

izdevīgāki.

Viens no tipiskākajiem kristāliskajiem veidojumiem, kas rodas,
polimērus kristalizējot kausējumā, ir sferoliti. Tie ir sfēriski veido-

jumi ar sarežģītu iekšējo uzbūvi; to diametrs var sasniegt 106
nm

un pat pārsniegt šo lielumu (1.48. att.a).

Elektronmikroskopiskie, rentgenstruktūranalīzes un citi pētījumi
liecina, ka sferolīti sastāv no radiāli (attiecībā pret sferolīta centru)
izvietotiem veidojumiem — fibrillām ar lielu garuma un šķērsizmēru
attiecību. Sferolīta augšana notiek no vienota kristalizācijas cen-

tra, fibrillām augot radiālā virzienā makromolekulu daudzkārtējās
salocīšanās rezultātā. Pašas fibrillas augšanas procesā iegūst spi-
rālveida formu (1.48. att. b). Starpfibrillāro telpu aizpilda savieno-

jošie makromolekulu seg-
menti (1.48. att. c), ne-

kristalizējušās makromo-

lekulas un piemaisījumi.
Sferolīti savā starpā var

būt saistīti ar savienojošo
makromolekulu vai fibrillu

starpniecību un veidot sfe-

rolītu virknes.

Sferolītu iekšējā uz-

būve un to izmēri būtiski

ietekmē kristāliskā poli-
mēra īpašības.

Sferolīti ir sarežģītākie
kristāliskie veidojumi, kas

rodas polimēra kausējumā.
Starpsferolītu telpu veido

kristāliskas fibrillas, kris-

talīti un nekristalizējušās
makromolekulas.

Kinētiskie faktori (pā-1.47. att. Monokristāla mikrofotogrāfija.
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1.48. att. Sferolīta (a) un to veidojošo fibrillu (b, c) uzbūves

shēma, sferolīta mikrofotogrāfija (d).

1.13. tabula

Dažu kristālisko veidojumu izmēri

salīdzinājumā ar makromolekulu izmēriem

Kristāli: M■ 1

veiaoji

Miazākie 0,2.
..

0,5 10.. 10 104
..

10

Lii
(nm)

ielakie 102
.. 10

...

50 103
.. ..

IO4 103. 104 10 4
.. ..

1

(nm)
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1.49. att. Termodinamisko un kinētisko

faktoru ietekme uz dažādu kristālisko

veidojumu rašanos:

|AF | — brivās enerģijas samazinājums:
A( — nosacītais struktūrelementu pārvieto-
jums, rodoties kristāliskajiem veidojumiem.

rāk zema kristalizācijas tem-

peratūra, stingas makromole-

kulas v. tml.) var būt par

iemeslu tam, ka kristalizāci-

jas process apstājas jau kādā

no tā sākumstadijām. Shēmā

(1.49. att.) parādīta termo-

dinamisko un kinētisko faktoru

ietekme uz dažādu kristālisko

virsmolekulāro veidojumu raša-

nos.

Kā redzams, termodina-
miski visizdevīgākā ir mono-

kristālu veidošanās; turpretī ki-

nētiskā ziņā izdevīgākais ir

stāvoklis, kad kristalizācija vis-

pār nenotiek.

Dažādu kristālisko veido-

jumu izmēri salīdzinājumā ar

makromolekulu izmēriem doti

1.13. tabulā.

1. 9. 3. Kristalizācijas procesa rakstura atkarība

nokristalizācijas apstākļiem

Kristalizācijas ātrums ir ekstremāla temperatūras funkcija (sk.
1.44. att.). Tāpēc kristalizācijas procesa

raksturs galvenokārt atka-

rīgs no svarīgākā, ar kristalizācijas temperatūru saistītā para-

metra —
dzesēšanas ātruma*.

Jo lielāks ir dzesēšanas ātrums f, jo mazāku laiku polimēra kau-

sējums atrodas kristalizācijas temperatūras intervālā (starp 7kuš un

Ts, sk. 1.44. att.) un jo mazākā mērā notiek polimēra kristalizācija.
Apskatīsim kristalizēties spējīga polimēra īpatnējā tilpuma V,

tilpuma maiņas temperatūras kristāliskuma pakā-

pes Якг un deformācijas c (termomehāniskā līkne) atkarību no tem-

peratūras, izmantojot dažādu dzesēšanas ātrumu t (1.50. att.).
Līknes ABCD attēlo mazmolekulāras vielas kristalizāciju, kurai

raksturīga strauja visas vielas masas pāreja kristāliskā stāvoklī.

Tas notiek temperatūrā, kas vienāda ar Tiek sasniegta kristā-

liskuma pakāpe Лкг°о=l; tas notiek uz diskrētā brīvā tilpuma Vb

(sk. 1.8.1. paragrāfu) pilnīgas izzušanas rēķina.

* Vispārīgā gadījumā kristalizāciju iespējams veikt konstantā temperatūrā (inter-
vālā starp 7"

ku§
un 7"

s
) vai arī mainīgā dzesēšanas režīmā. Praksē visbiežāk sa-

stopamies ar dzesēšanu, kurai raksturīgs konstants temperatūras samazināšanas

ātrums.
.......

.
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Pārējās līknes raksturo polimēra kristalizācijas procesu. Krista-
lizācijas process noris relatīvi lēni un sākas temperatūrā, kas ze-

māka par T\ui*.
Jo straujāk notiek dzesēšana, jo zemāka ir kristalizācijas pro-

cesa sākuma, maksimālā āt-

ruma un beigu temperatūra
(piemēram, dzesēšanas režīmā

ī\ tām atbilst attiecīgi punkti
E], Fļ un Gļ) un mazāka gala-
produkta kristāliskuma pakāpe
/Скгоо tiek sasniegta. Atbilstoši

kristāliskuma pakāpes sama-

zinājumam lielāka kļūst kristā-

liskā polimēra deformācija c

temperatūrā, kas augstāka par

stiklošanās temperatūru T
s.

Temperatūrā, kas zemāka

par 7"s, notiek polimēra amorfās

daļas stiklošanās; tā rezultātā

visu sistēmu deformācija sama-

zinās līdz Estiki vērtībai.

Ja polimērs kristalizējas
lēni, iespējami tik lieli dzesēša-

nas ātrumi, ka līdz T
s sasnieg-

šanas brīdim kristalizācija

praktiski nespēj notikt. Šādam

strauji atdzesētam (pārdzesē-
tam) polimēram ir pilnīgi
amorfa struktūra. To uzsildot

virs Ts, var notikt aizkavētais

kristalizācijas process.

Kristāliskuma pakāpe Ккт

raksturo vienīgi kristāliskās fā-

zes saturu polimērā, nevis tās

sakārtotības pakāpi.

Objektīvu informāciju par

kristāliskās fāzes sakārtotības

pakāpi un vienlaikus arī par tās

saturu var iegūt, veicot diferen-
ciālo termisko analīzi. Tās re-

zultātā noskaidro kristāliskā

polimēra kušanas procesa endo-

termiskā siltumefekta radīto

temperatūras starpību AT starp
pētāmā parauga temperatūru
un kādas etalonvielas tempera-

1.50. att. Kristalizēties spējīga polimēra
īpatnēja tilpuma V (a), ta temperatūras

dV
koeficienta —fjr (b), kristāliskuma pakā-

pes /Скг (c) un deformācijas c (d) atka-

rība no temperatūras T.

* Ērtības labad tiek apskatīts pietiekami lielmolekulārs polimērs, tāpēc 7"kU j<7"tec

(sk. 1.9.4. paragrāfu).
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turu, ja temperatūras paaugstināšanas ātrums T nemainās
(1.51. att.).

Kušanas siltumefekts, kas proporcionāls smailes laukumam 5,

atkarīgs no kristāliskās fāzes īpatnējā kušanas siltuma, parauga

masas un tā kristāliskuma pakāpes.

Izmantojot diferenciālās temperatūras līkni, iespējams viegli
noteikt kristālisko veidojurnu kušanas sakuma temperatūru sak>

maksimuma temperatūru 7'kušmax un beigu temperatūru
Tas, ka polimērs kūst temperatūras intervālā, liecina, ka tā kristā-

liskā fāze sastāv no veidojumiem ar dažādu sakārtotības pakāpi.
Vājāk sakārtotās struktūras kūst zemākā temperatūrā. Jo lielāks

temperatūras intervāls TkuS sāk••• Tkuš ъ, jo lielāka ir kristāliska vei-

dojumasakārtotības pakāpes neviendabība.

Pat vislabāk sakārtoto reāla polimēra kristālisko struktūru kuša-

nas temperatūra vienmēr zemāka par līdzsvara kušanas tempera-
tūru 7kuš (sk. 1.9.1. paragrāfu). Līdzsvara kušanas temperatūra ir

temperatūra, kurā kūst ideāli sakārtoti kristāliski veidojumi.

Rezumējot varam secināt, ka kristāliskās fāzes «kvalitāti» iespē-
jams raksturot ar 7ки sтах, kas atkarīga no kristālisko veidojumu
vidējās sakārtotības pakāpes un A7\Uš =Тки$ ь— Tku $ S āk vērtības, kas

atspoguļo šo veidojumu sakārtotības pakāpes Izkliedi.
Prakse rāda, ka, mainoties dzesēšanas ātrumam, reizē ar kristā-

liskuma pakāpes /Скг maiņu mainās arī kristālisko veidojumu kvali-

tātes rādītāji (1.52. att.).

1.51. att. Kristāliska poli-
mēra temperatūras starpības

atkarība no temperatūras
T sildīšanas procesā ar kon-

stantu temperatūras paaugsti-

nāšanas ātrumu (T=const).

1.52. att. Polimēra kristālisko veidojumu
kvalitātes parametru (a, b) un kristālis-

kuma pakāpes (c) atkarība no dzesēša-

nas ātruma T kristalizācijas procesā.
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Samazinot dzesēšanas ātrumu, kristālisko veidojumu vidējā sa-

kārtotības pakāpe palielinās, bet to izkliedi vērtējošā parametra
vērtība iziet caur maksimumu (1.52. att. a, b). Dzesēšanas ātrumam

tiecoties uz nulli (izotermiskā kristalizācija temperatūrā, kas tuva

T'kus), visu kristālisko veidojumu sakārtotības pakāpe tiecas uz

ideālu; to kušanas temperatūra tiecas sasniegt Tkuš vērtību.

1.9.4. Polimēru kristalizācijas procesa atkarība

no makromolekulu īpašībām

Kristāliska veidojuma kušanas temperatūru 7tU š nosaka ta kušanas

entalpijas A#kU s un entropijas ASkuš attiecība:

(1.21.)

1.14. tabula

Dažu polimēru kristāliskas fāzes kušanas temperatūras T ,

AH
kuš

un AS
kuš

vērtības

Lielumu AHkui un ASkuš vērtības atkarīgas gan no makromole-

kulu lokanības, gan no to lieluma.

Palielinoties polāro grupu saturam makromolekulās, pieaug
starpmolekulāro saišu enerģija un

tātad A#kuš vērtība. Savukārt, pieau-
got makromolekulu stingumam, sa-

mazinās ASkuš vērtība uz entropijas
samazināšanās rēķina polimēra kau-

sējumā. Abu šo faktoru maiņas re-

zultātā Гкиs pieaug. 1.14. tabulā do-

tas dažu kristālisku polimēru 7kuš,

A#kus unД-Skuš vērtības.

Makromolekulu garuma L
m pa-

lielināšanās (līdz zināmām Lm vēr-

tībām, 1.53. att. — L*m) saistīta ar

entropijas samazināšanos polimēra
kausējumā (lielu molekulu veidotās

virsmolekulārās struktūras grūtāk
tiek izjauktas siltuma kustības rezul-

1.53. att. Polimēra kristāliskās da-

ļas kušanas temperatūras Tkuš
un

amorfās daļas pārejas temperatūru

Ts un Ttec atkarība no makromole-

kulu garuma L m.

ДЯ

kuš

AS

kuš

Polimērs

т

kuš

<°C) J/mol cal/mol J/(mol • К) ca!/(mol • К)

Polietilēns, lineārais

Polipropilēns, stereoregulārais
Polikaprolaktāms
Poliakrilnitrils

138

170

225

317

4 022

10894

21 410

5 028

960

2600

5110

1200

9,6
24,3

43,2

8,4

2,3

5,8
10,3

2,0
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1.54. att. Kristāliska polimēra (nepār-

trauktās līnijas) un tā amorfās daļas
(svītrlīnijas) termomehāniskās līknes

(a), kā arī fāzu un fizikālo stāvokļu

maiņas shēma (b) polimēriemar atšķi-

rīgu makromolekulas garumu (sk. arī

1.53. att.):

S —
stiklveida stāvoklis; S-E — superelas-

tīgais stāvoklis; V-T — viskozi tekošais

stāvoklis.

tātā). Tāpēc nelielu molekul-

masas vērtību diapazonā, mo-

lekulmasai palielinoties, ASkus
vērtība samazinās un 7kuš pie-
aug.

Та ka polimēra kristāliska
fāze vienmēr pastāv līdzās

amorfajai polimēra daļai, liet-

derīgi apskatīt vienā grafikā
kristāliskās daļas kušanas tem-

peratūras 7kuš un amorfās daļas

pārejas temperatūru atkarību

no polimēra makromolekulu ga-

ruma Lm (1.53. att., sk. ari

1.38. att.).
Nelielu L

ra
vērtību diapa-

zonā (piemēram, Lm
x ) TkUs>

>Ttec un polimēra pāreju vis-

kozi tekošajā stāvoklī nosaka

Tkuš. Lielu L
m

vērtību gadījumā

(piemēram, Lm, ) 7"киз<7\ес; šo

pāreju nosaka tecēšanas tempe-
ratūra Ttec (L53., 1.54. att.).

Škērssaišu veidošanas starp
lineārām makromolekulām kavē

kristalizācijas procesu. Ja

šķērssaišu blīvums neliels, kris-

talizācija iespējama; kristalizā-

cijas procesā piedalās kustīgie,
ar šķērssaitēm nesaistītie mak-

romolekulu fragmenti. Ja šķērs-
saišu blīvums liels (šķērssaites izvietotas attālumos, kas mazāki par

makromolekulas statistiskā segmenta garumu), kristalizācija vispār
nenotiek.

1. 9. 5. Kristālisko polimēru
virsmolekulārās struktūras regulēšana

Kristālisko polimēru virsmolekulārās struktūras maiņu praksē vis-

biežāk veic divos virzienos.

1. Ķristāliskuma pakāpes regulēšana. Ja nepieciešams palielināt
polimēra mehānisko stiprību, elastības moduli un citus rādītājus,
ķristāliskuma pakāpe jāpalielina. Ja uzdevums ir palielināt polimēra
deformējamību un elastību, ķristāliskuma pakāpe jāsamazina.

2. Virsmolekulāro veidojumu Izmēru un vlendablbas regulēšana.
Prakse rāda, ka optimālus polimēra fizikāli mehānisko īpašību rādī-

tājus iespējams nodrošināt, ja virsmolekulārie veidojumi (pamatā
sferolīti) ir nelieli un pēc iespējas vienādi pēc izmēriem, kā arī vien-
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dabīgi pēc to iekšējās struk-

tūras.

Kā jau redzējām (sk.
1.9.3. paragrāfu), būtiskas
kristālisko polimēru struktū-

ras izmaiņas iespējams pa-

nākt, mainot kristalizācijas
procesa temperatūras-laika
režīmu.

Praksē lieto vairākus pa-

ņēmienus, kuros izmanto

kristalizācijas laika-tempera-
tūras režīma ietekmi uz poli-
mēra struktūru.

Pēc viena no tiem noteik-

tam laika-temperatūras režī-

1.55. att. Polimēra sferolītu struktūras she-

matisks attēlojums, kristalizējoties ar māk-

slīgo kristalizācijas centru piedevām (a) un

bez tām (b).

mam pakļauj jau gatavu izstrādājumu.
Lieto «rūdīšanas» paņēmienu, pēc kura gatavu izstrādājumu

ievieto veidnē, kopā ar to uzsilda līdz temperatūrai, kas tuva poli-
mēra kušanas temperatūrai (bet nedaudz zemāka par to), un strauji
atdzesē kopā ar veidni (piemēram, ievietojot aukstā ūdenī vai citā

dzesējošā šķidrumā). Šādas apstrādes rezultātā samazinās polimēra
ķristāliskuma pakāpe un veidojas viendabīgāka sīkkristāliska struk-

tūra.

Izmanto arī «atlaidināšanas» paņēmienu. Izstrādājumus lēni uz-

silda (parasti kādā šķidrā vidē — ūdenī, minerāleļļā v. tml.) līdz

temperatūrai, kas par 20 ... 30 °C zemāka par polimēra _7kušmax, un

lēni atdzesē. Sildīšanas-dzesēšanas process var ilgt vairākus desmi-

tus stundu. Sai laikā notiek vājāk sakārtoto kristālisko veidojumu
rekristalizācija, to sakārtotības pakāpes palielināšanās. Notiek arīpa-

pildu kristalizācija, kuras rezultātā palielinās ķristāliskuma pakāpe.

Pēdējā laikā par perspektīvu tiek atzīts paņēmiens, pēc kura

noteiktam temperatūras režīmam pakļauj izstrādājumu tieši tā izga-
tavošanas procesā (liešanas mašīnas veidnē, ekstrūdera dzesēša-

nas ierīcēs v. c).
Par ļoti efektīvu kristālisko polimēru virsmolekulārās struktūras

regulēšanas paņēmienu uzskatāma mākslīgo kristalizācijas centru

ievadīšana.

Kristalizācijas procesa ātrumu galvenokārt nosaka kristalizācijas
centru veidošanās ātrums (sk. 1.9.1. paragrāfu). No kristalizācijas
centru skaita savukārt atkarīgi sferolītu izmēri — jo šo centru vai-

rāk, jo mazāki sferolītu izmēri.

Lai palielinātu kristalizācijas centru koncentrāciju, polimērā
ievada nelielu daudzumu (0,1... 1,0%) dispersu vielu, kuru kuša-

nas temperatūra lielāka par polimēra kausējuma temperatūru. So
vielu daļiņas tad arī noder par polimēra kristalizācijas centriem.

Rezultātā izveidojas sīkkristāliskas struktūras ar viendabīgiem sfe-

rolītiem (gan pēc to izmēriem, gan iekšējās struktūras) (1.55. att.).
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1.10. POLIMĒRU DEFORMATĪVĀS ĪPAŠĪBAS

UN MEHĀNISKĀ STIPRĪBA

Polimērus visbiežāk izmanto mehāniski slogotās konstrukcijās, de-

taļās un elementos. Slodzes iedarbībā notiek to deformācija, bet pie-
tiekami lielu slodžu gadījumā — sagrūšana.

Tāpēc polimēru mehāniskās stiprības un to deformatīvo īpašību

prognozēšanai jāzina parametri, kas šīs īpašības raksturo, kā arī

pamatfaktori, kas tās nosaka.

1.10. 1. Polimēru deformējamību
un stiprību raksturojošie parametri

Polimēri, tāpat kā jebkuri citi materiāli, deformējas mehāniskā

sprieguma iedarbībā. Spriegums raksturo iekšējos spēkus, kas rodas

materiālā no ārienes pielikta spēka P rezultātā. Vienkāršākos slo-

gošanas gadījumos sprieguma lielumu iegūst, attiecinot spēka vēr-

tību uz ķermeņa šķērsgriezuma laukumu S, kurā šis spēks dar-

bojas.*
Sprieguma izraisīto ķermeņa deformāciju parasti izsaka kā rela-

tīvo deformāciju, t. i., deformācijas absolūto vērtību AI attiecina uz

ķermeņa izmēriem pirms deformācijas (/o).
Atkarībā no spēka pielikšanas virziena vienkāršos slogošanas

gadījumos izšķir normālos (piemēram, stiepes, spiedes) spriegumus
о un tangenciālos, bldes spriegumus т un šo spriegumu izraisīto

normālo, garenvirzlena relatīvo deformāciju c un tangenciālo, škērs-

virziena (bīdes) relatīvo deformāciju y** (1.56. att.).

Sprieguma izraisītās deformācijas vērtība atkarīga no sprieguma
lieluma. Ķermeņa deformācija jāuzskata par makromolekulu ele-

mentāro deformāciju summu (sk. 1.5.2. paragrāfu). Tecēšanas un

superelastīgā deformācija pretstatā atsperīgajai deformācijai neie-

stājas momentāni pēc atbilstošās sprieguma vērtības sasniegšanas,
bet attīstās laikā. Tas nozīmē, ka polimēru deformatīvo īpašību rak-

sturošanai nepieciešams apskatīt triju parametru — sprieguma a,

deformācijas c un laika t savstarpējo sakarību.

Visērtāk tas izdarāms, apskatot kādu divu parametru kopsakaru,
bet trešo parametru paturot konstantu. So sakarību apzīmējumi, kā

ari to eksperimentālās noteikšanas principiālās shēmas dotas
1.65. attēlā.

* Spēku var attiecināt gan uzķermeņa šķērsgriezuma laukuma sākotnējo vērtību 5
0 ,

iegūstot nosacītā sprieguma lielumu, gan arī uz faktisko šķērsgriezuma lau-

kuma vērtību 5 (kas deformācijas procesā mainās), iegūstot patiesā sprieguma

lielumu. Tehnikā visbiežāk lieto nosacītā sprieguma lielumu, kuru izmantosim

arī mēs.

** Turpmāk, ja runāsim par spriegumu un relatīvo deformāciju vispār, lietosim

atbilstoši apzīmējumus 0 un c.
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1.56. att. Ķermeņa stiepes deformā-

cija (a) un bīdes deformācija (b).

1.57. att. Sakarība starp spriegumu o*

un deformācijue; tās apstrādes rezul-

tātā iegūstamie parametri.

Polimēra (tāpat kā citu materiālu) mehāniskā stiprība ir tā

spēja nesagrūstot izturēt noteikta sprieguma iedarbību. Materiāla

stiprību raksturo šādi svarīgākie parametri.
Stiprības robežspriegums oB

— sprieguma vērtība materiāla

parauga sagrūšanas momentā (1.57. att.). Parasti tā ir maksimālā

sprieguma vērtība sakarībā o =f(e).
Relatīvās deformācijas vērtība sagraušanas momentā eB

rak-

sturo materiāla maksimālo deformācijas lielumu (1.57. att.).
Polimēru īpašības stipri atkarīgas no iedarbības laika (iedarbī-

bas ātruma) (sk. 1.8. paragrāfu). Tas pats attiecināms arī uz stip-
rības rādītājiem, jo sagraušana seko deformācijai. Stiprības robež-

spriegums a
B, kas noteikts deformācijas apstākļos, kuros deformā-

de
cijas ātrums e=—=0,01

...
0,1 s

-1 (visa eksperimenta ilgums ne-

pārsniedz dažas minūtes), raksturo materiāla īslaicīgo stiprību. Ja

paraugu līdz sagraušanai slogo lēni (eksperiments var ilgt vairākus

mēnešus un pat gadus), iegūtā vērtība atspoguļo materiāla ilgstošo
stiprību.

Atsevišķos gadījumos nepieciešams raksturot materiāla stiprību
režīmos, kuros slogošana noris ļoti strauji (triecienveidā). Tādos

gadījumos parasti nosaka parauga sagraušanai nepieciešamo īpat-
nējā (uz parauga šķērsgriezuma laukuma vienību attiecinātā) darba

lielumuAB:

A
B
= Ja(e)ds (1.22.)

о

Tas skaitliski vienāds ar laukumu, kuru ierobežo līkne a—f(s)
(1.57. att.). Materiāla stinguma raksturošanai izmanto sākuma mo-

duli £= (sk. 1.57. att.).
aee ->o

Polimēru ekspluatācijas pieredze rada, ka pat tad, ja darba

spriegumu Od vērtības ir stipri mazākas par aB lielumu, materiālos
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notiek neapgriezenisks struktūras defektu uzkrāšanās process (sk.
1.10.3. paragrāfu), kura rezultātā materiāla stiprības rādītāji sa-

mazinās, materiāls «nogurst».
Noguruma izraisītā stiprības samazināšanās procesa raksturo-

šanai lieto dažādus parametrus.
Statiskas slodzes gadījumā nosaka materiāla ilgizturību rng —

laiku no parauga noslogošanas brīža (o"ci<ob) līdz parauga sagrū-
šanas momentam vai statisko materiāla nogurumu. To raksturo īslai-

cīgās stiprības maiņa atkarībā no aa
darbības laika. Cikliskas slo-

gošanas gadījumā nosaka ciklu skaitu līdz parauga sagraušanai
vai Ob izmaiņas atkarībā no slogošanas ciklu skaita.

1. 10. 2. Polimēru struktūras maiņa
deformācijas procesā. Orientācijas efekts

Apskatot polimēru deformāciju atsevišķu makromolekulu līmenī (sk.
1.5.2. paragrāfu), konstatējām, ka tā saistīta ar makromolekulu

konformāciju un savstarpējā izvietojuma izmaiņām. Summējoties šīs

izmaiņas izpaužas kā polimēra virsmolekulārās struktūras izmaiņas
visdažādākos tās līmeņos. Tātad polimēra deformēšana saistās ar

būtisku tā struktūras pārveidošanos.
Gadījumos, kad deformējošo spriegumu vērtības un to darbības

Ilgums ir pietiekami liels, struktūras pārvērtībām polimērā ir no-

teikts virziens.

Deformējot vienā telpas dimensijas virzienā, piemēram, stiepjot,
struktūras pārvērtību pamattendences ir makromolekulu fragmentu
novietošanās stāvoklī, kas vairāk vai mazāk paralēls slodzes darbī-

bas virzienam. Sī tendence realizējas vispirms neasociētā makro-

molekulu sistēmas da]ā, kas atrodas ārpus mikroblokiem (sk.
1.6.2. paragrāfu), makromolekulu fragmentiem iztaisnojoties (elas-
tīgā deformācija), tiem izslīdot citam gar citu (tecēšanas defor-

mācija). Vienlaikus notiek arī amorfo mikrobloku telpiskās orientāci-

jas maiņa (pagriešanās); tās rezultātā realizējas stāvokļi, kuros

makromolekulu asis mikroblokos novietojas paralēli slodzes darbības

virzienam (1.58. att.). Pietiekamilieli spriegumivar izraisīt arī amorfo

mikrobloku sagrūšanu, kuras rezultātā asociāti ar lamelāru uzbūvi

pārvēršas par micelāras struktūras mikroblokiem (1.59. att.).
Slodzes iedarbībā notiek ari kristālisko mikrobloku un sarežģī-

tāku virsmolekulāru veidojumu telpiskās orientācijas maiņa, kā ari

to pilnīga sagrūšana.
Kristālisko mikrobloku mehāniskās sagrūšanas procesam ir fāzu

pārejas procesa raksturs — mikrobloki, kuros makromolekulu asis

orientētas virzienā, kas nesakrīt ar slodzes darbības virzienu, slo-

dzes iedarbībā kūst. Mikroblokā ietilpstošie makromolekulu frag-
menti iztaisnojas; pēc tam notiek makromolekulu rekristalizācija
mikroblokos, kuros nu jau realizējas slodzes darbības virzienam pa-
ralēls makromolekulu novietojums.

Orientācijas pakāpe ir atkarīga no daudziem faktoriem. No tiem
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1.55. att. Neasociēto makromolekulu

fragmentu un mikrobloku orientā-

cija slodzes P darbības virzienā:

а. b, с — dažādas orientācijas procesa

stadijas.

1.59. att. Mikrobloka sagrūšana
sprieguma iedarbībā.

svarīgākie ir deformācijas lielums (izstiepuma pakāpe), tempera-
tūra un deformēšanas ilgums (jeb deformēšanas ātrums).

Jo lielāka superelastīgās deformācijas vērtība orientācijas pro-

cesā tiek sasniegta, jo lielāka ir sistēmas orientācijas pakāpe ko-

pumā (ja pārējie apstākļi vienādi).
Lai izprastu temperatūras ietekmi uz orientācijas pakāpi, liet-

derīgi atgriezties pie makromolekulu sistēmu mikrorežģa jēdziena
(sk. 1.6.2. paragrāfu).

Orientācijas process
— makromolekulu fragmentu iztaisnošanās

un to savstarpēja izslīdēšana notiek, mikrorežģa starpmolekulāra-
jām saitēm trūkstot un rodoties jaunām saitēm, kuras fiksē orientēto

stāvokli (1.60. att.). Tā kā vienlaikus notiek makromolekulu sav-

starpēja tuvināšanās, starpmolekulāro saišu skaits palielinās. Jo

augstāka temperatūra, jo
vieglāk trūkst saites orientā-

cijas procesā un vieglāk no-

tiek makromolekulu seg-

mentu konformācijas maiņa.
Tāpēc orientācijas process

viegli noris, polimēram at-

rodoties viskozi tekošajā vai

superelastīgajā stāvoklī.

Stiklveida stāvoklī, pama-

tojoties uz 1.8.1. paragrāfa
materiālu, makromolekulu

konformāciju maiņa vispār
nenotiek. Līdz ar to var ras-

ties iespaids, ka šajā fizikā-

lajā stāvoklī orientācija nav

iespējama. Tomēr tā tas ir

tikai nelielu spriegumu gadī-
jumā.

1.60. att. Starpmolekulāro saišu tīkla un

makromolekulu savstarpējo attālumu

maiņa orientācijas procesā. Makromole-

kulu fragmentu izvietojuma shēma pirms
orientācijas (а) un pēc tās (b).
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Konformāciju maiņas procesa ātrumu raksturo relaksācijas laiks

TRa, kura vērtība temperatūrā, kas zemāka par T
s, ir ļoti liela. Va-

rētu domāt, ka šī iemesla dēļ stiklveida polimēra slogošanas laikā

konformāciju maiņa nepagūst notikt, bet ātrāk notiek deformējamā
parauga trūkšana.

Tomēr izrādās, ka struktūrpārvērtību relaksācijas laiks ir atka-

rīgs ne tikai no temperatūras (sk. vienād. (1.3.)), bet vienlaikus ari

no mehāniskā sprieguma vērtības. Tāpēc vienādojums (1.3.) jāpār-
veido šādi:

u
a
-po-

rRar oro (1,23.)

kur p — konstante, kas atkarīga no slogošanas veida un polimēra
dabas.

Kā redzams no izteiksmes (1.23.), pietiekami lielu spriegumu
ietekmē konformāciju maiņas enerģētiskā barjera samazinās tik

stipri, ka konformācijas maiņai nepieciešamais laiks var kļūt samē-

rojams ar deformācijas (iedarbības) laiku. Līdz ar to kļūst iespē-

jama makromolekulu konformāciju maiņa ari polimēra stiklveida

stāvoklī. So parādību pretstatā superelastībai sauc par piespiedu
elastību. Jo zemākā temperatūrā atrodas stiklveida polimērs, jo lie-

lāka sprieguma vērtība (apei) nepieciešama, lai izraisītu piespiedu
elastīgo deformāciju.

Tātad arī stiklveida stāvoklī iespējamas ar orientāciju saistītās

makromolekulu struktūras pārvērtības.
Makromolekulu orientācija deformēšanās laikā nav vienīgais

process. Vienlaikus notiek arī orientētās struktūras dezorientācija
(izjaukšana) siltuma kustības rezultātā. Izstieptās makromolekulu

konformācijas nav līdzsvara konformācijas, tās atbilst saspriegtiem
makromolekulu stāvokļiem. Tāpēc siltuma kustības rezultātā orien-

tācijas procesā izveidojušās starpmolekulārās saites var tikt sa-

grautas un tad makromolekulas cenšas atgriezties sākotnējās, ne-

saspriegtās līdzsvara konformācijās. Noris orientācijas procesam

apgriezts process.

Dezorientācijas process, kas noris deformēšanas laikā, paātrinās,
palielinoties temperatūrai. Tāpēc maksimālās orientācijas pakāpes
var tikt sasniegtas, ja realizē lielu izstiepuma pakāpi, polimēram
atrodoties superelastīgajā stāvoklī temperatūrā, kas tuva stiklošanās

temperatūrai.

Orientācijai jāizmanto relatīvi liels deformēšanas ātrums (īss
deformēšanas laiks). Tā kā orientācijas procesā notiek makromole-

kulu iztaisnošanās un savstarpēja tuvošanās, atsevišķu orientēta

polimēra amorfo mikrobloku struktūra var tuvoties kristāliskajai
struktūrai. lespējama arī orientācijas izraisīta kristālisko polimēru
papildu kristalizācija, kā arī amorfu polimēru kristalizācija, kuri

parastos apstākļos nekristalizējas.

Orientētam polimēra stāvoklim raksturīgā struktūra (makromo-
lekulu savstarpēji paralēls novietojums, kas sakrīt ar slodzes dar-
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bības virzienu) ir par iemeslu īpašību anlzotropijal — īpašības rak-

sturojošo lielumu atkarībai no virziena materiālā.

Mehāniskā stiprība orientācijas virzienā palielinās salīdzinājumā
ar neorientētu materiālu. Tā kā orientētā polimēra struktūru veido

galvenokārt makromolekulas izstieptās konformācijās, trūkšanas

deformācija eB orientācijas virzienā ir mazāka nekā neorientētam

polimēram. Pārbaudot orientētu polimēru šķērsvirzienā, konstatē

apgrieztu efektu
— stiprības samazināšanos un ев palielināšanos

salīdzinājumā ar neorientētu polimēru.
Stiprības palielināšanos orientācijas virzienā izmanto praktiski.
Uz orientācijas procesu pamatojas sintētisko polimēru šķiedru

iegūšana. Atsevišķo pavedienu veidošanas procesu no polimēra kau-

sējuma apvieno ar to izstiepšanu. Pēc nepieciešamās orientācijas
pakāpes sasniegšanas tā jāfiksē, atdzesējot polimēru līdz tempera-
tūrai, kas zemāka par polimēra stiklošanās temperatūru (amorfiem
polimēriem) vai kušanas temperatūru (kristāliskiem polimēriem).
Parasti sintētisko šķiedru iegūšanai izmanto kristāliskus polimērus,
jo to amorfā da|a, kas ekspluatācijas temperatūrā visbiežāk atrodas

superelastīgajā stāvoklī, piešķir šķiedrām nepieciešamo elastību.

1.15. tabulā sniegti divu tipu sintētisko šķiedru stiprības un de-

formatīvo īpašību parametri salīdzinājumā ar sākotnējo polimēru
atbilstošajiem rādītājiem.

1.15. tabula

Orientētu un neorientētu polimēru stiprības
un deformatīvo īpašību rādītāji istabas temperatūrā

1. 10. 3. Polimēru mehāniskās sagraušanas procesa

vispārīgs raksturojums

Mehāniskā sprieguma iedarbībā notiek pakāpeniska makromolekulu

virkņu ķīmisko un starpmolekulāro saišu trūkšana.

Polimēru stiprības kinētiskā teorija pamatojas uz priekšstatu, ka

minēto saišu trūkšana notiek siltuma kustības enerģijas fluktuāciju

Polimērs

MPa T

CT
в

r

В

kg/cm2

e

В

(%) MPa kg/cm2

Polikapro-
laktāms:

neorientēts 55... 70

orientēts 740
...

880

(šķiedra)
Polietilēn-

tereftalāts:

neorientēts 150...200

orientēts 800... 1000

(šķiedra)

550...700
7400...8800

100...150

15...20

800...1000

3500
...

4000

8 - 103
... 8• 104

(3,5
... 4)• 104

1700...2000

8000... 10 000

100

10...20

3500

5000... 16 000

3,5- 104

5- 104
...

1,6-105
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1.61.att.Mikroplaisasizveidošanās,pakāpe-
niski trūkstot makromolekulam.

rezultātā. Mehāniskā sprie-
guma iedarbībā notiek šo

saišu papildu noslogošana,
kas palielina saišu trūkša-

nas varbūtību. Polimēru

struktūras īpatnību dēļ mak-

romolekulu fragmenti netiek

noslogoti vienmērīgi (sk.
1.6.2. paragrāfu). Ar lielāku
varbūtību trūkst lokāli vai-

rāk noslogotās makromoleku-

las (1.61. att.). Savukārt lo-

kālie spriegumi koncentrējas makromolekulufragmentos,kas atrodas

trūkšanas vietas tiešā tuvumā. Tas izraisa ari šo makromolekulu

trūkšanu. Sprieguma iedarbībā trūkst arī vairāk noslogotās starp-
molekulārās saites.

Sādu neapgriezenisku ķīmisko un starpmolekulāro saišu trūkša-

nas aktu sērija izraisa mikroplaisu izveidošanos (1.61. att.). To ga-

rums nepārsniedz 102... 104
nm. Mikroplaisas, rodoties slogota po-

limēra dažādās vietās, samazina tā efektīvo šķērsgriezuma lau-

kumu. Mikroplaisu šķautņu vietās lokalizējas spriegumi. Notiek

mikroplaisu tālāka paplašināšanās un saplūšana lielākās plaisās —

makroplaisās (1.62. att.).
Tātad, darbojoties mehāniskam spriegumam, notiek pakāpeniska

dažāda mēroga defektu uzkrāšanās — no atsevišķu makromolekulu

vai starpmolekulāro saišu trūkšanas vietām līdz izteiktām makro-

plaisām.
So defektu veidošanās saistīta gan ar materiāla efektīvā, slodzi

nesošā šķērsgriezuma laukuma samazināšanos, gan sprieguma loka-

lizāciju defektu vietās. Tāpēc defektu rašanās ātrums nemitīgi
pieaug.

Sī procesa beigu fāzē polimēra visvājākajā šķērsgriezumā notiek

strauja mikrodefektu un makrodefektu saplūšana vienā lielā maģis-
trālplaisā, kurai paplašinoties polimērs sagrūst.

Sagrūšanas procesa raksturs stipri atkarīgs no temperatūras.
1.63. attēlā parādīta amorfa polimēra īslaicīgās stiprības atkarība

no temperatūras.
Zemā temperatūrā (zona /) mehāniskais spriegums spēj izraisīt

vienīgi makromolekulu atsperīgo deformāciju. Parauga sagrūšana

1.62. att. Makroplaisas izveidošanās, savienojoties
mikroplaisām.
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notiek, trūkstot makromolekulu vir-

knēm. Sāda tipa sagraušanu sauc

par trauslo sagraušanu.
Polimēra ilgizturību šajā stāvoklī

apraksta vienādojums, kas uzskatāmi

ilustrē sagraušanas procesa intensi-

tātes atkarību vienlaikus no sprie-

guma о un temperatūras T:

Uo—VO-

Tiig
=Toe

*r (1.24.)

kur to — konstante ar laika dimen-

sijām;
U0

— trūkšanas procesa aktivā-

cijas enerģija;

1.63. att. Amorfa polimēra stiprības
robežsprieguma σв un piespiedu
elastības sprieguma σP el atkarība

no temperatūras.

V
— koeficients, kas raksturo polimēra struktūras pilnību;

tai pieaugot, y
vērtība samazinās;

k
— Bolcmaņa konstante.

Kā redzams no vienādojuma, palielinoties sprieguma un tempe-
ratūras vērtībai, Tiig samazinās.

Sprieguma iedarbībā samazinās sagraušanas procesa efektīvās

aktivācijas enerģijas lielums U=Uo—ya.
Eksperimentāli nosakot ilgizturību un aprēķinot U

0 lielumu,

konstatēts, ka tas sasniedz vairākus simtus kJ/mol. Tas liecina par

to, ka sagraušanas procesā trūkst galvenokārt ķīmiskās saites

(sk. arī 1.5.1. paragrāfu).

Apskatītais ilgizturības vienādojums (1.24.) lietojams vienīgi

gadījumos, ja slogošanas procesā polimēra struktūra nemainās,
t. i., V =const. Sāds stāvoklis atbilst polimēram, kas atrodas stikl-

veida stāvoklī temperatūrā, kas ievērojami zemāka par T
s (zona /,

1.63. att.). Struktūras izmaiņas nenotiek makromolekulu segmentu
ārkārtīgi mazā kustīguma dēļ.

Līdzīgs stāvoklis raksturīgs arī maksimāli orientētiem polimē-
riem (sk. 1.10.2. paragrāfu). Struktūras izmaiņas šeit jau notiku-

šas, polimēru orientējot.

Ilgizturības vienādojumu izmanto slogotu polimēru «mūža»

prognozēšanai.

Temperatūrai pārsniedzot tā saukto trausluma temperatūru
7tra, kļūst iespējama piespiedu elastība (sk. 1.10.2. paragrāfu);

sprieguma vērtība rjpei,
kas to izraisa, samazinās, palielinoties tem-

peratūrai (1.63. att.).

Ja, atrodoties zemāk par 7tra (zona I), paraugs sagrūst, nesa-

sniedzis piespiedu elastības robežspriegumu, tad augstākā tempe-
ratūrā par 7tra (zona //) piespiedu elastīgās deformācijas izraisītā

orientācija izraisa stiprības robežsprieguma ов palielināšanos. Jo

augstāka temperatūra (līdz pat Ts ), jo lielāka orientācijas pakāpe
tiek sasniegta un jo lielāka ir aB

vērtība.
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1.64. att. Polimēru sagraušanas me-

hānisma shematisks attēlojums:

а — trauslā sagraušana; b — jauktā
sagraušana; с — plastiskā sagraušana;
/ — stāvoklis pirms sagraušanas; //—

stāvoklis pēc sagraušanas. Ar svītrlī-

niju parādīta sagraušanas fronte.

Turklāt piespiedu elastības de-

formācija izraisa spriegumu sa-

mazināšanos (relaksāciju) mikro-

plaisu šķautņu zonās, bet tā re-

zultātā pieaug Ob vērtība.

Sagrūšanas brīdī, tāpat kā
zonā /, notiek galvenokārt mak-

romolekulu ķīmisko saišu trūk-

šana.

Virs stiklošanās temperatūras
(zona ///) polimēra sagraušanas
process noris, gan trūkstot makro-

molekulām, gan starpmolekulāra-
jām saitēm starp tām. Deformāci-

jas rezultātā sasniegtā orientācijas
pakāpe, temperatūrai pieaugot, sa-

mazinās siltuma kustības dezorien-

tējošās darbības rezultātā (sk.
1.10.2. paragrāfu). Tāpēc oB vēr-

tība, temperatūrai pieaugot, sama-

zinās. Sākot ar kādu noteiktu

temperatūru (tā saukto plastis-
kuma temperatūru T

v\), polimērs

sagrūst kā plastisks materiāls, makromolekulām savstarpēji izslīdot

(zona IV).
Sagraušanas tipu shēmas dotas 1.64. attēlā, kurā attēlots idea-

lizēts makromolekulu sakārtojums, kas atbilst makromolekulu mak-

simālai savstarpējai orientācijai.

1. 10. 4. Polimēru deformatīvāsīpašības
un to modelēšana

Tagad, kad mums ir priekšstats par polimēra struktūras izmaiņām

deformējot, kā ari par deformācijas beigu fāzi
— sagrūšanu, apska-

tīsim tipiskās sakarības starp spriegumu o, tā izraisīto deformāciju
c un laiku t. Kā jau minēts (sk. 1.10.1. paragrāfu), sakarību starp
šiem parametriem parasti apskata kā divu parametru savstarpējo
sakarību, ja trešais parametrs konstants (1.65. att.).

Sīs sakarības ļoti nepieciešamas, lai prognozētu noteiktu detaļu
un konstrukciju izturēšanos slodzes iedarbībā. Tās iespējams no-

teikt eksperimentāli.
Tomēr interesi izraisa iespēja atrast vienkāršus mehāniskus mo-

deļus, kuru deformācijas raksturu, tāpat kā reālu polimēru defor-

māciju, varētu aprakstīt, izmantojot līdzīgas matemātiskas izteik-

smes.

Parasti šos modeļus izvēlas tā, lai tie atspoguļotu arī deformā-

cijas procesa fizikālo jēgu.
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Mums zināms (sk. 1.5.2. pa-

ragrāfu), ka polimēra kopējā

deformācija csummējas no triju

tipu deformācijām — atsperī-

gās — ea, superelastīgās —ese

un tecēšanas deformācijas etec:

e= ea+eSe+etec (1.25.)

Tāpēc visvienkāršākajam
mehāniskajam modelim būtu

jāsastāv no elementārmodeļiem,
kas pārstāvētu katru no šiem

deformācijas veidiem.

Atsperīgās deformācijas mo-

delēšanai parasti izvēlas at-

speri, bet tecēšanas deformāciju
modelē ar viskozo elementu, ko

visvieglāk iedomāties kā vir-

zuli, kurš var pārvietoties šķid-
rumā ar noteiktu vizkozitāti

(1.66. att.).
Superelastīgā deformācija

(sk. 1.5.2. paragrāfu) pēc savas

dabas ir apgriezeniska (tāpat
kā atsperīgā), bet noris laikā

(tāpat kā tecēšanas deformā-

cija). Tāpēc to var modelēt ar

atsperi un viskozo elementu,
kas savienoti paralēli (1.66.
att.).

1.65. att. Sprieguma σ, deformācijasε un
laika t savstarpējās sakarības un to eks-

perimentālās noteikšanas principiālās shē-

mas:

/ — ierīce sprieguma mērīšanai; 2 — ierīce

deformācijas mērīšanai; 3 — ierīce konstanta

sprieguma nodrošināšanai; 4 — ierīce kon-
stanta deformēšanas ātruma nodrošināšanai;
5 — pētāmais paraugs.

Kā redzams, mūsu rīcībā pēc būtības ir tikai divi elementārmo-

deļu veidi.

Viens no tiem ir Ideāla atspere. Tās deformācija atbilst Huka

likumam:

c=£e (1.26.)
kur E — atsperes elastības modulis.

1.66. att. Mehāniskie modeļi:

/ — atsperīgās deformācijas modelēšanai; 2 — superelastīgās
deformācijas modelēšanai; 3 — tecēšanas deformācijas mo-

delēšanai.
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Ta ka atsperīga deformācija noris momentāni, ta momentāni

seko sprieguma izmaiņām:

a=£g (1.27.)

. .da.de
kur a=

Tr
e=

sT
Otrs elementarmodelis ir viskozais elements, kuru raksturo ideāls

mode]šķidrums ar viskozitāti ц. Tā deformācija pakļaujas Ņūtona
likumam:

o=ui' (1-28.)

Ar lielumiem £ un ц (1.66. att.) iespējams raksturot deformāci-

jas procesu makromolekulu līmenī. E
&, piemēram, raksturo makro-

molekulu pretestību valences leņķu deformācijai, E
e —

makromole-

kulu pretestību konformāciju maiņai. Savukārt це
un p.tec raksturo

starpmolekulāro saišu iedarbību, kas jāpārvar, lai realizētu makro-

molekulu konformāciju maiņu un savstarpējo pārvietošanos.

Apskatīsim tagad atsevišķās sakarības starp а, c un t (sk.
1.65. att.), izmantojot elementārmodeļus.

Šļūde, c =f(t), 0=const (o<0B). Saskaņā ar izteiksmi (1.25.)
elementārmodeļi jāsavieno virknē (1.67. att.). Šādas sistēmas de-

formācija tad ir atsevišķo elementu deformācijas summa, bet sprie-
gums visos trijos elementos ir vienāds.

Atsevišķo elementu c — f(t) izteiksmes ir šādas:

ea (1.26. analogs)
£&

etec=—-—(1.28. analogs)
U.tec

1.67. att. Elementār-

modeļu virkne.

E
e

e
se=-|-(l-e S*) (1.29.)*

Summārā c=f(/) līkne dota 1.68. attēlā.

Vienīgi ea
izteiksme nesatur lielumu t. Tas no-

zīmē, ka modēju sistēmā momentāni iestājas
spriegumam a proporcionāla ea

vērtība
—

izstiepjas atspere Ea (nogrieznis AB, 1.68. att.).

Pārējie divi deformāciju veidi vienlaikus at-

tīstās laikā saskaņā ar izteiksmēm (1.28.) un

(1.29.). Atsperes E
e

iztaisnošanās izbeidzas,
kad sasniegta superelastīgās deformācijas līdz-

* Izteiksmi (1.29.) iegūst, atrisinot vienādojumu sistēnļu, kas sastāv no izteik-

smēm (1.26.), (1 27.) un (1.28.), un ņemot vērā, ka eS e =c№e
№
=eE un а=Оц+ОЕ-
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1.68. att. Lineāra polimēra mode|a š|ūdes un pēcdarbības līkne.

svara vērtība eSe°°. Та proporcionāla spriegumam un ir jo mazāka,

jo lielāka ir E
e vērtība, kas raksturo makromolekulu stingumu:

ese»=4- (L3°)
E

e

Brīdim, kad praktiski sasniegta eS e<x> vērtība, atbilst punkts С

grafikā (1.68. att.).
Aiz šī punkta turpinās vienīgi tecēšanas deformācija etec (tais-

nes nogrieznis aiz punkta C).
Punktā D paraugs tiek atslogots (a=0). Momentāni notiek at-

speres Ea apgriezeniskā deformācija (nogrieznis DE). Pēc tam no-

tiek superelastīgā elementa lēna apgriezeniskā deformācija (no-
grieznis EF). Tecēšanas deformācijas vērtība nemainās, jo šī defor-

mācija ir neapgriezeniska (sk. 1.5.2. paragrāfu).
Visi trīs deformāciju veidi vienlaikus ar pietiekami lielu katra

veida ieguldījumu kopējā deformācijā piemīt tikai lineāriem poli-
mēriem superelastlgajā stāvokli. Tas nozīmē, ka 1.68. attēlā re-

dzamā līkne c=/(0 attiecināma tieši uz šo polimēra fizikālo stā-

vokli.
Ja lineāras makromolekulas tiek saistītas savā starpā ar ķīmis-

kām šķērssaitēm (rodas telpiskas struktūras polimērs), tecēšanas

deformācija kļūst neiespējama. No modeļa jāizslēdz viskozais ele-

ments u.tec (sk. 1.66. att.). Telpiska polimēra šļūdes raksturu no-

saka vienīgi superelastīgā elementa deformācija (salīdzināt 1.68.

un 1.69. att.).
Ka redzams, lineārie polimēri superelastlgajā stāvoklī šļudes

procesā piedalās neierobežoti, turpretī telpiskie polimēri — ierobežoti;
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kad praktiski sasniegta eSe°o vērtība, šļūde izbeidzas. Pēc atslogoša-
nas telpiskie polimēri atgūst savus sākotnējos izmērus.

Izmantojot izteiksmes (1.26.), (1.28.) un (1.29.), iespējams pro-

gnozēt līkņu c=/(/) raksturu atkarībā no šļūdes apstākļiem.
Palielinoties a vērtībai, pieaug ea

un eS eo° vērtība, paātrinās te-

cēšanas process. Tas nozīmē, ka iespējams noteikt pieļaujamā sprie-
guma vērtību — maksimālo о lielumu, kura izraisītā šļūde noteiktā

laika posmā pieļaujama konkrētai konstrukcijai.
Pieaugot temperatūrai, samazinās ue un u.tec vērtības, bet tā

rezultātā paātrinās superelastīgās un tecēšanas deformācijas āt-

rums. Līdzīgi var noteikt pieļaujamās temperatūras vērtību (ja
a=const).

Telpiska polimēra gadījumā, palielinoties škērssaišu blīvumam,

pieaug E
e. Tā rezultātā samazinās e

se <x>
lielums (1.69. att.).

Stiklveida amorfi polimēri un kristāliski polimēri ar lielu ķris-

tāliskuma pakāpi šļūdes procesā savus izmērus maina ļoti maz.

Tecēšanas deformācija šiem polimēriem praktiski nav iespējama
(p-tec-*- 00. etec~o); arī konformāciju maiņa notiek ļoti lēni

(|Ле-*-со) .

Rezumējot varam teikt, ka slogotas konstrukcijas jālieto telpis-
kas struktūras polimēri, kā arī lineāri polimēri, kas ekspluatācijas

temperatūras intervālā atrodas stiklveida stāvoklī vai ari ir kris-

tāliski. -

Sprieguma relaksācija, a =f(t), g =const (е<ев). ledomāsimies

sprieguma relaksācijas eksperimentu modelim, kurā ietilpst visu

triju deformācijas veidu elementi.

Momentāni realizējot nosacījumu c =const, deformējas vienīgi
atsperīgais elements, kurš arī nosaka sprieguma sākotnējo vērtību

ao=
E

ae. Pēc tam notiek atsperīgā elementa pakāpeniska atgrieša-
nās sākumstāvoklī uz abu pārējo elementu deformācijas rēķina.
Sāda iekšējā struktūras pārkārtošanās notiek tik ilgi, kamēr abas

1.69. att. Telpiska polimēra modeļa šļūdes un pēcdarbības
līkne.



85

atsperes ir atgriezušās sā-

kumstāvoklī. So procesu

rezultātā sprieguma vēr-

tība sistēmā samazinās un

kļūst vienāda ar nulli. Reā-
lās makromolekulu sistē-

mās šiem procesiem at-

bilst saspriegtu makromo-

lekulu konformāciju pakā-

peniska pāreja nesa-

spriegtās konformācijās.
Tas notiek makromolekulu

konformāciju maiņas un

savstarpējās izslīdēšanas

rezultātā.

No aprakstītās shēmas

izriet, ka superelastīgajam
elementam nav izšķirošā
nozīme sprieguma relaksā-

cijas procesā. Tas ļauj no

modeļa izslēgt superelastī-

gās deformācijas elemen-

tārmodeli, atstājot tajā

1.70. att. Lineāra (a) un telpiska (6) superelas-
tīga polimēra modeļu sprieguma relaksācijas
līknes.

virknē slēgtus atsperīgo
un viskozo elementārmo-

deli (1.70. att.). Kopīgi atrisinot vienādojumus (1.26.) un (1.28.),

iegūst sprieguma relaksācijas vienādojumu

a=ao<? » (1.31.)

Atcerēsimies izteiksmi (1.2.), kas apraksta relaksācijas procesa

kinētiku (sk. 1.7. paragrāfu). Attiecinot to uz spriegumu, iegūst

o=ooe xr

legūtā izteiksme un izteiksme (1.31.) ir identiskas; pie tam

tr=-£ (1.32.)
t

Vienādība (1.32.) rāda relaksācijas procesa laika fizikālo jēgu.
Jo lielāka starpmolekulārā iedarbība starp makromolekulām (lie-
lāka p, vērtība) un lokanākas pašas makromolekulas (mazāka E

vērtība), jo lielāka ir tr
vērtība.

Ja lineāra superelastīgā polimēra gadījumā sprieguma relaksā-

cija notiek līdz g<x,=0, tad telpiskas struktūras polimēru sprieguma
relaksācijas procesā tiek sasniegta noteikta sprieguma vērtība

ffoo, kas vairs laikā nemainās (1.70. att.). Palielinoties škērssaišu

blīvumam, 000 vērtība pieaug.
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Telpiskos polimēros ar lielu škērssaišu blīvumu, stiklveida lineā-

ros polimēros, kā arī polimēros ar augstu ķristāliskuma pakāpi

sprieguma relaksācija notiek ļoti lēni. Tāpēc tos arī izmanto slo-

gotās konstrukcijās.
Jāuzsver, ka šļūdes un sprieguma relaksācijas līknes, kas iegū-

tas, izmantojot apskatītās izteiksmes, tikai ļoti aptuveni atbilst eks-

perimentāli iegūtajām līknēm. Tas tāpēc, ka vienkāršajos modeļos,
kurus izmantojām, struktūras pārvērtību relaksācijas laiku spektrs

(sk. 1.7. paragrāfu) aizstāts ar vienu relaksācijas laiku ļTR=

£r ļ •

Lielāku sakritību ar eksperimentu panāk, matemātiski aprakstot
modeļus, kas sastāv no n superelastīgiem elementiem ar atšķirīgām
v. unE vērtībām.

Izmantojot eksperimentālās a=f(t) sakarības, iespējams iegūt
priekšstatu par relaksācijas spektra veidu. Izteiksmes (1.31.) loga-
ritmiskā forma ir taisnes vienādojums (sk. arī 1.71. att.):

t
Iпo=1по

о (1.33.)
TR

Eksperimentāli iegūtās sakarības vienmēr atšķiras no taisnes.

No vienādojuma (1.33.) iespējams noteikt
tr vērtību, kas atbilst

katram laika t momentam. Piemēram, tr*
-1 ir pieskares leņķa ax

tangenss laika momentā t
x.

Pilnas eksperimentālas sprieguma relaksācijas vai šļūdes līknes

iegūšana zemā temperatūrā praktiski nav iespējama. Ļoti lielā re-

laksācijas laika dēļ process noris ārkārtīgi lēni. Tomēr pilnu līkni

iespējams iegūt, veicot eksperimentu dažādās temperatūrās un iz-

darot mērījumus eksperimentāli pieņemamā laika intervālā. legū-
tos rezultātus pārrēķina uz kādu noteiktu pietiekami zemu salīdzi-
nāšanas temperatūru. Visbiežāk par tādu noder stiklošanās

temperatūra 7"
s.

Sāda pārrēķināšana iespējama, pamatojoties uz temperatūras-
laika ekvivalences principu (sk. 1.7.

1.71. att. Sprieguma relaksācijas
līkņu logaritmiskā forma:

1 — teorētiskā līkne; 2— eksperimentāla
līkne.

paragrāfu), kas ievēro relaksācijas
laika atkarību no temperatūras

(vienād. (1.3.)). Ja eksperimentālais

nolasījums izdarīts temperatūrā T un

laikā tT, to var attiecināt uz 7Л, no-

bīdot pa laika asi līdz lielumam fr
8

•

So laika vērtību attiecības ir tieši pro-

porcionālas atbilstošo relaksācijas
laiku attiecībai:

t
TRr

=aT (1.34.)
it, Tr

t

Pamatojoties uz relaksācijas laika

atkarību no temperatūras, iegūst
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1.72. att. Vispārinātā sprieguma relaksācijas līkne-

(attiecināta uz T
s ) (a) un eksperimentālās līknes, kas

iegūtas dažādās temperatūrās (b).

laika-temperatūras ekvivalences vienādojumu (Viljamsa—Lendela —

Ferl vienādojumu):

lg-^=lga
r
=-

c
C^t

T

t\ (L35-)

kur Ci, C2
—empīriskas konstantes.

1.72. attēlā parādīta vispārinātā sprieguma relaksācijas līkne,,

kas iegūta no eksperimentālām dažādās temperatūrās noteiktām

a=f(t) līknēm, izmantojot a
T

lielumu.

Kā redzams, eksperimentam izmantotais laiks ir 10° reizes ma-

zāks nekā pilna vispārinātās līknes laika skala.

Sakarība starp spriegumu un deformāciju, a=/(e), ē=const.

So sakarību modelēšana saistīta ar zināmām grūtībām, tāpēc iztir-

zāsim eksperimentālo līkņu raksturu. Līknēm a=f(e) ir liela no-

zīme gan polimēru deformatīvo īpašību, gan arī stiprības rakstu-
rošanai.

Apskatīsim šīs sakarības atsevišķi amorfu polimēru superelastī-

gajam un stiklveida stāvoklim.

Superelastīgā lineāra polimēra o =f(e) līkne, kas iegūta, poli-
mēru stiepjot, parādīta 1.73. attēlā. Tā kā c =const, paralēli c asij
var attēlot c vērtībām proporcionālu laika t asi.

Deformācijas sākuma periods {I, posms AB) raksturīgs ar at-

sperīgās deformācijas ea
attīstīšanos. Sī perioda sākotnējais modu-

lis E nepārsniedz 1(H
...

1 MPa (1 ...
10 kg/cm 2

).
Zonā // (posms ВС) vienlaikus attīstās superelastīgā deformā-

cija (e se) un tecēšanas deformācija (et ec). Zonai 111 raksturīga
galvenokārt tecēšanas deformācija. Tāpēc sprieguma vērtību zo-

nas /// sākumā sauc par tecēšanas robežspriegumu crtec- Pamato-
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joties uz Ņūtona likumu o=u.e (sk. izt. (1.28.)), šai zonā о vērtībai

nevajadzētu mainīties (CD'). Sprieguma palielināšanās tendence

(posms CD) saistīta ar orientāciju (sk. 1.10.2. paragrāfu). Pun-

ktā D polimērs sagrūst; sagrūšanas raksturs tuvs plastiskam (sk.
1.10.3. paragrāfu).

Stiprības robežspriegums aB ir neliels un atrodas intervāla

10... 30 MPa (100... 300 kg/cm2
); toties deformācija sagraušanas

brīdī EB stiepjot var pārsniegt 103%.
Tā kā superelastīgajai deformācijai ir apgriezenisks raksturs,

apskatīsim a= f(s) sakarību slogošanas-atslogošanas režīmā, de-

formējot polimēru līdz kādai vērtībai ec<eß (1.74. att.). Slogošanu

un atslogošanu veic ar vienādu ātrumu c. Ja šis ātrums ir lielāks

nekā deformācijas izraisīto struktūras pārvērtību ātrums, slogojot
(ABC) deformācijas c lielumi ir mazāki par līdzsvara deformācijas
vērtībām (AB'C), bet atslogojot (CB"E) — lielāki par tām. Pun-

ktā E sprieguma о vērtība paraugā vienāda ar 0. Ja paraugā nav

notikusi neapgriezeniska makromolekulu savstarpējā pārvietoša-
nās, paraugs pēc zināma laika atgūst savus sākotnējos izmērus

(punkts A). Ja ir notikusi tecēšanas deformācija, parauga saīsinā-

šanās apstājas punktā A', nesasniedzot punktu A. Nogrieznis AA'

raksturo neapgriezeniskās tecēšanas deformācijas vērtību e'tec-

Kā redzams, slogošanas procesā patērētais darbs (sk. izt.

(1.22.)) A s\= f ade ir lielāks nekā atslogošanā atgūtais —

I

A
a
=— S ede. Minēto vērtību summa, kas proporcionāla histerē-

8'
tec

zes cilpas laukumam (iesvītrots), ir vienāda ar siltuma daudzumu,

kas izdalās polimērā vienā slogošanas-atslogošanas ciklā. Tas no-

zīmē, ka, slogojot superelastīgus polimērus, tie sasilst. Savukārt

temperatūras palielināšanās izmaina polimēra deformatīvās īpašī-

1.73. att. Sakarība o=f(ε)superelas-
tīgam amorfam polimēram.

1.74. att. Superelastīgā amorfa po-
limēra o =f(ε) līknes slogošanas-

atslogošanas režīmā.
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bas, kā arī var izraisīt tajā ķīmiskas pārvērtības (sk. 4.3. para-

grāfu) .
Sakarības o=/(e) raksturs vispirms atkarīgs no superelastīgā

polimēra struktūru raksturojošiem parametriem —
makromolekulu

lieluma (lineāriem polimēriem) un škērssaišu blīvuma (telpiskiem

polimēriem).
Makromolekulu lielumam pieaugot (līdz polimerizācijas pakā-

pes vērtībai 103 ...104 ), notiek
gan св, gan ев palielināšanās. Mo-

lekulu garumam tālāk palielinoties, Ов un ев vairs praktiski nemai-

nās. Tas nozīmē, ka pietiekami lielmolekulāru polimēru stiprību urt

spēju deformēties galvenokārt nosaka virsmolekulāro veidojumu
uzbūve, kura no makromolekulu lieluma ir mazāk atkarīga.

Sakarības a=f{e) ir atkarīgas arī no temperatūras T un slogo-
šanas ātruma (sk. 1.7. paragrāfu). Samazinoties T un pieaugot c

vērtībām, pieaug sprieguma a vērtības, kas nepieciešamas vienāda

c lieluma sasniegšanai. Tai pašā laikā, spriegumam palielinoties,
samazinās polimēru ilgizturība (sk. izt. (1.24.)). Visbeidzot orien-

tācijas efekti (sk. 1.10.2. paragrāfu) viskrasāk izpaužas mērenas

temperatūras vai slogošanas ātruma diapazonā.
Visu šo faktoru ietekmē superelastīgā polimēra o =f(e) sakarī-

bām, kas iegūtas dažādās temperatūrās (c=const) vai ar dažādiem

slogošanas ātrumiem (7"=const), ir īpatnējs raksturs (1.75. att.).
Savienojot iegūto līkņu punktus, kas atbilst sagrūšanas momentam,

redzam, ka, palielinot slogošanas ātrumu vai samazinot temperatūru
(bultas virziens 1.75. att.), stiprības oB un moduļa E vērtības mo-

notoni pieaug, bet e
B

vērtības pieaug tikai līdz noteiktām T (vai c)
vērtībām.

Līdzīgi mainās a=/(e) līkņu raksturs, pieaugot škērssaišu blī-

vumam, telpiskās struktūras superelastīgajiem polimēriem.
Stiklveida amorfa polimēra a=/(e) līknes ievērojami atšķiras

gan pēc to rakstura, gan pēc deformācijas procesu dabas, kuri noris

slogošanas laikā (1.76.

att.). Salīdzināšanai tajās
pašās koordinātēs attēlota

superelastīgajam polimē-
ram atbilstoša līkne.

Tāpat kā superelastīgā
polimēra gadījumā, arī

stiklveida polimēra defor-

mācijas sākumperiodā
(posms AB, zona I) attīs-

tās atsperīgā deformācija.
Tomēr sākotnējā elastības

moduļa E vērtība šai zonā

ir 104. .. 105 reizes lielāka

nekā superelastlgajā stā-

voklī un sasniedz

103 ...104 МРа (10
4

...

105 kg/cm2
).

1.75. att. Superelastīgā amorfa polimēra o=f(ε)
līknes, kas iegūtas dažādās temperatūrās (ё=
=const) vai ar dažādiem slogošanas ātrumiem

(f=const). Bultu virzienā samazinās tempera-

tūra vai palielinās slogošanas ātrums.



90

1.76. att. Stiklveida (a) un superelastīgā

(b) amorfa polimēra o=f(ε)līkne.

Līknes posmā ВС noris

piespiedu elastīgā deformā-

cija (sk. 1.10.2. paragrāfu).
Posma ВС pašā sākumā de-

formējamā paraugā parādās

raksturīgs sašaurinājums
(«kakliņš»), tālāka parauga
deformācija noris, pakāpe-
niski palielinoties sašaurinā-

tajai daļai uz nedeformētās

parauga daļas rēķina.
Pārtraucot slogošanu,

jebkurā posma ВС punktā
paraugs uzrāda šķietami ne-

apgriezenisku deformāciju, jo

piespiedu elastības rezultātā

izveidojušās makromolekulu

izstieptās konformācijas tiek

«iesaldētas». Uzsildot pa-

raugu augstāk par T
s, parā-

dās deformācijas elastīgais
raksturs

— paraugs atgūst savus sākotnējos izmērus.

Posmā ВС notiek arī makromolekulu orientācija (sk. 1.10.2. pa-

ragrāfu). Punktā С orientācijas process ir beidzies; zona /// (posms
CD) atbilst pilnīgi orientēta polimēra deformācijai. Punktā D poli-
mērs sagrūst pēc trauslā sagraušanas mehānisma (sk. 1.10.3. pa-

ragrāfu).
Salīdzinot ar superelastīgo stāvokli, stiklveida polimēra stiprī-

bas robežspriegums aB ir vairākkārt lielāks (ов =50. .. 100 MPa,
500 .. . 1000 kg/cm2), turpretī ев vērtības 102.. . 103 reizes mazākas

(eß =l
... 10%).

1.77. att. Stiklveida amorfa polimēra o=f(ε) līknes, kas
iegūtas dažādās temperatūrās (а); oв un

oрel
vērtību at-

karība no temperatūras (b).
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Stiklveida stāvoklī, tā-

pat kā superelastīgajā stā-

voklī, o=f(e) līkņu rak-

sturs ir atkarīgs gan no

slogošanas ātruma, gan no

temperatūras.
Dažādās temperatūrās

iegūto o=/(e) līkņu rak-

sturs dots 1.77. attēlā.

Temperatūrai samazi-

noties, pieaug Opei lielums

(sk. ari 1.63. att.). Zemāk

par trausluma tempera-
tūru (sk. 1Л0.3. paragrāfu)

] 78 ш Kristāliska polimēra o=f(ε)līkne
(a); līknes polimēram ar dažādu kristalis-

kuma pakāpi Кк r(b).

šī sprieguma vērtība ir

lielāka par Ов vērtību —■polimērs trausli sagrūst, neuzrādot elastīgo
deformāciju. Virs trausluma temperatūras ав vērtība, kas aprēķi-
nāta, attiecinot uz faktisko šķērsgriezuma laukumu Sfakt, pieaug ar

temperatūras palielināšanos (1.77. att., līknes posms ВС). Uz sākot-

nējo šķērsgriezuma laukumu attiecinātā aB vērtība samazinās

(posms ВС). Ов vērtības palielināšanās temperatūras intervālā

7\ra. ..

T
s saistīta ar stiprības palielināšanos orientācijas rezultātā

un vienlaicīgu Sfakt vērtības samazināšanos. Temperatūras 7tra
un T&

ir stiklveida polimēra ekspluatācijas temperatūras intervāla robežas.

Kristālisku polimēru o=/(e) līknes parādītas 1.78. attēlā. Jau

minēts (sk. 1.10.2. paragrāfu), ka kristālisku polimēru deformācija
saistīta ar kristalītu «kušanu» sprieguma iedarbībā un rekristalizā-

ciju, makromolekulām orientējoties paralēli deformējošās slodzes

darbības virzienam. Deformācijas sākumā (posms /) noris atspe-

1.16. tabula

Polimēru mehānisko un deformatīvo īpašību rādītāju vērtību robežas

Polimēra
fizikālais

un fāzu

stāvoklis MPa

в

kg/cm J
(%)

Sagraušanas
raksturs

MPa kg/cm!

Stiklveida,
amorfs

103
... 104 10

4
... 105 50... 100 500...1000 T<rtra35l Trauslā

Т>Тил

līdz 30

Tuva traus-

lajai

iuperelastīgs, Ю-1... 1 1
...

10 5
...

30 50
...

300

amorfs

Līdz 103 Plastiskā

Kristālisks,
neorientēts

orientēts

103

Līdz 104

104

105

50...200

Līdz 103

500...2000

104

Līdz 6-102

Līdz 20

Jauktā
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rigā deformācija, posms // atbilst kušanas-rekristalizācijas proce-

siem. Ja polimēra ķristāliskuma pakāpe pietiekami liela, posma II

sākums un beigas ir krasi izteikti, kā tas raksturīgs fāzu maiņas

procesiem. Posms /// atbilst maksimāli orientēta polimēra deformā-

cijai. Punktā D polimērs sagrūst pēc mehānisma, kas tuvs trauslai

sagrūšanai. Palielinoties polimēra ķristāliskuma pakāpei, pieaug
spriegums arekr, kas nepieciešams, lai izraisītu kušanas-rekristalizā-

cijas efektu. Pieaug arī oB vērtība (1.78. att. b).
Ķristāliskuma pakāpe vien nenosaka kristālisko polimēru mehā-

niskās īpašības. Svarīgi ir arī kristālisko veidojumu — sferolītu

(sk. 1.9.5. paragrāfu) izmēri. Jo sīkkristāliskāka polimēra struktūra,

jo lielākas a
rekr, o

B un eB
vērtības iespējams sasniegt.

1.16. tabulā sniegtas polimēru mehānisko un deformatīvo īpašību
rādītāju vērtību robežas.

1.10.5. Polimēru deformatīvās īpašības viskozi

tekošajā stāvoklī (kausējumā)

Viskozi tekošu polimēru c =f(t), o =f(t) un o =/(e) līkņu iegūšana
saistīta ar lielām eksperimentālām grūtībām, jo polimēru kausējumi
strauji deformējas jau pašsvara iedarbībā. Šādām līknēm nav ari

nekādas praktiskas nozīmes. Viskozi tekošu polimēru deformatīvās

īpašības parasti raksturo, aprakstot to plūsmas, tecēšanas procesu.

Zinātnes nozari, kas ar to nodarbojas, sauc par reoloģiju (no
grieķu valodas vārdiem rheos — plūsma un logos — mācība). Zi-

nāšanas par polimēru kausējumu Teoloģiskajām īpašībām izmanto,

lai nodrošinātu optimālu polimēru pārstrādes procesu. Kā zināms,
lielākā daļa polimēru pārstrādes metožu paredz materiāla pārvēr-
šanu viskozi tekošajā stāvoklī un kausējuma pārvietošanu — veidņu
aizpildīšanu, virzīšanu caur veidojošām spraugām v. tml. (sk.
■8. nod.).

ledomāsimies, ka šķidrums atrodas starp divām savstarpēji pa-
ralēlām plakanām virsmām A un B. Viena no virsmām kustas ar

ātrumu wx (1.79. att.), otra
— nekustīga. Šķidruma molekulas, kas

tieši piekļaujas plaknēm, kustas ar tiem pašiem ātrumiem.

Spraugā у atrodošās šķidruma molekulas, kas atrodas dažādā attā-

lumā no virsmām, kustas ar dažādiem ātrumiem — eksistē ātruma

gradlents у ass virzienā.

Lai šo gradientu uzturētu, nepieciešams pārvarēt šķidruma mole-

kulu iekšējo berzi, radot tajā noteiktu bīdes spriegumu т. lekšējās
berzes raksturošanai lieto parametru jx, ko sauc par viskozitātes
koeficientu.

Vienkāršu mazmolekulāru šķidrumu plūsmu raksturo Ņūtona
vienādojums (sk. ari izt. (1.28.))

dw

t=u—=uy (1.36.)
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1.79. att. Šķidruma plūsma
starp divām paralēlām plak-
nēm.

1.80. att. Mazmolekulāra

šķidruma (1) un lielmoleku-

lāra šķidruma (2) plūsma
koordinātēs y=f(t).

kur т — bīdes spriegums;
dw

-ļj—-
— ātruma gradients;

V
— bīdes ātrums.

Šādus šķidrumus no reoloģijas viedokļa uzskata par ideāliem

šķidrumiem.
Mazmolekulāru un lielmolekulāru savienojumu šķidrumu plūs-

mas raksturs atšķiras. Mazmolekulāra (ideāla) šķidruma plūsma

nemainīga sprieguma iedarbībā attēlojama ar taisni (pamatojoties

uz Ņūtona likumu, ja x=const, ļjj =V — const) (1-80. att., līkne /).

Lielmolekulāra šķidruma plūsmai raksturīga ne tikai stipri lie-

lāka viskozitātes vērtība* (nemainoties т vērtībai, tas saistīts ar у

samazināšanos, 1.80. att., līkne 2). Tūlīt pēc noslogošanas reizē ar

tecēšanas deformāciju noris arī superelastīgā deformācija. Tikai tad,
kad superelastīgā deformācija sasniegusi savu līdzsvara vērtību

(punkts D), polimēra kausējuma plūsmu nosaka vienīgi tecēšanas

deformācija** — iestājas stacionāra šķidruma plūsma. Kā redzams,
mazmolekulāriem šķidrumiem šis stāvoklis realizējas tūlīt, tikko

plūsma sākas. Tātad polimēru kausējumiem piemīt reizē viskozas un

elastīgas vides īpašības.

Svarīgākā polimēru kausējumu reoloģiskā īpatnība ir bīdes sprie-
guma atkarība no bīdes ātruma, kura atšķiras no Ņūtona vienādo-

juma (izt. (1.36.)).
Apskatīsim dažu šķidrumu tecēšanas līknes

— sakarības starp
т un у (1.81. att.). Koordinātēs r=f(y) ideāla (mazmolekulāra)

* Viskozitātes mērvienības [v.]= = =Pa• s. Mazmolekularu šķidrumu visko-

[y] s-1
zitāte 10—2

...
10-1 Pa •s, oligomēru viskozitāte — 102.-. 103 Pa •s, polimēru

kausējumu viskozitāte — līdz 109
...

1010 Pa •s.

**

Lietderīgi salīdzināt 1.80. attēla līkni 2 ar 1.68. attēla līkni BCD. Pēc savas bū-

tības šīs līknes neatšķiras.
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šķidruma plūsma attēlojama ar taisni (/), kuras slīpuma leņķa а

Ат
vērtība nosaka šķidruma vizkozitates koeficientu: tga= -гт =v.

Ay
Polimēru kausējumiem tipiska ir mazāk strauja sprieguma palie-

lināšanās, pieaugot bīdes ātrumam, nekā to paredz Ņūtona vienā-

dojums (2)
:

Sādu polimēra kausējuma reoloģisko īpatnību sauc

par viskozitātes anomāliju.
Dažu šķidrumu plūsma sākas, vienīgi pārvarot šā šķidruma

struktūras karkasa pretestību, tas ir, sākot ar kādu noteiktu bldes

robežspriegumu to (3, 4). Ja šādu šķidrumu pēc To sasniegšanas
apraksta Ņūtona vienādojums, to sauc par ideāli plastisku šķidrumu

(3). Ja plūsmai anomāls raksturs, tad to sauc par neideāli plastisku
šķidrumu. Pie šiem šķidrumiem pieder polimēru kausējumi un šķī-
dumi, kas satur noteiktas dabas sīkdispersas vai šķiedrveida pild-
vielas.

Attēlojot anomāla šķidruma plūsmu noteiktā bīdes ātrumu dia-

pazonā logaritmiskās koordinātēs (1.82. att.), iegūst sakarības, ku-

ras tuvināti var uzskatīt par taisnēm. Šādus šķidrumus sauc par
pseidoplastiskiem šķidrumiem, un to plūsmu apraksta vienādojums

lgt=lg/(+nlgY

kura nelogaritmiskā forma:

t=KY
" (1.37.)

kur К un n —
konstantes.

levedīsim jēdzienu efektīvās viskozitātes koeficients:

Pef
=— (1.38.)

V

kur т un y — savstarpēji atbilstošas vērtības, kas noteiktas ekspe-
rimentāli (sk. 1.81. att.).

1.81. att. Dažu šķidrumu
tecēšanas līknes:

/ — ideāls šķidrums; 2 —

anomāls šķidrums; 3 —

ideāli plastisks šķidrums;
4 — neideāli plastisks šķid-
rums.

1.82. att. Izteiksmes lgt=f(lgy)
grafisks attēlojums:

/ — ideāls šķidrums; 2 — pseidoplas-
tisks šķidrums.
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Tagad iespējams noskaidrot

vienādojuma (1.37.) konstanšu

jēgu.
Konstante К — šķidruma

konsistences mērs ir skaitliski

vienāda ar efektīvās viskozitā-

tes vērtību p-et, ja lg y=C[(y= 1,

šis bīdes ātrums atbilsttā sauk-

tajiem normētajiem plūsmas
apstākļiem). Parasti ideālu

šķidrumu konsistences mēra vēr-

tība ir daudzkārt mazāka nekā

pseidoplastiskiem šķidrumiem

(/<i</<ps).
Konstante n — tecēšanas in-

dekss — nosaka, cik stipri psei-
doplastiska šķidruma Teoloģis-
kās īpašības atšķiras no ideāla

1.83. att. Izteiksmes lg μef =f(lgy)
grafisks attēlojums:
/ —

ideāls šķidrums; 2 — pseidoplastisks
šķidrums.

šķidruma īpašībām. Ideāliem šķidrumiem rtļ=l, pseidoplastiskiem
šķidrumiem n

ps
<l.

No izteiksmēm (1.37.) un (1.38.) izriet, ka

liet =Xyn~
l

(1.39.)

Sīs izteiksmes logaritmiskā forma dota 1.83. attēlā. Kā redzams,

ideāla šķidruma viskozitāte nav atkarīga no bīdes ātruma, tur-

pretī pseidoplastiska polimēra kausējuma efektīvās viskozitātes koe-

ficienta u-ef vērtība, palielinoties bīdes ātrumam, samazinās.

Sāda viskozitātes samazināšanās liecina par noteiktām struk-

tūras pārvērtībām polimēra kausējumā, pieaugot у lielumam.

Tecēšana ir molekulu pārvietošanās attiecībā pret citām mole-

kulām. Tā notiek, molekulām ieņemot vakantās, neaizpildītās šķid-
ruma struktūras vietas («caurumus»). Siltuma kustība sekmē mole-

kulu pārvietošanos jebkurā virzienā. Bīdes spriegums izraisa

molekulu pārvietošanos sprieguma darbības virzienā.

Makromolekulu dalība tecēšanas procesā ir īpatnēja (salīdzinā-
jumā ar mazām molekulām). Atsevišķos pārvietošanās aktos pieda-
lās nevis visa makromolekulā kā vesela vienība, bet gan tās atse-

višķi segmenti. Makromolekulas pārvietošanās ir šo segmentālo
pārvietošanās aktu summa. Lai šos atsevišķos aktus saskaņotu,
izraisot visas makromolekulas kustību, nepieciešams lielāks sprie-
gums nekā mazu molekulu pārvietošanai. Sī iemesla dēļ polimēru
kausējuma efektīvās viskozitātes koeficienta vērtība pieaug ar mak-

romolekulu palielināšanos.

Segmentu pārvietošanās izraisa ne tikai makromolekulas pārvie-
tošanos, bet arī makromolekulas kamola deformāciju, kas ir polimēra
kausējuma elastīgo īpašību pamatā. Sī deformācija ir saistīta ar

makromolekulas atsevišķo posmu iztaisnošanos un visa kamola

orientāciju plūsmas virzienā (1.84. att.). Jo lielākas makromolekulas
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1.84. att. Makromolekulas kamola deformācija un

orientācija plūsmas virzienā, palielinoties bīdes āt-

rumam (ātruma gradientam).

un lielāks bīdes ātrums (ātruma gradients, sk. izt. (1.36.)), jo lie-
lāks šādas orientācijas efekts.

Makromolekulu kamola deformācija un orientācija saistīta ar

struktūras blīvuma palielināšanos. Tās rezultātā segmenta kustība

kamola ietvaros kļūst neiespējama. Kamols pārvietojas kā atsevišķa
vienība, nenotiekot bīdei (un tātad ari berzei) tā iekšienē. Kamola

pretestība plūsmai strauji samazinās.

Polimēra kausējumā, kas sastāv no dažāda lieluma makromole-

kulām, šo stāvokli vispirms sasniedz lielākās makromolekulas. Bīdes

ātrumam pieaugot, šo stāvokli pakāpeniski sasniedz arvien mazākas

makromolekulas. Vērojama pseidoplastiskām sistēmām raksturīgā
pakāpeniskā pper.er samazināšanās, palielinoties у (sk. 1.84. att.). No
teiktā kļūst skaidrs, kāpēc pseidoplastiskās īpašības nav novēroja-
mas polimēru kausējumiem, kas sastāv no vienāda garuma makro-

molekulām. Ar šādiem polimēriem praksē nākas sastapties visai reti.

Pseidoplastiskās īpašības polimēru kausējumiem novērojamas
noteiktā

у
vērtību rajonā. Apskatīsim polimēra tecēšanas līkni plašā

у vērtību diapazonā (1.85. att.). Kā redzams, polimēra pilna tecē-

šanas līkne ietver sevī pseidoplastiskuma zonu (//) un divas zonas,

kurās plūsmai ir ideāla šķidruma tecēšanas raksturs (/, ///).
Zona / atbilst vismazākajām bīdes ātruma vērtībām. Sājos ap-

stākļos polimēra kausējumā makromolekulu kamolu deformācija un

orientācija praktiski nenotiek. Sai
у diapazonā iespējams fiksēt poli-

mēra kausējuma lielāko Ņūtona viskozitāti цтах-

Palielinoties bīdes ātrumam, efektīvās viskozitātes vērtība sama-

zinās pseidoplastiskuma efekta rezultātā (zona II).
Zonā /// plūsma atgūst ideāla šķidruma tecēšanas raksturu. Kau-

sējumā realizējas maksimāli deformētu un orientētu makromole-

kulu struktūra, kuru pretestība tecēšanai ir minimāla. Sai zonai at-

bilst mazākā Ņūtona viskozitāte д тlп.
Lielu bīdes ātrumu diapazonā deformētu, orientētu un elastīgi

saspriegtu makromolekulu kamolu savstarpējā pārvietošanās kļūst
neiespējama —

tecēšana vairs nenotiek. Kausējums pārvietojas ka-

nālā kā superelastīgs materiāls. Sprieguma un bīdes ātruma vērtī-
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bas, kurās tas novērojams, sauc par kritiskajām vērtībām. Kau-

sējuma virzīšanās notiek, tam periodiski izslīdot attiecībā pret
kanāla sienām. Ārēji tas izpaužas kā pakāpeniska plūsmas viengaba-
lainības izzušana. Bīdes ātrumam palielinoties, no kanāla izplūsto-
šajai polimēra strūklai raksturīga virsmas nelīdzenumu pakāpes pa-
lielināšanās

— pat pilnīga strūklas sairšana atsevišķos fragmentos
(sk. 1.85. att. c). Kritisko plūsmas apstākļu iestāšanās atkarīga no

polimēra veida, temperatūras, kanāla formas un citiem apstākļiem.
Polimēru pārstrādi šajos apstākļos parasti neveic.

Līdz šim esam apskatījuši stacionāru polimēra kausējuma plūsmu
(sk. 1.80. att.). Svarīgs reoloģisko īpašību raksturojums ir polimēra
tecēšanas likumsakarības pirmsstacionārajā periodā. Pirmsstacio-

nārā perioda ilgums un raksturs atkarīgs no bīdes ātruma. Jo tas

lielāks, jo krasāk izpaužas polimēra kausējuma elastīgās īpašības.
Polimēra līdzsvara struktūras izveidošanās process kļūst ilgāks
(1.86. att.).

Lielu y vērtību gadījumā bīdes rezultātā izveidojusies struktūra

sagrūst tikai pēc noteikta laika. Tecēšanas procesa nodrošināšanai

sākumā nepieciešamas lielākas % vērtības nekā stacionārai plūsmai.

1.85. att. Tipiska polimēra kausē-

juma pilna tecēšanas līkne:

а — koordinātēs T=f(v); b — koordi-

nātēs v.ef =/(v): с — no kanāla izplūs-
tošās strūklas forma.

Tāpēc uz x=f(t) līknēm parādās
maksimums (1.86. att.). Polimēru

pārstrādes mašīnu jaudai jānodro-
šina ari šo sprieguma maksimumu

pārvarēšana, lai varētu nodrošināt
stacionāru kausējuma plūsmu.

Elastīgās kausējuma īpašības
ir par iemeslu tam, ka vienlaikus

ar bīdes spriegumiem tecēšanas

procesā attīstās arī normālie sprie-

gumi. Polimēram izplūstot no ka-

nāla, šie spriegumi atbrīvojas. Tā

rezultātā polimēra strūklas šķērs-
izmēri palielinās — tā «uzbriest».

1.86. att. Bīdes sprieguma-laika saka-

rības, kas raksturo polimēra plūsmu

pie dažādām bīdes ātruma vērtībām:

/ — pirmsstacionārās plūsmas zona; // —

stacionārās plūsmas zona.
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1.87. att. Polimēra kausējuma
viskozitātes atkarība no tā

molekulmasas.

Uzbriešanas pakāpe atkarīga no normālo

spriegumu vērtības, kas katrā atse-

višķā kanāla šķērsgriezuma vietā ir atšķi-
rīga. Tāpēc strūklas šķērsizmēri bieži

pieaug neproporcionāli — notiek strūklas
formas izkropļošanās. Šī īpatnība jāņem
vērā, ieregulējot polimēru ekstrūzijas
procesu (sk. 8.2. paragrāfu).

Polimēra kausējuma efektīvā viskozi-

tāte atkarīga no polimēra makromolekulu

lieluma un temperatūras.
Tecēšanas procesā pārvietojas visa

makromolekulā. Jo tā lielāka, jo lielāka

iekšējā berze jāpārvar tās pārvieto-
šanai. Tāpēc kausējuma viskozitāte pa-

lielinās, pieaugot polimēra molekulma-

sai:

Umax =/CA?»" ( L4O-)

kur
ji max — polimēra kausējuma lielākā viskozitāte;

К, а — konstantes;

Mw
— vidējā, uz masu attiecinātā molekulmasa (sk. 1.12.1. pa-

ragrāfu).
Mazu molekulmasas vērtību diapazonā (līdz kādai noteiktai M*

w

vērtībai) a=l; pārsniedzot M*
w

vērtību, viskozitāte ar molekulma-

sas palielināšanos pieaug straujāk: a=3,4. Tas tāpēc, ka garu mak-

romolekulu tecēšanas nodrošināšanai jāpārvar ne tikai starpmoleku-
lārās saites, bet arī makromolekulu savijumi (sk. 1.6.2. paragrāfu),
kuru skaits pieaug proporcionāli makromolekulu garumam

(1.87. att.). Jo lokanākas polimēra makromolekulas, jo mazāku mo-

lekulmasu diapazonā sāk veidoties savijumu tīkls, tāpēc M*
w

vērtība

samazinās.

Rūpnieciski izmantojamu polimēru kausējumu viskozitātes koe-

ficientu vērtības vienādos apstākļos var atšķirties 107 reizes un

atrodas diapazonāno 102 Pa-s līdz 109 Pa-s.

Viskozitāte samazinās, palielinoties kausējuma temperatūrai T:

Uo

\lmax =AeRT (1.41.)

kur А
— konstante, kas atkarīga no polimēra dabas un molekul-

masas;
U

0
— tecēšanas procesa aktivācijas enerģija*;

R — universālā gāzukonstante.

* Jo lielāka makromolekulu lokanība, jo mazāka U
0 vērtība. Lokanu makromolekulu

gadījumā tā sasniedz 40... 60 kj/mol (10... 15 kcal/mol), bet stingu makro-

molekulu gadījumā —80
...

120 kJ/mol (20 ... 30 kcal/mol).



99

Ja <70~40 kJ/mol (10 kcal/mol), temperatūras palielināšanās
par 50 . .. 80 °C izraisa viskozitātes desmitkāršu samazināšanos. Kā

redzams, temperatūra ir efektīvs līdzeklis polimēra kausējuma vis-

kozitātes regulēšanai.

1. 11. POLIMĒRU MIJIEDARBĪBA AR GĀZĒM, TVAIKIEM

UN MAZMOLEKULĀRIEM ŠĶIDRUMIEM

Polimēriem nonākot saskarē ar mazmolekulārām vielām (gāzēm,
tvaikiem, šķidrumiem), notiek šo vielu molekulu iespiešanās poli-
mēra tilpumā — sorbcija. Sai procesā molekulas var izvietoties uz

polimēra ārējās virsmas un uz tā iekšējo struktūras defektu vir-

smas. Notiek mazmolekulāro vielu adsorbcija. Sorbcija var notikt

ari, mazmolekulāro vielu molekulām iespiežoties telpā starp poli-
mēra makromolekulām, izšķīstot polimērā.

Molekulu iespiešanās jeb difūzija notiek mazmolekulāro vielu mo-

lekulu un makromolekulu segmentu siltuma kustības rezultātā vie-

las koncentrācijas samazināšanās virzienā.

Ja difūzija un sorbcija notiek apstākļos, kuros polimēra parauga

dažādās pusēs mazmolekulārās vielas koncentrācija (spiediens) ir

dažāda, —
notiek šīs vielas masas pārnese cauri polimēra slānim

un šīs vielas izdalīšanās polimēra slāņa pusē, kur vielas koncentrā-

cija (spiediens) ir mazāka.

Mazmolekulāro vielu difūzija un sorbcija polimērā var neizraisīt

nekādas tā struktūras izmaiņas. Tā var būt arī_ saistīta ar attālumu

palielināšanos starp polimēra makromolekulām, mazmolekulārās

vielas molekulām iespiežoties polimērā. Tā rezultātā polimēra til-

pums palielinās. Polimērs pāriet uzbriedušā stāvokli. Ja mazmole-

kulārās vielas koncentrācija uzbriedušā polimērā kļūst liela, tas

iegūst gela, recekļa īpašības.
Uz polimēru iedarbojoties ar šķidrām vielām, uzbriešanas rezul-

tātā saites starp makromolekulām pakāpeniski vājinās, līdz tās

pāriet šķidrās mazmolekulārās vielas šķīdumā.
Polimēra makromolekulu agregātus iespējams disperģēt šķidrās

vidēs arī tad, ja tās polimēru nešķīdina. Tādā veidā iegūst vairāk

vai mazāk nestabilas koloidas sistēmas. .

Visām minētajām norisēm ir liela praktiska nozīme gan poli-
mēru sintēzes, gan to pārstrādes procesos, kā arī polimēru materiālu

un izstrādājumu ekspluatācijas gaitā. Polimēru sintēze pārsvarā
notiek šķīdumā (sk. 3.1. paragrāfu). Šķīdinātājs šeit ir vai nu pats
monomērs, vai arī īpaši organiski šķidrumi. Daudzus izstrādājumu
veidus — plēves un šķiedras iegūst no iepriekš sagatavotiem poli-
mēru šķīdumiem. Dažāda veida lakas, krāsas, emaljas, līmes, pie-
sūcināšanas kompozīcijas un hermetizējošie sastāvi pēc būtības ir

polimēru šķīdumi, kuros ievadītas dažādas piedevas. Lai izmainītu

atsevišķu polimēru īpašības, veido šo polimēru un īpašu mazmole-

kulāru vielu
— plastifikatoru savstarpējus šķīdumus. Lai izstrādātu

visu šo materiālu iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju, jāzina
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polimēru šķīdumu veidošanas procesa īpatnības un iegūto šķīdumu

īpašības.
Polimērus bieži izmanto par aizsargslāņiem citu materiālu aiz-

sardzībai pret koroziju, par taras un tvertņu materiāliem gāzveida
un šķidru vielu uzglabāšanai, par iesaiņojuma materiālu v. tml. Vi-

sos šajos gadījumos jāparedz atbilstošo mazmolekulāro vielu masas

pārneses procesa raksturs.

Visbeidzot polimēru šķīdumu īpašību izpēte ļauj spriest par po-

limēra makromolekulu lielumu, formu un lokanību, bet sorbcijas un

caurlaidības procesu pētījumi —

par makromolekulu izkārtojumu
telpā —

virsmolekulāro struktūru.

1. 11. 1. Polimēru gāzu un tvaiku sorbcija
un caurlaidība

Kā jau minēts, gāzu un tvaiku masas pārnese cauri polimēram, po-

limēru masas caurlaidība vai vienkārši caurlaidība ir svarīgs para-

metrs, kas raksturo tā struktūru un ekspluatācijas īpašības.
Polimēru struktūra ir neviendabīga (sk. 1.6.2. paragrāfu). Līdzās

telpai starp atsevišķām makromolekulām un virsmolekulāriem vei-

dojumiem (šo «tukšumu» izmēri salīdzināmi ar mazo molekulu iz-

mēriem un ir jo mazāki, jo blīvāk sakārtotas makromolekulas) ek-

sistē iekšējie makrodefekti — plaisas, poras, kapilāri. Tie bieži vien

ir arī savstarpēji saistīti un to šķērsizmēri 10 ... 102 reizes pārsniedz
mazo molekulu izmērus. Caurlaidības procesa raksturs ir atkarīgs
no tā, kāda tipa struktūras tukšumos notiek mazmolekulārās vielas

plūsma.
Fāzveida caurlaidība ir vielas molekulu virzīšanās cauri poli-

mēra iekšējo defektu veidotajiem kanāliem lamināras plūsmas (lieli
kanālu šķērsizmēri) vai molekulāras plūsmas (mazi kanālu izmēri)
veidā. Plūstošo gāzu vai tvaiku fāzes stāvoklis pilnībā saglabājas.

Difūzijas caurlaidība ir vielu molekulu virzīšanās telpā starp po-

limēra makromolekulām difūzijas procesa rezultātā. Vielas mole-

kulas, būdamas izkliedētas starp makromolekulām, zaudē savam

fāzu stāvoklim raksturīgās īpašības. Parasti vielas caurlaidības

procesu nosaka abi šo plūsmu veidi vienlaikus. Jo mazāk iekšējo
defektu, jo vairāk vielas plūsmu nosaka difūzijas caurlaidība.

Gāzu un tvaiku difūzija polimēros. Difūzija ir siltuma kustības

izraisīta virzīta mazmolekulāro vielu kustība polimērā. Vielas mo-

lekulas pārvietojas no polimēra tilpuma vietām, kur to koncentrā-

cija ir lielāka, uz vietām, kur to koncentrācija mazāka.

Atsevišķu molekulu pārvietošanās notiek cits citam sekojošu mo-

lekulas «pārlekšanas» aktu rezultātā. Kad molekula saņēmusi sil-

tuma kustības enerģiju, kas pārsniedz tās starpmolekulāro saišu

enerģiju ar polimēra makromolekulām, tā atraujas, «pārlec» tuvā-

kajā vakantajā vietā un no jauna izveido starpmolekulārās saites ar

makromolekulām. Sāds process iespējams tikai tad, ja siltuma kus-

tības enerģija ir pietiekami liela un polimēra struktūrā ir tukšumi
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(brīvais tilpums, sk. 1.8.1. paragrāfu), kuru izmēri lielāki par di-

fundējošo molekulu izmēriem.

Kā jau minēts, difūzija notiek difundējošās vielas koncentrāci-

jas gradienta ļ— ietekmē. Tāpēc difūzijas procesu iespējams

raksturot ar vienādojumu (pirmā Flka likuma vienādojums)

. (1.42.)
dx v '

kur Q —
vielas daudzums, kas laikā / difundējis cauri polimēra

šķērsgriezuma laukumam S;
x — telpas koordināte vielas difūzijas virzienā;

с —
vielas koncentrācija polimērā;

[m 2 1
kas skaitliski vienāds ar

Q vērtību, ja s=l, /=l.
J dx

Difūzijas koeficients D raksturo difūzijas procesa ātrumu.

Pirmais Fika likums (1.42.) apraksta stacionāru plūsmu, kuras
dc

ātrums ir konstants, ja ——=const. Vairuma gadījumu mums ir

darīšana ar nestacionāru plūsmu, kuru apraksta otrais Fika likums:

Atrisinot to pie noteiktiem

konkrētam eksperimentam at-

bilstošiem robežnosacījumiem,

iespējams noteikt D vērtības. To

var izdarīt, lietojot caurlaidī-
bas vai sorbcijas-desorbcijas
metodi.

Strādājot pēc pirmās meto-

des, pētāmais polimēra paraugs

tiek izveidots plānas membrā-

nas veidā (1.88. att.). Tas vienā

pusē nodrošina konstantu gāzes

(tvaika) koncentrāciju c 0 un

mēra vielas koncentrāciju otrā

membrānas pusē (ct). Ēksperi-
mentu turpina, līdz otrā mem-

brānas puse iestājas konstants

Vielas koncentrācijas pieau-
(ļct

gurns laikā r- =COnst (tais-■ ļļļ
, _,_

nes apgabals CD uz līknes

1.88. att. Mazmolekulārās vielas plūsmas

shēma cauri polimēra membrānai:

а — difūzijas frontes stāvoklis pirms tā sa-

sniegusi membrānas pretējo pusi: b — vielas

koncentrācijas gradicnts šajā difūzijas frontē;
с

— vides koncentrācijas ct maiņa membrānas

otrā pusē.
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ct=f(t), 1.89. att. с). Ekstrapolējot taisni CD uz ct =0, iespējams no-

teikt laika sprīdi td, kurā difundējošās vielas fronte sasniegusi mem-

brānas pretējo pusi.*
Atrisinot otrā Fika likuma vienādojumu (1.43.) ar robežnosacī-

jumiem (x =0; c=c 0; x= 1, c=0)', iegūst vienādojumu D aprēķinā-
šanai no eksperimenta rezultātiem

l 2
D=-r— (1.44.)

Pēc otrās metodes nosaka mazmolekulārās vielas sorbcijas kinē-

tiku, izmantojot polimēra paraugu ar noteiktiem izmēriem. Mērī

sorbētās vielas masas tnt izmaiņu laikā, līdz sasniegta tās līdzsvara

vērtība ntoo (1.89. att.). Atrisinot otrā Fika likuma vienādojumu ar

robežnosacījumiem (o<x<l; o<c<Coo), iegūst izteiksmi D aprēķi-
nāšanai (ignorējot sorbciju pa parauga sānu virsmām)

i

m t 4IDt V ■
-

i
=

T
(—) 1-45.)

Attēlojot eksperimenta datus koordinātēs =f(ti), iegūst

līkni ar taisnes veida sākotnējo apgabalu (līdz <0,6). Pēc

tā nosaka D vērtību (1.90. att.).
Gāzes līdzvara koncentrācija polimērā сх pieaug ar spiediena p

palielināšanos un relatīvi zema spiediena diapazonā atbilst Henri

likumam:

Со* =ар (1.46.)

kur а — sorbcijas vai šķīdības koeficients (Pa-1 ). Tas skaitliski

vienāds ar vielas koncentrāciju polimērā, ja p=l.

Kombinējot izteiksmes (1.46.) un (1.42.), iegūst

P=Dc (1.47.)

kur P
— caurlaidības koeficients (m4/(s-N)), kas vienāds ar Q

vērtību, ja s=l, /=l, =1.
J dx

Zinot D un a vērtības (tās viegli noteikt eksperimentāli), iespē-
jams aprēķināt caurlaidības koeficientu P. Savukārt D, a un P vēr-

tības ļauj pilnībā prognozēt caurlaidības un difūzijas raksturu kon-

krētām sistēmām.

1.17. tabulā salīdzināšanai sniegtas dažu materiālu caurlaidības

koeficientu P vērtības attiecībā pret ūdeņradi.

* Tā kā reālā polimērā vienmēr ir struktūras defekti, difūzijas fronte virzās vairāk

vai mazāk nevienmērīgi (sk. 1.88. att. a). Sī iemesla dēļ ct palielināšanās kļūst

manāma laikā i, kas mazāks par Td vērtību (sk. 1.88. att. c).
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1.89. att. Mazmolekulāras vielas sorbcijas
shēma polimērā.

а — difūzijas frontu stāvoklis; 6 — vielas

koncentrācijas gradients šajās frontēs; с —

т{ atkarība no laika /.

Dažu materiālu ūdeņraža caurlaidības koeficienta

P vērtības

1.90. att. Sorbcijas procesa
Ttlt

kinētika koordinātes =

m

X

=/(0
2-

1.17. tabula

1.17. tabulā minētie materiāli sakārtoti to struktūras blīvuma

samazināšanās virzienā. Tādā pašā secībā palielinās P vērtības.

Polimēri šai rindā ieņem starpstāvokli starp cietām neorganiskām
vielām un šķidrumiem. Ar zvaigznīti apzīmēti materiāli ar izteiktām

struktūras porām, tā rezultātā gāzes plūsmai caur šiem materiāliem

ir fāzveida caurlaidības raksturs.

Arī dažādu polimēru caurlaidības koeficientu vērtības svārstās

plašā intervālā. Polimēru caurlaidību nosaka vienlaikus vairāki fak-

tori, kas nosaka gan makromolekulu īpašības —
makromolekulu lo-

kanību, starpmolekulāro saišu raksturu, gan arī makromolekulu

izkārtojumu polimērā — fāzu stāvokli, makromolekulu sakārtojuma
blīvumu v. c.

Materiāla veids p(—)

Metāli

Neorganiskie stikli

Polimēri
Mazmolekulāri šķidrumi

Papīrs, āda*

Audumi*

io-26
...

io-23

ю- 23
...

io-19

ю- 19
...

ю- 16

ю- 16
...

ю-14

ю- 14.
..

ю-8

ю-8
...

ю-6
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Salīdzinājumam 1.18. tabula sakopotas atsevišķu polimēru ūdeņ-
raža caurlaidības koeficientu vērtības.

1.18. tabula

Atsevišķu polimēru ūdeņraža caurlaidības koeficienta

P vērtības istabas temperatūrā

Mazmolekulārās vielas caurlaidību galvenokārt nosaka polimēru
makromolekulu lokanība un starpmolekulāro saišu raksturs. Jo lo-

kanākas makromolekulas, jo vājākas saites starp tām un jo lielāka

vienādos apstākļos ir polimēra caurlaidība. Milzīgā (salīdzinājumā
ar citiem polimēriem) polisiloksānu caurlaidība ir šo polimēru mak-

romolekulu izcilās lokanības (sk. 1.8.2. paragrāfu), vājās starpmo-
lekulārās iedarbības un nelielā struktūras blīvuma sekas.

Palielinoties polimēru ķristāliskuma pakāpei, to caurlaidība sa-

mazinās. Eksperimentāli pierādīts, ka polimēru kristāliskā daļa dau-

dzām mazmolekulārām vielām praktiski nav pieejama.
Amorfiem polimēriem, kuri atrodas stiklveida stāvoklī (makro-

molekulu segmentālā kustība nenotiek), raksturīga zema caurlai-

dība salīdzinājumā ar citiem fizikālajiem stāvokļiem.
Stiklveida polimēra caurlaidība atkarīga no tā struktūras blī-

vuma. Polistirolam tas, piemēram, ir mazāks nekā polivinilhlorī-
dam. Ja starp makromolekulām var izveidoties ūdeņraža saites, —

caurlaidība strauji samazinās. Tā tas, piemēram, ir polivinilspirta
gadījumā.

Gadījumos, kad starp polimēra un difundējošās vielas moleku-

lām veidojas ciešas starpmolekulārās saites, polimērs sorbē lielus

mazmolekulārās vielas daudzumus (lielas a vērtības). Tā rezultātā

polimērs uzbriest un tā caurlaidība strauji pieaug. Tā, piemēram,
hidrofilu polimēru ūdens caurlaidība ir 106 reizes lielāka nekā hidro-

fobu polimēru ūdens caurlaidība.

Telpiskas struktūras polimēru caurlaidība samazinās, palielino-
ties šķērssaišu blīvumam.

Polimērs

'olidimetilsiloksāns

'oliizoprēns
'olibutadiēns

'olihloroprēns
'olistirols

'olietilēns

'oliizobutilēns

'olipropilēns
'olivinilhlorīds

'olivinilidēnhlorīds

'olivinilspirts

390

34,6

27,0

8,1
6,9

5,3
4,5

4,2
2,3

0,06
0,01 ...0,04
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1. 11.2. Polimēru uzbriešanas un šķīšanas process

Šķīdums ir divu vai vairāku vielu savstarpēja dispersija atsevišķu
molekulu vai jonu līmeni. Kā zināms, šķīdums veidojas tikai tad,

ja starp komponentu molekulām pastāv starpmolekulārā tieksme —

komponentu savstarpēja disperģēšanās notiek ar sistēmas brīvās

enerģijas samazināšanos. Šķīšanas process noris patvaļīgi, tas nav

saistīts ar nepieciešamību pievadīt enerģiju no ārienes. Rezultātā

izveidojas termodinamiski stabila vienfāzes sistēma.

Lielmolekulāro savienojumu šķīdumu veidošanās un pašu šķī-
dumu īpašības pakļaujas vispārīgajiem šķīšanas un šķīdumu teori-

jas likumiem, kurus apskata fizikālās ķīmijas kursā. Tomēr polimēru
šķīšanai un šķīdumiem piemīt vairākas būtiskas īpatnības.

Apskatīsim šķīšanas procesu, kurā piedalās šādi komponentu

pāri: mazmolekulāra cieta viela —šķīdinātājs (/), divi savstarpēji
šķīstoši šķidrumi (//) un polimērs —šķīdinātājs (///) (1.91. att.).

Pirmajā gadījumā (/) notiek pakāpeniska cietās vielas mazo

molekulu atraušanās no virsmas (šķīdinātāja molekulu siltuma

1.91. att. Shēmas, kas rāda šķīdināmās vielas koncen-

trācijas mazmolekulārā šķīdinātāja fāzē — cy un šķī-
dinātāja koncentācijas šķīdināmās vielas fāzē — cš
maiņu laikā t dažādās sistēmās.
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kustības triecienu rezultātā) un to pāreja šķīdumā, līdz visa viela pil-

nīgi izšķīst. Ar cv apzīmēsim šķīstošās vielas koncentrāciju mazmo-

lekulāra' šķīdinātājā, bet ar c5 — šķīdinātāja molekulu koncentrāciju

šķīstošajā vielā. Šķīšanas procesā c
v palielinās, līdz visa viela iz-

šķīdusi. Savukārt visā procesa laikā с< =0, jo šķīdinātāja molekulas

neiespiežas šķīstošās vielas struktūrā.

Otrajā gadījumā (//) notiek abu šķidrumu molekulu pakāpeniska

savstarpējā difūzija, līdz realizējas vienāda vielu koncentrācija vi-

sos sistēmas punktos. Laikā pieaug gan cv, gan Cj vērtības, kamēr

sasniegts līdzsvara stāvoklis.

Pirmajā gadījumā saskares virsma starp komponentiem sagla-

bājas līdz pilnīgai cietā komponenta izšķīšanai; otrajā gadījumā tā

izzūd tūlīt pēc komponentu saskaršanās.

Sistēmā polimērs-škldinātājs (III) vispirms notiek šķīdinātāja
molekulu difūzija polimērā (ej palielinās). Pakāpeniski sagrūst sai-

tes starp makromolekulu segmentiem. To vietā veidojas starpmole-
kulārās saites polimērs—šķīdinātājs. Makromolekulu segmenti at-

virzās cits no cita. Izveidojušos telpu aizpilda jaunas šķīdinātāja
molekulas. Palielinās polimēra tilpums — polimērs uzbriest.

Kad sasniegta noteikta polimēra uzbriešanas pakāpe, saites starp
makromolekulām ir kļuvušas tik vājas, ka makromolekulas atraujas
no uzbriedušā polimēra masas un pāriet šķīdinātāja fāzē. Sākot ar

šo bridi, palielinās cv vērtība. Sai stadijā izzūd robežvirsma starp
uzbriedušo polimēru un šķīdinātāju. Šķīšanas process izbeidzas līdz

ar komponentu koncentrācijas izlīdzināšanos visos sistēmas pun-
ktos. Uzbriešana, kas pāriet šķīšanas procesā, ir neierobežota uz-

briešana.

Telpiski polimēri vai ari ar izturīgām starpmolekulārajām sai-

tēm saistīti lineāri polimēri nespēj pāriet šķīdumā. Tie uzbriest

ierobežoti, sorbējot noteiktu šķīdinātāja daudzumu, kas atbilst līdz-

svara uzbriešanas pakāpei. Veidojas geli vai recekļi (svītrlīnijas
///, 1.91. att.). Uzbriešanas procesā c« palielinās līdz līdzsvara stā-

vokļa sasniegšanai. Tā kā polimērs šķīdinātāja fāzē nepāriet, cv
=0.

Lineāram polimēram nonākot saskarē ar šķidru mazmolekulāru

vielu, tās molekulu difūzija polimērā lielākā vai mazākā mērā notiek

vienmēr (sk. 1.11.1. paragrāfu). Bet tas, vai notiek manāma poli-
mēra uzbriešana un tai sekojoša šķīšana, atkarīgs no savstarpēji
saistītu faktoru kompleksa. No šiem faktoriem svarīgākie ir polimēra
un šķīdinātāja molekulu daba, polimēra makromolekulu lielums un

lokanība, polimēra fāzu stāvoklis un struktūras blīvums un tempe-
ratūra.

Polimēra un šķīdinātāja molekulu dabas ietekme uz šķīšanas
procesu. Šķīšanas procesā pakāpeniski sagrūst starpmolekulārās
saites starp makromolekulām un šķīdinātāja molekulām. To vietā

stājas jaunas saites
— starp makromolekulām un šķīdinātāja mo-

lekulām
—

notiek solvatācija. Solvatācija reti kad ir pilnīga; daļa
šķīduma komponentu molekulu veido asociātus, kuros saglabājas
sākotnējās starpmolekulārās saites.
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Solvatācijas un asociācijas pakāpe ir atkarīga no saišu dabas.

Jau sen novērots, ka noteikts šķīdinātājs šķīdina polimēru, ja to

molekulas Ir līdzīgas pēc ķīmiskās uzbūves vai arī veido līdzīgas
starpmolekulārās saites (1.19. tab.).

1.19. tabula

šķīdības un ķīmiskās uzbūves līdzības salīdzinājums

Tomēr prakse rāda, ka daudzos gadījumos par šķīdinātājiem
var izmantot vielas, kurām nav ķīmiskās uzbūves līdzības ar poli-
mēru. Piemēram, polivinilacetāts labi šķīst ne tikai esteros, bet arī

ketonos, hlorētos ogļūdeņražos, aromātiskajos ogļūdeņražos un me-

tilspirtā.
Kvantitatīvai šķīdinātāja kvalitātes novērtēšanai mēģināts iz-

mantot dažādus parametrus, kas raksturo šķīdinātāja un šķīdināmā
polimēra molekulu uzbūvi un starpmolekulāro iedarbību. Vairumā

gadījumu ir spēkā likumība, ka šķīdība palielinās, samazinoties po-
limēra elementārvienības un šķīdinātāja molekulas dipolmomentu
ļi vai šķīdības parametru 6* vērtību starpībai. Tai pašā laikā

* Šķīdības parametrs б saistīts ar kohēzijas enerģijas blīvumu C'koh (sk. 1.5.1 pa-

ragrāfu).

в=(C'koh) 2 C'koh ~

kur E — 1 mola šķidras vielas ietvaicēšanai nepieciešamā enerģija;
V — tās moltilpums.

Šķīdinātājs

Oktāns

CH3-(CH2),-CH
3

Etilacetāts

CH3CH2—О—С—СНз
II

О

Ūdens

H H

v
о

Polimērs

Poliizobutilēns

Г снз 1
I

—CH2-C—

I
L ch

3 Jn

Šķīst Nešķīst Nešķīst

Polivinilacetāts

i —CH2—CH— ļ

О С -СН3

II
L о J

n

Nešķīst Šķīst Nešķīst

Polivinilspirts

[—
CH

2—CH-ļ

он i
Nešķīst Nešķīst Šķīst
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eksperimentāli pierādīts, ka atsevišķiem šķīdinātājiem ir ļoti tuvas v.

un 6 vērtības, bet to šķīdināšanas spēja atšķiras. Tas tāpēc, ka

v. un б ir integrāli raksturlielumi, kas ietver visu polimēra vai šķī-
dinātāja molekulā ietilpstošo atomu grupu mijiedarbību. Bet šķīša-
nas procesā novērojama specifiska mijiedarbība starp noteiktām

grupām. So specifisko mijiedarbību grūti prognozēt. Tāpēc šķīdinā-
tāja kvalitāti raksturo eksperimentāli, pamatojoties uz konkrēta sa-

stāva šķīduma īpašībām un izmantojot termodinamiskus kri-

tērijus.
īsta šķīduma veidošanās notiek tikai tad, ja šķīduma brīvā ener-

ģija (Gibsa enerģija) G$ ir mazāka par komponentu brīvās enerģi-

jas vērtību summu:

AG-Gi-SGiOrti (1.48.)

kur AG — sajaukšanās (šķīšanas) brīvā enerģija;
Gi° — šķīduma i-tā komponenta 1 mola brīvā enerģija;
Пг —

šī komponenta molu skaits šķīdumā.

Tātad, ja AG<O, šķīdums veidojas patvaļīgi (pats no sevis).*
Cits šķīšanas procesa virzības mērs ir šķīduma komponenta ķī-

miskais potenciāls, kas vienāds ar sistēmas brīvās enerģijas pieau-
gumu, ja tai pievieno bezgalīgi mazu viena komponenta daudzumu.

Lai notiktu patvaļīga šķīšana, komponenta ķīmiskajam potenciālam
līdz šķīšanai (рг°) jābūt lielākam nekā šķīdumā (щ):

А\ц =\ч-уи° (Дрл<o) (1.49.)

Lielumi AG un Ap, ir šķīdinātāja un šķīdināmās vielas savstar-

pējās termodinamiskās tieksmes mēri. Jo mazākas par nulli ir AG
un Ap. vērtības, jo lielāka ir konkrētā šķīdinātāja spēja šķīdināt
kādu noteiktu polimēru.

Sos lielumus iegūst eksperimentāli, nosakot, piemēram, šķīdinā-
tāja tvaika spiedienu p\ virs šķīduma. Tā kā polimēru nav iespējams
pārvērst tvaikveida stāvoklī, tā parciālais spiediens virs šķīduma
p2=o. Lielumu p\ un A\i\ saista sakarība

(1.50.)
■ Px*

kur R — universālā gāzu konstante;
T — absolūtā temperatūra;
pi —

tvaika spiediens virs tīra šķīdinātāja.

* Jāatzīmē, ka divu vai vairāku komponentu savstarpēja dispersija iespējama arī

tad, ja To panāk, pievadot sistēmai noteiktu disperģēšanas enerģiju
(piemēram, mehānisko); tās da|a tad arī pārvēršas brīvajā enerģijā (AG). Sādā

veidā iegūst koloidas sistēmas, kam raksturīgi rupji komponentu molekulu aso-

ciāti. Sāda sistēma nav stabila laikā. Asociātiem apvienojoties, tā sadalās fāzēs.

Koloīdas sistēmas piemērs ir polimēru emulsijas (sk. 2.6.3. paragrāfu).
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Ideāla šķīduma* gadījumā Дщ vērtība atkarīga tikai no šķīduma
koncentrācijas:

Am=i?nnJV, (1.51.)

kur Nx — šķīdinātāja molu daļa šķīdumā.

Salīdzinot izteiksmes (1.50.) un (1.51.), redzam, ka ideāliem

šķīdumiem spēkā sakarība, kas fizikālajā ķīmijā pazīstama kā Raula
likums:

Reāliem polimēru šķīdumiem raksturīga novirze no Raula likuma.
Jo spēcīgāk šķīdinātāja molekulas solvatē polimēru (tātad, jo la-

bāks ir šķīdinātājs), jo mazāks pie vienas un tās pašas N\ vērtības
ir šķīdinātāja molekulu ieguldījums parciālā spiediena vērtībā

(1.92. att.). Attēlojot kā šķīdinātāja koncentrācijas funkciju,

polimēru šķīdumiem parasti izmanto nevis molu daļas, bet tilpuma
daļas (<p). Tas tāpēc, ka polimēra molekulu masa salīdzinājumā ar

šķīdinātāja molekulu masu ir ārkārtīgi liela un N
{

vērtība ir tuva

1 jebkurās šķīdinātāja koncentrācijās.

Jo mazāka vērtība, ja q>i
=const, jo labāks šķīdinātājs.

Šķīdinātāja kvalitāti raksturo ari osmotiskā spiediena vērtība.

Par osmozi, kā zināms, sauc procesu, kurā mazmolekulārā šķīdinā-
tāja molekulas brīvi difundē cauri puscaurlaidī-

gai membrānai, bet polimēra makromolekulas
šī membrāna aiztur.

Par puscaurlaidīgām membrānām izmanto

plēves, kas iegūtas no telpiskas struktūras po-

limēra vai visbiežāk no lineāra polimēra, kura

makromolekulas saistītas savā starpā ar spē-

cīgām starpmolekulārajām saitēm. Pirms lieto-

šanas membrānas uzbriedina. Šķīdinātāja mo-

lekulām pieejamo membrānas iekšējās struktū-

ras «tukšumu» izmēriem jābūt daudzkārt ma-

zākiem par šķīdumā atrodošos makromolekulu

izmēriem. Tāpēc cauri membrānai spēj difundēt

vienīgi mazmolekulārs šķīdinātājs. Par mem-

brānas materiālu osmozes efektu pētījumiem
visbiežāk izmanto uzbriedinātas celofāna, nitro-

celulozes, polivinilspirta vai polivinilbutirāla
plēves.

1.92. att. Šķīdinātāja
tvaiku spiediena atka-

rība no polimēra šķī-

duma koncentrācijas

dažādos šķīdinātājos.

Šķīdinātāju kvalitāte

paaugstinās rindā 1,2,3.

* Atgādināsim, ka par ideāliem uzskata šķīdumus, kuros mijiedarbība starp mole-

kulām pirms šķīduma izveidošanās un pēc tās praktiski nemainās. Līdz ar to

maz mainās šķīduma termodinamiskie rādītāji — iekšējā enerģija, entalpija un

tilpums.
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1.93. att. Shēma,
kas raksturo osmo-

tiskā spiediena
efektu.

Polimēra šķīdumu (/, 2) un tīru šķīdinā-
tāju (/) atdala puscaurlaidīga membrāna

(1.93. att.). Šķīdinātāja ķīmisko potenciālu abās
membrānas pusēs raksturo nevienādība

Hi<p.i°

Tāpēc notiek šķīdinātāja molekulu difūzija
cauri membrānai virzienā 2. Lai šo

plūsmu pārtrauktu, nepieciešams palielināt pi

vērtību, saspiežot šķīdumu.
Papildu spiediena lielumu я, ar kādu nepie-

ciešams saspiest šķīdumu, lai pi
=v!

0, sauc par

osmotisko spiedienu. Lai eksperimentāli no-

teiktu я lielumu, parasti šķīdinātājam ļauj di-

fundēt cauri membrānai. Difūzija notiek tik ilgi,
kamēr šķidruma staba augstums h savienoto

trauku zarā /, 2 vairs nemainās. Sī šķidruma staba radītais spie-
diens tad arī ir vienāds ar osmotisko spiedienu.

Nesaspiežamu vai mazsaspiežamu šķīdumu gadījumā spēkā sa-

karība

A|ii—Р-я (1.53)

kur Vi — šķīdinātāja parciālais moltilpums.

Kā redzams, я lielums ir šķīdinātāja kvalitātes mērs. Jo я vēr-

tība lielāka, jo labāks ir šķīdinātājs, ja pārējie apstākļi vienādi.

Osmotiskā spiediena vērtība polimēru šķīdumā nav tieši propor-
cionāla polimēra koncentrācijai tajā (c), kā to paredz Vant Hofa

likums:

(1.54.)

Parasti spēkā sakarība, kurā с izteikts ar pakāpju rindu:

n=RT{AiC+A2c
2 +A

3
c

3 + ...)

vai izteiksmes abas puses izdalītas ar c:

5-
=RT(AI+A2c+A3c

2+ ...) (1.55.)

Ļoti mazu polimēra koncentrāciju diapazonā c
2«O. Tāpēc

Я
— =f(c) sakarību pietiekami precīzi apraksta izteiksmes pirmie divi

locekļi:

~^RTAx+RTA 2c (1.56.)

kur Au A2 — izteiksmes viriālie koeficienti.
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Izteiksmes (1.56.) grafiskais attēls ir taisne (1.94. att.). Koefi-
cienta A

2
vērtība ir šķīdinātāja kvalitātes mērs; jo tā lielāka,

jo labāks šķīdinātājs. Piemēram, sistēmā polistirols-šķidinātājs A2

vērtības trim dažādiem šķīdinātājiem ir šādas 1л2-10-4 ļ~ļ^pr~):)
toluols

— 3,12, dihloretāns — 2,88, cikloheksāns — 0,37. Pamatojo-
ties uz A 2 vērtību, polistirolu vislabāk šķīdina toluols.

Polimēru šķīdības atkarība no makromolekulu īpašībām un to

sakārtojuma. Pieaugot polimēra makromolekulu lielumam, tā šķīdība
samazinās. Tas saistīts ar summārās, uz vienu makromolekulu at-

tiecinātās starpmolekulāro saišu enerģijas palielināšanos (sk.
1.5.1. paragrāfu). Piemēram, polimēri ar nelielu molekulmasu bieži

viegli šķīst, bet lielmolekulārie homologi — tikai ierobežoti uz-

briest.

Jo lielāka makromolekulu lokanība, jo lielāka iespēja tām pāriet
šķīdumā, pa daļām atraujoties no uzbriedušā polimēra masas. Poli-

mēri ar stingām makromolekulām (stingumu nosaka polāro grupu

klātiene makrovirknēs, sk. 1.8.2. paragrāfu) pat polāros šķīdinātājos
tikai ierobežoti uzbriest. Lai tos izšķīdinātu, jāpaaugstina tempe-
ratūra.

Palielinoties struktūras blīvumam, polimēra šķīdība samazinās.

Kristāliski polimēri parasti šķīst tikai paaugstinātā temperatūrā,
kas tuva kristalītu kušanas temperatūrai vai pat pārsniedz to.

Telpiskas struktūras polimēri nešķīst, bet ierobežoti uzbriest

(sk. 1.2.1. paragrāfu). To spēja sorbēt šķīdinātāja molekulas atka-

rīga no virkņu lokanības, kā arī no škērssaišu blīvuma. Tam palie-
linoties, uzbriešanas pakāpe samazinās. So sakarību izmanto

telpisku polimēru škērssaišu blīvuma eksperimentālai noteikšanai.

Temperatūras ietekme uz po-
limēra šķīdību. Temperatūrai
paaugstinoties, visbiežāk poli-
mēra šķīšanas process paātri-
nās, palielinās maksimālā iespē-
jamā polimēra koncentrācija
šķīdumā. Apskatīsim tipisku
divkomponentu sistēmas poli-
mērs-šķīdinātājs fāzu līdzsvara

stāvokļa diagrammu (1.95. att.).
Temperatūrā T\ koeksistē di-

vas fāzes, kuru sastāvu nosaka

punktu A\ un B\ koordinātes uz

abscisu ass. Palielinot tempera-
tūru (līdz T2), abu fāzu sastāvi

savstarpēji tuvojas (A2 un B2).
Beidzot var tikt sasniegta aug-

šējā kritiskā temperatūra 7*bnt,
kurā fāzes izzūd. Temperatūrā,
kas augstāka par eksistē

1.94. att. Attiecības π/c atkarība no poli-

mēra koncentrācijas šķīdumā c, izmanto-

jot dažādus šķīdinātājus. A
2
=0 ideāla šķī-

duma gadījumā. Šķīdinātāja kvalitāte pa-

augstinās rindā /, 2, 3, 4.
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1.95. att. Sistēmas šķidinātājs-
polimērs līdzsvara stāvokļa dia-

gramma. φ2
— polimēra tilpuma

daļa.

tikai viena fāze. Ja temperatūru sama-

zina, sākot ar 7krit vērtību, poli-
mēra šķīdums atkal sadalās divās fā-

zes.

Pastāv arī sistēmas, kurām eksistē
apakšējā kritiskā temperatūra. Šādas

sistēmas sadalās divās fāzēs, nevis at-

dzesējot šķīdumu, bet gan to sildot. Pa-

rasti tas saistīts ar ūdeņraža saišu

sagraušanu, kuras izveidojas starp poli-
mēra un šķīdinātāja molekulām. Tā re-

zultātā komponentu savstarpējā šķīdība
samazinās. Pie šādām sistēmām pieder,
piemēram, polloksiettlēns-ūdens, celulo-

zes nltrāts-etllsplrts utt.

1. 12. POLIMĒRU ŠĶĪDUMU IZMANTOŠANA

MAKROMOLEKULU LIELUMA NOTEIKŠANAI

1. 12. 1. Jēdziens par polimēru molekulmasas sadalījumu
un vidējo molekulmasu

Polimēru sintēzes procesos rodas dažāda lieluma makromolekulas.

Tāpēc praktiski visos gadījumos mums ir darīšana ar pollmērhomo-
logu maisījumu (sk. 1.2.2. paragrāfu).

Sāda maisījuma molekulmasas lieluma novērtēšanai izmanto

vidējās molekulmasas vērtības jēdzienu. Tas ir vidēji statistisks lie-

lums, kuru nosaka polimēra molekulmasas sadalījuma raksturs un

vidējā lieluma noteikšanas princips.

ledomāsimies, ka polimērhomologu maisījums sadalīts frakcijās,
kurās polimēra molekulmasa visām makromolekulām ir vienāda ar

Mi, makromolekulu skaits frakcijā — Ni, bet frakcijas masa —

mi. Molekulmasas sadalījumu iespējams izteikt ar sadalījuma blī-

vuma atkarību nomolekulmasas M.

Sadalījuma pamatā var ņemt makromolekulu skaitu vai to masu.

Sadalījuma blīvuma izteiksmes tādā gadījumā atbilstoši ir šādas:

1 dN 1 dm

м- АШЛ
un —— (1.57.)

N
0

dM m 0 dM
'

kur No — makromolekulu kopējais skaits polimēra paraugā;
m0— polimēra parauga makromolekulu kopējā masa.

Funkcija
-jj- ~^M~ =f(M) ir skaitliskais diferenciālais molekulma-

sas sadalījums, bet funkcija =f(M) uz masu attiecinātais

diferenciālais molekulmasas sadalījums.
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Diferenciālā molekulmasas sada-
" "

lījuma līknes parāda faktisko mole-

kulmasas sadalījumu ļoti uzskatāmi.

Līknes ierobežotais laukums atspo-
guļo kopējo makromolekulu klāstu.

lerobežojot uz līknes kādu noteiktu

molekulmasas intervālu, piemēram,
M

x
...M

y (1.96. att.), iespējams no-

vērtēt šim intervālam atbilstošo mo-

lekulu skaita vai masas ieguldījumu

kopējā makromolekulu skaitā vai

masā. Tas ir vienāds ar ierobežotā

laukuma (iesvītrots) attiecību pret

kopējo laukumu.
.

Vidējo skaitlisko molekulmasuMn

nosaka, summējot frakciju molekul-

masu (Mi) un molekulu skaita frak-

cijā (Ni) reizinājumus (t. i., iegūs-
tot frakciju molekulu summāro masu) un dalot šo summu ar ko-

pējo molekulu skaitu:

WUji4 (158)

ja mi =NiMi, m0= I.NiMi, IlNi =N
0

Vidējo uz masu attiecināto molekulmasu Mw savukārt nosaka,

summējot frakciju molekulmasas un to masas mž reizinājumus un

dalot šo summu ar kopējo molekulumasu Sm,-:

_
ZmtMi ZNiMi2

= = (1.59.)
2mj ZNiMi

M n un Mw
lielumi uzskatāmi redzami 1.96. attēlā. Attēlojot gra-

fiski, tie sakrīt ar diferenciālā molekulmasas sadalījuma līknes iero-

bežotā laukuma smaguma centra abscisu. Parasti polimēru Mn unMw

vērtības nesakrīt; spēkā nevienādība Mn<Mw (sk. 1.96. att.).

Vidējās molekulmasas lielumi nespēj reprezentēt molekulmasu

sadalījuma raksturu. Tāpēc polimēra molekulmasas pilnīgai rakstu-

rošanai nepieciešams zināt gan molekulmasas vidējās vērtības, gan

sadalījumu. No šiem parametriem atkarīgas praktiski visas polimēru
īpašības.

1.96. att. Polimēra diferenciālā mo-

lekulmasas sadalījuma līknes:

1
—

skaitliskā; 2 —
masas.

1. 12. 2. Polimēru vidējās molekulmasas noteikšana

Visas praktiski izmantojamās polimēru vidējās molekulmasas no-

teikšanas metodes pamatojas uz atskaldītu polimēru šķīdumu atse-

višķu īpašību pētījumiem. Parasti eksperimentāli nosakāmo šķīduma
parametru atrod vairākām polimēra koncentrācijām šķīdumā un

ekstrapolē šo parametru uz nulles koncentrāciju. Šāds paņēmiens
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ļauj maksimāli izvairīties no makromolekulu asociātu veidošanas

ietekmes uz iegūstamajiem rezultātiem._
Vidējās skaitliskās molekulmasas M

n noteikšanai, piemēram, iz-

manto osmotiskā spiediena lielumu л (sk. 1.11.2. paragrāfu). Tā

atkarība no polimēra koncentrācijas šķīdumā parādīta 1.97._ attēlā.

Bezgalīgi atšķaidītiem polimēru šķīdumiem (c->0) piemērojams
Vant Hofa likums (sk. arī'vienād. (1.54.)):

n=c'RT (1.60.)

kur с=— ; n=-=
—

;
V / Mn

c' — polimēra molārā koncentrācija;
V

— šķīduma tilpums;
m — polimēra masa tilpumā;
n —

makromolekulu skaits.

Izsakot c—-y
(polimēra masas koncentrācija šķīdumā) un ievie-

tojot izteiksmē (1.60.), iegūst

Um_* L*t (161.1
С Mn

No izteiksmēm (1.56.) un (1.60.) izriet, ka

M n

jļ . ■ ■
Tātad, ekstrapolejot eksperimentāli iegūto — atkarību no poli-

mēra šķīduma koncentrācijas līdz nulles koncentrācijai (sk.
1.97. att.), uz_ordinātu ass atšķeltā nogriežņa lielums ir apgriezti
proporcionāls Mn

vērtībai.

Vidējo molekulmasu M
w nosaka ar gaismas izkliedes metodi,

pieņemot, ka bezgalīgi atšķaidītos šķīdumos makromolekulas atro-

das izolētu kamolu veidā. Sie kamoli kļūst par gaismas izkliedes

centriem. Gaismas izkliedes raksturs atkarīgs no šo centru ģeomet-
riskiem izmēriem, bet tie savukārt — no molekulu lieluma.

Praksē bieži izmanto vienkāršu metodi, kas pamatojas uz atšķai-
dīta polimēra šķīduma viskozitātes palielināšanos, pieaugot makro-

molekulu lielumam.

Molekulmasas noteikšanai nav nepieciešams zināt viskozitātes

absolūtās vērtības. Pietiek ar īpatnējās viskozitātes lielumu t)IP.
Tas ir viskozitātes pieaugums, kas radies, ievadot kādā šķīdinātājā
polimēru, attiecināts pret tīra šķīdinātāja viskozitātes vērtību:

tlīp= - ■
Ло

kur г), т)о
— atbilstoši šķīduma un tīra šķīdinātāja viskozitātes vēr-

tības.
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1.97.att.Attiecībasπ/c—atka-

rībanopolimērakoncentrā-
cijas šķīdumāc.

1.98. att. Attiecības ηīp/c atka-

rība no polimēra koncentrā-
cijas šķīdumā c.

Atšķaidītu polimēra šķīdumu un šķīdinātāja viskozitātes vēr-

tības ir proporcionālas laikam, kas nepieciešams, lai noteikts dau-

dzums šķidruma izplūstu cauri kanālam (kapilāram) ar noteiktiem
izmēriem. Tāpēc izteiksmē viskozitāšu vērtību vietā ievieto atbilsto-

šās iztecēšanas laiku vērtības.

īpatnējās viskozitātes vērtības nosaka vairākām šķīduma kon-

centrācijām. legūtos datus atliek grafiski (1.98. att.) un iegūst sa-

karību

Ekstrapolējot iegūto sakarību līdz šķīduma nulles koncentrācijai,
iegūst tā saukto raksturīgo viskozitāti [tj]:

M-Hm(-5?) (1.62.)

Tās vērtību ar polimēra vidējo molekulmasu saista empīrisks vie-

nādojums (Marka—Huvinka—Кипа vienādojums)*

li\]=KMrf (1.63.)

kur К, а — konstantes, kas atkarīgas no konkrētas sistēmas poli-
mērs-škldinātājs īpašībām.

1.12.3. Polimēru molekulmasas sadalījuma noteikšana

Lai noteiktu polimēra molekulmasu sadalījumu, vispirms nepiecie-
šams polimēru sadalīt frakcijās un pēc tam noteikt frakciju vidējo
molekulmasu.

*
Jāatzīmē, ka viskozimetriski nosaka vidējās molekulmasas lielumu Я

п
, kas nav

vienāds nedz ar Mw, nedz ar M„. Tāpēc to sauc par vidējo viskozimetrisko mo-

lekulmasu.
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Frakcionēšana pamatojas uz polimēra šķīdības samazināšanos,

pieaugot tā molekulu lielumam. 1.99. attēlā parādītas fāzu diagram-

mas polimērhomologu rindai vienā un tai pašā šķīdinātājā.

Polimērhomologi ar lielāku molekulmasu pāriet šķīdumā aug-

stākā temperatūrā. Fāzu diagrammas raksturs ir atkarīgs no šķī-
dinātāja kvalitātes. Šķīdinātāja šķīdināšanas spējas (sk. 1.11.2. pa-

ragrāfu) samazināšanās jākompensē ar temperatūras palielināšanu

(pieaug sistēmas augšējā kritiskā temperatūra).
Frakcionējot pēc molekulmasas, izmanto gan temperatūras

maiņu, gan šķīdinātāja kvalitātes maiņu. Otrajā gadījumā parasti
lieto nevis atsevišķus individuālus šķīdinātājus, bet gan laba un

vāja šķīdinātāja maisījumu dažādās attiecībās.

Frakcionēšanas būtības shematisks attēlojums dots 1.100. attēlā,
kurā parādīta augšējās kritiskās temperatūras atkarība no vāja un

laba šķīdinātāja tilpuma attiecības maisījumā у (bināra šķīdinātāja
kvalitāte samazinās, pieaugot y vērtībai).

Frakcionēšanu iespējams veikt, izmantojot polimēra šķīdumu.

Šajā nolūkā jānodrošina tāda šķīduma temperatūra un binārā šķī-
dinātāja у vērtība, lai visas makromolekulas atrastos šķīdumā. Šā-

dam stāvoklim atbilst punkts А (1.100. att.). Kad tas panākts, pa-

kāpeniski maina apstākļus tā, lai notiktu šķīduma sadalīšanās divās

fāzēs. Fāze, kurā polimēra koncentrācija ir lielāka (punkti Bu 82,B2,

1.95. att.), parasti ir arī blīvāka. Tāpēc tā atdalās no šķīduma no-

gulsnējoties.
Samazinot temperatūru (nemainot šķīdinātāju, V

=const). no-

gulsnēs pāriet sākumā vislielākās makromolekulas, tad pakāpeniski
aizvien mazākas un mazākas (taisne AA', 1.100. att.). To pašu

iespējams panākt, nemainot temperatūru, bet pievienojot polimēra
šķīdumam vāju šķīdinātāju — izgulsnētāju (v palielinās, taisne

AA").

1.99. att. Sistēmas šķidinā-
tājs-polimērs līdzsvara stā-

vokļa diagrammas polimēr-

homologiem ar atšķirīgu mo-

lekulmasu.

1.100. att. Augšējās kritiskās temperatūras

Tкr atkarība no vāja un laba šķīdinātāja til-

puma attiecības у binārā maisījumā polimēr-
homologiem ar atšķirīgu molekulmasu.
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Nogulsnēs pārgājušās frakcijas periodiski savāc.

Frakcionēšanai var izmantot ari neizšķīdušu polimēru. Sajā no-

lūkā to sākumā apstrādā ar tādas kvalitātes šķīdinātāju tādā tem-

peratūrā, lai nenotiktu polimēra šķīšana visā molekulmasas diapa-
zonā. Šādam stāvoklim atbilst punkts В (1.100. att.).

Pakāpeniski palielinot šķīdinātāja temperatūru (taisne BB') vai:

pievienojot vājam šķīdinātājam labu (y vērtība samazinās, taisne

BB"), no polimēra ekstrahējas un pāriet šķīdumā makromolekulas

to lieluma pieaugšanas secībā.
Lai garantētu augstu ekstrakcijas efektivitāti, polimēram jābūt

plānā slānī ((5... 10) ■ 10—6 m). To panāk, iepriekš pārklājot ar po-

limēra šķīdumu plānas metāla folijas vai graudainus materiālus, tā

sauktos «nesējus» (stikla lodītes, smiltis v. tml.), un šķīdinātāju
vēlāk iztvaicējot.

Par ļoti efektīvu polimēru frakcionēšanas principu uzskatāma

hromatogrāfiskā metode. Nesēju, uz kura virsmas plānā slānī uz-

klāts polimērs, ievieto kolonnā. Cauri kolonnai laiž bināru šķīdi-

nātāju ar pakāpeniski pieaugošu šķīdināšanas spēju (y samazinās).
Kolonnas apakšdaļā savāc šķīdumā pārgājušās polimēra frakcijas
molekulmasu pieaugšanas secībā.

Pēdējos gados polimēru frakcionēšanai plaši izmanto gela-caur-
laidlbas hromatogrāfiju. Tās pamatā polimēra šķīdumā atrodošos

makromolekulu spēja difundēt telpiskas struktūras uzbriedušā poli-
mēra (vai cita gela) iekšējās porās tikai tad, ja šo poru izmēri at-

bilst makromolekulu kamolu izmēriem.

Frakcionēšanas kolonnu piepilda ar granulēta gela daļiņām1
(stirola un divinilbenzola kopolimēri, silikagels v. c.) un laiž tai

cauri polimēra šķīdumu. Lielākās makromolekulas, kuras nespēj
iekļūt gela porās, kopā ar šķīdinātāju brīvi izplūst nokolonnas. Ma-

zākās makromolekulas iespiežas porās un var tikt vēlāk ekstrahētas

no tām ar atbilstošu šķīdinātāju. Tas nozīmē, ka kolonnas lejas
daļā iespējams savākt poli-
mēra frakcijas molekulmasu

samazināšanās secībā. Lai

palielinātu sadalīšanas efek-

tivitāti, izmanto kolonnu sis-

tēmas, kurās iepildīti geli ar

dažādiem poru izmēriem.

Kad vienā vai otrā veidā

iegūtas polimēra frakcijas,
nosaka polimēra masu un vi-

dējo molekulmasu katrā frak-
cijā. Izmantojot iegūtos da-

tus, konstruē integrālo mo-

lekulmasas sadalījuma līkni,

kas ir frakciju integrālās ma-

sas daļas / atkarība no šo

frakciju vidējās molekulma-

sas (1.101. att.). / lielumu

1.101. att. Polimēra integrālā molekulmasas.

sadalījuma līkne.
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n-tajai frakcijai aprēķina, izmantojot izteiksmi

n-l

1 mn , V mi
/1 ал ч

Jn =-X +Zj 0-64.

kur m
n

— n-tās frakcijas masa;

mi — visu iepriekšējo frakciju (i<n) masa;

m0— visu frakciju masa.

Integrālo molekulmasas sadalījuma līkni diferencējot, iegūst
■diferenciālo sadalījuma līkni (sk. 1.96. att.).

1. 13. POLIMĒRU PLASTIFIKĀCIJA

Plastifikācija ir īpašu mazmolekulāru vielu — plastifikatoru — ieva-

dīšana polimērā, lai izmainītu atsevišķas īpašības, kas saistītas ar

palielinātu starpmolekulāro iedarbību starp polimēra makromole-

kulām.

Plastifikāciju kā polimēru īpašību modificēšanas metodi lieto

gadījumos, ja nepieciešams samazināt tā pārejas temperatūras (stik-
lošanās temperatūru, — lai nodrošinātu polimēra elastību zemā tem-

peratūrā, tecēšanas temperatūru, —
lai atvieglotu polimēra pārstrā-

des procesu v. tml.), samazināt polimēra kausējuma viskozitāti,
palielināt polimēra elastību v. c. So paņēmienu izmanto plēvju,
elastīgu profilētu izstrādājumu, lokanu cauruļu, mākslīgo ādu, po-

limēru pārklājumu un citu izstrādājumu iegūšanai.

1. 13. 1. Plastifikācijas būtība

Mazmolekulāru vielu
— plastifikatoru molekulas, tāpat kā šķīdinā-

tāja molekulas (sk. 1.11.2. paragrāfu), difūzijas procesā aizpilda

telpu starp makromolekulām. Tas vispirms saistīts ar makromole-

kulu segmentu attālināšanos citam no cita (uzbriešana). Solvatējot
makromolekulas, plastifikators pakāpeniski sagrauj starpmolekulā-
rās saites starp tām. Abu šo efektu rezultātā samazinās summārā

starpmolekulāro saišu enerģija starp makromolekulām.

Aizpildot brīvo tilpumu, plastifikatora molekulas ierobežo mak-

romolekulu segmentu iespējamo konformāciju klāstu, vienlaikus at-

vieglojot makromolekulu savstarpējo pārvietošanos, t. i., tecēšanu.

Lai mazmolekulāru vielu varētu izmantot par efektīvu plastifi-
katoru, tai jāatbilst vairākām prasībām. Svarīgākā no tām — plas-
tifikatoram labi jāškist polimērā plašā temperatūras un koncentrā-

cijas diapazonā. Plastifikatora šķīdināšanas spēju novērtē tāpat kā

jebkura šķīdinātāja šķīdināšanas spēju (sk. 1.11.2. paragrāfu).
Ja plastifikators ir labs šķīdinātājs, tā molekulas spēj difundēt

visdažādākajos polimēra virsmolekulārajos veidojumos, pakāpeniski
izjaucot polimēra struktūru visā tā tilpumā. Savukārt, ja plastifi-
kators ir vājš šķīdinātājs, tā molekulas iespiežas tikai mazāk sa-
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kārtotajā polimēra struktūras daļa, parejo atstājot neskartu (struk-
tūrplastifikācija). Plastifikācijas efekts abos gadījumos ir atšķirīgs
(sk. 119. lpp.).

Plastifikatoram jabut negaistošam — ar zemu parciālo tvaika

spiedienu pt un augstu viršanas temperatūru. Plastifikatoram jāat-
bilst arī dažām īpašām prasībām — jābūt bezkrāsainam, bez sma-

kas, ķīmiski izturīgam v. c.

Par plastifikatoriem izmanto daudzas vielas. Parasti tie ir sa-

vienojumi, kas satur polārās funkcionālās grupas, jo tiek izmantoti

galvenokārt polāras grupas saturošu polimēru plastificēšanai. Vis-

plašāk izmanto aromātisko dikarbonskābju (piemēram, ftalskābe)
un alifātisko dikarbonskābju (adipīnskābe, sebacīnskābe) esterus,
glikolu un monokarbonskābju esterus, fosforskābes esterus, mazmo-

lekulārus poliesterus un epoksīdu grupas saturošus savienojumus.

1. 13. 2. Plastifikatora ietekme uz polimēru īpašībām

Viens no pamatmērķiem, kura sasniegšanai plastifikatorus izmanto,

ir stiklošanās un tecēšanas temperatūru samazināšana. Plastifika-
tora koncentrācijai c

pi palielinoties, T
s parasti samazinās straujāk

nekā Ttec- Tā rezultātā polimēra superelastības temperatūras inter-

vāls Д7Ле =7Лес —T
s palielinās. cp\

vērtībai tālāk palielinoties, AT sa-

mazinās, līdz tiek sasniegts stāvoklis, kurā Ttec =T
s (plastificētais

materiāls pilnīgi zaudējis superelastīgās īpašības) (1.102. att.).
Dažādu plastifikatoru efektivitāti salīdzina pēc tā, kādu stikloša-

nās temperatūras samazinājumu (vai ari cita parametra maiņu vē-

lamā virzienā) iespējams sasniegt, ievadot vienādu tilpuma daļu
plastifikatora. Jo lielākas ir šīs izmaiņas, jo efektīvāks plastifikators.

Sajā ziņā interesanti salīdzināt parasto plastifikatoru un struk-

tūrplastifikatoru ietekmi. Pirmie izraisa monotonu 7Л samazināša-

nos plašā c
pi diapazonā (1.103. att.), bet otrie nodrošina strauju T

s

1.102. att. Plastificēta polimēra termomehānis-

kās līknes (а) dažādām plastifikatora koncen-

trācijām cpl polimērā. Pārejas temperatūru at-

karība no cPl vērtības (b).

1.103. att. Stiklošanās

temperatūras T
s

atka-

rība no plastifikatora
koncentrācijas cpl:

/ — parastais plastifika-
tors; 2 — struktūrplasti-
fikators.



krišanos jau ar nelielu plastifikatora saturu polimērā. Tālāka c
pi pa-

lielināšana vairs 7"
s praktiski nesamazina. Kā redzams, struktūrplas-

tifikatoru efektivitāte ir lielāka mazu c
pi apgabalā, bet mazāka —

lielu cpi apgabalā.
Palielinoties plastifikatora koncentrācijai, pieaug polimēra spēja

deformēties, samazinās elastības modulis, samazinās kausējuma vis-

kozitāte utt. Tomēr vienlaikus ar šīm izmaiņām, kuras konkrētiem

materiāliem var uzskatīt par pozitīvām un kuru sasniegšanai plas-
tifikatoru arī ievada, plastifikācija saistīta ar daudzu svarīgu poli-
mēra īpašību pasliktināšanos. Samazinās polimēra mehāniskā stip-
rība, pazeminās dielektriskie rādītāji, pieaug gāzu un tvaiku caur-

laidība, palielinās trausluma temperatūra. Tāpēc polimērā ievada
tādu optimālu plastifikatora daudzumu, kas ļauj sasniegt nepiecie-
šamo plastificēšanas efektu un vienlaikus nodrošina pārējo īpašību
rādītāju pieļaujamo līmeni.
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2. NODAĻA

POLIMERIZĀCIJA

2. 1. POLIMĒRU IEGŪŠANAS METOŽU RAKSTUROJUMS

Polimēru iegūšanas metodes lietderīgi iedalīt divās grupās.
Pirmo

— svarīgāko no tām veido sintēzes procesi, kuros lielmo-

lekulāros savienojumus iegūst no monomēriem. Visas daudzveidī-

gās šī tipa reakcijas, kas reakcijas mehānisma ziņā atšķiras, iespē-
jams sadalīt polimerizācijas un polikondensācijas reakcijās.

Vēl nesen par galveno atšķirību starp šiem procesiem uzskatīja
reakciju stehiomelriju. Uz polimerizācijas procesiem attiecināja
reakcijas, kurās polimērs ir vienīgais produkts. Pie polikondensāci-
jas procesiem pieskaitīja reakcijas, kurās kopā ar polimēru rodas-
arī mazmolekulāri produkti (ūdens, amonjaks, hlorūdeņradis v. c).

Tagad uzskata par pareizāku šo divu procesu principiālo atšķi-
rību pamatā likt nevis reakcijas produktu sastāvu, bet gan procesa
mehānismu un kinētiku. Tādējādi polimerizācijas procesi ir īpašs
ķēdes reakciju veids, kurās monomēru molekulas cita aiz citas pie-
saistās augošajam aktīvajam centram (ari ar mazmolekulāra savie-

nojuma izdalīšanos). Polikondensācija turpretī ir blmolekulāru ki-

nētiski savstarpēji nesaistītu reakciju kopa. Mazmolekulāri savieno-

jumi šajās reakcijās var arī neizdalīties.

Otrajā polimēru iegūšanas grupā ietilpst gatavu lielmolekulāru

savienojumu (sintētisku un dabas polimēru) ķīmiskās modificēša-
nas reakcijas. Pie tām pieder poltmēranaloģiskās reakcijas, kurās
mainās vienīgi makromolekulu funkcionālo grupu ķīmiskā uzbūve,
kā arī makromoleķulārās reakcijas, kuru rezultātā mainās makro-

molekulu lielums un skeleta forma.

Organiskie un elementorganiskie dabas polimēri (sk. 1.1.1. pa-

ragrāfu) veidojas sarežģītos biosintēzes procesos dzīvo organismu
šūnās.

Neorganiskie dabas polimēri rodas Zemes garozā norisošo ģeoķī-
misko procesu rezultātā.

2. 2. POLIMERIZĀCIJAS PROCESA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Pollmerizācija ir lielmolekulāru savienojumu sintēzes process, kurā

makromolekulas veidojas, monomēru molekulām piesaistoties augo-

šajam aktīvajam centram cits citam sekojošu pievienošanās aktu

rezultātā.
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Polimerizācijas sākuma un beigu produktu bilanci raksturo

shēma

.nA-> (—A—)„

monomērs polimērs

Spēja polimerizēties piemīt divām svarīgākajām savienojumu

grupām. Pie pirmās pieder savienojumi ar divkāršajam un trīskār-

šajām saitēm:

v- ■ /
C= C

—
alkēni (olefīni) un to atvasinājumi, alkadieni un to

/ \ atvasinājumi

—C=C alkīni un to atvasinājumi

—CH — aldehīdi

II
О

—C=N
—

nitrili v. c.

So monomēru polimerizācija saistīta ar divkāršo un trīskāršo

saišu «atvēršanos» saskaņā ar shēmu:

лА=В-»[—А— B—] n

Otrajā grupā ietilpst nestabili cikliskie savienojumi:

'\A X | V ļ
0

cikliskie ēter, lakton, loktām, ц. с

Sī tipa monomēru polimerizācija notiek, «atveroties» ciklam sa-

skaņā ar shēmu:

лА—Вг*-{—А—В—С—]„

С

Atšķirībā no nepiesātināto monomēru polimerizācijas ciklu poli-
merizācijā notiek vienīgi saišu secības maiņa. Saišu daba polimērā
paliek tā pati, kas cikliskajā monomērā.

Visu šo procesu rezultātā nekādi reakcijas blakusprodukti neiz-

dalās, bet elementārvienības elementārsastāvs atbilst monomēra ele-

mentārsastāvam, piemēram:

лСН
2 [—CH2

—CH—]n

ii ii
nCH2=CH [—CH2

—
о—CH

2—]„
\ /

о
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Pie polimerizācijas pieskaitāmi arī daži reakciju veidi, kuru re-

zultātā reizē ar polimēru rodas arī mazmolekulāri blakusprodukti.
•Kā piemēru var minēt diazosavienojumu polimerizāciju, kuras re-

zultātā rodas polialkilidēni:
c 0

nCH—N [—CH—]„ +nN 2

I I
R R

Elementārvienības un monomēra ķīmiskais sastāvs šajos gadīju-
mos ir atšķirīgs.

Polimerizācijas process ir īpašs ķēdes reakciju veids, kurās ak-

tīvais centrs saglabājas visā kinētiskās ķēdes augšanas laikā. Tā-

pat kā jebkurš ķēdes process, polimerizācija ietver sevī visas trīs

elementārstadijas.
Process sākas ar polimerizācijas ķēdes iniciēšanu, kurā daļa

monomēra molekulu (A) kļūst par sākotnējiem aktīvajiem centriem

(A*), kas spējīgi pievienot sev citas monomēra molekulas:

A+ A*

Nākamā stadija ir ķēdes augšana. Tā sastāv no stereotipiskiem
monomēra pievienošanās aktiem, kas seko cits citam:

A* +A-^A-A*

AA* +A-^A-A-A*

A- (A)„-A* + (A)„ +1
-A*

Sīs stadijas laikā sākotnējais centrs A*. pievienojot sev mono-

mēra molekulas, pārtop par aktīvo makrocentru А—(A) m—A*, kura

lielums nemitīgi pieaug. Ķēdes augšanas process noris ar milzīgu
ātrumu. Polimēra virknes dažās sekundēs sasniedz ļoti lielu poli-

merizācijas pakāpi. Atsevišķus monomēra pievienošanās starppro-
duktus no reakcijas sfēras izdalīt nav iespējams.

Aktīvā makrocentra augšana izbeidzas ķēdes apraušanās rezul-

tātā. Tā notiek, aktīvajam centram reaģējot ar kādu citu aktīvo

centru vai ar reakcijas sfērā atrodošos blakusvielu (B), kā arī mo-

nomolekulāras pārgrupēšanās rezultātā.

А-(А) Ж -А*+*А-(А) У
-А

A- (A)*-A* +B ■ Neaktīvi produkti

A-(A)*-A*

5o reakciju rezultātā aktīvie centri izzūd.

Parasti minētajām stadijām pievienojas vēl ķēdes pārneses pro-

cess, kurā aktīvais centrs no augošās makroķēdes pariet uz kadu

citu daļiņu Z (molekulu, makromolekulu, makrocentru). Та kļūst

par jaunuķēdes augšanas centru:

A- (A) x
-A' +Z-vA- (A) x -A+Z*

Z*+A->ZA* utt.
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Ķēdes apraušanās un pārneses procesos ar noteiktu varbūtību

•spēj piedalīties jebkura lieluma aktīvais centrs. Tāpēc sintezētā po-

limēra polimerizācijas pakāpe ir statistisks lielums (sk. 1.12.1. pa-

ragrāfu).

Aktīvo centru daba var būt dažāda.

Radikāļu pollmerlzācljā kā aktīvie centri darbojas brīvie radi-

kāļi — elektroneitrālas atomu grupas, kurām ir brīvās valences,
t. i., nesapāroti elektroni ārējās (valences) elektronu čaulās. Ķēdes

augšanas akts šajā gadījumā ir homolītiska reakcija.
Jonu polimerizācijas procesos aktīvie centri ir joni — lādētas

atomu grupas ar elektronu iztrūkumu vai pārākumu. Ķēdes augša-
nas akts ir heterolliiska reakcija.

Pazīstama arī polimerizācija, kurā kā aktīvie centri darbojas
atomu grupas, kurām vienlaikus piemīt gan radikāļu, gan jonu īpa-

šības.

2. 3. RADIKĀĻU POLIMERIZĀCIJA

2. 3. 1.Radikāļu polimerizācijas iniciešana

-Sākotnējie brīvie radikāļi spēj veidoties, ja iedarbojas tieši uz mo-

nomēru — to silda (termiskā iniciēšana), apstaro ar ultravioleto

starojumu (fotoķīmiskā iniciēšana) vai ari apstaro ar kādu no jo-
nizējošajiem starojumiem — ar cc, В vai v starojumu, ātrajiem elek-

troniem v. c. (radiācijas iniciēšana).
Monomēra (A) molekula, absorbējot enerģiju, pāriet ierosinātā

stāvoklī (A*t), no kura savukārt veidojas brīvais radikālis (A-):

A->-A* f -kA-

Piemēram, fotoķīmiski ierosināta aizvietota alkēna molekula var

veidot biradikāli:

,CH2==CH*t CH2—CH

iк: / ; -

vai arī notiek tas homolītiska sabrukšana:

£H2=CH*t-»R.+CH2=CH

I \

R H-+CH=CH

I
R

Termiskās iniciēšanas aktivācijas enerģija £
akt atrodas inter-

vālā 80... 120 kJ/mol (20... 30 kcal/mol). Tāpēc tās ātrums jū-
tami pieaug ar temperatūras palielināšanos.

Fotoķīmiskās iniciēšanas un radiācijas iniciēšanas procesos
£akt vērtība ir atbilstoši 15... 30 kJ/mol un ~0 kJ/mol. Iniciēša-
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nas ātrums proporcionāls kvadrātsaknei no starojuma intensitātes

un mazo £akt vērtību dēļ praktiski nav atkarīgs no temperatūras.
Lietojot šos iniciēšanas veidus, temperatūras paaugstināšana iz-

raisa ķēdes augšanas ātruma palielināšanos, bet tā rezultātā pieaug
polimēra molekulu lielums.

Temperatūras vai starojuma intensitātes palielināšana parasti
izraisa arī dažādu blakusreakciju (destrukcijas, ķēdes pārneses,
oksidēšanās v. c.) paātrināšanos.

Samērā nelielās iniciēšanas efektivitātes (termiskā iniciēšana)
un blakusreakciju dēļ monomēra tiešu iniciēšanu praksē lieto maz.

Ļoti lielu brīvo radikāļu ģenerēšanas efektivitāti, līdz minimu-

mam samazinot nevēlamo blakusreakciju īpatsvaru, iespējams pa-

nākt, ievadot reakcijas sfērā īpašas vielas — iniciatorus. Par ini-

ciatoriem izmanto labilas saites saturošus savienojumus, kas

paaugstinātā temperatūrā vai apstarojot viegli sadalās brīvajos radi-

kāļos. 2.1. tabulā sakopoti svarīgāko savienojumu tipi, kurus

2.1. tabula

Svarīgākie radikāļu polimerizācijas iniciatoru tipi

Saite.
kas

trūkst

Savienojuma tips Sadalīšanās produkti
Sadalīšanās
temperatūra

(°C)

Diacilperoksīdi
О О

II II
R—С—О—О—С—R

О

II

2R—С—О - -*-2R-+2C0 2 50... 100

Dialkilperoksidi
R—О—О—R 2RO- 100...200

Hidroperoksīdi
R_0-0—H RO-+HO- 80... 150

o-o

Peroksiskābes

О

II

R—С—О—ОН НО •+R—С—О• ->-R•+С0 2

II

О

50... 100

Persulfati

S
2
0

8
2 - 2S04--

50... 70

N—N

Triazeni

R'NH—N =NR R'NH+N2+R- 50... 120

Tetrazēni

R'R"N—N =N—NR"R' 2R'R"N-+N2 80...150

Azosavienojumi
R'—N=N—R" R'-+R"-+N2

50...400C—N

s-s

Disulfīdi

—C—S—S—C—

il II
s s

2—С—S ■
II

S

80...150
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2.1. att. Dažu iniciatoru pussadalīšanas
laika Tl/2 atkarība no temperatūras:
/ — di-ferc-butilperoksīds; 2 — (erc-butilper-
benzoāts; 3 — benzoilperoksīds; 4 — azoizo-

svicstskābes dinitrils.

izmanto par radikāļu polimeri-
zācijas iniciatoriem. Visi tie sa-

tur labilas saites: O—O, N—N,
C—N, N—S, O—N, S—S v. c.

Prakse par iniciatoriem vis-

biežāk izmanto peroksīdu un

hidroperoksīdu klases savieno-

jumus (benzoilperoksīdu un tā

atvasinājumus, ūdeņraža perok-
sīdu, izopropilbenzola hidroper-
oksīdu v. c), ņemot tos

0,1 ... 1% no monomēra masas.

Iniciēšanas procesa primārā
reakcija ir iniciatora molekulas

šķelšanās, veidojot brīvos radi-

kāļus:

Rm-Rm-»-2Rin-

kuri uzsāk ķēdes augšanu, pievienojot monomēra A molekulas:

Rin -+A-^RinA-

RlnA•+А->- RlnA—А • utt.

Kā redzams, radikāļi Rin- ietilpst makroķēžu sastāvā un procesa

gaitā izlietojas (nereģenerējas).
Parasti iniciatora termiskā vai fotoķīmiskā sadalīšanās ir lē-

nākā reakcija, kas nosaka iniciēšanas procesa ātrumu. Sadalīšanās
ātrums atkarīgs no iniciatora molekulas uzbūves, vides, kurā sada-

līšanās notiek (monomēra, šķīdinātāja daba), iniciatora koncentrā-

cijas un it sevišķi no temperatūras.
Dažu praksē visvairāk izmantojamo iniciatoru pussadalīšanās

laika Tl/2* atkarība no temperatūras dota 2.1. attēlā. Tātad, mainot

temperatūru, iespējams ļoti efektīvi regulēt iniciatora sadalīšanos.
Peroksīdu tipa iniciatoru sadalīšanos paātrina arī, veidojot sis-

tēmas: hidroperoksīds (ROOH)-mainīgas valences metāla savieno-

jums (M.en+ )-reducēiājs (HB). Iniciēšana notiek saskaņā ar šādu

shēmu:

ROOH+ Me"+-> RO • +Ме("+Ч++HO-

Mc<n+4++ HB -> Me"++ H+ +B-

Ja reakcija noris ūdens vidē (polimerizācija emulsijā, sk. 2.6.3. pa-

ragrāfu), izmanto sistēmas: ūdeņraža peroksīds (HOOH)- Fe, Gu,
Со un citu metālu sāls. Reakcija notiek saskaņā ar shēmu:

HOOH+Fe2 + -* НО• +Fe3++ HO~

levadot sistēmā reducētāju (askorbīnskābe, dioksimaleīnskābe),
oksidētais metāla jons tiek reducēts un atkal piedalās iniciēšanas

*
Tl/2 ir laiks, kas nepieciešams, lai termiski sadalītos puse vielas masas.
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reakcijā. Sādā veidā iespējams iztikt ar visai nelieliem (10_3% no

monomēra masas) metāla sāju daudzumiem.

Vispārīgā gadījumā iniciatora sadalīšanās procesu iespējams at-

tēlot ar šādu vienkāršotu shēmu:

*,
n
-R,n^[2R,J

šūna 2R., n

Iniciatora molekulai sadaloties šķidrajā fāzē (I), brīvie radikāļi
noteiktu laiku (aptuveni 10~9 s) atrodas pārējo kondensētās fāzes

molekulu ciešā «ielenkumā» — tā sauktajā šūnā un tikai tad difū-

zijas rezultātā atstāj šūnu (II). Atrodoties šūnā, radikāļu R- sav-

starpējo sadursmju skaits pārsniedz 104 reizes. Sai laikā mazāk

nekā puse brīvo radikāļu spēj reaģēt savā starpā, rekombinējoties

(III) vai arī veidojot neaktīvus produktus (IV)*. Tas nozīmē, ka

tikai daļa brīvo radikāļu, atstājot šūnu, var uzsākt ķēdes augšanu.
Iniciatora efektivitātes novērtēšanai izmanto konstanti /. Iniciēša-

nas ātrums tādā gadījumā izsakāms šādi:

o>in=2/7(sadCin

kur Ksad — iniciatora sadalīšanās ātruma konstante

(tfsad=— , sk. 2.1. att.) ;
X

Tl/2 I

Сщ — iniciatora koncentrācija.

Tādējādi jebkuru iniciatoru raksturo tā iniciēšanas efektivitāte,
kas rāda, kāda daļa brīvo radikāļu spēj uzsākt ķēdes augšanu. Tā

atkarīga no monomēra un iniciatora dabas, iniciatora koncentrāci-

jas, vides un temperatūras.

2. 3. 2. Ķēdes augšana

Ķēdes augšanas termodinamisko iespējamību nosaka reakcijas sis-

tēmas izobāri-izotermiskā potenciāla izmaiņa AG:

AG =AH-TAS (2.1.)

kur АН
— sistēmas entalpijas maiņa;

AS — entropijas maiņa;
T — absolūtā temperatūra.

* Sūnas efektam ir liela nozīme daudzos procesos, kuros piedalās brīvie radikāļi.

Pie šādiem procesiem pieder, piemēram, polimēru destrukcija (sk. 4.2.2. para-

grāfu), šķērssaišu veidošanās reakcijas (sk. 4.2.1. paragrāfu) v. tml. Jo lielāka

sistēmas viskozitāte, jo vairāk traucēta brīvo radikāļu difūzija un jo izteiktāks

šūnas efekts.
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Polimerizācijas process iespējams, ja AG<O.

Nepiesātināto ogļūdeņražu polimerizācija parasti notiek ar sil-
tuma AQ izdalīšanos. Tā kā A#=— AQ, Atf<o. Katrā etilēna pie-
vienošanās aktā pārtrūkst viena C= C saite (tās disociācijas ener-

ģija ir 601,7 kJ/mol, 143,5 kcal/mol); tās vietā rodas divas С
—

С

saites (disociācijas enerģija — 348 kJ/mol, 83 kcal/mol). Tātad

polimerizācijas siltumefekts ir šāds:

AQ=2-348-601,7=94,3 kJ/mol (22,5 kcal/mol)
Saišu C= C (monomērs) un С—С (polimērs) enerģijas vērtība

atkarīga no aizvietotāju ķīmiskās dabas, skaita un izvietojuma. Tā-

pēc dažādu vinilmonomēru АН vērtības atšķiras (2.2. tab.).

2.2. tabula

Dažu vinilmonomēru polimerizācijas procesa

termodinamisko parametru vērtības

• Indekss ° nozīmē, ka atbilstošās vērtības noteiktas standarttemperatūrai 298 К
(25 °C).

Monomērs
-дя°*

(kJ/mol)

-AS°

(J/(mol ■ К))
-ДОв

(kJ/mol)

Т
тоЪ

(К)

Etilēns

СН2=СН
2 56,6 624106,9 174 •

Propilēns
СН=СН

2

I
СНз

84,2 43,3 510

Stirols

СН=СН
2

I
70,0 104,8 38,5 070

СбН5

Metilmetakrilāts

СНз

I
сн=сн 2

I
58,2 117,4 20,1 470

С—О—СНз

II

Izobutilens

СНз

I
54,1 120,7 18,0 418

с=сн 2

I
СНз

:-mctilstirols

:н
3 35,4 101 4,2 310

:=сн
2

:6 н5
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Polimerizācijas process saistīts ar entropijas samazināšanos

(sistēma zaudē molekulu rotācijas un virzes kustības spēju) —

AS<O (sk. 2.2. tab.). Tas nozīmē, ka, paaugstinoties temperatūrai,
AG vērtība palielinās. Noteiktā temperatūrā AG kļūst vienāds ar

nulli. Sī temperatūra ir polimerizācijas robežtemperatura (Ттоъ),

par kuru augstākā temperatūrā lielmolekulāra savienojuma veido-

šanās nav iespējama (sk. 2.2. tab.). Par 7
rob augstākā temperatūrā

termodinamiski izdevīgāks ir polimerizācijai apgriezts process
—

depollmerlzāclja (sk. 4.2.2. paragrāfu).

Pamatojoties uz ķēdes augšanas procesa shēmu:

RA- +A^R—А—A-

RAA- +A-»RAAA-

R(A) x
A. +A-vR(A) x+I

-A- utt.

šī procesa ātrumu nosaka vienlaikus augošā makroradlkāļa
R (A) x

—A- un monomēra A aktivitāte.

Monomēra aktivitāte pieaug, palielinoties vinilatvasinājumu du-

bultsaites polarizācijas pakāpei, kas sekmē я saišu trūkšanu poli-

merizācijas procesā. Sevišķi efektīvi monomēra aktivitāti palielina
elektrofili aizvietotāji.

Palielinoties aizvietotāju izmēriem, pieaug sfēriskie šķēršļi, kas
traucē monomēru molekulu savstarpējo tuvošanos. Ja monomērs

satur tikai vienu aizvietotāju, tas nezaudē spēju polimerizēties (pat
tad, ja aizvietotāji ļoti lieli), tomēr tā aktivitāte samazinās, palieli-
noties aizvietotāja izmēriem.

Divi pēc izmēriem nelieli aizvietotāji (halogēna atomi, metil-

grupa v. c.) neizraisa jūtamu sfērisko šķēršļu palielināšanos. Divi

aizvietotāji, no kuriem viens ir liels, ekranē dubultsaiti un padara
polimerizāciju neiespējamu (sk. 2.3. tab.).

Monomēra uzbūve nosaka ne tikai tā tieksmi pievienoties augo-

šajam radikālim, bet arī paša makroradikāļa aktivitāti.

Visbiežāk aktīvas polāras monomēra molekulas veido neaktīvus

makroradikāļus, jo tā nesapārotais elektrons delokalizējas, stājoties
mijiedarbībā ar pievienojušās monomēra molekulas saitēm. Piemē-

ram, mazaktīvs monomērs vinilacetāts veido aktīvu brīvo radikāli:

~CH2—CH

I
О—C—CH3

II

о

turpretī aktīvs monomērs stirols veido neaktīvu radikāli:

~CH2-ČH)

й



2.3. tabula

Vinilmonomēru polimerizācijas spējas atkarība no aizvietotāju skaita un izmēriem

Ķēdes augšanas ātrumu vairumā gadījumu nosaka radikāļa
aktivitāte. Та nosaka arī monomēra pievienošanās veidu (sk.
1.2.2. paragrāfu). Monomēriem, kuri satur aizvietotājus ar elektron-

akceptoram īpašībām, no iespējamiem pievienošanās veidiem ar vis-

lielāko varbūtību realizējas pievienošanās 1,2:

~сЧ-сн-сн-Сг^-сн
2--сн-сн

2-сн^

RR R R

jo tas saistīts ar stabilāka (mazāk aktīva) radikāļa veidošanos.
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Vinilmonomers Spēj polimerizēties Nespēj polimerizēties

eaizvietots CH
2
=CH

2

ienaizvietoti CH =CH2; CH
=CH2

I I
CH3 Cl

CH=CH2

6

vlnilpirēns

livaizvietoti CH
3

I
C=CH2

CH
3

Cl

\
C=CH2

/
Cl

Cl
I

C=CH2

6
cx-hlorstirols

6
l-l-difenlletllēns
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Ne priekšstati par monomēra aktivitāti, ne termodinamiskie po-

limerizācijas kritēriji viennozīmīgi nespēj raksturot ķēdes augšanas
procesa ātrumu.

Piemēram, etilēna molekula nav polāra un tātad veido aktīvu

radikāli. Etilēna polimerizācija saistīta ar lielu —AG vērtību

(56,6 kJ/mol, sk. 2.2. tab.). Tomēr prakse rāda, ka etilēna polimeri-
zācija pēc radikāļu mehānisma notiek ar grūtībām lielā spiedienā un

temperatūrā. Propilēna polimerizācija pēc radikāļu mehānisma

iespējama vienīgi spiedienā, kas pārsniedz vairākus tūkstošus atmo-

sfēru. Šādi procesa apstākļi ir tehnoloģiski nepieņemami. Izobuti-

lēns un augstākie olefīni pēc radikāļu mehānisma nespēj polimeri-
zēties, tos tāpat kā propilēnu polimerizē jonu polimerizācijas pro-

cesos (sk. 2.4. paragrāfu).
Tātad reizē ar termodinamiskajiem faktoriem polimerizācijas

procesu raksturo arī kinētiskie faktori, kurus nosaka reakcijas ap-

stākļi. тЩ
Pēc radikāļu mehānisma polimerizējas šādi svarīgākie nepiesā-

tinātie monomēri:

X

/

CH2=CH, CH2=с

kur X=H, halogēna atomi,

~C—ОН, -С—OR, ~CN, ~O—C—R v. c.

II II II
OO О

X'

/
CH2

= C

\
z

kur X'
— alkilaizvietotāji;

Z C-OH, ~C—OR, ~CN grupas.

II II
О О

X"

сн2
=А—сн=сн

2
*

kur X" — tas pats, kas X, plus alkilaizvietotāji.

* Polimerizējoties diēnu atvasinājumiem, viena monomēra molekulas nepiesātinātā
saite paliek makrovirknē:

nCH2 =CH—CH =CH2 [-CH2-CH =CH-CH2-] „
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2.3.3. Makroradikāļu augšanas izbeigšanās

Makroradikāļu augšana apstājas, ja aktīvais centrs tiek pārnests
uz kādu citu molekulu vai arī pilnīgi izzūd.

Ķēdes pārneses process. Sī procesa pamatā ir atoma (vai atomu

grupas) homolītiska atraušana no kādas neaktīvas molekulas. Re-

zultātā izveidojas jauns radikālis. Stājoties mijiedarbībā ar atrauto

grupu, augošais makroradikālis izzūd. Tas nozīmē, ka vecā kinē-

tiskā ķēde apraujas, bet tās vietā sākas jauna kinētiskā ķēde. Ak-

tīvo centru skaits ķēdes pārneses procesos nemainās.

Ķēdes pārnese var notikt uz monomēra molekulu vai uz makro-

molekulu, ja tās satur kustīgus atomus (ūdeņradi, halogēna
atomus) vai atomu grupas.

Ja reakcijā piedalās monomērs, rodas aktīvie centri ar nepiesā-
tinātām saitēm, kuri vairs nesatur iniciatora sadalīšanās atlikumu

Rin, piemēram:

г n . i 1
:R, n!—CH2-CH —CH2

-CHC=> + CH2
=CH——

R .x R R

—— R,n -fCH 2
—CH 4— CH 7-CH 2

* CH2=C'(=>
I2 I I
R Jx R R

ķēde apraujas ķēde uzsākas

CH2=C' * CH2
=CH —— ;^H

2
= C^CH

2
—ČHC=>

Il:ļ i I >

R R ; Rl R

Ķēdes pārnese uz makromolekulu (vai makroradikāli) var notikt

jebkurā tās vietā. Jaunizveidotajam makroradikālimaugot, veidojas

atzarojums*, piemēram:

Crb-CH-CHj-CHcO � R-CH 2 -CH-CH 2 -CH2
� R-C-O

II I II I
R R CH2 R R CH2

ķēde apraujas ķēde uzsākas

R-C- � CH2=CH —~ R-Č-CH
2

—СНСГО

I I 1 l
CH 2 R CH2

R

* Ja nepieciešams sintezēt lineārus polimērus, ķēdes pārnese uz makromolekulu

jāuzskata par nevēlamu reakciju.
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Ķēdes pārnese var notikt arī uz kādu citas vielas molekulu,
piemēram, uz šķīdinātāju vai arī īpaši ievadītu savienojumu, kas
satur kustīgus atomus (BX):

.1 I
~CH2 -CH-CH 2

— CHC=> * BX- CH2-CH-CH2-CHX + B't=>
I 1 I I
R

-

R R R

ķēde apraujas ķēde uzsākas

Jaunizveidotais radikālis B- uzsāk jaunu ķēdi; kā redzams no

shēmas, vecās ķēdes apraušanās un jaunās uzsākšanās aktu bie-

žumu iespējams mainīt, mainot savienojuma BX koncentrāciju. Līdz

ar to iespējams regulēt makrovirkņu vidējo garumu. Savienojumus,
kurus izmanto šiem mērķiem, sauc par regulatoriem. Parasti par re-

gulatoriem izmanto hloraizvietotus ogļūdeņražus (X =C1), merkap-
tānus (X =S) v. c. Regulatora koncentrācija nepārsniedz 2 ... 6%

no monomēra masas.

Ja vielas B'X molekulai ir tāda uzbūve, ka ķēdes pārneses pro-

cesā izveidojas neaktīvs radikālis B'-, kas nespēj uzsākt jaunu
ķēdi, tad polimerizācijas process izbeidzas:

А I
~сн2-сн-сн2-сн C=> * B'X-*^~CH 2-CH-CH 2-CHX * B'-
I I I 1 •
R R R R

ķēde apraujas ķēde nesākas

Šādas vielas izmanto par polimerizācijas Inhlbltoriem (fenola

atvasinājumi, amīni, merkaptāni).
Ja šie savienojumi reaģē tikai ar noteikta tipa radikāļiem, tos

izmanto polimerizācijas procesa palēnināšanai. Savukārt, ja tie spē-

jlgi iznīcināt visus radikāļus

(to skaitā arī primāros to tap-
šanas momentā), šos savie-

nojumus lieto pilnīgai poli-

merizācijas procesa nomāk-

šanai, monomērus uzglabā-

jot. Ja monomērā atrodas

šāds inhibitors, polimerizā-

cija iespējama tikai pēc tam,

kad tas pilnīgi izreaģējis. Tas

nozīmē, ka efektīvas Inhlbē-

šanas periods (2.2. att.) at-

karīgs no inhibitora koncen-

trācijas. Parasti inhibitorus

ievada no 0,1 līdz 1% no mo-

nomēra masas.

Jāuzsver, ka atsevišķos
reālos polimerizācijas proce-

2.2. att. Polimerizācijas ātruma atkarība no

laika t:

/ — monomērs nesatur piemaisījumus; 2 — mo-

nomērs satur piemaisījumus; 3 — monomērs sa-

tur uihibitoru.
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sos reakcijas vidē atrodas lielāks vai mazāks daudzums piemaisī-
jumu, kuri līdzīgi inhibitoriem var iznīcināt sākotnējos brīvos radi-

kāļus. Tāpēc polimerizācijas procesa sākumstadijā bieži vērojams
indukcijas (inhibēšanas) periods, kurš pieaug, palielinoties piemai-
sījumu koncentrācijai (2.2. att., līkne 2).

Ķēdes apraušanās. Ķēdes apraušanās reakcijas rezultātā

augošais makroradikālis izzūd. Jauni radikāļi šajās reakcijās ne-

veidojas.
Var notikt divu makroradikāļu savienošanās — rekombinācija,

nesapārotajiem elektroniem izveidojot kovalento saiti:

~CH2—CH—CH2—CH +CH—CH2—CH—CH2 ~->

I II I
R R R R

-> ~CH2—CH—CH2—CH—CH—CH 2—CH—CH2 ~

I II I
R R R R

Kinētiskā ķēde var aprauties, diviem makroradikāļiem reaģējot

pēc disproporcionēšanāsmehānisma, saskaņā ar shēmu

~CH2—CH—CH2—CH +CH—CH2—CH—CH2
~

I II I
R R R R

~CH
2
—CH—CH

2
—CH 2+CH= CH—CH—CH 2

~

I II I
R R R R

Rezultātā izveidojas divas makromolekulas, no kurām viena vir-

knes galā satur nepiesātinātas saites.

Ķēdes apraušanās procesā (it sevišķi rekombinācijā) var pie-
dalīties jebkuri radikāļi, ari iniciatoru un inhibitoru sadalīšanās

produkti.

2.3.4. Radikāļu polimerizācijas kinētika

Izmantojot apskatītas reakciju shēmas, iespējams uzrakstīt polime-

rizācijas procesa stadiju ātrumu izteiksmes:

win =Kin[l] (2.2.)

ш
арг

=/Сарг[lН 2
(2.3.)

<f
aug

=Kaug[A][R-] (2.4.)

kur win, ūy
apr,a>aug

— atbilstoši iniciēšanas, ķēdes apraušanās un

augšanas reakciju ātrumi*;
Km, Kapr, 'Caug — šo reakciju ātruma konstantes;

[I]— iniciatora koncentrācija;
[R-] — aktīvo radikāļu koncentrācija;
[A]— monomēra koncentrācija.

* Polimerizācijas procesa sākumposmā un stacionārajā posmā ķēdes pārneses reak-

ciju varbūtība ir neliela; var pieņemt, ka šī procesa ātrums ш
р«o.
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Polimerizācijas procesa sākumstadijā primāro aktīvo centru

koncentrācija pieaug. Daļa aktīvo centru izzūd ķēdes apraušanās re-

zultātā. Pēc noteikta laika iestājas polimerizācijas procesa stacionā-

rais posms, kam raksturīga nemainīga aktīvo centru koncentrā-

cija —
cik aktīvo centru rodas, tik ari izzūd. Tas nozīmē, ka stacio-

nāros apstākļos Wļn=w
aPT.

Pamatojoties uz šo vienādību, iespējams izteikt aktīvo centru

koncentrāciju stacionāros apstākļos:

[R-]=(^4i])*
4 Aapr '

levietojot [R-] izteiksmi vienādojumā (2.4.), iegūst

w aug
=K,uA~Y [A][lp (2.5.)

x Aapr '

Kā redzams no izteiksmes (2.5.), ķēdes augšanas ātrums, kas

raksturo polimerizācijas procesu kopumā, ir proporcionāls mono-

mēra koncentrācijai un kvadrātsaknei no iniciatora koncentrācijas.

Polimerizācijas procesā veidojošos makromolekulu vidējo poli-
merizācijas pakāpi n (ignorējot ķēdes pārneses iespēju) nosaka ķē-
des augšanas un apraušanās ātrumu attiecība:

-_ tt>aug_ Kaug [A]

1 1 1

X? X* [I] 2

"

apr ln
L 1

Kā izriet no izteiksmes (2.6.), Я vērtība ir apgriezti proporcio-
nāla kvadrātsaknei no iniciatora koncentrācijas.

Polimerizācijas procesa ātrumu nosaka uz»
aU g

vērtība. legūto pro-

duktu kvalitatīvi raksturo vidējā polimerizācijas pakāpe n. Palieli-

not monomēra koncentrāciju, proporcionāli palielinās gan w
aug,

gan n. Iniciatora koncentrācijas palielināšana paātrina polimerizā-
ciju, bet izraisa n samazināšanos.

Temperatūras ietekmes noskaidrošanai nepieciešams zināt atbil-

stošo ātruma konstanšu atkarību no temperatūras. Kā vairumam

ķīmisko procesu, tā ir eksponenciāla funkcija:

E
okt

K=K
o
e~W

~

(2.7.)

kur Ko — konstante;
■Eakt — procesa aktivācijas enerģija;
T — absolūtā temperatūra;
R — universālā gāzu konstante.

Jo lielāka £
a kt vērtība, jo straujāk palielinās X, paaugstinot

temperatūru.
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Atsevišķo polimerizācijas stadiju aktivacijas enerģiju vērtības

stipri atšķiras (2.4. tab.).

2.4. tabula

E akt vērtības atsevišķam polimerizācijas procesa

stadijām

Kā redzams no 2.4. tabulas, ar temperatūras paaugstināšanos vis-

vairāk jāpalielinās iniciēšanas reakcijas ātruma konstantei Кщ. Tā

kā w
ang

izteiksmē (2.5.) tā atrodas skaitītājā, bet izteiksmē (2.6.) —

saucējā, tad temperatūras paaugstināšana izraisa w
aug palielināša-

nos (2 ...
3 reizes uz katriem 10°) un vienlaicīgu n vērtības sama-

zināšanos (par 30 ... 60% uz katriem 10°).
Polimerizāciju bieži veic bez šķīdinātāja klātienes, polimerizējot

tīru monomēru (monomēra sākotnējā koncentrācija [A]~100%).
Sajā gadījumā polimerizācijas procesu raksturo tikai iniciatora kon-

centrācija un temperatūra. ,

Parasti polimerizācijas uzdevums ir sintezēt polimēru, kura po-

limerizācijas pakāpe n nav mazāka par kādu noteiktu vērtību. Pa-

matojoties uz vienādojumiem (2.6.) un (2.7.), to iespējams panākt,
dažādi kombinējot [I] un 7Л Acīmredzot jāizvēlas tādas kombināci-

jas, kuras vienlaikus nodrošina lielākās w
aUg vērtības (izt. (2.5.)

un (2.7.)). Tā iespējams samazināt polimerizācijai nepieciešamo laiku.

2. 4. JONU POLIMERIZĀCIJA

Jonu polimerizācija ir ķēdes, reakciju veids, kurā aktīvais centrs,
kas nodrošina ķēdes augšanas procesu, ir joni.

Jonu un radikāļu polimerizācijas vispārīgās shēmas ir vienādas.

Tomēr jonu polimerizācijai salīdzinājumā ar radikāļu polimerizāciju
raksturīgas vairākas īpatnības.

Iniciēšanas procesa zemās aklivācijas enerģijas dēļ jonu poli-
merizācija notiek ar pietiekami lielu ātrumu jau zemā temperatūrā

(pat līdz —130 °C). Tāpēc jonu polimerizācijas procesā praktiski ne-

notiek ķēdes pārnese uz makromolekulu. Līdz ar to sintēzē veidojas
makromolekulas bez atzarojumiem.

Monomēra pievienošanās veids un tā telpiskā orientācija attie-

cībā pret augošo ķēdi jonu polimerizācijā ir stingri noteikti. Rezul-

tātā veidojas stereoregulāras virknes. Priekšrocības, ko rada stereo-

regulāru, precīzi lineāru polimēru īpašības, kompensē tās tehnolo-

Polimerizacijas procesa stadija
kJ/mol kcal/mol

niciēšana (termiski sadaloties iniciatoram)

£ēdes augšana

£ēdes apraušanās

120
...

160

15...40

4
...

20

30... 40

4
...

10

1 ...5
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ģiskas grūtības, kuras saistītas ar jonu polimerizācijas procesa

praktisko realizēšanu.

Par vēl vienu jonu polimerizācijas priekšrocību jāuzskata ārkār-

tīgi plašais savienojumu — monomēru klāsts, kuri spēj stāties šā

tipa polimerizācijas reakcijās.

Izšķir katjonu un anjonu polimerizāciju.
Jonu polimerizācijas ierosinātājus sauc par polimerizācijas ka-

talizatoriem. Katjonu polimerizācijā tie ir skāba rakstura savieno-

jumi; anjonu polimerizācijā —
bāziskas vielas.

Shematiski jonu polimerizācijas iniciēšanas un ķēdes augšanas
procesus iespējams attēlot šādi.

Iniciēšanas process sākas ar katalizatora jonizāciju. Atkarībā no

vides īpašībām katalizatora komplekss var atrasties polarizētas mo-

lekulas veidā (I), jonu pāra veidā (II) vai arī pilnīgi disociēt

jonos (III).

Svarīgākais iniciēšanas procesa posms ir sākotnējā jona Izveido-

šanās. Monomēra pievienošanās katalizatora jonam (tāpat kā seko-

joša ķēdes augšana) ir heterolltlsks process. Pievienojoties katjo-

nam, veidojas karbkatjons ( —C®), pievienojoties anjonam —
karb-

\
X

anjons ( —C c).

Katalizatora pretēji lādētais jons, kas reakcijā tieši nepiedalās,

paliek augošā makrojona tiešā tuvumā. To sauc par pretjonu.

Sistēmai, kas sastāv no augošā makrojona un pretjona, ir notei-

cošā nozīme katras nākamās monomēra molekulas pievienošanās
akta norisē. Pretjona un makrojona ietekmē notiek stingri noteikta

monomēra molekulas orientācija telpā pirms tās pievienošanās. Pati

pievienošanās jāuzskata par monomēra molekulas sava veida «iespie-
šanos» starp makrojonu un pretjonu.

Jonu polimerizācijas veids

procesa stadija
katjonu polimerizācija anjonu polimerizācija

Iniciēšana —

katalizatora

jonizācija

I II III

Ka6+An c- Ka++An~

Sākotnējā jona veido- +A -»> KaA+An _

šanās *

An~Ka+ +А->AnA~Ka+

akrojona augšana KaA+An-+А-> KaAA+An- AnA~Ka++А-»-A„AA-Ka+

Ka(A)xA+An-+A->- An(A).rA-Ka++A->

-^Ka(A)I+iA+An- -vAn(A) I+ iA-Ka+
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2.4.1. Katjonu polimerizācija

Katjonu polimerizācijā par katalizatoriem izmanto plašu elektrofilo

reaģentu klāstu
—

tā sauktās Lūisa skābes. Lieto gan protondono-
rās skābes (H2SO4, H3P0 4, HCI04, HCI), gan aprotonās skābes —

Frīdela —Kraftsa katalizatorus ar kopīgo formulu MeHal
x (kur

Mc
— metāla atoms, Hal — halogēna atoms; piemēram, BF3, AIC1 3,

SnCl
4, TiCL, ZnCl2, FeCl3 v. c).

Kā monomēri katjonu polimerizācijā spēj piedalīties gan nepie-
sātinātie, gan cikliskie savienojumi. No vinilatvasinājumiem visak-

tīvākie ir savienojumi, kuri satur aizvietotājus ar elektrondonorām

īpašībām (alkilgrupas, alkoksigrupas v. c).
Elektronu blīvuma nobīde uz 6 oglekļa atoma pusi palielina mo-

nomēra nukleofilitāti, bet tas savukārt atvieglo gan monomēra mo-

lekulas orientēšanos telpā pirms pievienošanās akta, gan pašu pie-
vienošanos makrokatjonam:

Ka-CH2-CH-CH 2
—CH

V
. ,

An® —

R R CH
2
=CH

I
R

—— Ka-CH 2-CH —CH2—CH—CH 2 —CH Ar?
111
R R R

No cikliskajiem monomēriem, kas polimerizējas pēc katjonu
mehānisma, jāmin ciklopropāns, cikliskie ēteri un tioēteri, cikliskie

formāli un acetāli, laktoni, laktāmi v. c.

Par katalizatoriem visbiežāk izmanto Frīdela —Kraftsa reaģen-
tus. Lai varētu sākties polimerizācijas process, nepieciešama citas

jonogēnas, protonu saturošas vielas — kokatalizatora (HB) klā-

tiene; šādas vielas ir H2O, HCI, spirti v. c.

Katalizators kopā ar kokatalizatoru veido aktīvo kompleksu:

MeHal
s+HB H®[MeHal*B] 9

Tālāk parādīta izobutilēna katjonu polimerizācijas procesa sva-

rīgāko stadiju shēma.

Katalizators BF3 un kokatalizators H2O veido kompleksu (lieto
0,03% no monomēra masas):

BF3+HOH=pt H®[BF3OH] 9

Sā kompleksa protonam reaģējot ar monomēra molekulu, veido-

jas sākotnējais aktīvais centrs:

CH
3

CH3

CHS==C

/

+ H®[BF3OH] e^CH3—C® ... [BF3OH]c

\ I
CH3 CH3
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Ķēdes augšana notiek saskaņa ar shēmu:

СНз

{•
CH3

—С [BF3OH]e-^
I СНз

СНз 69 6Ф/
СН2

=С

\
СНз

СНз СНз
I ®

СН3—С—СН
2
—С .. . [BF3OH] 9 utt.

I I
СН3 СНз

Ja polimerizācija noris zemā temperatūrā, ķēdes pārnese neno-

tiek. Tāpēc viens no svarīgākajiem jonu polimerizācijas tehnoloģis-
kajiem uzdevumiemir zemas temperatūras uzturēšana.

Ja temperatūra tiek pārsniegta, strauji palielinās ķēdes pārneses
reakciju varbūtība:

~сн2-сн
Ф

* ~CH
2 —CH-CH 2 —CH—CH 2—CH- -

l 1 I I
R R R R

~CH2-CH2 � ~CH2-CH-CH 2—C —CHj-CH-
I I I I

R R R R

ķēde apraujas ķēde uzsākas

Šo reakciju rezultātā rodas sazarotas makromolekulas.

Katjonu polimerizācijā ķēdes apraušanās parasti notiek saskaņā
ar šādu shēmu:

~CH2
—СН

Ф

An
e

CH =CH � H®AnG

1 1 » I
R R

Daudzos gadījumos ķēdes apraušanās akts var nemaz nenotikt.

Tādas sistēmas (piemēram, stirola polimerizācijas procesā) spējī-
gas ilgstoši saglabāt aktīvo makrokatjonu. Tas var uzsākt ķēdes

augšanu, ja sistēmā tiek ievadītas monomēra papilddevas. Šādus

centrus, kas ilgstoši nezaudē savu aktivitāti, sauc par «dzīvajiem»
centriem.
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2.4.2. Anjonu polimerizācija

Anjonu polimerizācijas procesos par katalizatoriem izmanto savie-

nojumus ar elektrondonorām īpašībām — sārmu metālus, periodis-
kās sistēmas I un II grupas metālu alkilus, amīdus, dažu metālu
oksīdus v. c.

Pēc anjonu mehānisma polimerizējas nepiesātinātie savienojumi,
kuri satur aizvietotājus ar elektronakceptoru īpašībām.

Piemēram, apskatīsim akrilnitrila anjonu polimerizācijas pro-

cesa shēmu kālija amīda klātienē, šķidra amonjaka vidē:

K®NHf � —NH
? -CH? -CH

GK®

CŅ CN

NH 2—CHj-CHf X*—»- NH
2—CH2 —CH —CH7—CH

GK* utt
IV & S- / I I

CN CH2=CH' CN CN
I

CN

2.4.3. Jonu-koordinācijas polimerizācija

Kā jau minēts, jonu polimerizācijai raksturīga noteikta monomēra

molekulas orientācija telpā pirms pievienošanās akta. Sī orientā-

cija notiek jona un pretjona elektrostatiskā lauka ietekmē.

Vēl noteiktāka monomēra molekulas telpiska orientācija attiecībā

pret augošo virkni tiek nodrošināta, ja monomērs veido ar jonu un

pretjonu labilus pagaidu kompleksus. Sādu procesu sauc par jonu-
koordinācijas polimerizāciju.

Jonu-koordinācijas polimerizācijas process noris bimetālisku

kompleksu klātienē, kuri veidojas, reaģējot periodiskās sistēmas

I
...

111 grupas metālu (AI, Mg, Zn, Li) alkiliem vai alkilhalogenī-
diem ar 1V...VIII grupas metālu (Ti, V) halogenīdiem. Sie kom-

pleksi (Cīglera—Natas katalizatori) var būt gan reakcijas vidē ne-

šķīstoši (tādā gadījumā polimerizācija notiek uz katalizatora vir-

smas), gan šķīstoši. Abos gadījumos veidojas stereoregulāras
lineāras makromolekulas.

Aktīvā centra veidošanās un ķēdes augšanas process jonu-koor-

dinācijas polimerizācijas gadījumā ir sarežģīts process. Kā piemēru
apskatīsim vienu no iespējamām vinilmonomēru polimerizācijas shē-

mām trietilalumīnija un titāna (III) hlorīda koordinatīvā kompleksa
klātienē (koordinatīvās saites parādītas ar svītrlīniju):

Cl ..CL. ?-СНЭ

fjCh � АI(СНг-СН3)з— /
т:-. >k

Cl 'CH
2 2-CH 3

I
CH 3



141

Polarizēta monomēra molekula, kuras sastāvā ir aizvietotājs ar

elektrondonorām īpašībām, vispirms izveido ar katalizatoru koordi-

natlvu kompleksu. Tas notiek, stājoties mijiedarbībā monomēra я

elektronam ar Ti atoma 2>d elektronu. Rezultātā pārtrūkst koordi-

natīvā saite Ti—etilgrupas oglekļa atoms un tās vietā veidojas saite

Ti—monomēra metilēngrupas oglekļa atoms:

.Cl.

sJK. ..Ak T, ;Al
-

—^

5 ггл«. '%
Г ц
• ; 5. 8- \

jCH2=CH; ļ
7

L
0

9 H2

R иМз
R CH

3

.AI

p I
R CH3

Monomēra я saitei atveroties un veidojoties a, saitei ar etilgrupu,

pārtrūkst koordinatīvā saite starp AI atomu un šo grupu:

..CL. ' .--Cl-..

>;"" """;:<—
VČH

2
—ČH-v-CH

2 ;CH 2
-CH—CH 2

j--- | " I
R CH 3

R CH 5
~

Visbeidzot izveidojas tieša koordinatīvā saite Al—monomēra

oglekļa atoms:

jCI,

f . \
;сн2;

:CH-i-R

CH2 —CH3
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Monomēra molekula tiek ieslēgta virkne. Nākamā monomēra

molekula pievienojas, atkārtojoties līdzīgam pārgrupēšanās ciklam.

~as ..CL

:'-'-т< —- utt

2! ~CH2

CH7=CH ■ I ! 1
I ICH+R ■ CH-R

R 'T-
r
|-,

CH
2
—CH

3
:CH 2i

■CHrR

Lt"-
-сн

2
-сн3

Jonu-koordinācijas polimerizācija, izmantojot Cīglera—Natas ka-

talizatorus, ir praktiski vienīgā a olefīnu polimēru un kopolimēru
iegūšanas metode.

Arī cikliskie savienojumi polimerizējas pēc jonu-koordinācijas
mehānisma. Piemērs ir etilēnoksīda anjonu-koordinācijas polimeri-

zācija, kas noris saskaņā ar shēmu

Kat®Ane
+H2

C—CH
2 **An© H

2
C—CH 2

\? \2
0«e о

Kat®

H2C—CH2
\ /

О

-vAn-CH
2
—CH

2
—

oе Kat® >

H2C—CH2

S^q//
'

в® бе

CH2—CH2—Oe CH2—CH2
-^

\ /
О 69

Kat®

-^An—CH2—CH 2—O—CH2—CH2O
c utt.

Kat®

2.4.4. Jonu polimerizācijas kinētika

Pamatojoties uz jonu polimerizācijas atsevišķo stadiju shemam, šo

stadiju ātrumi atbilst šādām izteiksmēm:

(2.8.)

a>aug
=/vaug[Re][A] (2.9.)

apr
=/(apr[R*] (2-10.)



143

U;Ur [Ķ] _ katalizatora koncentrācija; [R®]_— aktīvo jonu koncentrā-

cija; pārējos apzīmējumus sk. 2.3.4. paragrāfā.

Tāpat kā radikāļu polimerizācijas gadījumā, stacionāro aktīvo

centru koncentrāciju iespējams aprēķināt:

шш«ша*; [R
e (2.11.)

Tādā gadījumā w
aug, kas raksturo polimerizācijas summāro āt-

rumu, apraksta izteiksme

ш
аи8

=Каие^-[К][А]2 (2.12.)
Aapr

Polimerizācijas pakāpen:

_

= =

_Kaug_
[A] (213 )

И'арг Карг

ir tieši proporcionāla monomēra koncentrācijai un no katalizatora

koncentrācijas nav atkarīga.

2.5. KOPOLIMERIZĀCIJA

2.5.1. Statistisko kopolimēru sintēze

Neatkarīgi no procesa mehānisma (radikāļu vai jonu mehānisms)

par kopolimerizāciju sauc polimerizāciju divu vai vairāku monomēru

maisījumā. legūtais polimērs satur šiem komonomēriem atbilstošās

elementārvienības noteiktā secībā. No elementārvienību veida, sa-

kārtojuma un attiecībām kopolimēru virknēs atkarīgas iegūto pro-

duktu īpašības.
Praksē tiek izmantoti etilēna-propilēna kopolimēri, kaučukveidī-

gie butadiēna-akrilnitrila, izobutilēna-izoprēna kopolimēri. Plaši iz-

platīti stirola kopolimēri ar metilmetakrilātu, ar akrilnitrilu, kā arī

trīskāršie kopolimēri: stirols-metilmetakrilāts-akrilnitrils, stirols-bu-

tadiēns-akrilnitrils v. c.

Kopolimerizācijas process salīdzinājumā ar homopolimerizaciju
ir sarežģītāks, jo tajā piedalās pēc ķīmiskās uzbūves atšķirīgi mo-

nomēri, kas veido dažādas dabas aktīvos centrus. To reaģētspēja

(aktivitāte) parasti nav vienāda.

Divu monomēru A un В kopolimerizācijā iespējami vismaz četri

ķēdes augšanas reakciju veidi, kurus attēlo šādas shēmas:

~A*+A
Ka'a

>~A-A* ~B* + B
b' b

> ~8-B*

~A*+B
А *в

> ~A—В* ~B*+A
B 'A

> ~8-A*

kur ~A*, ~B* — augošie aktīvie centri;

К — atbilstošo reakciju ātruma konstantes.
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So pašu reakciju atrumi atbilstoši ir šadi:

O>A*A, ™А'В, Ifß'B Un Шв-А

Monomēru A un В veidoto elementārvienību molārā attiecība

kopolimēra makromolekulās 4ļJi- ' r proporcionāla reakciju, kurās

piedalās monomērs A, ātrumu summas attiecībai pret to reakciju
ātrumu summu, kurās piedalās monomērs B:

[A]P
_| Ша'а+Шв'л

(2И)
[B] p

ayB «B-r-ayA*B

Tā kā vienkāršākos kopolimerizācijas procesos (to stacionārajā
stadijā) ш

А»в=дав*А, izdalot izteiksmes (2.14.) skaitītāju ar

Шд«в, bet saucēju — ar иув*а, iegūst

t
/Са»а[А] | l

[A]P
_

wA,B
_

Z(a»b[B]

[B] p
tt>B.B | 1

АУв[В] ( y

иув'а /Св«а[А]

kur [А], [В] — atbilstošo monomēru sākotnējā koncentrācija;
[A] p, [B] p —šo monomēru veidoto elementārvienību molārā

koncentrācija kopolimēra makromolekulās.

Izteiksim ātruma konstanšu attiecības:

Ka*a Kb*b
Га=—£ un rß =— '

Aa«b ab»a

2.3. att. Kopolimēra sastāva at-

karība no divu komonomēru

maisījuma sastāva:

m
B

— monomēra В molu dala bi-

nārajā monomēru maisījumā;
m-o

— monomēra В elcmentārvie-
Dp

nību molu daļa kopolimēru makro-

molekulās.

Sīs attiecības, kuras sauc par kopo-
limerizācijas konstantēm, raksturo mo-

nomēra veidotā aktīvā centra relatīvo

aktivitāti reakcijās ar «savu» mono-

mēru un komonomēru. Lielumi r
A

un

гв viennozīmīgi nosaka kopolimēra sa-

stāvu atkarībā no monomēru attiecībām

reakcijas maisījumā (2.3. att.).
Ja га~o, гв~o (praktiski notiek

tikai monomēra piesaistīšanās «sveša-

jam» aktīvajam centram), veidojas ko-

polimērs, kuram ir regulāra struktūra

([A]p=[B]p) neatkarīgi no monomēru

sākotnējām attiecībām:

~А—В—А—В—А—В—А—В ~

Sādu kopolimerizācijas procesu sauc

par alternanto kopolimerizāciju.
Gadījumos, kad Га=*"в=l, kopoli-

merizāciju sauc par azeotropo kopoli-
merizāciju — kopolimēra sastāvs atbilst
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monomēru maisījuma sastāvam. Ja г
А>l, гв>l (praksē šāds gadī-

jums sastopams visai reti), veidojas kopolimērs ar monomēra A un

В virknēm makromolekulā vai ari vienkārši homopolimēru maisījums.
Bieži гА>l, гв<l (vai otrādi). Tādos gadījumos kopolimērā

pārsvarā ir monomērs, kuram atbilst r vērtība, kas lielāka par 1.

Parasti г
А Kopolimerizāciju, kas atbilst stāvoklim

гАгв=l, sauc par ideālo kopolimerizāciju.
Tehnoloģiski visizdevīgākā ir kopolimerizācija, ja г

А=гв=l.

Tāds stāvoklis nodrošina statistiski viendabīga kopolimēra iegūšanu
līdz pat pilnīgai monomēru izreaģēšanai.

2.5.2. Blokkopolimēru un piepotēto
kopolimēru sintēze

Ja kopolimerizāciju veic vienkārši monomēru maisījumā, blokkopo-
limērus, kas satur tikai viena komonomēra blokus, iespējams iegūt
lielā šī monomēra pārākumā. Tomēr daudzos gadījumos nepiecie-
šami blokkopolimēri ar divu vai pat vairāku komonomēru blokiem.

Noteiktos apstākļos šāda kopolimēra īpašības ir tuvas viena komo-

nomēra veidotā homopolimēra īpašībām, citos
—

otra komonomēra

veidotā homopolimēra īpašībām. Tas nozīmē, ka blokkopolimēru
īpašības ļoti atšķiras no atbilstošo homopolimēru vai statistisko

kopolimēru īpašībām.
Visas praktiski izmantojamās blokkopolimēru iegūšanas meto-

des pamatojas uz aktīvo centru saglabāšanu viena tipa monomēra

makromolekulas galā un tālāku polimerizācijas procesa realizēšanu

otra monomēra vidē:

К- (A)„_,-A* + mB->K- (A)„- (B) m_,B*

Ja iegūto produktu makromolekulu galā saglabā aktīvos centrus,
atkal iespējama polimerizācija monomēra A vidē:

K-(A) n-(B) m-,B* + /A->K-(A)„-(B) m-(A)z_IA* utt.

Sādā veidā, piemēram, anjonu polimerizācijas procesā sintezē

stirola-butadiēna-stirolablokkopolimērus.
Pēc citas metodes, mehāniski iedarbojoties vai apstarojot homo-

polimēru, panāk homolītisku tā makromolekulu skeleta ķīmisko
saišu trūkšanu. Tā rezultātā rodas aktīvi makroradikāļi. levadot

šādā sistēmā otru monomēru,notiek tā polimerizācija:

~A—А—А—А—А—A—A~ ~А—А—А—А-+ -А—А—А~

~А—А—А—А-+В ->~А—А—А—А—B-

~А—А—А—А—В-+пВ -*- ~А—А—А—А— (В)„—В • utt.

Plepotētos kopolimērus sintezē, polimerizējot kādu monomēru

(B) pamatpolimēra (~A—A—A~) klātienē apstākļos, kuros no-

tiek intensīva ķēdes pārnese uz pamatpolimēra makromolekulu.
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Izveidojies makroradikalis ierosina monomēra В polimerizaciju ar

sānvirknes izveidošanos:

{ [
~В—В—В—В- + ~А—А—А—А—А—А >

„ В—В—В—В+ ~А—А—А—А—А—А~

homopolimērs

~А—А—А—А—А—А~+В -> ~А—А—А—А—А—А ~ utt.

I
В

pieputētais kopolimērs

Kā redzams, šādos apstākļos iegūst nevis tīru kopolimēru, bet

tā maisījumu ar homopolimēru (~B—
В—B~). Komponentus at-

dala vienu no otra, pamatojoties uz to atšķirīgo šķīdību dažādos

organiskajos šķīdinātājos.
Lai atvieglotu ķēdes pārnesi, bieži pamatpolimērā ievada ato-

mus, kas viegli atšķeļas. Piemēram, kopolimerizējot monomēru ar

tā bromētu atvasinājumu vai bromējot jau gatavu polimēru, ievada

broma atomus. Sādā veidā sintezēti daudzi piepotētie kopolimēri —

polivinilacetāts ar polietilēna vai poliakrilnitrila sānvirknēm, poli-
stirols ar polivinilhlorīda atzarojumiem v. c.

2.6. POLIMERIZĀCIJAS PROCESA

TEHNOLOĢISKIE RISINĀJUMI

Pazīstami vairāki polimerizācijas tehnoloģiskie risinājumi.

2.6.1. Polimerizācija masā (blokā)

Pēc šī paņēmiena polimerizācija (galvenokārt radikāļu polimerizā-
cija) notiek neatšķaidīta, šķidra monomēra vidē. Polimerizācijas
iniciatori un citas piedevas (regulētāji v. c.) parasti šķist mono-

mēra. Nešķīstošus (heterogēnos) iniciatorus lieto retāk.

Izveidojies polimērs visbiežāk šķīst monomērā. Tāpēc galapro-
dukts ir vai nu polimēra šķīdums monomērā (nepilnīga polimerizā-

cija), vai polimērhomologu maisījuma kausējums. Atsevišķos gadī-

jumos polimērs, kas nešķīst monomērā, veido atsevišķu šķidru vai

cietu fāzi.

Svarīgākā šī polimerizācijas paņēmiena īpatnība ir strauja reak-

cijas vides viskozitātes palielināšanās (10
5 ...107 reizes salīdzinā-

jumā ar monomēra viskozitāti), pieaugot produkta molekulmasai.

Reakcijas komponentu savstarpējā difūzija palēninās, samazinās

atsevišķo polimerizācijas procesa stadiju ātrums. It sevišķi sama-

zinās ķēdes trūkšanas ātruma konstante.

Viskozitātei pieaugot, ievērojami tiek apgrūtināta siltuma ap-

maiņa reakcijas vidē. Kļūst grūti uzturēt vienādu temperatūru visos



147

reakcijas vides punktos. Tā kā polimerizācijas pakāpe ļoti jutīga

pret temperatūras izmaiņām (sk. 2.3.4. paragrāfu), temperatūras
nevienmērības dēļ iegūst polimēru ar ļoti lielu molekulmasas inter-

vālu.

Laboratorijas praksē polimerizāciju masā veic aizkausētās am-

pulās vai nelielos reaktoros ar maisītāju. Rūpnieciskos mērogos
lieto atsevišķus reaktorus vai caurplūdes reaktoru kaskādes, kas

darbojas pēc sajaukšanās principa. Reaktori apgādāti ar maisītā-

jiem, kas paredzēti viskozu šķidrumu sajaukšanai.
Plaši izmanto arī kolonnu vai cauruļu tipa nepārtrauktas darbī-

bas reaktorus, kas darbojas pēc izspiešanas principa. Šādos reakto-

ros izmantojamā spiediena diapazons ir ļoti liels —no 5• 10—2 MPa

līdz (2 .. .2,7) -104 MPa.

Veicot polimerizāciju veidne, polimērs iegūst gatava izstrādā-

juma formu. Pēc šī paņēmiena, piemēram, iegūst organiskā stikla

(polimetilmetakrilāta) loksnes.

Lai gan reakcijas masas lielā viskozitāte procesa beigu stadijā
rada zināmas tehnoloģiskas grūtības, polimerizācijai masā tomēr

piemīt vairākas priekšrocības — polimērs ir tīrs, nav nepieciešama
tā attīrīšana no dažādām piedevām, iespējams procesu intensificēt.

2.6.2. Polimerizācija šķīdumā

Sī polimerizācija notiek, monomēram esot šķidrā fāzē kādā organis-
kajā šķīdinātājā. Tā kā iegūtais polimērs parasti reakcijas vidē

šķīst, masas viskozitāti iespējams regulēt, mainot šķīdinātāja kon-

centrāciju. Palielinot' to, panāk viskozitātes samazināšanos, kas jū-
tami uzlabo siltuma apmaiņas apstākļus salīdzinājumā ar polime-
rizāciju masā. Polimerizācija šķīdumā ir praktiski vienīgais jonu
vai jonu-koordinācijas procesa realizēšanas paņēmiens.

Procesu, tāpat kā polimerizējot masā, veic caurplūdes reaktoros
vai kolonnu tipa aparātos.

Sim polimerizācijas veidam piemīt vairāki būtiski trūkumi. Pro-

cesa ātrums samazinās, pieaugot šķīdinātāja koncentrācijai. Sama-

zinās polimēra molekulmasa, jo notiek ķēdes pārnese uz šķīdinātāja
molekulām. Process ir sarežģītāks, jo jāatdala no gatavā' produkta
šķīdinātājs (ja vien nav paredzēts to izmantot šķīduma veidā par

laku, līmi vai piesūcināšanas šķidrumu v. tml.).

2.6.3. Polimerizācija emulsijā

Lai uzlabotu siltuma apmaiņas apstākļus un varētu iztikt bez dār-

giem un toksiskiem šķīdinātājiem, radikāļu polimerizāciju bieži veic

monomēra emulsijā, kas satur 30 ... 60% monomēra.
Par dispersijas vidi parasti izmanto ūdeni: tajā izkliedē mono-

mēru sīku pilieniņu veidā (šo pilieniņu vidējais diametrs
—

10—5.. . 10—6 m). Par iniciatoriem parasti izmanto redokssistēmas

(uz ūdeņraža peroksīda vai persulfātu bāzes), kas viegli šķist ūdenī.
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Emulsijas stabilizēšanai lieto virsmas aktīvas vielas (VAV) —

sārmu metālu oleātus, palmitātus, laurātus, aromātisko sulfoskābju

sāļus un citus savienojumus, ņemot tos dažus procentus no ūdens

masas. VAV samazina virsmas spraigumu uz robežvirsmas mono-

mērs-ūdens (tas atvieglo emulsijas pilieniņu veidošanās procesu)
un veido monomolekulāru aizsargslāni uz monomēra pilieniņu vir-

smas.

Emulģējot monomēru ūdenī VAV klātienē, veidojas sarežģīta

dispersa sistēma — VAV un monomēra šķīdums ūdenī, monomēra

pilieniņi un VAV molekulu micellas. VAV molekulu ogļūdeņraža
daļa veido micellas nepolāro «fāzi», kurā izšķīst daļa monomēra.

Tā kā iniciators praktiski nešķīst monomērā, sākotnējie radikāļi

izveidojas ūdens vidē un pievieno sev ūdenī izšķīdušā monomēra

molekulas (parasti monomēra koncentrācija ūdenī ir ~1%). Kad

augošās ķēdes sasniegušas noteiktu garumu, tās kļūst par sava

veida virsmas aktīvām vielām
— monomēra elementārvienības veido

nepolāru molekulu virkni, kuras galā polārs iniciatora molekulas

atlikums.

Pieaugot virknes garumam, šo makroradikāļu šķīdība ūdenī

strauji samazinās un tie pāriet uz robežvirsmu ūdens—VAV micella

vai uz robežvirsmu ūdens —ar VAV stabilizēts monomēra piliens

(2.4. att.) .
Та ka monomēra pilieniņu summāra virsma ir daudz mazāka

nekā VAV micellu virsma (pilienu izmēri ir 10 -5 ... 10-6 m, to

skaits ~ 1016 vienā m3; micellu izmēri — 10-8
m, to skaits ~102S

vienā m 3), makroradikāļi ar lielāku varbūtību nonāk micellās, kurās

izšķīdušas monomēra molekulas.

2.4. att. Emulsijas polimerizācijas procesa vienkār-

šota shēma.
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No šī brīža micellas kļūst par polimēra-monomēra daļiņām, ku-

rās notiek ķēdes augšana. Tai nepieciešamais monomērs no pilieniem
cauri ūdens slānim difundē micellās. Lai gan monomēra šķīdība
ūdenī ir niecīga, monomēra molekulu difūzijas process nav limitē-

jošais. Šādas monomēra pieplūšanas rezultātā monomēra-polimēra
daļiņas izmēri pieaug.

Polimerizācijas galaprodukts ir polimēra ūdens emulsija —

latekss, tā daļiņu izmēri ~ 10-7
m.

Emulsijas polimerizāciju parasti veic virknē slēgtās autoklāva

tipa reaktoru sistēmās.

Emulsijas polimerizācijai ir vairākas priekšrocības. No tām sva-

rīgākās ir šādas: iespēja precīzi regulēt reakcijas vides temperatūru
(tā kā pilieniņu un micellu īpatnējā saskares virsma ar ūdeni ir

liela, temperatūra tajos reakcijas laikā praktiski nepārsniedz ūdens

temperatūru) un neliela emulsijas viskozitāte. Odens kā dispersijas
vide ir ievērojami lētāks par organiskajiem šķīdinātājiem.

Viens no būtiskākajiem šī procesa trūkumiem ir nepieciešamība
izdalīt polimēru no emulsijas*. Tas ir darbietilpīgs un sarežģīts
process. Parasti pilnīgi atdalīt emulgatoru (VAV) un citu piedevu
paliekas neizdodas, bet tas jūtami pasliktina gatavā produkta īpa-
šības.

2.6.4. Polimerizācija suspensijā

Tāpat kā emulsijas polimerizācija, arī polimerizācija suspensijā
noris sistēmā, kurā monomērs sīku pilieniņu veidā izkliedēts ūdens

vidē.
Būtiskākās atšķirības no emulsijas polimerizācijas ir šādas: pi-

lienu izmēri ir lielāki (10~4
...

10—3 m), par iniciatoriem izmanto

vielas, kas šķīst monomērā. Sī iemesla dēļ polimerizācijas process

katrā pilieniņā noris līdzīgi polimerizācijai masā.

Pilieniņu stabilizācijai lieto ūdenī šķīstošus polimērus (polivinil-
spirtu, želatīnu, kopolimērus \iz akrilskābes bāzes v. c), kā arī cie-

tas, sīkdispersas ūdenī nešķīstošas vielas (neorganiskos sāļus, mag-

nija un alumīnija hidroksīdus, kaolīnu, talku). Rezultātā iegūst sta-

bilu polimēra suspensiju ūdenī, kurā polimērs ir mazām lodītēm

(pērlītēm) līdzīgu daļiņuveidā.

Polimerizācijai suspensijā ir tās pašas priekšrocības un trūkumi,
kas emulsijas polimerizācijai. Suspensijā iegūto polimēru daļiņas

parasti vieglāk attīrāmas no piedevu piemaisījumiem.

2.6.5. Polimerizācija cietā fāzē

Tas ir polimerizācijas process, kurā monomērs atrodas cietā agre-

gātstāvoklī kristāliskā (retāk amorfā) fāzē. Sākotnējos aktīvos cen-

trus (parasti radikāļus) rada, monomēru apstarojot (sk. 2.3.1.

* Bieži polimērus izmanto tieši emulsijas veidā — par krasu un līmju sastāvda-

ļām, par saistvielu dažādu materiālu iegūšanai.
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paragrāfu). Temperatūrā, kas tuva monomēra kušanas temperatūrai,
monomēra molekulas, kuras atbilstoši orientētas cita attiecībā pret
citu kristāliskajā režģī, iegūst zināmu kustīgumu. Tas ir pietiekams,
lai notiktu strauja (atsevišķos gadījumos — eksplozijas veida) mo-

nomēra molekulu savstarpēja savienošanās — polimerizācija. Sādā
veidā iegūti akrilskābes un metakrilskābes (arī to atvasinājumu),
formaldehīda un citu savienojumupolimēri.

2.5. tabulā dots dažu svarīgāko monomēru polimerizācijas pro-

cesa apstākļu raksturojums.

2.5. tabula

Dažu svarīgāko monomēru polimerizācijas procesa

apstākļu raksturojums

Monomērs, tā kušanas un

viršanas temperatūra (°C)
Radikālu

polimerizācija

Katjonu
polime-
rizācija

Anjonu
polimeri-

zācija

Jonu-koordi-

nācijas poli-

merizācija

Etilēns

CH
2
=CH2

-169,5; -103,8

Masā

190...300°C,

130
...

250 MPa

Šķīdumā,
suspen-

sijā 70
..

80°C,

1 MPA

šķīdumā
130...

160°C,

4 MPa

Propilēns
CH2=CH

I
CH3

-185,2; -47,7

Šķīduma

70...

80°C,

0,5...
1 MPa

Masā

70...

80°C,
2,7...

3 MPa

Izobutilēns
CH3

сн2
=с^
\

CH3

-140,3; -6,9

Šķīduma

-80...

-100°C

Vinilhlorīds

CH2=CH

I
Cl

-153,8; -13,8

Masā 30
...

70°C

Emulsijā 40...

60 °C, 0,5
...

0,8 MPa

Suspensijā

30... 70 °C,

0,4... 1,2MPa



2.5. tabulas turpinājums

Stirols

CH2
=CH

6

Masā

80...220 °C

Suspensija
40...130°C

Emulsija 95 °C

Šķīdumā

20 °C

Šķīduma

10 °C
Šķīdumā

20°C

-30,6; 145,2

Akrilnitrils

CH2=CH

I
CN

-83; 77,3

Masā

Šķīdumā
Emulsijā

30... 75°C

Metilmetakrilāts

CH
3

I
CH2

=C

C-0-CH3

II
о

-48,2; 100,6

Masā

50...120°C

Emulsijā
60

...

90°C

Suspensija
70...85°C,

0,3 ... 0,5 MPa

Šķīduma

65... 75 °C

Šķīdumā

-60...

-70CC

Vinilacetāts
CH

2
=CH

I
О—C—CH3

II

о

-100,2; 72,5

Masa

75... 95°C

Emulsijā 60
CC

Suspensijā
90 CC

Šķīdumā 60 °C

Etilenoksīds
CH2—CH2

\ /
О

-113,5; 10,7

Šķīdumā Šķīduma Šķīdumā

:ormaldehids

:h
2o

-118; -19

Šķīdumā I
20

..

.

60 °c

ikīdumā

!0...

60°c
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3. NODAĻA

POLIKONDENSĀCIJA

3.1. POLIKONDENSĀCIJAS PROCESA

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Polikondensācija ir lielmolekulāra savienojuma sintēzes process no

bifunkcionāliem vai polifunkcionāliem savienojumiem — monomē-

riem. Reaģējot šīm funkcionālajām grupām, rodas jaunas funkcio-

nālās grupas, kas saista monomēra molekulas makromolekulās. Iz-

veidojušos elementārvienību ķīmiskā uzbūve atšķiras no monomēru

ķīmiskās uzbūves.

Katra funkcionālo grupu mijiedarbības akta rezultātā rodas

reaģētspējlgl, bet stabili* savienojumi (oligomēri, polimēri). To

funkcionalitāte atbilst monomēru funkcionalitātei.
Polikondensācija parasti notiek, katrā pievienošanās aktā atške-

ļotles mazmolekulāram monofunkcionālam savienojumam. Bifun-

kcionālu monomēru gadījumā process noris saskaņā ar šādu shēmu:

ļxāļ—А —a(x ~T y]b —В—ļbyļ^ļxā|—А—@—B—ļbyj

+ (63)—A—ļāxj

Q-A-@-B-(b3-A-ļā^T^b|-B-[by]

@-A-@)-B-ļbyļ utt

Shēmā xa — 1

I monomēru funkcionālas grupas;

ab — funkcionālā grupa, kas saista monomēru elementār-

vienības makromolekulā;
xy

— mazmolekulārs monofunkcionāls kondensācijas pro-

dukts.

* Kā redzējām (sk. 2.1. paragrāfu), polimerizācijas procesā atsevišķos monomēra

pievienošanās aktus nav iespējams izšķirt; šīs pievienošanās produktus izdalīt

neizdodas.
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Raksturīgs divu bifunkcionālu monomēru polikondensacijas pie-
mērs ir dikarbonskābju un diolu polikondensācija ar ūdens atšķelša-
nos, veidojoties poliesteriem:

HQ——r—}c—īoh| * ļHO-cfß^c^^R'-ra
\\ II I—l II и

L—l

pj [о I I oļ \o J

НО—С—R—С—О—R'—ОН +НО—С—R—С—ОН

II II II II

О О 0 0

Н2°> НО—С—R—С—О—R'—О—С—R—С—ОН

II II II II
О О 0 0

НО—С— R—С—О—R'—О—С—R—С—ОН +НО—R— utt.

II II II II

0 0 о о

Pie polikondensācijas procesiem pieskaitāmas arī bifunkcionālu
vai polifunkcionālu savienojumu pollpiesaistlšanās reakcijas. So

savienojumu funkcionālajām grupām savstarpēji reaģējot, mazmo-

lekulāra savienojuma atšķelšanās nenotiek. Katrā pievienošanās aktā

notiek vienīgi atoma vai atomu grupas pārvietošanās no viena mo-

nomēra funkcionālās grupas pie otra monomēra funkcionālās gru-

pas. Process noris saskaņā ar shēmu

Па]-A-Ēžļ+Jpā— В —Ш—~ В — [bk]

B—[bk] + pj-A-ļāzļ [žg-A-^z^B-^b2^A-[āz]
utt

Shēmā za — 1 , .
.

j monomēru funkcionālas grupas;

—azb — —
funkcionāla grupa, kas saista monomēru ele-

mentārvienības makromolekulā;
к

к — atoms (atomu grupa), kas pārvietojas.

Šādas reakcijas piemērs ir poliuretānu veidošanās no diizo-

cianātiem un dioliem:



ļO^C=Nļ—R-ĻN =C=o| * Щ-R'—Щ- —

|O=C =Ni —R-/NH— C-oVr1—[ОН]
4 i-J

•0=C =N—R—NH—С—O—R'—ОН +О=С =N—R—N=С =О

II ļ t
О

No abām aprakstīto procesu shēmām izriet būtiska polikondensā-

cijas procesa iezīme. Tā kā polikondensācijas produktu funkcionali-

tāte nemainās, var notikt ne tikai monomēru savstarpēja savieno-

šanās (I) un piesaistīšanās makrovirknei (II), bet arī makrovirkņu

savstarpēja savienošanās (III):

I xa-A-afx * yļb — B —by — xa-A-ab—B-by

II x-[-a-A-ab— B-b-]
n
-ļy � x lq —A—gx

"*y
-

x-[-a—A-ab— B —b-]
p
-a —A — ax

111 x-[-o-A -Qb- В- b-]
m
-ļy + x{-[-□ -А - ab— В- b-Ļ-у

—» x-[-a—A—ab —В—b-1 -v
m*p
'

Visas šīs reakcijas ir bimolekulāras un patstāvīgas, kinētiski

savā starpā nesaistītas.

Summārā polikondensācijas procesa sākvielu un produktu bi-

lance, piedaloties bifunkcionālajiem monomēriem, ir šāda:

мха—А—ax+nyb—В—by х—[—а—А—ab—В—b—] „—

у+

+ (2п-I)ху
Procesu sauc par homopolikondensāciju, ja tajā piedalās mini-

māls monomēru skaits. Visbiežāk tas ir vienāds ar divi, bet var būt

vienāds arī ar vienu, ja abas savstarpēji reaģējošās funkcionālās

grupas pieder vienai monomēra molekulai. Piemēram, poliamīdus

iespējams iegūt no diamīniem un dikarbonskābēm (divi monomēri):

nH
2
N—R—NH2+«НО—С—R'—С—ОН ->

II II
О О

Н—[—NH—R—NH—С—R'— С—] „— ОН+ (2л-1) Н
2
O

II II
О о

ka arī no aminoskābēm (viens monomērs):

nH2N—R—С—ОН -> H— [—NH—R—С—l„—ОН + (п-1)Н
2O

II II
О * О

154
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Ja monomēru skaits ir lielāks nekā minimāli nepieciešamais, pro-

cesu sauc par heteropolikondensāciju. Tās rezultātā rodas kopoli-
mēri.

Ja procesā piedalās tikai bifunkcionāli monomēri, rodas lineā-

ras makromolekulas un pašu polikondensāciju sauc par lineāro po-

likondensāciju. Visās līdz šim minētajās shēmās attēlots tieši šis

process.
Ja kādam no monomēriem funkcionalitāte pārsniedz divi, rodas

telpiskas struktūras polimēri; šādu polikondensāciju sauc par tris-

dlmenslonālo polikondensāciju:

xa—А—ax+yb — В—by->
I
ax

trifunkcionāls bifunkcionāls

monomērs monomērs

X
а

-*■ ~a—А—a—b—B—b—a—!—
I I X utt.

а а а

X I I
b— В—b—а—А

I
а

X

Tetrafunkcionālu monomēru polikondensācijas process atseviš-

ķos gadījumos var norisēt divās stadijās. Pirmajā stadijā veidojas
lineārs produkts, nākamajā stadijā notiek iekšmolekulāra ciklizācija.
Visu procesu kopumā sauc par pollclklokondensāclju. Sādā procesā,,

piemēram, notiek poliimīdu veidošanās no tetrakarbonskābju dianhid-
rīdiem un diamīniem:
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Atsevišķi nepieciešams pieminēt dažas īpatnējas polikondensā-
cijas reakcijas. Viena no tām ir dehidropolikondensācija; tā saistīta

ar ūdeņraža atoma atšķelšanos (metālu sāļu kā oksidētāju klātienē).
Šādās polikondensācijas reakcijās rodas, piemēram, karbīns

— ace-

tilēna polikondensācijas produkts:

-2nH

.nHCssCH f [_c =C—] n

kā arī polifenilēni — benzola un tā atvasinājumu polimēri:

L x=' J n

Polirekombinācijas (radikāļu polikondensācijas) procesā mono-

mēru piesaistīšanās notiek radikāļu rekombinācijas rezultātā. Sajā

procesā piedalās savienojumi, kuru molekulās ir kustīgi ūdeņraža
atomi (piesātinātie ogļūdeņraži, esteri, ketoni, amīni v. c). Lai

process varētu notikt, reakcijas vidē jābūt zināmai sākotnējo brīvo

radikāļu koncentrācijai:

x x

•CH
2+ + HR

I I
У У

х хх

I I I
2HC • H— С—С—H

111

,:-;мУ.-. . ; У. У Ъл*ук:-:'; '.,
ч

-

XX XX

II I J.
Н—С—С—Н+ -R^H—С—С- +HR utt.

II II
УУ У У

Kā redzams, process sastāv no secīgi norisošiem brīvā radikāļa
pārneses un rekombinācijas aktiem. Katrā rekombinācijas aktā ro-

das stabili pievienošanās produkti.

3.2. MONOMĒRI. POLIKONDENSĀCIJAS PROCESĀ

IEGŪSTAMO POLIMĒRU KLASES

Vairums polikondensācijas reakciju noris ar mazmolekulāra savie-

nojuma atšķelšanos. 3.1. tabulā sakopotas dažas svarīgākās poli-
mēru klases, kurus iegūst polikondensācijas procesā ar mazmole-

kulāra savienojuma atšķelšanos.
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3.1. tabula

Polimēri, kurus iegūst polikondensācija
ar mazmolekulāra savienojuma atšķelšanos

Reakcijas shēma:

ха—А—aļx + yļb — В —by ob —B~

Polimēra klase, savienojošā
funkcionālā grupa —ab—

Monomēru funkcionālo
grupu

—ax, yb— veidi

Mazmolekulārais

savienojums xy

Poliēteri,
~0~ -о|н cii-

HC1

diols drhloratvasmājums

Poliesteri,

~0-C~
II

О

-o|h - HOļ-C-
I!

0

H
2
0

dJols d'karDonskābe

HC1-О Н � Cl\—c—
1 1 II

0

d'ols dīkarbonskabe

dihloranhidrīds

-OlH * R-Oļ-C-
,

0
diols

dlestef'.s

ROH

RC—ОН

II
О

-cHc-r * но!—с- ■

о о

diola diesteris dikarbonskābe

-о--[мёТсТ|—с-
II

0

MeCI

diola alkoholāts dīkorbonskcbes

dihloranhidrids
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3.1. tabulas turpinājums

HCI * Meļ-O-C-
1 II

0

dihloralkāns dikarbonskābes
sāls

MeCl

Poliamīdi,

~NH—C~

II
О

-N /* HOļ-C-

\У о

H20

diamins dikarbonskābe

HCI

diamīns dlkarbonskābes

dihloranhidnds

—N' /� RO -C—

хУ о

ROH

diamīns dikarbonskabes

dlesteris

C0
2-rti=c=o *H0 —c—

II

0

diizocianāts dikarbonskābe

Poliimīdi,

О
II

c~

У
~N

s
C~
II

О

0

JjH
HOK-L

II

0

2H
20

diamTns tetrckarbonskābe

Polisiloksani,

I I
~Si—О—Si~

I I

1 I 1 1
-Si— ОН НО— Si —

I I

H20

dihidroksisilāns dlnidroksisilāns
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Vairākus polimēru veidus iegūst polikondensācijas procesa bez

mazmolekulārā savienojuma atšķelšanās (3.2. tab.).

3.2. tabula

Polimēri, kurus legūst polikondensācija
bez mazmolekulāra savienojuma atšķelšanās

Reakcijas shēma:

za—A—az+kb—B—bk->- ~A—azb—B~

t I I
к

Monomerus, kas spējīgi piedalīties polikondensacijas reakcijas,
lietderīgi iedalīt trijās grupās.

1. Monomēri, kas satur vienādas funkcionālās grupas, kuras do-

tajos apstākļos savstarpēji nereaģē. Lai notiktu polikondensācija,

Polimēra klase,
savienojošā funkcionālā

grupa —azb—

к

Monomēru funkcionālo grupu
—az, kb— veidi

Migrējošais
atoms vai

atomu grupa к

Poliuretani,

~0—C—NH~
II

О

—оЙ* 0=C=N-

dtols diizocianāts

Poliamīdi,
~NH-C~

II

О

NH

R \ * H,0 —H,N-R-C-OH

ū 0
aminoskābe

0
laktāms

-С-Ш � I^R
i V0

II

0

по

Poliurīnvielas,

~NH—C—NH~

II
О

-ЫГ * 0=C=N-
»

diamū-vs diizoclanāts



nepieciešams cits atbilstošs monomērs. Piemēram, monomēri, kuri

piedalās reakcijā:
-(2n-l)HCl

nH
2
N—R—NH2+nClC—R'—С —Cl »

I! II
О О

-(2n-l)HCl Г Т

v —NH—R—NH—C—R'—C—
II II

L о о J
„

katrs atsevišķi stāties polikondensācijā nespēj.
2. Monomēri, kas satur vienādas funkcionālās grupas, kuras

spējīgas savstarpēji reaģēt. Piemēram, dioli, kas veido poliēterus:

-(n-l)H20

мНО—R—ОН � [—О—R—]„

3. Monomēri, kuru molekulas satur dažādas reaģētspējlgas
funkcionālās grupas. Piemēram, aminoskābes, veidojot poliamīdus:

-(n-l)H20 г "I

H2N—R—С—ОН v —NH—R—C—

II II
о L о J

„

Polikondensācijas reakcijās stājas arī monomēri, kas nemaz ne-

satur funkcionālās grupas šī jēdziena tiešajā nozīmē. Piemēram,

ogļūdeņraži rekombinācijas polikondensācijā vai aromātiskie sa-

vienojumi dihidropolikondensācijā.
Pirms pārejam pie polikondensācijas procesa tālākas iztirzāša-

nas, nepieciešams pievērsties dažām īpatnībām, kas saistītas ar po-

likondensācijas reakciju shēmu pierakstu.
Piemēram, polikondensācijas procesā veidojas poliesteris no diola

un dikarbonskābes:

лНО-R— OļH + nHOļ— С —R'— С —ОН ——

II II
О О

Atšķirībā no polimerizācijas, kurā ķēdes apraušanās var notikt ļoti

dažādi, polikondensācijas procesā viennozīmīgi zināms, kādas gru-

pas būs polimēra makromolekulu galos. Minētajā piemēra makro-

molekulu galos jābūt divām dažādām grupām — hidroksilgrupai un

karboksilgrupai. Varbūtība, ka makromolekulu galos bus divas vie-

nādas grupas, ja monomēru attiecības stehiometriskas, ir niecīga.

Tāpēc pierakstot nepieciešams polimēra formulā ietvert ari gala

grupas. Saskaņā ar iepriekšējo reakcijas shēmu

HO-R— Г —О—С—R'—С—О—R—ļ —О—С—R'— С—ОН

II II II II

0 0 J„-, о о
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Mazāk uzskatams, bet racionālāks ir šads pieraksts:

H— —O—R—О—C—R'—С— —ОН

. II II
L о о J„

Pieļaujams arī pieraksts (līdz šim esam to lietojuši), kurā gala
grupas ignorē:

—O—R— О—C—R'—C—

II II
оО J „

3. 3. POLIKONDENSĀCIJAS PROCESA BLAKUSREAKCIJAS

Kā noskaidrojām, polikondensācijas procesā var stāties arī makro-

ķēdes, jo tās saglabā reakcijai nepieciešamās funkcionālās grupas.

No šejienes var rasties priekšstats, ka reakcijas produktam jābūt
vienai milzīgai makromolekulai.

Patiesībā polikondensācijas procesā rodas produkti ar noteiktu,
ierobežotu vidējo molekulmasu. Tas tāpēc, ka katrs reakcijas akts

ir līdzsvara process un pierakstāms šādā veidā:

~A-ax+yb-B~ at± —A-ab-B~+xy

Reakcija no labās uz kreiso pusi noris, mazmolekulāram pro-

duktam xy sašķeļot savienojošo funkcionālo grupu —ab— saskaņā
ar shēmu

~A—a-j-b—B~ - *- ~A —ax + yb—B~

x-j-y
Piemēram, ja mazmolekulārā viela ir ūdens, notiek hidrolīze.

Reakcija ar poliamīda savienojošo grupu noris šādi:

~R-NH-C-R~ R-N
4

* HO-C-R-

-i И X
H l

i 0 о

H-i-OH

Kā izriet no shēmām, lai notiktu polikondensācija, reakcijas līdz-

svars jānobīda no kreisās uz labo pusi, t. i., polimēra veidošanās

virzienā. To panāk, reakcijas gaitā aizvācot mazmolekulāro vielu

no reakcijas vides. Reālos apstākļos pilnīgi to izdarīt nav iespē-
jams. Tāpēc polimēra reakcijas ar mazmolekulāro vielu ir svarīgā-
kās reakcijas, kurās samazinās polikondensācijas polimēra mo-

lekulmasa.



lespējamas arī reakcijas, kuras piedalās monomērs (vai arī virkņu
gala grupas) un polimēra savienojošās grupas:

«"-'A—a-i-b—B~ — А—ax + ~A—ab—B~

x4-a —А—

~A—
—B~

~A—a—b—B~ + yb—B~

~B —b-f У

Kā piemēru var minēt poliamīda aminollzi:

~R— — R'~

: il
: 0 —— ~R —NH—H � —R-NH —C— R'~

II
4—NH — R~ 0

Notiek ari savienojošo grupu savstarpēja pārgrupēšanās:

~A—a-i-b
—B~

; „
~A_a—b—B~ � ~A —ab —B~

~B—b-fa —A~

Poliamīdu gadījumā tā notiek saskaņā ar šādu shēmu:

~R—NH-i-C-R~
i »
! О R-NH-C—R~ � -R-NH—C —R~

.
! II II

~R —C-t-NH—R~ О 0

II I
О !

Ja makromolekulas minētajās reakcijās reaģē ar savienojumiem,
kuru molekulmasa ir neliela (monomēri, oligomēri), polimēra mo-

lekulmasa samazinās.

Polikondensācijas procesā nav izslēgta arī ciklisko savienojumu
veidošanās:

-ху

. xa—A— by —— ( )

vai arī

Tļa-А-аПП <Г
а̂

Jb-B-bļyJ VB^
b
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Ciklizācijas reakcijās var stāties gan monomēri, gan dimēri, tri-

mēri utt. Ciklizācijas reakcijas varbūtība ir lielāka, ja tās rezultātā

var izveidoties stabili pieclocekļu vai sešlocekļu cikli. Locekļu skai-

tam ciklā palielinoties, tā veidošanās varbūtība strauji samazinās.

Tomēr ar ciklisko savienojumu klātieni reakcijas produktos jārē-
ķinās.

Tā, piemēram, polietilēntereftalāta sintēzes produktos sastopams
šādas uzbūves ciklisks savienojums:

o=c-O-(CH
2
)

2
-0-C-/~\-C=O

О 'Ц

o=c—o-(CH2)2—o-c—П-c=o

3. 4. POLIKONDENSĀCIJAS PROCESA KINĒTIKA

Ka jau minēts, polikondensācija ir līdzsvara process, kuru attēlo

summārā shēma

мха—А—ax+ nyb—В—by ч* х—[—а—A—ab—В—b—] „—у+

+ (2п-I)ху

ja procesā izdalās mazmolekulāra viela, un shēma

nza—А—az+nkb—В—bkч*

+± za—А— Г—azb—B—bza—A— —azb—B—bk

111
к к J «-i к

ja mazmolekulāra viela neatšķeļas.

Līdzsvara stāvokli visērtāk aprakstīt, izmantojot atbilstošo

funkcionālo grupu līdzsvara koncentrācijas.

Pirmajai shēmai:

[-ab-][xy]
31)

[xa-][yb-]

Otrajai shēmai:

—bza—

I
к

Ķ= (3.2.)
[za-] [kb-]
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No izteiksmēm (3.1.) un (3.2.) iespējams izteikt polimēra iznā-

kumu:

, к ,
*[*"-][уь-]

[- аЬ- ]=—
ш
—

[—
bza—1 =Ķ[za— ] [kb—]

M
Vairumam polikondensacijas procesu līdzsvara konstantes К

vērtība atrodas robežās no 10 līdz 102. Šādas reakcijas ir apgrieze-
niskas. Sājos gadījumos procesa iznākumu nosaka mazmolekulārās

vielas koncentrācija reakcijas vidē. Lai palielinātu polimēra iznā-

kumu, tā jāsamazina, pēc iespējas aizvācot produktu xy no reakci-

jas vides.

Ja K^lO3, polikondensācijas reakciju var uzskatīt par neap-

griezenisku, jo mazmolekulārās vielas koncentrācija polimēra iznā-

kumu praktiski vairs nenosaka. Piemēram, poliamīdu veidošanās

procesā no dikarbonskābju dihloranhidrīdiem un diamīniem

K~l015.

Svarīgākais polimēra kvalitātes rādītājs ir tā polimerizācijas
pakāpe n, kuru ar procesa līdzsvara konstanti К saista sakarība

(3.3.)

kur Z
xy

—
mazmolekulārās vielas xy molu skaits uz 1 molu ele-

mentārvienību.

Tātad, lai palielinātu produkta polimerizācijas pakāpi, nepiecie-
šams pēc iespējas pilnīgāk aizvākt no reakcijas sfēras mazmoleku-

lāro kondensācijas produktu xy. 3.1. attēlā parādīta n atkarība no

Z
xy

diviem atšķirīgiem polikondensācijas procesiem (atšķiras К vēr-

tības), kas noris vienādos apstākļos. Ja līdzsvara konstante К ir ne-

liela, pietiekami lielas polimerizācijas pakāpes sasniegšanai reakci-

jas sfērā drīkst palikt tikai ārkārtīgi niecīgs mazmolekulārās vielas
daudzums. Jo lielāka К vērtība, jo-lielāka pieļaujamā mazmolekulā-

rās vielas koncentrācija reakcijas sfērā.

Polikondensācijas reakcijās, kurās mazmolekulārais produkts ne-

atšķeļas, n vērtība pilnīgi atkarīga no К lieluma: n=yK.

Apskatītās izteiksmes attiecas uz stāvokli, kurā reakcijā stāju-
šās visas monomēra molekulas

— reakcijas pabeigtības pakāpe
p-1.

Polimerizācijas pakāpes n atkarību no p nosaka izteiksme

n=—

[
- (3.4.)

1—p
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Tās grafiskais attēlojums dots 3.2. attēlā. Kā redzams, pietiekami
lielmolekulārs polikondensācijas produkts iegūstams tikai

tad, ja liela reakcijas pabeigtībaspakāpe (p^0,995).
Tā kā polikondensācijas reakcijās monomēri stājas noteiktās

stehiometriskās attiecībās, svarīgi šo attiecību nodrošināt jau ar

sākvielu daudzumu attiecībām, kā arī nepieļaut reaģētspējīgu pie-

maisījumu klātieni, kuri šīs attiecības varētu izjaukt.

Monofunkcionālu piemaisījumu klātienē tiek bloķētas monomēru

un makrovirkņu aktīvās funkcionālās grupas:

~A—ax+ ybC->- ~A—ab—C+xy

monofun-

kcionāls

savieno-

jums

Tā rezultātā tiek izjauktas funkcionālo grupu stehiometriskās
attiecības.

Polimerizācijas pakāpi, monofunkcionāla savienojuma С klātienē

polimerizējoties bifunkcionāliem monomēriem A, kas ņemti stehio-

metriskās attiecībās, nosaka izteiksme

n=~ (3.5.)

kur А, С — atbilstošo savienojumu molu skaits.

Jau niecīgs monofunkcionāla savienojuma daudzums sistēmā

(3.3. att.) neļauj sasniegt lielas n vērtības. Atsevišķos gadījumos
monofunkcionālus savienojumus īpaši ievada sistēmā, lai regulētu
iegūstamā polimēra molekulmasu.

3.1. att. Polikondensācijas
polimēra vidējās polimerizā-
cijas pakāpes n atkarība no

mazmolekulārā kondensāci-

jas produkta koncentrācijas

reakcijas maisījumā Z
xy pie

dažādām procesa līdzsvara

konstantes K vērtībām.

3.2. att. Polikondensācijas polimēra n

atkarība no reakcijas pabeigtības pa-

kāpes p.
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3-3. att. Polikondensācijas polimēra n

atkarība no monofunkcionāla savieno-

juma С koncentrācijas reakcijas mai-

sījumā (а) un monomēru A un В

savstarpējām attiecībām (b).

Ja viens no bifunkcionālajiem
monomēriem tiek ņemts pārākumā,
tas atstāj tādu pašu ietekmi uz n

vērtību kā monofunkcionāla pie-
maisījuma klātiene:

(3.6.)

kur А, В
— bifunkcionālo mono-

mēru molu skaits (B>A).
Tas nozīmē, ka monomēri poli-

kondensācijas reakcijai jādozē ļoti
precīzi, nodrošinot to stehiomet-

riskās attiecības.

Precīzi šādas attiecības iespē-
jams nodrošināt, ja abas funkcio-

nālās grupas, kas piedalās poli-

kondensācijā, pieder vienai mono-

mēra molekulai (ха—А—by), pie-
mēram:

H 2N-(CH2) 5
-C-OH

II
О

e-aminokapronskābe

Stehiometriskās attiecības ir garantētas, ja polikondensācijai iz-

manto bifunkcionālu monomēru kompleksus molārā attiecībā 1: L

Piemēram, diamīnu un dikarbonskābju sāļus:
—

• c

H
2
N—R—NH

2
H 3N—R—NH3

НО—С—R'— С—ОН eO—С—R'— С—o е

II II II II
0 0

_

о о
_

Polikondensācijas procesa intensitāti visērtāk izteikt nevis kā šī

procesa ātrumu ļmonomēra koncentrācijas maiņu laika vienībā

- bet gan kā laiku t, kas nepieciešams noteiktas reakcijas

pabeigtības pakāpes sasniegšanai:

(3.7.)

[A] =[B]

kur[A], [B] — monomēru koncentrācija;
k — polikondensācijas ātruma konstante.
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Integrējot izteiksmi (3.7.)
un apzīmējot monomēru sā-

kotnējo koncentrāciju ar

[Ao ], iespējams iegūt vien-

kāršu izteiksmi

(3.8.)

Ja p =0,99 sasniegšanai
nepieciešamo laiku t apzīmē
ar 1 (šāda reakcijas pabeig-
tības pakāpe tiek bieži sa-

sniegta reālos procesos un

atbilst Я=100), tad no 3.4.

attēla redzams, ka puse rea-

ģējošo funkcionālo grupu

(p=0,5) stājas reakcijā laikā,
kas nepārsniedz 0,01 (1% no

pieņemtās t vērtības). Vidējā
polimerizācijas pakāpe šai

brīdī ir vienāda tikai ar 2.

3.4. att. Polikondensācijas procesa pabeigtī-
bas pakāpes p un produkta polimerizācijas
pakāpes n atkarība no procesa laika t.

No izteiksmes (3.8.) izriet, ka polikondensācijas procesu iespē-
jams paātrināt, gan palielinot monomēru sākotnējo koncentrāciju,
gan paaugstinot temperatūru. Tai palielinoties, pieaug k vērtība.

Monomēra koncentrācijas palielināšana n lielumu nemaina, bet tem-

peratūras paaugstināšana parasti izraisa zināmu līdzsvara kon-

stantes К samazināšanos. Tas, pamatojoties uz izteiksmēm (3.3.)
un (3.4.), saistīts ar polimerizācijas pakāpes līdzsvara vērtības sa-

mazināšanos.

So likumsakarību izmanto praksē, veicot polikondensāciju sā-

kumā lielākā temperatūrā, lai paātrinātu procesu, bet reakcijas
beigu stadijā temperatūru

samazina, nonākot līdz-

svara apstākļos, kas at-

bilst lielākām produkta n

vērtībām (3.5. att.).

3. 5. POLIKONDENSĀCIJAS

PROCESA TEHNOLOĢISKIE

RISINĀJUMI

3. 5. 1.Polikondensācija
kausējumā

Polikondensācijas mono-

mēn visbiežāk ir cietas

(retāk — šķidras) vielas.

3.5. att. Polikondensācijas produkta polimeri-
zācijas pakāpes n atkarība no procesa laika

t divās dažādās temperatūrās.
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Ja monomēri un iegūtais polimērs ir pietiekami termiski izturīgi, po-

likondensāciju veic kausējumā. Reakcijas vides temperatūra parasti

par 10...20°Cpārsniedz iegūtā polimēra (grūtāk kūstošā kompo-
nenta) kušanas temperatūru un var sasniegt 200 ... 400 °C.

Lai novērstu reaģējošo vielu oksidēšanos, procesu veic inertas

gāzes plūsmā. Procesu beidz, pieslēdzot reaktoru vakuumam. Abu

šo pasākumu rezultātā atvieglojas mazmolekulārās vielas aizvadī-

šana no reakcijas vides.

Tā kā reakcija noris augstā temperatūrā un tīrā monomērā, tās

ātrums ir liels. Tā ir svarīgākā šīs polikondensācijas metodes priekš-
rocība. Ja komponentu termiskā izturība pietiekami liela, iegūst arī

visai tīru polimēru.
Veicot polikondensāciju kausējumā, nepieciešams pievērst uzma-

nību iespējamām monomēru stehiometrisko attiecību nobīdēm, kas

var rasties, to funkcionālajām grupām termiski sadaloties (piemē-
ram, dekarboksilēšanās reakcijās) vai arī pašam monomēram iztvai-

kojot (vakuuma apstākļos, inertas gāzes plūsmā).
Jāatzīmē, ka polimēra kausējuma viskozitāte procesa beigu

posmā var būt ļoti liela; tas ievērojami apgrūtina reakcijas masas

maisīšanu.

Procesu veic gan periodiskas shēmas veidā (autoklāvos), gan

nepārtrauktas shēmas veidā (cauruļveida reaktoros). Gatavo pro-

duktu
— polimēra kausējumu — vai nu tieši izmanto šķiedru

(plēvju) veidošanai, vai arī izspiež no reaktora nepārtrauktas lentes

veidā, atdzesē un granulē. .

Polikondensācija kausējumā ir praktiski vienīgā rūpnieciskā me-

tode poliamīdu un poliesteru iegūšanai.

3. 5. 2. Polikondensācija šķīdumā

Bieži monomēru vai polimēra zemās termiskās izturības dēļ nepie-
ciešams pazemināt polikondensācijas reakcijas temperatūru līdz vēr-

tībai, kas zemāka par monomēru kušanas temperatūru. Tādos gadī-
jumos polikondensācija jāveic šķīdumā. Šķīdinātājs šajos procesos

var vienlaikus būt arī polikondensācijas katalizators, saistīt mazmo-

lekulāro kondensācijas produktu v. tml.

Apgriezeniskas polikondensācijas procesā lieto šķīdinātājus, kuru

viršanas temperatūra lielāka nekā mazmolekulārajam savienoju-
mam. Vēlams, lai šķīdinātājs ar mazmolekulāro vielu veidotu zemā

temperatūrā virstošus azeotropus maisījumus. Procesu parasti veic

autoklāva tipa reaktoros 100... 200 °C temperatūrā, pastāvīgi pa-

pildinot to ar šķīdinātāju, kas iztvaiko kopā ar mazmolekulāro

vielu.

Ja polimērs izkrīt nogulsnēs, tas izraisa polikondensācijas reak-

cijas līdzsvara nobīdi polimēra rašanās virzienā.

Veicot polikondensāciju šķīdumā, iegūst nepiesātinātos un aro-

mātiskos poliesterus, alkīdpolimērus v. c.
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Neapgriezeniska polikondensācija šķīdumā ir vieglāk realizē-

jama, jo nav nepieciešams aizvadīt mazmolekulāro kondensācijas
produktu.

3. 5. 3. Polikondensācija uz fāzu robežvirsmas

Ja polikondensācijas monomērus šķīdina katru atsevišķi divos sav-

starpēji nešķīstošos šķīdinātājos, tad polikondensācijas reakcija no-

ris uz šo divu šķīdumu saskares virsmas. Reakcija ir neapgrieze-
niska (jo kā polimērs, tā mazmolekulārā viela tiek momentāni aiz-

vākta no robežvirsmas), tās ātrumu nosaka reaģentu difūzijas
ātrums.

Parasti reakcijai izvēlas monomērus ar lielu reaģētspēju, piemē-
ram, dikarbonskābju dihloranhidrīdus un diamīnus. Reakcija noris

saskaņā ar šādu shēmu:

Pati kondensācijas reakcija noris uz robežvirsmas. Mazmolekulārā

viela (HCI) ātri atstāj reakcijas sfēru, izšķīstot ūdenī. Polimērs

(oligomēri) parasti pāriet šķīdumā organiskā šķīdinātāja fāzē.

Monomēru lielās reaģētspējas un robežvirsmas katalītiskās ietek-

mes dēļ, kā arī reakcijas produktus nepārtraukti aizvācot no reak-

cijas sfēras, process noris ar lielu ātrumu jau istabas temperatūrā.
Polimēram raksturīga liela polimerizācijas pakāpe.

3. 6. POLIKONDENSĀCIJAS UN POLIMERIZĀCIJAS PROCESU

SALĪDZINOŠS RAKSTUROJUMS

Polikondensācija un polimerizācija ir svarīgākie praksē visplašāk

izmantojamie sintētisko polimēru iegūšanas procesi. So procesu me-

hānismi atšķiras; polimēru klases, kuras iegūst šo procesu rezultātā,
arī ir dažādas.

Rezumējot 2. un 3. nodaļā izklāstīto, 3.3. tabulā salīdzinājumam

sakopotas abu šo procesu raksturīgākās iezīmes.



3.3. tabula

Polimerizācijas un polikondensācijas procesu

raksturīgākās iezīmes

Polimerizācija Polikondensācija

.akromolckulu augšana notiek, mono- Makromolekulu augšana notiek, savie-

mēru molekulām citai aiz citas pievie- nojoties jebkurām daļiņām (mono-

nojoties augošajam aktīvajam centram mēriem, oligomēriem, polimēriem)

jebkurās kombinācijās

Лопотсга koncentrācija reakcijas gaitā Monomēra koncentrācija strauji sama-

samazinās pakāpeniski zinās jau reakcijas sākumstadijā

'olimera vidēja molekulmasa

gaitā praktiski nemainās

reakcijas Polimēra molekulmasa reakcijas gaitā

nemitīgi palielinās

ietiekami lielmolekulāru savienojumu Pietiekami lielmolekulāru savienojumu
iespējams iegūt pat tad, ja reakcijas iespējams iegūt vienīgi tad, ja reak-

pabeigtības pakāpe ļoti maza cijas pabeigtības pakāpe ļoti liela

Iespējams iegūt polimērus ar ļoti lielu Grūti iegūt polimērus ar ļoti
molekulmasu molekulmasu

lielu
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4. NODAĻA

POLIMĒRU ĶĪMISKĀS PĀRVĒRTĪBAS

Polimēru ķīmiskām pārvērtībām ir liela nozīme.

Pirmkārt, tās izmanto jaunu polimēru veidu iegūšanai, par sāk-

vielām lietojot dabas un sintētiskos lielmolekulāros savienojumus.
Tādā veidā izdodas plašā diapazonā mainīt iegūto produktu īpašī-
bas, paplašināt to izmantošanas iespējas.

Otrkārt, ķīmiskās pārvērtības lielākā vai mazākā mērā notiek

polimēru pārstrādes, ekspluatācijas un pat uzglabāšanas laikā, tiem

saskaroties ar gaisa skābekli, dažādiem reaģentiem, agresīvām vie-

lām v. tml. Arī šo pārvērtību rezultātā polimēru īpašības mainās.

Visas daudzveidīgās polimēru ķīmiskās pārvērtības iespējams
iedalīt divās lielās grupās — polimēranaloģiskajās pārvērtībās un

makromolekulārajās reakcijās (sk. arī 2.1. paragrāfu).

4. 1. POLIMĒRANALOĢISKĀS PĀRVĒRTĪBAS

Pie polimēranaloģiskajām pārvērtībām pieder ķīmiskās reakcijas,
kuru rezultātā notiek makromolekulu elementārvienību ķīmiskā sa-

stāva izmaiņas. Makromolekulu skeleta forma un to lielums šajos
procesos nemainās:

~A—А—А—А—A—A~ -+■ ~A—А—А—А—A—A~

111111 I I I 1 I I
aaaaaa bbbbbb

Vislielākā nozīme polimēranaloģiskajām pārvērtībām ir jaunu
polimēru sintēzē. Sādā veidā iespējams modificēt dabas polimērus,
piemēram, vienu no visplašāk izplatītajiem dabas produktiem —

celulozi (sk. 5.8.2. paragrāfu).
Polimēranaloģiskās pārvērtības izmanto arī sintētisko polimēru

ķīmiskai modificēšanai. Hidrolizējot polivinilacetāta (PVA) acetāt-

grupas, iegūst jauna veida polimēru — polivinilspirtu (PVS):
-—CH 2-CH— ļ +hoh Г—CH

S—CH—'

О—C—CH 3
-нос-снз ОН

о
J. I

L J
"

So polimēru iegūt polimerizācijas procesa nav iespējams, jo at-

bilstošais monomērs —
vinilacetāts kā savienojums nepastāv (raša-

nās momentā tas izomerizējas par acetaldehīdu vai etilēnoksīdu).
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Izejvielas (PVA) un galaprodukta (PVS) īpašības jūtami atšķi-
ras. PVA ir amorfs polimērs ar stiklošanās temperatūru Г

Й
=28°С.

Tas labi šķīst organiskajos šķīdinātājos, bet ļoti maz —
ūdenī. Tā

mehāniskā stiepes stiprība sasniedz oB =30 MPa, bet relatīvais pa-

garinājums ев~loo%.

PVA modificēšanas rezultātā acetātgrupas aizvietojas ar hidr-

oksilgrupām. Tā kā to izmēri ir nelieli, PVS spējīgs kristalizēties

(ķristāliskuma pakāpe sasniedz pat 65... 70%). Starpmolekulārās
ūdeņraža saites, kas izveidojas starp PVS makromolekulām, nodro-

šina polimēram palielinātu mehānisko izturību (ав=60...120 MPa),
bet relatīvais pagarinājums samazinās (ев =3%). Būtiska PVS īpat-
nība ir tā spēja šķīst ūdenī.

īpašību atšķirību dēļ šo polimēru izmantošanas jomas ir dažā-

das. Zemās stiklošanās temperatūras dē} PVA nav iespējams izman-

tot mehāniski izturīgu noturīgas formas izstrādājumu iegūšanai.

Turpretī tā spēja saistīties ar dažādu materiālu (stikla, koksnes,

papīra v. c.) virsmām Jauj izmantot PVA par plēvi veidojošu ma-

teriālu pārklājumiem, kā arī līmēm. Savukārt PVS izmanto mehā-

niski izturīgu šķiedru ražošanai, iespiesto shēmu plātņu izgatavoša-
nai, poligrāfijas klišeju un citu precīzu izstrādājumu iegūšanai.

Polivinilspirtu iespējams pakļaut tālākai ķīmiskai modificēšanai,
iedarbojoties ar aldehīdiem. Kondensācijas rezultātā, kurā piedalās
PVS makromolekulu blakus esošās hidroksilgrupas, rodas acetāl-

grupas:

~CH—CH2—CH—CH2
~

~H2 °> ~CH—CH2—CH—CH2
~

II II
ОН О ОН оно

II . \ I /
н—с с

I I
R R

Plaši izmanto, piemēram, PVS un sviestskābes aldehīda konden-

sācijas produktu — polivinilbutirālu (PVB). Sim polimēram piemīt
izcilas optiskās īpašības, un tas viegli plastificējams. PVB plēves
izmanto daudzslāņu bezšķembu stikla (tripleksa) izgatavošanai,

līmju ražošanai v. c.

Minētie piemēri uzskatāmi rāda, ka polimēranaloģisko pārvērtību
rezultātā iespējams ievērojami paplašināt praktiski izmantojamo
polimēru klāstu.

Sai sakarībā jāmin vēl viens praktiski svarīgs apstāklis. Polimēr-

analoģiskās pārvērtībās iespējams sasniegt dažādas reakcijas pa-

beigtības pakāpes, kuras nosaka reakcijā stājušos un neizreaģējušo
funkcionālo grupu attiecības. Visos gadījumos, kuros modificētais

polimērs satur neizreaģējušas sākotnējās grupas, mums faktiski ir
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darīšana ar kopolimēru. Piemēram, PVA nepilnīgas hidrohzes pro-

dukts ir vinilacetātaun vinilspirta kopolimērs:

Г —CH2—CH "1 — Г —CH2—CH— I

I I
O—C—CH

3
ОН

II
О J * L J V

Komonomēru attiecību tajā iespējams regulēt, mainot hidrolīzes

reakcijas pabeigtības pakāpi. Tas nozīmē, ka iespējams sintezēt pro-

duktu rindu (tā sauktos solvārus), kurā to īpašības pakāpeniski
mainās no polivinilacetāta līdz tīra polivinilspirta īpašībām.

Ja polivinilacetālu iegūšanai izmanto daļēji hidrolizētu polivi-
nilacetātu, iegūst kopolimēru, kas sastāv no trim komonomēriem

—

vinilacetāta, vinilspirta un vinilacetāla. lespēja polimēranaloģisko
pārvērtību rezultātā iegūt kopolimērus vēl vairāk dažādo iegūstamo
polimēru īpašības.

Tālāk minēti vēl daži polimēranaloģisko reakciju piemēri, kuru

rezultātā iegūst praktiski svarīgus polimērus.

Sulfohlorējot polietilēnu:

~CH2—CH2—CH2—CH2
~

-—*■ ~CH2—CH—CH 2—CH~

I I
S02CI Cl

rodas tā sulfohlorēšanas un vienlaicīgas hlorēšanas produkts —

polimērs, kas pretstatā sākvielai
— polietilēnam viegli šķīst orga-

niskajos šķīdinātājos.

Hlorējot polivinilhlorīdu, izdodas palielināt hlora saturu makro-

molekulā līdz 65... 75%; tas atbilst vienam papildu hlora atomam

uz katrām trim vinilhlorīda elementārvienībām:

~CH
2
—CH—CH2—CH—CH2—CH

I I I
Cl Cl Cl

Cl

I
>- ~CH2—CH—сн2—с—CH2—CH~

i I I
Cl Cl Cl

legūtais produkts daudz labāk šķīst organiskajos šķīdinātājos nekā

polivinilhlorīds.

Sulfurējot telpiskas struktūras divinilbenzola un stirola kopoli-
mēru, iegūst šādas uzbūves polimēru:

-CH — CH
2
—CH—CH2 —CH~

ф ф Ф
S0

3
H ~CH-CH2

~ SO3H
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So produktu izmanto par polielektrolītu — katjonu apmaiņas
polimēru.

Polimēranaloģiskajām reakcijām ir vairākas kopīgas iezīmes, lai

gan konkrēto reakciju mehānismi ir dažādi.

Polimēru modificēšanas reakcijas pēc savas būtības neatšķiras
no analoģiskām mazmolekulāru savienojumu reakcijām. Tomēr rea-

ģējošo elementārvienību savstarpējā saistība makrovirknēs izraisa

to reaģētspējas izmaiņas. Tās galvenokārt saistītas ar jau aizvie-

totu (izreaģējušu) funkcionālo grupu induktīvās iedarbības efektu

uz vēl neizreaģējušām blakus esošām grupām. Svarīgs ir blakus

esošo elementārvienību savstarpējais telpiskais izvietojums. Tāpēc
funkcionālo grupu reaģētspēja ir atkarīga no makromolekulu konfi-

gurācijas. Piemēram, polivinilacetāta hidrolīze visātrāk noris sindio-

taktisku makromolekulu gadījumā.
Ja procesu veic šķīdumā, par svarīgu faktoru, kas nosaka modi-

ficēšanas reakcijas ātrumu, kļūst makromolekulu konformācijas šķī-
dumā. Kā zināms, šķīdumos makromolekulas atrodas vairāk vai

mazāk blīvu kamolu veidā (sk. 1.4. paragrāfu). Katrs šāds kamols

jāuzskata par «mikroreaktoru», kurā reaģentu lokālās koncentrāci-

jas un līdz ar to reakcijas ātrums var jūtami atšķirties.
Palielinoties reakcijas pabeigtības pakāpei, var samazināties

produkta šķīdība. Tā rezultātā nogulsnēs var pāriet daļēji modifi-

cēts polimērs.
Ja modificēšanas reakcijās piedalās bifunkcionāli mazmolekulāri

reaģenti, produktiem var būt nenoteikts sastāvs un uzbūve. Piemē-

ram, veidojoties poliacetāliem no polivinilspirta, reakcijā nespēj stā-

ties tās hidroksilgrupas, kuru abas blakus esošās hidroksilgrupas

jau izreaģējušas:
~CH—CH

2
—CH—CH

2
—CH—CH

2
—CH—CH

2
—CH—CH2~

I I I I I
ОНО он оно
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Reakcijā var piedalīties ne tikai hidroksilgrupas, kas atrodas

blakus vienā makromolekulā, bet arī jebkuras hidroksilgrupas, kas

nonākušas tiešā tuvumā, piemēram, divu dažādu makromolekulu

hidroksilgrupas:
~CH 2—CH —CH2

~

i
\

H—C—R

/
О

I
-~CH2—CH—CH2•—•
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Polimēranaloģiskās reakcijas var norisēt, arī polimēram esot

cietā stāvoklī. Šajos gadījumos reakcijas ātrumu visbiežāk nosaka

reaģentu difūzijas ātrums polimērā. Polimēru virsmolekulārie vei-

dojumi ar lielu sakārtotības pakāpi ir mazāk pieejami mazmoleku-

lāro reaģentu molekulām (sk. 1.11. paragrāfu), tāpēc to modificēša-

nas intensitāte zemāka.

Telpisku polimēru ķīmisko pārvērtību ātrumu iespējams būtiski

palielināt, ja reakcija noris tāda šķīdinātāja vidē, kurš uzbriedina

doto polimēru.
Cietu polimēru reakcijas ar gāzveida vai šķidriem reaģentiem

bieži izmanto polimēru virsmas vai plāna ārējā slāņa ķīmiskai mo-

dificēšanai, lai izmainītu tā adhezīvās vai sorbcijas īpašības, krāsu

v. tml. Šajā nolūkā polimēru pakļauj īslaicīgai reaģentu iedarbībai.

4. 2. MAKROMOLEKULĀRĀS REAKCIJAS

Makromolekulārās reakcijas ir tādas polimēru ķīmiskās pārvērtības,
kuru rezultātā mainās makromolekulu lielums un skeleta konfigu-
rācija. Vienlaikus var notikt arī ķīmiskā sastāva maiņa.

Atkarībā no polimēra un reaģējošo vielu ķīmiskās dabas, kā ari

no reakcijas apstākļiem var notikt makromolekulu savstarpēja sais-

tīšanās, veidojot telpiskas struktūras sistēmu, kā arī makromolekulu

šķelšanās — destrukcija. Bieži abi šie procesi noris vienlaikus.

4. 2. 1. Šķērssaišu veidošanās reakcijas

Šī tipa reakcijas plaši izmanto telpiskas struktūras polimēru sintē-

zei. Kā zināms, šo polimēru mehāniskā stiprība, termiskā izturība

un citi rādītāji ir ievērojami augstāki nekā lineāriem polimēriem.

Tāpēc šādu polimēru iegūšana no lineāriem polimēriem izraisa lielu

praktisku interesi.

Viens no visagrāk atklātajiem un praktiski svarīgiem škērssaišu

veidošanās procesiem ir kaučuku vulkanizēšana. Tās rezultātā da-

biskais vai sintētiskais jēlkaučuks, kura makromolekulas ir lineāras,

paaugstinātā temperatūrā īpašu vielu — vulkanizētāju un citu pie-
devu klātienē pārvēršas par gumiju — elastīgu, mehāniski izturīgu,

nešķīstošu materiālu.

Kaučuka vulkanizācija pieder pie brīvo radikāļu reakcijām. Kau-

čuka makromolekulas, kā zināms, skeleta virknē satur nepiesātinā-
tās saites. Piemēram, poliizoprēna (dabiskā kaučuka) makromoleku-

las uzbūve ir šāda:

CH3
CH3

~CH2
—С =CH—CH

2
—CH

2
—

С=CH—CH2~
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Konjugācijas efekta rezultātā metilēngrupām, kas atrodas a stā-

voklī attiecībā pret nepiesātināto saiti, ir paaugstināta reaģētspēja.
Tās viegli atšķeļ ūdeņraža atomus brīvo radikāļu reakcijās.

Savukārt par vulkanizētājiem izmanto savienojumus, kas pa-

augstinātā temperatūrā viegli sašķeļas brīvajos radikāļos.

Piemēram, nepiesātināto kaučuku vulkanizācijas reakcijas per-
oksīdu klātienē notiek saskaņā ar šādu shēmu. Peroksīdi sadalās

brīvajos radikāļos:

ROOR-^2RO-

Tie savukārt atrauj ūdeņraža atomu no kaučuka makromolekulu

а metilēngrupām:

CH
3

I
RO-+ ~CH2—C=CH—CH2~ -v

t 1

CH3

I
->ROH-i— CH—С =CH—CH 2-

Sķērssaites izveidojas, rekombinējoties diviem šādiem makrora-

dikāļiem:

CH3 СНз

I I
~CH—C =CH—CH2 ~ ~СН—с =сн—сн2~

- I
~сн—с=сн—сн 2

~ ~сн—с=сн—сн
2
~

I I
СН3 СН3

Vulkanizētāji var būt arī tādas vielas, kuru molekulas pašas
ietilpst šķērssaišu sastāvā, piemēram, sērs, organiskie disulfīdi un

polisulfīdi v. c.

Piemēram, temperatūras iedarbībā notiek sēra stabilā astoņlo-
cekļu cikla (Ss) atvēršanās, veidojoties biradikāļiem (-S*-):

Ss—*" S
x
-

Pēc tam noris brīvo radikāļu pārneses un rekombinācijas reakciju

sērija:

CH
3 CH3

~CH2—C =CH—CH
2
~ + -S

x--> ~CH—C =CH—CH2 ~+ • S^H
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СНз СНз
I I

~сн—с=сн—сн2 --> ~сн—с=сн—сн 2
~

I

СНз

~сн-с=сн-сн2
~

I
СНз Sjc

I
СН2

—С =СН—СН 2~

СНз

~сн-А=сн-сн
2
~

I
-> СНз S*

I I
~СН2-С CH—СН2~ utt.

Visu šo procesu rezultātā lineārās kaučuka makromolekulas tiek

saistītas savā starpā ar sēra tiltiņu starpniecību (nepiesātinātās
saites pie tam izzūd):

ļ
CH3 S

K

I I
~CH2

— С CH—CH
2
~

I
s*

I
~CH

2
—

С CH—CH2~

I I
CH3 Sjc

l

Šķērssaišu veidošanās pēc brīvo radikāļu mehānisma, iespējama
arī starp lineārām makromolekulām, kuras nepiesātinātās- saites

nesatur. Sajā gadījumā par šķērssaites veidojošiem reaģentiem iz-

manto peroksīdus vai arī makroradikāļus ģenerē, polimērus apsta-

rojot ar jonizējošu starojumu.
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Telpiska struktūra var veidoties ari ķīmisko reakciju rezultātā,
kuras noris bez brīvo radikāļu līdzdalības. Piemēram, fenolformal-

dehīda oligomēru metilolgrupu kondensācijas reakcija:

Saja gadījuma reakcija tieši stājas makromolekulu sastāva

ietilpstošās funkcionālās grupas.

Līdzīgas reakcijas var norisēt starp polimēra funkcionālajām

grupām un īpašu mazmolekulāru polifunkcionālu reaģentu — cieti-

nātāju molekulām. Tāda, piemēram, ir epoksīdu oligomēru mole-

kulu reakcija ar heksametilēndiamīnu:

4.2.2. Makromolekulu trūkšanas reakcijas

Makrovirkņu trūkšana — destrukcija var notikt visdažādāko fak-

toru ietekmē. Lietderīgi apskatīt atsevišķi makromolekulu destruk-

ciju fizikālo faktoru un ķīmisko reaģentu iedarbībā.

Fizikālās iedarbības (gaismas un siltuma enerģija, jonizējošais

starojums, mehānisks spriegums v. tml.) rezultātā notiekošās pār-
vērtības pieder pie ķēdes reakcijām un noris ar brīvo radikāļu pie-
dalīšanos.
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Tās sākas ar primārā brīvā radikāļa izveidošanos, vai nu homo-

lītiski trūkstot makromolekulas virknei, vai no tās atšķeļoties kādam

atomam (atomu grupai):*

~CH2 -CH-CH?-CH ~CH
? -CH- * • CH 2-CH~

i : i i i
R:R R R

H

-•t-
-~сн,-сн—ch —ch— — ~сн?-сн— ch—сн~ �.н

II II
R R R R

Reakcijas tālākā attīstībā var atkal notikt makromolekulas šķelša-
nās, piemēram:

~сн?-сн-сн2
-сн-сн-сн~ — ~сн2 -сн-сн

2
. � CH =CH-CH~

*I:i i 1 1 b
r;r r R R

Jebkurš no makroradikāļiem var piedalīties nesapārotā elektrona

pārneses procesā, atdodot to citām makromolekulām visdažādākajās
to vietās:

i i

~CH—CH 2 • + ~ CH
2
—CH—CH

2
—CH у

к к А

-> -CH-CH 3
+-CH2—CH—CH—CH-

i к к

Tas nozīmē, ka destrukcijas procesa gaitā uzkrājas makroradikāļi

ar nesapārotiem elektroniem gan to galos, gan arī jebkurā citā

makroradikāļu vietā. Shematiski to var attēlot šādi:

. __

. ļ
- • ■

—i •

• .
г

* Formāli otra reakcija būtu jāpieskaita pie polimeranaloģiskajām pārvērtībām

(sk. 4.1. paragrāfu).
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So makroradikaļu koncentrācijai pieaugot, palielinās ari to re-

kombinācijas varbūtība un ātrums. Rekombinācijas rezultātā no-

tiek makromolekulas palielināšanās, veidojoties gan lineāras, gan
sazarotas un telpiskas struktūras makromolekulām, piemēram:

Kā redzams, makromolekulu trūkšanas reakcijas, kas noris pēc brīvo

radikāļu mehānisma, par destrukcijas reakcijām šī jēdziena tiešā

nozīmē var saukt ļoti nosacīti un arī tikai tad, ja makrovirkņu trūk-

šana ir dominējošais process. Piemēram, analoģiskos apstākļos,
iedarbojoties uz koncentrētiem polimēru šķīdumiem, pārsvarā notiek

makromolekulu savstarpēja saistīšanās (rekombinācijas varbūtība

liela), bet atšķaidītos šķīdumos noteicošā ir destrukcija.
Palielinoties fizikālās iedarbības intensitātei, brīvo radikāļu ra-

šanās un tālāko pārvērtību ātrums pieaug. Tomēr viena vai otra

tipa reakciju pārsvaru nosaka ne tikai reakcijas apstākļi, bet ari

makromolekulu uzbūve. Tā, piemēram, karbovirkņu polimēru ter-

miskās destrukcijas īpatsvars palielinās, ja makromolekulu elemen-

tārvienības satur trīsaizvietotus un četraizvietotus С atomus.

Polimēri, kuri satur četraizvietotus oglekļa atomus, depolimeri-
zējas — destrukcijas procesā atšķeļ sākotnējo monomēru. Tā,

piemēram, sildot polimetilmetakrilātu, atšķeļas monomērs — metil-

metakrilāts:

CH3 СНз СНз СНз
II I I

~сн2—с—сн 2—с- ->~сн
2—с- +сн 2=с

II 1 I
С—ОСНз С—ОСНз С—ОСНз С—осн 3

II II II II
0 0 о о

Depolimerizācijas procesu var izmantot praktiski, realizējot po-
limēru atkritumu utilizāciju.

Spēja izturēt palielinātas temperatūras iedarbību bez manāmām

ķīmiskām izmaiņām ir svarīgs parametrs, kas raksturo konkrēta po-
limēra ekspluatācijas īpašības. 4.1. tabulā dažiem polimēriem dots

termisko izturību raksturojošs rādītājs — temperatūra Td
eE, kurā

sākas intensīva destrukcija.
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4.1. tabula

Dažu polimēru termiskās destrukcijas temperatūra T i,.■

Makromolekulu destrukcija var notikt ari, iedarbojoties uz tam

ar noteiktiem ķīmiskajiem reaģentiem.
Polimēriem atrodoties kontaktā ar gaisa skābekli, notiek to oksi-

datlvā destrukcija. Tas ir sarežģīts reakciju komplekss, kas ari pie-
der pie brīvo radikāļu ķēdes reakcijām.

Vislabāk izpētīts vienkāršāko karbovirknes polimēru (poliolefīnu)
oksidēšanās process.

Oksidēšanās reakcijas ķēdes iniciēšana notiek, veidojoties sākot-

nējam brīvajam radikālim. Tas, piemēram, var notikt saskaņā ar

šādu shēmu:

~CH2~+02 ~CH~+HOO-

Ķēdes augšana (attīstīšanās) notiek saskaņā ar shēmu

00-

I
~CH~ +02-> ~CH~

00- ООН

I I
~CH~ + ~CH

2
~ ~CH~ + ~CH~

Noteicošā nozīme tālākajā reakcijas gaitā ir hidroperoksīdiem, kuri

sadaloties veicina ķēdes sazarošanos:

ООН о-

~сн~ -> ~сн~ +-он

ООН о-

I I
~сн~ + ~сн2

~+ ~сн~ + ~сн~+н2о

šo reakciju rezultātā oksidēšanās procesa ātrums strauji pieaug.
Oksidēšanās procesā skābekļa piesaistīšanās praktiski nav ma-

nāma līdz brīdim, kamēr brīvo radikāļu un hidroperoksīdu koncen-

trācija kļūst pietiekami liela. So reakcijas posmu sauc par oksidē-

šanās procesa indukcijas periodu tmd (4.1. att.).

Polimērs CC)

'olivinilhlorīds

'olipropilēns
'olistirols

'olietilēns

'olivinilfluorīds

'olitetrafluoretilēns
'olipiromelitimīds

170

300

310

320

350

400

520
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Tehniskie polimēri vienmēr satur zi-

nāmu daudzumu piemaisījumu — polime-
rizācijas procesa iniciatoru atliekas, orga-
niskās mazmolekulārās vielas, kas oksi-

dējas ātrāk nekā pats polimērs, un metālu

savienojumus, kas nokļūst polimēru sa-

stāvā, tiem saskaroties ar iekārtas me-

tāla elementiem. So savienojumu klātienē

sākotnējo brīvo radikāļu koncentrācija pa-
lielinās straujāk. Tā rezultātā тщд vērtība

__

strauji samazinās.

Brīvie makroradikāļi, kas izveidojušies

oksidēšanās reakciju rezultātā ( —CH —,
O- 00-

I I
—CH —, —CH — v. c), piedalās visda-

žādākajās ķēdes pārneses reakcijās; to rezultātā veidojas jauni mak-

roradikāļi.
Hidroperoksīdu sadalīšanās procesā, kā arī tieši pievienojoties

skābeklim, veidojas visdažādākās funkcionālās grupas, kas satur

skābekli, piemēram:

—CH—CH
2
- -C—CH

2
~+H

2
O

ООН о

о

ч
~с—сн2 ~+о2-> ~С—OН+ с-

II II /
0 он

Daļa skābekli saturošo produktu ir mazmolekulāri savienojumi —

•ūdens, oglekļa dioksīds, aldehīdi, skābes, ketoni v. c.

Oksidēšanās reakciju ķēdes trūkšana notiek, makroradikāļiem
rekombinējoties, piemēram:

—CH~ ~CH~ -CH- -CH-

CH
2 .

~"~CH~
CH2 l -CH-

-CH- -CH-

•o ->
i utt.

1 I
— CH-—' — CH —

So reakciju rezultātā, kā redzams, veidojas sazarotas un telpis-
kas struktūras.

4.1. att. Piesaistītā skābek|a
daudzuma ΔО2 atkarība no

polimēra oksidēšanās laika t.
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Oksidēšanās ātrums atkarīgs no skābekja efektīvās koncentrāci-

jas un temperatūras. Paaugstinoties temperatūrai, palielinās ne tikai

oksidēšanās reakciju ātruma konstantes, bet arī paātrinās skābekļa
difūzija polimērā (palielinās skābekļa efektīvā koncentrācija).

Polimēra makromolekulu destrukcija var notikt arī ūdens iedar-

bībā. Karbovirknes polimēri ar ūdeni praktiski nereaģē, bet hetero-

virknes polimēri hidrolizējas skābju un bāzu klātienē. Hidrolīzes

ātrums pieaug, palielinoties temperatūrai.
Hidrolizējas heterovirkņu raksturīgās grupas, piemēram, amīd-

grupas, esteru grupas v. c:

H-4-0H

~NH—C~ —- ~NH2
� НО —C~

; II li
: 0 0

H— ОН

~0-i-c~ — ОН �НО —c~

Ml II
: 0 0

Heterovirknes polimēru hidrolīzes procesu arī izmanto šo poli-
mēru utilizācijai, reģenerējot sākvielas vai oligomērus no polimēru
atkritumiem.

4.3. POLIMĒRU NOVECOŠANA UN TO STABILIZĀCIJA

Par novecošanu sauc ķīmisko un fizikālo pārvērtību kompleksu, ku-

ras noris polimēra pārstrādes, uzglabāšanas un ekspluatācijas pro-

cesos un kuru rezultātā pasliktinās noteiktas polimēra īpašības.
Polimēru pārstrāde, kā zināms, saistīta ar to kausējumu pakļau-

šanu samērā augstas temperatūras, gaisa skābekļa un deformācijas
iedarbībai. Plastmasu izstrādājumi to uzglabāšanas un ekspluatāci-
jas laikā arī saskaras ar visdažādākajiem ārējās iedarbības fakto-

riem — paaugstinātu temperatūru, gaisa skābekli un mitrumu, ul-

travioleto starojumu, jonizējošo starojumu, agresīvām vidēm, or-

ganiskajiem šķīdinātājiem, mehāniskā sprieguma iedarbību v. tml.

Mums bija iespēja pārliecināties, ka šo faktoru ietekmē vienlai-

kus notiek būtiskas un pēc rakstura atšķirīgas polimēra struktūras

izmaiņas — makromolekulu trūkšana, sazarotu un telpisku struk-

tūru veidošanās, mazmolekulāru savienojumu (to skaitā arī mono-

mēra) atšķelšanās, skābekli saturošu grupu koncentrācijas palieli-
nāšanās utt.

Visas šīs būtiskās makromolekulu uzbūves izmaiņas saistītas ar

tikpat ievērojamām polimēra virsmolekulārās struktūras izmaiņām.
Tā kā šo reakciju rezultātā makromolekulu regularitāte strauji sa-

mazinās, virsmolekulārās struktūras maiņas galvenā tendence ir

sakārtotības pakāpes samazināšanās.
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Izmaiņas makromolekulu un virsmolekulāro struktūru līmenī ir

par iemeslu jūtamām polimēra īpašību izmaiņām, kuru rezultātā

polimēri zaudē savas vērtīgās īpašības. Elastīgi materiāli kļūst

stingi, cieti un pat trausli, samazinās materiālu mehāniskā stiprība
un relatīvā sagraušanas deformācija. Uzkrājoties mikrodefektiem

un makrodefektiem, pieaug materiālu caurlaidība attiecībā pret ag-

resīvām vidēm (tā rezultātā pavājinās polimēru aizsargājošās spē-
jas). Samazinās saistība starp komponentiem polimēru kompozīciju
materiālos, mainās izstrādājumu krāsa, polimēru izstrādājumi zaudē

savu sākotnējo formu, deformējas utt.

Novecošanas izmaiņas sākumā galvenokārt lokalizējas izstrā-

dājumu virsmas slāņos, kur ārējo faktoru iedarbības intensitāte ir

vislielākā. Tālākā procesu gaitā šīs izmaiņas skar arvien dziļākus
materiāla slāņus. Pēc noteikta laika konkrēti izstrādājumi tiktāl
zaudē savas ekspluatācijas īpašības, ka nespēj vairs pildīt savas

funkcijas — iziet no ierindas. Bieži šīs izmaiņas nav saistītas ar

izteiktām ārējām pazīmēm, tāpēc šo pārvērtību iespēju ignorēšana
var būt par cēloni avārijām un nelaimes gadījumiem, izstrādāju-
miem pēkšņi izejot no ierindas (automobiļu un lidmašīnu riepu, kā

arī cauruļvadu plīsumi v. tml.).
Novecošanas parādības ievērojami samazina polimēru izstrādā-

jumu aktīvo un arī pasīvo mūžu, jo tās noris arī izstrādājuma uz-

glabāšanas laikā. Konkrētu izstrādājumu mūžs ir atkarīgs no poli-
mēra veida, izstrādājuma konfigurācijas, iedarbojošos faktoru kom-

pleksa, katra faktora intensitātes šai kompleksā utt. Tāpēc daudzu

konkrētu polimēru izstrādājumu kalpošanas ilgums var pārsniegt
30 gadus, bet atsevišķu izstrādājumu vai materiālu kalpošanas
ilgums var būt 10 un pat 100 reizes mazāks.

Novecošanas palēnināšana ir viena no svarīgākajām polimēru
efektīvas izmantošanas problēmām. Palēnināt novecošanu iespē-
jams, sintezējot jauna veida polimērus, kuru makromolekulu uzbūve

piešķir tiem lielāku ķīmisko stabilitāti. Krasu ķīmiskās izturības

palielināšanu panāk, iegūstot polimērus, kuri pamatvirknēs satur

Si, В un citus atomus. Tomēr šie polimēri, kurus ar sekmēm iz-

manto atsevišķos atbildīgos izstrādājumos, pagaidām vēl ir pārāk

<iārgi.
Samazināt novecošanas ātrumu var arī, novēršot atsevišķus

ledarbības faktorus vai arī samazinot to intensitāti. Tā, piemēram,

polietilēna caurules, kas Saules starojuma un atmosfēras iedarbībā

noveco 2
...

3 gadu laikā, ilgstoši kalpo pazemes un zemapmetuma
ūdensvados un sistēmās.

Tomēr visefektīvāk polimēra ekspluatācijas īpašību saglabāšanu
un izstrādājuma mūža pagarināšanu panāk, ievadot polimērā īpa-
šas vielas

— stabilizatorus. Parasti šiem savienojumiem ir selektīvs

darbības raksturs — tās stabilizē polimēru pret kādu noteiktu
iedarbības faktoru.

Polimēru novecošanas svarīgākais iemesls (it sevišķi to pārstrā-
des procesos) ir oksidēšanās, kas paātrinās, palielinoties tempera-
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tūrai. Stabilizatorus, kurus izmanto termooksidēšanās inhibēšanai,

sauc par antioksidantiem.

Antioksidants var būt savienojums, kas mijiedarbībā ar brīvo

radikāli iznīcina to, pats veidojot neaktīvu stabilu radikāli. Parasti

antioksidants (НА) reaģē ar peroksiradikāli:

00- ООН

~CH~+HA-+ ~C~+A-

Radikālim A- jābūt neaktīvam. Lai savienojumu varētu uzska-

tīt par efektīvu antioksidantu, radikālim A- vai nu jāstājas rekom-

binācijas reakcijās ar citiem aktīvajiem radikāļiem, tos iznicinot:

А

I
-CH- ~CH~

O- OA

I |
~CH~ ~CH~

00- OOA

I I
-CH- -CH-

vai jāreaģē pašam ar «savu»radikāli: А- +A-—>-AA.

Siem procesiem jānoris ievērojami ātrāk nekā ķēdes pārneses

procesam:

A- + ~CH2
~->-AH+~ČH~

Šādas spējas piemīt noteiktas uzbūves savienojumiem, kuru mo-

lekulas satur kustīgu ūdeņraža atomu (I tipa antioksidanti). Pie

šādiem savienojumiem pieder fenolu un frts-fenolu atvasinājumi ar

dažādas uzbūves aizvietotājiem, kuriem piemīt elektrondonoras īpa-

šības, piemēram:

9Н
з h3C J

H3
ОН ОН ī%

3

ļH
|^CH

3 CH СНз
CH3

CH
3

U- metU - 2,Ь-bis- terc- butII fenols ?,2'-met:iēn- b/s-(t- metll-6-ferc-butilfenolcl

Izmanto arī aromātisko amīnu atvasinājumus, piemēram, fenil-

P-naftilamīnu:
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lespējami ari citādi antioksidantu darbības principi.
Atsevišķi antioksidanti efektīvi saista metālu savienojumus (tie

piemaisījumu veidā lielākā vai mazākā daudzumā vienmēr atrodas

polimēros un katalizē hidroperoksīdu sadalīšanās reakcijas), veido-

jot ar tiem neaktīvus kompleksus.
Savienojumi ar reducētāju īpašībām (II tipa antioksidanti) dez-

aktivē hidroperoksīdus bez brīvo radikāļu veidošanās. Piemēram, ar

'hidroperoksīdiem šādi reaģē organiskie sulfīdi, paši oksidējoties par

atbilstošajiem sulfoniem:

ООН он

i I
~CH~+R'—S—R"-*- ~CH~+R'—S—R"

II

О

ООН он о

I I II
~CH~ +R'—S—R"-v ~CH~ + R'—S—R'

II II

О о

Ka redzams, antioksidantu molekulas apskatītajās reakcijas
iznicina brīvos radikāļus vai dezaktlvē hidroperoksīdu grupas. Tā

rezultātā palielinās oksidēšanās procesa indukcijas periods.
Apskatīsim indukcijas perioda Tind atkarību no antioksidanta

koncentrācijas cA. Sarežģītajā oksidēšanās reakciju kompleksā sva-

rīga nozīme ir reakcijai

RO2 + R-

kur HR — polimērs; RO
2- — radikālis, kas izveidojies polimēra mij-

iedarbībā ar skābekli (sk. 4.2. paragrāfu).
Antioksidants НА, kas ievadīts polimērā, reaģē ar RO 2-

RO2 • +НА Neaktīvi produkti

Inhibētās oksidēšanās procesa gaitu nosaka lielumu cA un

-Tr— crh attiecības (kur crh — polimēra koncentrācija).
Ainh

К
Ja cA <

nks

Crh, RO2- koncentrācija strauji palielinās, oksidē-
Alnh

šanās noris nestacionāri, ir autokatalitlska tāpat kā oksidē-

šanās process bez antioksidanta. Sajā cA diapazonā, palielinoties
antioksidanta koncentrācijai, tmd vērtība praktiski nemainās.

Turpretī, ja c
A>

v
1 crh, RO

2- koncentrācija vairs nepalielinās
Ainh

neierobežoti, bet tiecas uz noteiktu robežu. Oksidēšanās reakcija
kļūst stacionāra un tiek efektīvi Inhlbēta. Palielinoties c

A vērtībai,
К к.

tind pieaug. Antioksidanta koncentrāciju c. =

v
crh sauc par

fl
krit Ainh

-kritisko koncentrāciju.
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4.2. att. Antioksidanta ietekme uz piesaistītā skā-

bekļa daudzumu un polimēra oksidēšanās indukci-

jas periodu:

а — Д02 atkarība no polimēra oksidēšanās laika t; b —

indukcijas perioda T
lnd

atkarība no antioksidanta satura

polimērā c
A
; / — polimērs nesatur antioksidantu; 2 —

polimērs satur antioksidantu.

Sakarība Tind =/(cA ) plaša antioksidanta koncentrāciju diapazona
attēlota 4.2. attēlā. Ja cA^cAkrlt , šo sakarību pietiekami precīzi ap-

raksta izteiksme

1 , с
А

Tind =Tind.. ,+—ln (4.1Л
* cA

krlt

kur т md
krlt

— indukcijas periods, ja cA^c.\
kr|t

;
К — antioksidanta izlietošanās ātruma konstante.

Indukcijas perioda vērtība, kas tiek sasniegta, nodrošinot poli-
mērā noteiktu Ca, ir antioksidanta efektivitātes mērs. No izteiksmes

(4.1.) izriet, ka antioksidanta efektivitāte pieaug, samazinoties tā К

un c
Akrlt

vērtībām.

Antioksidantam izlietojoties, cA samazinās, tā rezultātā samazi-

nās arī Tind. Tāpēc, lai pēc iespējas ilgāku laiku nodrošinātu inhibē-

šanas efektu, polimērā ievada tik daudz antioksidanta, lai tā kon-

centrācija polimērā vairākkārt pārsniegtu c
Aļ(nt .

Jāatzīmē, ka inhibēšanas reakcijās piedalās tikai neliela antiok-

sidanta daļa. Pārējā daļa nelietderīgi izlietojas tiešās oksidēšanās

reakcijās, iztvaiko paaugstinātā temperatūrā utt. Tas nozīmē, ka

polimērā jānodrošina tāds antioksidanta pārākums, lai tas kompen-
sētu arī šos zudumus.

Pārāk lielas antioksidantu koncentrācijas polimērā ari var būt

kaitīgas; cA
vērtībai pārsniedzot kādu noteiktu lielumu, indukcijas

periods var samazināties. Tas tāpēc, ka lielās antioksidantu koncen-

trācijās palielinās tādu reakciju varbūtība, kuru rezultātā oksidēša-

nās process paātrinās. Piemēram, antioksidants var tieši reaģēt ar

skābekli, ģenerējotaktīvo radikāli HOO-

AH +02 +HOO-
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4.3. att. Polimēra oksidēšanās

indukcijas perioda Tind atka-

rība no antioksidantu A1 unA2

maisījuma sastāva:

/ — sinerģisks maisījums; 2 — ne-

sinerfeisks maisījums.

Lielas antioksidantu koncentrācijas
ir kaitīgas arī tāpēc, ka to ietekmē pa-
sliktinās polimēra fizikāli mehāniskās,
dielektriskās un citas īpašības. Pamato-

joties uz minētajiem apsvērumiem, at-

karībā no antioksidanta efektivitātes tas

jāievada 0,1...0,2% no polimēra ma-

sas.

Atsevišķos gadījumos divu antioksi-

dantu maisījuma efektivitāte ir lielāka

nekā tad, ja tos ievada katru atsevišķi

(4.3. att.). Šādus antioksidantu maisīju-
mus sauc par sinerģiskiem maisīju-
miem. Parasti cenšas izmantot tādas

abu antioksidantu attiecības maisījumā,
kuras nodrošina maksimālu Tmd vēr-

tību. Visbiežāk sinerģiskās īpašības pie-
mīt I un II tipa antioksidantu maisīju-
miem.

Polimēru stabilizēšana pret gaismas

starojuma ietekmi notiek, ievadot poli-
mērā gaismas stabilizatorus. Gaismas stabilizatoru darbības mehā-

nisms var būt dažāds.

Visefektīvākās ir vielas, kas absorbē gaismas enerģiju polimē-
riem visbīstamākajā ultravioletā spektra diapazonā (280 ... 400 nm).
Parasti notiek gaismas enerģijas pilnīga transformēšana siltuma

enerģijā vai arī izstarošana kvantu veidā, kuru enerģija polimēram
mazāk kaitīga. Pie šādiem savienojumiem pieder salicilskābes, ben-

zofenona, benztriazola un citu savienojumu atvasinājumi. Piemē-

ram, gaismas enerģijas transformācija 2-oksibenzofenona gadījumā
notiek saskaņā ar shēmu:

ОН -0 0 НО

trO * (УХ)
Vairāki gaismas stabilizatori darbojas pēc līdzīga mehānisma kā

antioksidanti, t. i., iznīcinot fotoķīmiski iniciētos brīvos radikāļus.
Neorganiskie pigmenti (kvēpi, Ti02, ZnS v. c.) ekranē ultravio-

leto starojumu, neļaujot tam iespiesties dziļākos polimēra slāņos.
Visbiežāk polimēru nepieciešams nodrošināt pret vienlaicīgu vai-

rāku novecošanas faktoru iedarbību. Parasti šajā nolūkā polimērā
ievada komplicētu termostabilizatoru, antioksidantu, gaismas sta-

bilizatoru un tamlīdzīgu vielu maisījumu. Praktiski visos šajos ga-

dījumos par konkrēta maisījuma efektivitāti nepieciešams pārlieci-
nāties eksperimentāli. Efektivitātes prognozēšana šādām sistēmām



tagad vēl nav iespējama. Taču tā ir nepieciešama vēl ari tā iemesla

dēj, ka vienlaikus ar sinerģisko efektu iespējama maisījuma kompo-
nentu antagonistiska darbība. Tas nozīmē, ka maisījuma efektivi-

tāte ir' ievērojami zemāka nekā šo pašu komponentu izraisītais

efekts, ja tos ievada katru atsevišķi tādā pašā daudzumā.

Reizē ar obligāto prasību — efektīvi inhibēt novecošanas pro-

cesu — savienojumiem, kurus paredzēts izmantot par stabilizato-

riem, izvirza vēl vairākas citas prasības. Tiem labi jāsavietojas ar

polimēru (jāšķīst tajā), to molekulas nedrīkst migrēt no polimēra,
savienojumiem jābūt netoksiskiem utt. Praksē izmantojamo stabi]i-

zatoru un stabilizēšanas principu daudzveidība tagad spēj nodroši-

nāt pietiekami efektīvu novecošanas procesu inhibēšanu.

Nobeidzot jāuzsver, ka liela polimēru izstrādājumu īpašību sta-

bilitāte laikā ne vienmēr ir nepieciešama. Tas vispirms attiecināms

uz izstrādājumiem, kas paredzēti īslaicīgai lietošanai — iesaiņojuma
materiāli, vienreizējas lietošanas tara v. tml. Pēc izlietošanas tie

kļūst nevajadzīgi un atkritumu veidā piesārņo vidi. Tāpēc ķīmiķi
risina stabilizācijai pretēju uzdevumu

—
kā paātrināt izlietotā poli-

mēra sairšanas procesu saules gaismas, mērenas temperatūras un

mikroorganismu iedarbībā.
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5. NODAĻA

LIELMOLEKULĀRO SAVIENOJUMU PĀRSTĀVJI

Lai gan lielmolekulāro savienojumu sintēzes metožu iedalījums ir

samērā vienkāršs (sk. 2.1. paragrāfu), iegūstamo un praksē izman-

tojamo polimēru klāsts ir ārkārtīgi plašs. So klāstu vēl vairāk pa-

plašina visdažādāko kopolimēru iegūšanas iespēja. Sajā nodajā
īsumā aplūkoti tikai paši svarīgākie, praksē visvairāk izmantotie

lielmolekulāro homopolimēru un kopolimēru pārstāvji — to iegū-
šana, svarīgākās īpašības un izmantošana.

5.1. PIESĀTINĀTIE LIELMOLEKULĀRIE OGĻŪDEŅRAŽI

Piesātināto lielmolekulāro ogļūdeņražu (poliolefīnu) kopu veido

polimēri ar šādu elmentārvienību uzbūvi:

Г R 1
I

—CH 2—c—

R J n

kur R un R' — ūdeņradis vai lineāras uzbūves alkilradikālis (pie-
mēram, —CH3, —C2HS utt.). Sintezēti arī polimēri,
kuros R ir H, bet R' — sazarotas (—CH(CH3) 2,

—CH2
—СН(СНз) 2) vai cikliskas struk-

tūras radikāļi.
Poliolefīnus iegūst nepiesātināto ogļūdeņražu — alkēnu homo-

polimerizācijas vai kopolimerizācijas procesā. Siem termoplastiska-
jiem polimēriem raksturīga pietiekami liela mehāniskā izturība, iz-

cilas dielektriskās īpašības un liela ķīmiskā izturība.

Turpmāk īsumā apskatīti svarīgākie poliolefīnu pārstāvji.

5.1.1. Polietilēns

Polietilēnu [ —CH2—CH2—]„ iegūst etilēna CH2 =CH 2 (bezkrāsaina

gāze ar viršanas temperatūru —103,8 °C) polimerizācijas procesā.
Rūpniecībā visplašāk izmanto trīs etilēna polimerizācijas paņē-
mienus.
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Etilēna radikāļu polimerizāciju (sk. 2.3. paragrāfu) veic lielā

spiedienā, monomēram atrodoties sašķidrinātā stāvoklī (polimerizā-
cija masā, sk. 2.6.1. paragrāfu). Par polimerizācijas iniciatoriem

izmanto skābekli, organiskos peroksīdus (benzoilperoksīdu, bis-terc-

butilperoksīdu, laurilperoksīdu).
Polimerizāciju veic divu tipu aparātos — cauruļveida reaktoros

vai vertikālos autoklāvos ar maisītāju.
Pirmajā gadījumā ievadīto etilēnu sajauc ar iniciatoru un neiz-

reaģējušo etilēnu un divās pakāpēs ar kompresoru saspiež līdz

120 .. . 130 MPa. Cauruļveida reaktora pirmajā zonā etilēns sasilst

līdz 180 °C, otrajā zonā notiek polimerizācija 130 ... 250 MPa spie-
dienā un 190... 300 °C temperatūrā. Etilēna atrašanās laiks reakci-

jas zonā 70
.. . 100 s, tā konversijas pakāpe — 8... 10%.

Etilēnu polimerizējot autoklāvā, iniciatora šķīdumu parafīneļļā
ar augstspiediena sūkni ievada tieši pašā reaktorā. Etilēna atraša-

nās laiks reaktorā 30 s, konversijas pakāpe — 15%.
Tā kā process noris augstā temperatūrā un spiedienā, pieaug ķē-

des pārneses reakciju varbūtība (sk. 2.3.3. paragrāfu). To rezultātā

polimēra virknēs izveidojas īsi atzarojumi (15 ...

70 uz 1000 virknes

oglekļa atomiem), kā arī nepiesātinātās saites makromolekulu

galos.
Etilēna jonu-koordinācijas polimerizāciju (sk. 2.4.3. paragrāfu)

veic zemā spiedienā (0,3 ...
0,5 MPa) 70

...

80 °C temperatūrā pie-
sātinātu ogļūdeņražu (benzīna) šķīdumā, izmantojot kompleksos

metālorganiskos katalizatorus. Katalizatora komplekss var pāriet

reaģējošās vides šķīdumā (visbiežāk Ti (OR)4
-r-Al vai arī

nešķīst tajā (piemēram, TiCU+Al (С2Н5 ) 3). Pirmajā gadījumāiegūtā

polimēra molekulmasas polidispersitāte mazāka.

Reakcijas produkts ir polietilēna suspensija benzīnā. To ap-

strādā ar spirtu (metilspirts, izopropilspirts) katalizatora kompleksa

palieku noārdīšanai. Polimēru atdala, mazgā, centrifugē un žave.

legūto pulverveida polimēru parasti granulē (sk. 6.2.1. paragrāfu)
vai arī izmanto tieši.

Zemā spiedienā iegūtā polietilēna makromolekulu lieluma vidējā
vērtība ir lielāka, bet virkņu sazarotības pakāpe mazāka (3 ...

5 at-

zarojumi uz 1000 virknes С atomiem) nekā augstspiediena poli-
etilēnam.

Etilēna polimerizāciju iespējams veikt arī vidējā spiedienā, par

katalizatoriem izmantojot metālu (hroma, molibdēna) oksīdus, kas

uznesti uz katalizatora nesēju (silikagelu, alumosilikātu) virsmas.

Process noris 150 °C temperatūrā un 3,5 MPa spiedienā. Sajā po-

limerizācijas procesā iespējams panākt vismazāko virkņu sazarotī-

bas pakāpi.
Polietilēns ir termoplastisks, ciets, bezkrāsains polimērs. Makro-

molekulu lineārās uzbūves un lielās lokanības dēļ tas viegli krista-

lizējas. Kristalītos virknēm ir plakniska zigzagveida konformacija.

Kristalītu spēja izkliedēt gaismas starus piešķir bieziem polietilēna

slāņiem baltu nokrāsu.
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5.1.
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Makromolekulu sazarotības pakāpei samazinoties, palielinās poli-
etilēna kristāliskuma pakāpe. Tā rezultātā uzlabojas polimēra fizi-

kāli mehāniskās īpašības (sk. 5.1. tab.).

5. 1.2. Polipropilēns

Polipropilēns —CH2—CH— ir propilēna CH
2
=CH (bezkrā-

I I
СНз J„ CH3

saiņa gāze ar viršanas temperatūru — 47,7 °C) polimerizācijas pro-
dukts.

Polipropilēna jonu-koordinācijas polimerizāciju veic šķīdumā
(šķīdinātājs — heptāns, benzīns) vai masā 70 ... 80 °C temperatūrā
un nelielā spiedienā — 2,5

... 3,5 MPa, izmantojot kompleksos me-

tālorganiskos katalizatorus. Sādā veidā iegūst stereoregulāru izo-

taktisku polimēru ar nelielu ataktiskā produkta saturu.

Izotaktiskais polipropilēns viegli kristalizējas, makromolekulām

novietojoties spirālveida konformācijās. Lielā ķristāliskuma pakāpe
nodrošina polimēram labus fizikāli mehāniskos rādītājus (5.1. tab.).

Ataktiskais polipropilēns nekristalizējas, tam neliels blīvums

(0,84... 0,85 g/cm3) un zema tecēšanas temperatūra ( — 30...

-80 °C).

5. 1. 3. Poliizobutilēns

CH3 1 CH3

I I
So polimēru —CH2

—С — iegūst izobutilena CH2
=C

I I
СНз-ln СНз

(bezkrāsaina gāze ar viršanas temperatūru —6,9 °C) katjonu poli-

merizācijas procesā, izmantojot par katalizatoru BF
3. Procesu veic

— 80...— 100 °C temperatūrā šķidra etilēna šķīdumā (etilēns šajos
apstākļos nepolimerizējas).

Mazmolekulāri M= (10 ... 50) • 103 izobutilēna polimerizācijas

produkti normālā temperatūrā ir viskozi šķidrumi, bet lielmolekulāri

polimēri (M= (70 ... 250) • 103) — elastīgi amorfi produkti ar ne-

lielu mehānisko stiprību (5.1. tab.).

5. 1. 4. Nepiesātināto ogļūdeņražukopolimēri

Pazīstami vairāki olefīnu kopolimēri. Rūpnieciska nozīme ir etilena-

propilēna un etilēna-vinilacetāta kopolimerizācijas produktiem.

Pieaugot propilēna elementārvienību saturam etilēna-propilēna
statistiskā kopolimēra virknēs, tā spēja kristalizēties samazinās. Tā



rezultāta pakāpeniski samazinās polimēra stingums un kušanas
temperatūra, bet pieaug polimēra šķīdība. Kopolimēri ar propilēna
saturu, kas lielāks par 30... 40%, jau ir elastīgi kaučukveida pro-
dukti.

Lielu interesi izraisa etilēna-vinilacetāta kopolimēri. Pieaugot
polāro vinilacetāta elementārvienību saturam ķēdēs, palielinās pro-
dukta adhezija attiecībā pret metāliem, stiklu un citiem materiāliem.

5.1.5. Piesātināto lielmolekulāro ogļūdeņražu
izmantošana

Polietilēnu un dažādas kompozīcijas uz tā bāzes izmanto elektrisko
vadu un kabeļu izolācijai, kā arī par izcilu dielektrisku materiālu

augstfrekvences aparatūrā. To lieto korozijas izturīgu tvertņu,
reaktoru armatūras, ventilatoru un sūkņu elementu izgatavo-
šanai.

No polietilēna un polipropilēna izgatavo profilētus izstrādāju-
mus, caurules un sanitārtehniskos izstrādājumus, plēves un loksnes

tehniskām un sadzīves vajadzībām. Neaizstājami ir polietilēna
mājturības priekšmeti — spaiņi, bļodas, kannas, kārbas, pudeles
v. tml.

Polietilēnu tā izcilās ķīmiskās izturības un nelielās agresīvo

gāzu un tvaiku caurlaidības dēļ plaši izmanto korozijas izturīgu
pārklājumu iegūšanai (sk. 6.4. paragrāfu).

Polietilēnu un polipropilēnu izmanto arī sintētisko šķiedru (sk.
6.8. paragrāfu) iegūšanai, kā arī putuplastu izgatavošanai (sk.
7.4. paragrāfu).

Poliizobutilēna izmantošanas joma ir nedaudz šaurāka, jo tā

mehāniskā stiprība zemāka nekā citiem poliolefīniem. Poliizobutilēnu

lieto elastīgu korozijas izturīgu pārklājumu iegūšanai, par blīvējošu
un hermetizējošu materiālu (sk. 6.6. paragrāfu), ūdensnecaurlaidīgu
audumu izgatavošanai utt.

Etilēna-vinilacetāta kopolimērus lieto papīra un kartona pār-
klāšanai, izgatavojot taru, kā arī līmju iegūšanai.

Etilēna-propilēna kopolimērus izmanto elektrisko vadu un kabeļu

izolācijai.

5.2. NEPIESĀTINĀTIE LIELMOLEKULĀRIE OGĻŪDEŅRAŽI

Nepiesātinātos lielmolekulāros ogļūdeņražus, kuru elementarvienī-

bām visbiežāk ir šāda uzbūve:

*

-CH—C=CH—CH— ļ
II I
R' R R" Jn

194
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iegūst butadiēna-1,3 CH2=CH—CH =CH
2 vai tā atvasinājumu —

2-metilbutadiēna, izoprēna CH2=C—CH =CH 2, 2-hlorbutadiēna,
I

CH3

hloroprena CH2
=C—CH =CH2 un citu polimerizācijas procesā.

Cl

Siem polimēriem raksturīga liela virkņu lokanība, kas piešķir
tiem elastomēru (kaučukveida materiālu) īpašības, kā arī spēju vul-

kanizācijas procesā veidot gumijveida produktus ar telpisku struk-
tūru. Par kaučukiem un gumiju sīkāk sk. 6.3. paragrāfā.

5.2.1. Polibutadiēns

Polibutadiēnu iegūst butadiēna (bezkrāsaina gāze ar viršanas tem-

peratūru — 4,4 °C) polimerizācijas procesā. Polimēra virknes var sa-

turēt 1,4-05(1), 1,4-/rans(ll) un 1,2(111) tipa elementārvienības:

—CH
2 CH2

—
Г-СН

2 CH

\/\ s \
CH =CH J n CH CH

2
— J„

I II

Г —CH2—CH— ~1

I
CH

II
CH

2
J

n

111

Ja sintēzi veic radikāļu polimerizācijas procesā (visbiežāk emul-

sijā), rodas neregulāras struktūras makrovirknes, kas satur visu

triju minēto tipu elementārvienības. Polimēra vidējā molekulmasa

Л?„= (40 ... 100) -103, blīvums 0,9 ...
0,92 g/cm3. To izmanto galve-

nokārt maisījuma ar citiem kaučukiem gumijas izstrādājumu
(automobiļu riepu, transportlentu, apavu v. c.) izgatavošanai.

Polimerizāciju veicot jonu-koordinācijas procesā (benzola vai

toluola šķīdumā, kompleksā metālorganiskā katalizatora klātienē),
rodas lokanas, stereoregulāras makromolekulas, kas satur galveno-
kārt 1,4-o's elementārposmus. Produkta molekulmasa M

n sasniedz

(70 ... 280) • 103, blīvums — 0,9
...

0,92 g/cm3. Šādam polibutadiē-
nam raksturīga ārkārtīgi zema stiklošanās temperatūra — pat
— 110°C. Normālā temperatūrā tas nekristalizējas. Atdzesējot līdz

— 55°Ctemperatūrai, sākas polimēra kristalizācija.

Stereoregulāro butadiēnkaučuku kopā ar izoprēnkaučuku un bu-

tadiēnstirolkaučuku lieto automobiļu kameru, apavu, kabeļu izo-

lācijas un citu elastīgu gumijas izstrādājumu iegūšanai.
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5.2.2. Poliizoprēns

So polimēru iegūst 2-metilbutadiēna-1,3, izoprena CH2
=C —CH=CH2

I
CH 3

(viegli gaistošs, bezkrāsains šķidrums ar viršanas temperatūru
34,1 °C) polimerizācijas procesā. Tāpat kā polibutadiēna makromo-

lekulas, poliizoprēna makromolekulas var saturēt 1,4-cis, 1,4-trans

un 1,2 tipa elementārvienības. Veicot polimerizāciju pēc jonu-koordi-
nācijas mehānisma, rodas stereoregulāras makromolekulas, kurās

pārsvarā 1,4-cis konfigurācijas.

legūtā produkta molekulmasa Mw var sasniegt (1 ...2)-106, blī-

vums — 0,91...0,92 g/cm3. Virkņu lielās lokanības un stereoregu-
laritātes dēļ poliizoprēns kristalizējas temperatūrā, kas zemāka par
O°C.

Stereoregulāro izoprēnkaučuku izmanto gumijas iegūšanai, kura

paredzēta praktiski visu veidu izstrādājumu ražošanai.

5.2.3. Polihloroprēns

Polihloroprenu —CH2—C =CH—СН 2— iegūst, veicot 2-hlor-

Cl

butadiēna-1,3, hloroprēna CH2=C—CH =CH2 (bezkrāsains šķid-

C\

rums ar viršanas temperatūru 59,4 °C) radikaju polimerizāciju

emulsijā. Produkta virknes satur līdz 80 ... 85% 1,4-cis konfigurā-

cijas elementārvienību; tā vidējā molekulmasa sasniedz (1 ...2) • 106.

Polihloroprēnu izmanto galvenokārt gumijas tehnisko izstrādā-

jumu — transportlentu, dzensiksnu, lokanu cauruļu, starpliku v. tml.

iegūšanai, kuri paredzēti ekspluatācijai agresīvā vidē. To izmanto

ķīmiskās aparatūras izoderēšanai paredzētās gumijas iegūšanai, kā

arī gumijas līmju (sk. 6.5. paragrāfu) izgatavošanai.

5.2.4. Butadiēna un tā atvasinājumu kopolimēri
ar citiem monomēriem

Lai paplašinātu kaučuka īpašību spektru un uzlabotu atsevišķu īpa-
šību rādītājus, sintezē dažādas uzbūves kopolimērus. 5.2. tabulā

sniegti svarīgāko kaučukveida kopolimēru rādītāji.
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5.2. tabula

Butadiēna un ti atvasinājumu kopolimēru raksturojums

Šos kopolimērus izmanto gumijas masu iegūšanai galvenokārt
maisījumā ar citiem kaučukiem.

5.3. PIESĀTINĀTO LIELMOLEKULĀRO OGĻŪDEŅRAŽU

HALOGĒNATVASINĀJUMI

Piesātināto lielmolekulāro ogļūdeņražu halogēnatvasinājumus
iegūst, polimerizējot nepiesātinātos ogļūdeņražus, kuru molekulās

viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizvietoti ar halogēna atomiem

(visbiežāk ar Cl un F). Tālāk apskatīti paši svarīgākie šīs klases

termoplastisko polimēru pārstāvji.

5.3.1. Polivinilhlorīds

Polivinilhlorīdu ļ —CH2—CH — iegūst vinilhlorīda, hlorēti-

L C1J»
lēna CH2=CHCI (bezkrāsaina gāze ar viršanas temperatūru
— 13,8°C) polimerizācijas procesā.

Vinilhlorīda radikāļu polimerizāciju veic masā, šķīdumā un emul-

sijā. Vislielākā rūpnieciskā nozīme ir polimerizācijai emulsijā (sk.
2.6.3. paragrāfu).

Vinilhlorīda emulsijas polimerizācijas process var tikt realizēts

gan periodiskā, gan nepārtrauktā shēmā, 40
...

60 °C temperatūra

Komonomēru elementārvienībuuzbūve
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un 0,5
..

. 0,8 MPa spiedienā, maisot. Par dispersijas vidi izmanto

ūdeni, bet par micellas veidojošām vielām — augstāko taukskābju
ziepes un alkānu monosulfoskābju sājus. Iniciatori ir sārmu metālu

vai amonija persulfāti un ūdeņraža peroksīds.

Polimerizācijas rezultātā rodas polivinilhlorīda (PVH) emulsija
ar daļiņu izmēriem 0,05... 0,5 p,m. PVH no emulsijas izdala izsmi-

dzināšanas žāvētavās, kā arī koagulējot. (pievienojot elektrolītu, iz-

saldējot). Rezultātā iegūst pulverveida PVH, ko arī tālāk šādā veidā

izmanto.

PVH makromolekulas galvenokārt ir lineāras. Makromolekulu

stinguma un neregulārās uzbūves dēļ PVH vāji kristalizējas (rūp-
nieciski iegūtā produkta ķristāliskuma pakāpe nepārsniedz 10%).
Virkņu konformācija kristalītos ir plakniska zigzagveida.

PVH ir ciets polimērs baltā krāsā. Tā svarīgākās īpašības dotas
5.3. tabulā.

5.3. tabula

Svarīgākie lielmolekulāro piesātināto ogļūdeņražu
halogēnatvasinājumu īpašību rādītāji

Praktiski visi materiāli, kuru pamatā ir PVH, satur stabilizato-

rus — vielas, kas palēnina polimēra dehidrohlorēšanas procesu. Sta-

bilizatoru (svina sāļu, alvorganisko savienojumu, Ba, Cd, Ca un Zn

ziepju v. c.) darbība pamatojas uz šo savienojumu spēju saistīt hlor-

ūdeņradi, kas katalizē dehidrohlorēšanu.
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Rādītājs
Polivinil-

hlorīds

Polivinili-

dēnhlorids

Politetra-

fluoretilēns

Politrifluor-

hloretilēns

Ķristāliskuma

pakāpe (%)
Vidēja molekul-

masa Mw
Blīvums

(g/cm
3)

Tecēšanas vai

kušanas tem-

peratūra (°C)
Stiklošanās

temperatūra
(°C)

Piespiedu elastī-

bas robež-

spriegums
(MPa)

Stiepes robež-

spriegums

(MPa)
Trūkšanas pa-

garinājums

(%)

10 40... 50 50
...

90 80
...

90

(5... 16) • 104 (7... 10) • 104 (4
...

10) • 105 Līdz 2- 105

1,35... 1,43 1,87 2,15... 2,24 2,09
...

2,16

180
...

220 185...200 327 210...215

78...105 -19

10...30

80
...

120 40
...

45 14...35 30... 40

5... 100 400...600 250
...

500 20...200
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Vislielākais ražotā PVH daudzums tiek izmantots viniplasta
iegūšanai. Viniplasts ir stings nedegošs termoplastisks materiāls,
kas kopā ar PVH un stabilizatoriem satur krāsvielas, pildvielas, plas-
tifikatorus un citas piedevas. Viniplasta svarīgākās fizikāli mehā-

niskās īpašības dotas 5.4. tabulā.

5.4. tabula

Viniplasfa un PVH plastikāta svarīgākie
fizikāli mehānisko īpašību radītāji

Viniplastu izmanto par korozijas izturīgu konstrukcijas materiālu

ķīmiskajā rūpniecībā (tvertnes, cauruļvadi, armatūra, aparātu ode-

rējums), ūdensapgādes, kanalizācijas, irigācijas un apūdeņošanas
sistēmās (caurules, ventiļi), kā arī celtniecībā (apdares detaļas un

materiāli, grīdu segumi v. tml.). To izmanto arī par materiālu sa-

dzīves priekšmetu (trauki, konteineri) izgatavošanai.

Liela nozīme ir PVH plastikātiem — elastīgām vai pat mīkstām

kompozīcijām ar lielu plastifikatoru (sk. 1.13. paragrāfu) saturu

(sk. 5.4. tab.). Tos izmanto par izolējošu materiālu, kā arī blīvējošu
starpliku, mīkstu rezervuāru, cauruļu, plēvju, lentu un citu izstrādā-

jumu iegūšanai.

5.3.2. Polivinilidēnhlorīds

Polivinilidenhlorīds г Cl rodas vinilidenhlorīda,
I

-CH.2-C—
I
Cl J„

1,1-dihloretilēna CH2
=CC12 (bezkrāsains šķidrums ar viršanas tem-

peratūru 31,7 °C) radikāļu polimerizācijā masā, emulsijā vai suspen-

sijā.
Simetriski izvietoto hlora atomu dēļ polivinilidēnhlorīda (PVIH)

makromolekulu lokanība (salīdzinājumā ar PVH) ir lielāka. Tāpēc
tas vieglāk kristalizējas, amorfās daļas stiklošanās temperatūra

PVH plastikāts, kas paredzēts ekspluatācijai

Radītājs Viniplasts normālā

temperatūrā
augstā

temperatūrā
zemā

temperatūrā

Stiepes robežsprie-
gums (MPa)

Trūkšanas pagari-
nājums (%)

Mīksttapšanas tem-

peratūra (°C)
Salturības tempe-

ratūra (°C)

40
...

60 5... 18 .14 . . . 22 10...18

10...25 250... 350 250... 400 300...450

75... 90

70 —50... -15 -50... -20 -65... -60



200

zemāka un trūkšanas pagarinājums lielāks (sk. 5.3. tab.). PVIH šķist
vieglāk nekā PVH.

PVIH, gan samērā ierobežoti, izmanto elastīgu cauruļu, plēvju
un dažu konstrukciju detaļu izgatavošanai.

5.3.3. Vinilhlorīda un vinilidēnhlorīda kopolimēri

Vinilhlorīds un vinilidēnhlorīds samērā viegli veido statistiskos ko-

polimērus gan viens ar otru, gan arī ar citiem komonomēriem (gal-
venokārt radikāļu polimerizācijas procesos).

Rūpnieciska nozīme ir vinilhlorīda-vinilacetāta (3...20%) ko-

polimēriem. Tie ir elastīgi, viegli šķīstoši materiāli. Tos izmanto gal-
venokārt skaņu plašu, plēvju un lokšņu, šķiedru un elektroizolācijas
materiālu izgatavošanai, kā arī laku ražošanai.

Par dažu citu vinilhlorīda kopolimēru izmantošanu sk. 5.5. ta-

bulu.

5.5. tabula

Dažu vinilhlorīda kopolimēru izmantošana

5.3.4. Polifetrafluoretilēns

Politetrafluoretilēnu [—CF2—CF2—]n iegūst tetrafluoretilēna CF2=

=CF2 (bezkrāsaina gāze ar viršanas temperatūru —76,3 °C) radi-

kāļu polimerizācijā suspensijā vai emulsijā.

_

Politetrafluoretilēna (PTFE) makromolekulas ir lineāras. Poli-

mēra vidējā molekulmasa var sasniegt 106. Tas viegli kristalizējas,
makromolekulām kristalītos ieņemot spirālveida konformācijas. Kris-

talizējoties veidojas blīvi kristalīti.

Svarīgākās PTFE īpašības dotas 5.3. tabulā.

PTFE nekļūst trausls pat temperatūrā, kas zemāka par —100 °C.
PTFE kūst temperatūrā virs 327 °C. Tā kausējumu viskozitāte pat
temperatūrā, kas tuva destrukcijas temperatūrai (415 °C), ir ļoti
liela. Tas apgrūtina PTFE pārstrādi. PTFE ir ķīmiski izturīgākais

Kopolimērs Izmantošana

Vinilhlorīds-akrilnitrils (20...60%) Grūti degošas šķiedras, elektroizolacija

Vinilhlorīds-metilmetakrilats

20%)
(līdz Caurspīdīgas plēves vai loksnes kārto

grāfijai, kabe|u izolācija

/inilhlorīds-butilakrilāts (līdz 25%) Salturīgi plastikāti

/inilhlorīds-vinilidenhlonds

(5... 95%)
Konstrukciju detaļas un izstrādājumi

(medicīnas instrumenti, akumulatoru

korpusi, korozijas izturīgi aparātu ap-
valki u. c.)
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polimērs. Tas nedeg un nešķīst nevienā no šķīdinātājiem. Uz PTFE

neiedarbojas ne skābes, ne bāzes, ne oksidētāji. PTFE ir niecīgs
berzes koeficients.

So izcilo īpašību dēļ PTFE plaši izmanto radiotehnikā un elektro-
nikā, par elektroizolācijas materiālu detaļās, kas paredzētas darbam

agresīvā vidē, kā arī augstā un zemā temperatūrā. Ķīmiskajā rūpnie-
cībā izmanto PTFE caurules, silfonus, blīves, membrānas un venti-

ļus, kā arī korozijas izturīgus pārklājumus. PTFE plaši izmanto par

antiadhēzijas materiālu pārtikas rūpniecībā un papīrrūpniecībā, kā

arī tekstilrūpniecībā. To izmanto arī par antifrikcijas materiālu

gultņos.

5.3.5. Politrifluorhloretilēns

Politrifluorhloretilēnu [—CF2
—CFC1—]n iegūst trifluorhloretilēna

CF
2=

CFCI (bezkrāsaina gāze ar viršanas temperatūru — 28,4 °C)

radikāļu polimerizācijas procesā (līdzīgi PTFE).
Arī politrifluorhloretilēns (PTFHE) kristalizējas. Tā īpašības ļoti

līdzīgas PTFE īpašībām (sk. 5.3. tab.). Tā kā PTFHE kušanas tem-

peratūra zemāka, to vieglāk pārstrādāt dažāda veida izstrādājumos.
Tā izmantošanas jomas tādas pašas kā PTFE.

Tetrafluoretilēns, tāpat kā trifluorhloretilēns, ietilpst vairāku ko-

polimēru sastāvā (ar etilēnu, heksafluorpropilēnu, vinilidēnfluo-

rīdu v. c).

5.4. LIELMOLEKULĀRIE SPIRTI UN TO ATVASINĀJUMI

No lielmolekulārajiem spirtiem praksē visvairāk lieto polivinilspirtu.
To iegūst no polivinilacetāta, šo polimēru pakļaujot hidrolīzei (sk.
4.1. paragrāfu).

5.4.1. Polivinilacetāts

Polivinilacetats Г —CH 2—CH— "I ir vinilacetāta, etiķskābes
I
O-C—CH 3

II
О Jn

vinilestera CH
2
=CH (bezkrāsas šķidrums ar viršanas tempe-

I
O-C-CH3

II
О

ratūru 72,5 °C) polimerizācijas produkts. Process noris pec radikāļu

polimerizācijas mehānisma masā, emulsijā un suspensijā.
Polivinilacetāts (PVA) ir termoplastisks lineārs amorfas struk-

tūras polimērs; tas ir caurspīdīgs, bezkrāsains. PVA svarīgākie rā-

dītāji doti 5.6. tabulā.
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PVA labi šķīst daudzos organiskajos šķīdinātājos (ketonos, este-

ros, hlorētajos un aromātiskajos ogļūdeņražos v. c).
Tā kā PVA ir laba adhēzija pret dažādiem materiāliem (stiklu,

koksni, audumiem, papīru v. c.), caurspīdīgums un bezkrāsainība,
kā arī gaismas izturība, to izmanto par plēvi veidojošu vielu pārklā-
jumiem, kā arī līmēs (visbiežāk emulsijas veidā).

Liels daudzums rūpnieciski ražotā PVA tiek izmantots polivinil-
spirta sintēzei.

5.6. tabula

Polivinilspirta un tā atvasinājumu
svarīgākie fizikāli mehānisko īpašību rādītāji

5.4.2. Polivinilspirts

Polivinilspirtu —CH2—CH— I iegūst polimēranaloģisko par-

I
ОН Jn

vērtību procesā (sk. 4.1. paragrāfu), hidrolizējot vai alkoholizējot

polivinilacetātu.
Rūpniecībā plašāk izmanto PVA katalītisko metanolīzi, kas noris

saskaņā ar shēmu

Г —CH 2—CH— П +nCH
3

I
О—C—CH

3

II
Lо J „

г»- Г —CH2—CH— ļ+мСНз—С—О—CH3

ОН
n

о

Rādītājs Polivinilacetats Polivinilspirts Polivinilformāls Polivinilbutirals

Ķristāliskuma

pakāpe (%)
Vidējā molekul-

masa M
w

Blīvums

(g/cm3)
Stiklošanās tem-

peratūra (°C)
Tecēšanas (ku-

šanas) tempe-
ratūra (°C)

Stiepes robež-

spriegums

(MPa)
Trūkšanas pa-

garinājums

(7o)

0 60
...

70 0 о

(1 ... 160) • 10
4 Līdz 106 (3...6)• 104 (1 . ..

4) ■ 104

1,19 1,20... 1,30 1,22... 1,24 1,09
...

1,10

28 85 95 57

120
...

140 220...232 150...170

23... 35 65... 120 60...70 30
...

60

60... 100 0...3 5... 10 15... 25
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Parasti izmanto 15...35% PVA šķīdumu metanolā un 2070
NaOH šķīdumu ūdens un metanola maisījumā. Atkarībā no metano-

līzes apstākļiem, kuri nosaka reakcijas pabeigtības pakāpi, galapro-
dukti ir vinilspirta Un vinilacetāta kopolimēri (tā sauktie solvāri)
vai arī produkta makromolekulas sastāv praktiski vienīgi no

vinilspirta elementārvienībām. Visbiežāk polivinilspirts (PVS) satur

no 0,05 līdz 5% vinilacetāta elementārvienību.

PVS ir ciets termoplastisks polimērs baltā krāsā. Tas spēj krista-
lizēties, sasniedzot ķristāliskuma pakāpi 60... 70%. Makromolekulu

sastāvā ietilpstošās hidroksilgrupas veido izturīgas ūdeņraža saites.

Tās pamatā arī nosaka PVS lielo mehānisko izturību un citas īpašī-
bas (5.6. tab.). Viena no interesantākajām PVS īpašībām ir tā spēja
šķist ūdeni. Ūdens un dimetilformamīds ir praktiski vienīgie praksē
izmantojamie PVS šķīdinātāji.

PVS izmanto ūdenī šķīstošu plēvju un šķiedru, iespiesto elek-

trisko shēmu un tipogrāfijas klišeju izgatavošanai; to lieto arī par
saistvielu metālu liešanas veidņu izgatavošanai. Sevišķi attīrītu

PVS izmanto asins plazmas aizstājēju pagatavošanai.

5.4.3. Polivinilacetāli

Polivinilacetāli ir polivinilspirta un aldehīdu kondensācijas produkti
(sk. 4.1. paragrāfu). Vislielāko praktisko nozīmi ieguvuši polivinil-
formāls (PVF) un polivinilbutirāls (PVB).

PVF parasti iegūst tieši no polivinilacetāta, iedarbojoties uz tā

šķīdumu ūdens un etiķskābes maisījumā ar formaldehīdu sērskābes

kā katalizatora klātienē. Vienlaikus notiek gan acetātgrupu hidrolīze,
gan izveidojušos hidroksilgrupu acetalēšana. Galaprodukts visbie-

žāk satur 8. . . 10% nehidrolizētu acetātgrupu un aptuveni 10% ne-

izreaģējušu hidroksilgrupu. PVF iegūst arī no PVS, acetalējot tā

ūdens šķīdumu. PVF šai gadījumā izkrīt nogulsnēs.
PVF ir lineārs, amorfs termoplastisks polimērs (tā īpašības sk.

5.6. tab.). PVF izmanto galvenokārt elektroizolācijas laku un līmju

izgatavošanai.
PVB iegūst līdzīgos tehnoloģiskajos procesos kā PVF. PVB ir

lineārs, amorfs termoplastisks polimērs. Tas labi šķīst daudzos polā-

ros šķīdinātājos, labi savietojas ar dažāda veida plastifikatoriem.
PVB ir laba adhēzija pret metāliem, stiklu, koksni un daudziem

citiem materiāliem. So īpašību dēļ (sk. arī 5.6. tab.) PVB izmanto

plastificētu plēvju iegūšanai, kuras izmanto trīsslāņu bezšķembu
stikla izgatavošanai (automobiļu, aviācijas rūpniecībā). PVB lieto

par sastāvdaļu līmju, laku un krāsu kompozīcijās.

5.5. LIELMOLEKULĀRĀS SKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI

No lielmolekulārajām karbonskābēm vislielākā nozīme ir akrilskābes

un metakrilskābes, kā ari šo skābju esteru polimēriem un kopoli-
mēriem.
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5.5.1. Poliakrilskābe un polimetakrilskābe

Poliakrilskābi Г —CH2—CH— '
un polimetakrilskābi

C-OH

|
L 6 J„

CH3

~

I
—CH2

—С— iegūst, polimerizejot atbilstoši akrilskabi,

С—ОН

II
О

etenkarbonskābi CH2 =CH (bezkrāsains šķidrums ar viršanas

С—ОН

О

temperatūru 141 °C) un a-metakrilskābi, propēnkarbonskābi
CH

3

/
CH2=C (bezkrāsains šķidrums ar viršanas temperatūru

C-OH

II
О

160,5°C).

Ārkārtīgi spēcīgās starpmolekulārās iedarbības dēļ (veidojas
ūdeņraža saites) abiem amorfajiem polimēriem ir ļoti augsta stik-

lošanās temperatūra. Tāpēc tie sildot nepāriet ne superelastlgajā,
ne viskozi tekošajā stāvoklī. Abi lielmolekulārie savienojumi viegli
šķīst ūdenī.

Poliakrilskābe un polimetakrilskābe ir trausli higroskopiski ma-

teriāli, tāpēc tos izmanto vienīgi par emulgatoriem un emulsiju
biezinātājiem.

5.5.2. Poliakrilnitrils

Poliakrilnitrils —CH2—CH— ir akrilskabes nitrila, vinil-

CN ļ
cianīda CH2=CH (bezkrāsains šķidrums ar viršanas temperatūru

I
CN

77,3 °C) radikāļu polimerizācijas produkts.
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Ari poliakrilnitrils (PAN) ir lineārs, amorfs polimērs, kam rak-

sturīga ļoti spēcīga starpmolekulārā iedarbība. Tās rezultāts —

augstas stiklošanās un tecēšanas temperatūras, liela mehāniskā stip-
rība (sk. 5.7. tab.).

5.7. tabula

Poliakrilnitrilaun polimetilmetakrilāta
svarīgākie fizikāli mehānisko īpašību rādītāji

PAN izmanto galvenokārt šķiedru iegūšanai.

5.5.3. Polimetilmetakrilāts

CH
3

I
Polimetilmetakrilatu —CH2—C— iegūst metakril-

C—O—CH3

II

_

О

СНз

I
skābes metilestera CH2

=C (bezkrāsains šķidrums ar viršanas

I
С—ОСНз

II
О

temperatūru 100,6°C) polimerizācijas procesa.

Polimetilmetakrilāta (PMMA) makromolekulas atkarībā no poli-

merizācijas apstākļiem var būt gan stereoregulāras, gan ataktiskas.
Veicot radikāļu polimerizāciju (masā, suspensijā, emulsijā), rodas

lineāri ataktiski produkti, kuri nekristalizējas. Šo polimerizācijas
veidu arī visplašāk izmanto PMMA iegūšanai rūpniecībā.

PMMA viegli šķīst pašā monomērā, esteros, aromātiskajos un

halogēnaizvietotajos ogļūdeņražos. Tas ir caurspīdīgs, bezkrāsains

termoplastisks materiāls. PMMA laiž cauri redzamo un ultravioleto

spektra daļu. Temperatūrā, kas augstāka par 120 °C, tas kļūst

Rādītājs Poliakrilnitrils Polimetilmetakrilats

Blīvums (g/cm3 )

Stiklošanās temperatūra (°C)
Tecēšanas temperatūra (°C)

Stiepcs robežspriegums orientētā stā-

voklī (MPa)
Trūkšanas pagarinājums (%)

1,14... 1,15

140

220
...

230,

sadaļas

Līdz 600

10...35

1,19... 1,21
100

~ 180

70...100

3...4
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mīksts, bet 300... 400 °C temperatūrā — depolimerizejas (sk.
4.2.2. paragrāfu). Dažas PMMA īpašības dotas 5.7. tabulā.

PMMA visvairāk izmanto dažāda biezuma lokšņu veidā kā or-

ganisko stiklu — aviācijas rūpniecībā, automobiļu un kuģu būvnie-

cībā, kā arī celtniecībā. Šo polimēru izmanto arī par caurspīdīgu
materiālu visdažādāko detaļu izgatavošanai apgaismes tehnikā

(gaismekļu elementi), aparātbūvē (lēcas, prizmas, skalas v. tml.),

plaša patēriņa un kancelejas priekšmetu izgatavošanai.

5.6. LIELMOLEKULĀRIE OGĻŪDEŅRAŽI AR AROMĀTISKIEM

AIZVIETOTĀJIEM

Lielāka praktiska nozīme ir stirola, vinilbenzola CH2=CH (bezkra-

-6
sams šķidrums ar viršanas temperatūru 145,2°C) un tā atvasinā-

jumu (a-metilstirola, halogēnaizvietoto stirolu v. c.) polimēriem.

5. 6. 1. Polistirols

Polistirolu iegūst stirola radikaju polimerizācijā, kuru veic galveno-
kārt masā un suspensijā, retāk — emulsijā.

Sādā veidā iegūst ataktiskas uzbūves makromolekulas. Produkts
ir caurspīdīgs, bezkrāsains, trausls termoplastisks materiāls. Tā sva-

rīgākās īpašības sniegtas 5.8. tabulā.

5.8. tabula

Polistirolaun stirola kopolimēru
svarīgākie fizikāli mehānisko īpašību rādītāji

Stirola kopolimēri

Rādītājs Polistirols
ar akri1-

nitrilu
ar butadienu

ar butadiēnu
un akrilnitrilu

Vidējā molekulmasa

Mv,

Blīvums (g/cm3 )

Stiklošanās tempe-

ratūra (°C)
Stiepes robežsprie-

gums (MPa)

Trūkšanas pagari-
nājums (%)

(6 ... 25) • 104

1,05
93

35... 50 40...70

1,05... 1,08

30...45

1,04... 1,05

40... 55

1 ...2 1 ...3 15... 40 10...40
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Tāpat kā poliolefīni, arī polistirols ir izcils dielektrisks materiāls.
Tomēr tā plašāku izmantošanu elektrotehnikā ierobežo nelielā me-

hāniskā izturība un trauslums.

Polistirolu galvenokārt izmanto dažādu sadzīves priekšmetu —

trauku, rotaļlietu, gaismekļu elementu un citu izgatavošanai. Poli-

stirolu plaši lieto arī taras izgatavošanai pārtikas un medikamentu

iesaiņošanai, kā arī mēbeļu, aparātu un ierīču apdarei.
Polistirola plēvi izmanto elektrotehnikā izolācijai un kondensa-

toru izgatavošanai.

5.6.2. Stirola kopolimēri

Lielu praktisku nozīmi pēdējos gados ieguvuši stirola kopolimēri.
Tie ir mazāk trausli un mehāniski izturīgāki nekā polistirols. Ko-
polimēriem ir arī lielāka siltumizturība. Visplašāk, izmanto stirola

kopolimērus ar akrilnitrilu, metilmetakrilātu, maleīnanhidrīdu un

ct-metilstirolu.

īpašu vietu stirola kopolimēru vidū ieņem triecienizturīgais poli-
stirols (TP). Pēc savas uzbūves tas ir kopolimērs, kas sastāv no sti-

rola un butadiēna elementārvienībām. TP iegūšanas tehnoloģiskais
process ir šāds. Butadiēnkaučuku vai butadiēnstirolkaučuku (sk.
5.2.1. paragrāfu) šķīdina stirolā, iegūstot 4

...
15% šķīdumu. Sildot

iegūto maisījumu iniciatoru — peroksīdu klātienē, paralēli noris divi

procesi — stirola homopolimerizācija un piepotēto kaučuka-stirola

kopolimēru veidošanās.

īpatnēja ir iegūtās sistēmas struktūra. Sistēma sastāv no divām

fāzēm
— nepārtrauktā polistirola fāzē vairāk vai mazāk vienmērīgi

izkliedētas ovālas formas mikrodaļiņas (to šķērsizmēri 1...5 p,m).
Sīs daļiņas savukārt veido plāna piepotēta butadiēna-stirola kopoli-
mēra čaula, kuras iekšpusē okludēts polistirols.

TP svarīgākā priekšrocība ir daudz lielāka triecienizturība* nekā

polistirolam. Polistirola triecienizturība nepārsniedz 1
...

2 kJ/m2,
bet TP triecienizturība sasniedz 35... 70 kJ/m 2. Butadiēnkaučuka
klātiene praktiski nepasliktina TP dielektriskos rādītājus.

TP plaši izmanto, lai izgatavotu sadzīves un rūpniecisko saldē-

tājierīču korpusus un detaļas, tekstilmašīnu un pārtikas rūpniecības
iekārtu detaļas, televizoru, radioaparātu, putekļsūcēju un citu iekārtu

korpusus v. tml. No TP izgatavo ari dažāda veida sadzīves priekš-
metus — traukus, rotaļlietas, kancelejas piederumus utt.

Pazīstami arī trīskāršie stirola kopolimēri. Piemēram, plaši iz-

manto stirola-akrilnitrila-metilmetakrilātakopolimēru.
TP analogs uzbūves ziņā ir tā sauktais ABS polimērs (akrilnit-

rila-butadiēna-stirola kopolimērs). Šā polimēra nepārtraukto fāzi,

kā arī piepotētos butadiēna atzarojumus veido akrilnitrila-stirola

* Triecienizturibu raksturo darbs, kas nepieciešams, lai, iedarbojoties triecienslo-

dzei, sagrautu paraugu, kas atbalstīts galos vai konsolveidīgi.
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statistiskā kopolimēra virknes. ABS polimēriem raksturīga 2.. . 3

reizes lielāka triecienizturība nekā TP. ABS polimērus izmanto liel-

gabarīta automobiļu detaļu (stūres rati, paneļi), televizoru un radio-

aparātu korpusu, cauruļu un armatūras izgatavošanai v. tml.

5.7. AROMĀTISKIE LIELMOLEKULĀRIE OGĻŪDEŅRAŽI

Aromātiskie un jauktie lielmolekulārie ogļūdeņraži veido īpašu po-
limēru grupu. Aromātiskās grupas polimēruvirknēs piešķir makromo-

lekulām lielu stingumu. Sīs grupas lineārie polimēri vāji šķīst un ir

termiski izturīgi.

5.7.1. p-polifenilēns, polimetilenfenilēns
un polietilēnfenilēns

p-polifenilēnu ļ^—\^~~^~] iegūst benzola dehidropolikondensacijas

procesā (sk. 3.1. paragrāfu) Lūisa skābju un oksidētāju klātienē,
kā ari dibrombenzola polikondensācijas reakcijā sīkdispersa aktivēta

vara klātienē:

Br_^~y_ Br , (n . I)CuBr2

Jл

p-polifenilēns, kā ari citi polifenilēni lineāro makrovirkņu niecī-

gās lokanības dēļ praktiski nešķīst pat aromātiskajos šķīdinātājos
un nekļūst mīksti temperatūrā, kas pārsniedz 500 °C.

Metilēngrupu vai etilēngrupu ievadīšana polifenilēnu virknēs pa-

lielina makromolekulu lokanību un spēju pāriet viskozi tekošajā

stāvoklī. Tā, polietilēnfenilēns ~^3~CH2~CH 2~] ir lineārs' kris"

talizēties spējīgs polimērs ar kušanas temperatūru 400 °C.

Izcila aromātisko polimēru īpašība ir to ablācijas izturība
—

spēja pretoties augstas temperatūras agresīvu gāzu plūsmas iedar-

bībai. Šādos apstākļos materiālam nākas izturēt gan vides termisko

un ķīmisko iedarbību, gan arī plūsmas mehānisko iedarbību. Ablāci-

jas izturības dēļ polifenilēnus izmanto pārklājumu iegūšanai, kas

paredzēti darbam augstā temperatūrā un agresīvā vidē — reaktīvo

un iekšdedzes dzinēju izvadsprauslas un kanāli v. tml.

Polifenilēnus lieto arī antifrikcijas elementu (gultņu) un elektro-

izolācijas detaļu izgatavošanai.
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5.7.2. Polimetilēnoksifenilēni

Sos prakse plaši izmantojamos polimērus iegūst fenola НО—<^~~^

(cieta kristāliska viela ar kušanas temperatūru 40,9 °C) un formal-

dehīda H—C=0 (bezkrāsaina gāze ar viršanas temperatūru

H
— 19 °C) polikondensācijas procesā.

Ja polikondensāciju veic fenola pārākumā (parasti fenola un

formaldehīda molārā attiecība ir 7:6) skābā vidē, rodas lineāras

uzbūves produkts (poli-o-metilēnoksifenilēns):

он Г ОН ļ ОН

U_U j„U
legūtā oligomēra molekulmasa parasti nepārsniedz 1300... 1500.

Plastmasu tehnoloģijā šos oligomērus sauc par novolakiem.

Veicot polikondensāciju bāzisku katalizatoru klātienē (NaOH,
NH

4OH, Ba(OH) 2) formaldehīda pārākumā, veidojas sazarotas
struktūras polimēri, ta sauktie rezoli:

ОН ОН ОН ОН

сн2 сн 2

ОН

Fenola-formaldehīda novolaku un rezolu veidošanās process ir

sarežģīts vienlaikus norisošu reakciju komplekss. Sākumā formalde-

hīds pievienojas fenolam un veidojas dažādi monoaizvietoti, diaiz-

vietoti un triaizvietoti fenolspirti, piemēram, o-metilolfenols:

ОН ОН

6 • *- - О"
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Formaldehīds var pievienoties ari fenolspirtiem. Paralēli noris

fenola, fenolspirtu un oligomēru polikondensācija. Abas reakcijas ir

praktiski neapgriezeniskas (to līdzsvara konstante /C>l04, sk.

3.4. paragrāfu), tāpēc procesu var veikt ūdens vidē.

Fenolformaldehīda novolaki un rezoli pieder pie termoreaktīvo

(neapgriezeniski cietējošo) polimēru grupas. Paaugstinātā tempera-
tūrā notiek sazaroto rezolu cietēšana, veidojoties telpiskas uzbūves

polimēriem.
Svarīgākās cietēšanas reakcijas ir metilolgrupu kondensācija ar

fenoliem:

ОН он

-н
2
о T

CH 20H — CH2

он он

kā arī metilolgrupu savstarpējā kondensācija:

ОН ОН ОН

V тфг тт
СН 2 0Н .н

2
о СН 2 . CHjo ļ

u
—- Ģ H 2

СН 20Н сн 2

Л -О- XX
ОН ОН ОН

Sīs cietēšanas reakcijas plaši izmanto praksē dažādu izstrādā-

jumu iegūšanai. Palielinot temperatūru līdz 70... 100 °C, rezoli kūst

un aizpilda veidni. Augstākā temperatūrā noris cietēšanas reakcija,
rezols pakāpeniski pāriet superelastlgajā stāvoklī (rezitols) un tad
pilnīgi sacietē, veidojot cietu, stingu, samērā trauslu telpisku pro-
duktu — rezitu.
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Lai izveidotu rezltu no lineāriem novolakiem, lieto cietinatajus
(sk. 4.2.1. paragrāfu). Parasti izmanto heksametilēntetramlnu:

он он

* ,СН2»6*< он он

T^^CH
2-N-CH

2

J^jT
сн2

-<>-
он

Fenolformaldehida* polimērus (FFP) visplašāk lieto termoreak-

tlvu pildītu materiālu (sk. 6.2.1. paragrāfu), slāņainu materiālu

(sk. 7.5. paragrāfu) un armētu materiālu (sk. 7.2. paragrāfu) iegū-
šanai. No tiem izgatavo elektrotehnikā un radiotehnikā izmantoja-
mas detaļas, mašīnu detaļas un elementus (spararatus, gultņus, zob-

ratus, aparātu korpusus, bremžu klučus v. tml.), korozijas izturīgas
ķīmiskās rūpniecības detaļas (aparātu korpusus, caurules, arma-

tūru), konstrukciju detaļas aviācijas rūpniecībā un kuģu būvniecībā,
celtniecībā utt.

FFP izmanto finiera un koksnes plastu izgatavošanai, par saist-

vielu abrazīvo slīpēšanas materiālu iegūšanai, kā ari laku, līmju un

hermetizējošo kompaundu iegūšanai.

5.8. SKĀBEKLI SATUROŠIE HETEROVIRKNES POLIMĒRI

Skābekli saturošie heterovirknes polimēri veido samērā plašu liel-

molekulāro savienojumu grupu, kuras svarīgākie pārstāvji ir ēteri,
esteri un anhidrīdi.

5.8.1. Lielmolekulārie ēteri

Lielmolekulārieēteri ir heterovirknes polimēri, kuru makromolekulu

skeleti reizē ar oglekļa atomiem satur arī skābekļa atomus. Prak-
tiski plašāk lieto tikai dažus šīs klases polimēru pārstāvjus.
* Tāpat ka fenolu, šī tipa polimēru iegūšanai izmanto arī krezolu, ksilenolu, rezor-

cinu, bis-fenolus v. c.



Polimetilēnoksīds, poliformaldehīds [—CH2—О —] n pieder pie
aldehīdu polimerizācijas produktiem. Visbiežāk to iegūst formalde-

hīda jonu polimerizācijas procesā vai arī formaldehīda ciklisko oli-

gomēru — trioksāna (arī tetroksāna) katjonu polimerizācijā:
nH—C—H-> [—CH2—O—] n

О

О—CH,

n / \
— CH2 o^[-CH2-0-]n
3 \ /

O—CH
2

Polimerizācijas procesā veidojas lineārs, kristalizēties spējīgs po-
limērs baltā krāsā. Tā svarīgākās īpašības sakopotas 5.9. tabulā.

5.9. tabula

Dažu lielmolekulāro ēteru svarīgākie

fizikāli mehānisko īpašību rādītāji

Temperatūrā, kas zemāka par 60 °C, polimetilēnokslds (PMO) šķīst
heksafluoracetonhidrātā un heksafluoracetonoksīmā. Temperatūrā,
kas augstāka par 100 °C, PMO ierobežoti šķīst arī fenolos un aro-

mātiskajos amīnos.

Tā kā PMO makromolekulas galos satur hidroksilgrupas, jau
temperatūrā virs 100 °C notiek depolimerizācija. Tāpēc šīs hidroksil-

grupas bloķē, acetilējot ar etiķskābes anhidrīdu. Sādā veidā iespē-
jams palielināt PMO termisko izturību līdz 250 °C.

Visvairāk PMO izmanto melno un krāsaino metālu kausējumu
aizstāšanai mašīnbūvniecībā — zobratu, rokturu, aparātu korpusu
un slēdžu izgatavošanai. PMO izmanto arī šķiedru iegūšanai.

Polietilēnoksīdu [—CH 2—CH2—O—]„ ' iegūst etilēnoksīda

H2C—CH2 (bezkrāsains šķidrums ar viršanas temperatūru 10,7°C)
\ /

О

jonu polimerizācijas procesā.

212

Rādītājs
Polimetilēn-

oksīds

Polietilēn-
oksīds Pentaplasts

Poli-2,6-dimetiI-
p-fenilēnoksīds

Ķristāliskuma pa-

kāpe (%)
Vidējā

_

molekul-

masa M
m

Blīvums (g/cm3 )

Kušanas tempera-

tūra (°C)
Stiklošanās tempe-

ratūra (°C)
Stiepes robežsprie-

gums (MPa)

Trūkšanas pagari-

nājums (%)

70...100

20
- 103

1,43
173...180

-60

90... 95

(5... 10) • 103

1,16
...

1,30
65... 68

-60

30

(7...20)• 104

1,39... 1,41
183...185

5

(3...70) • 10 4

1,06
260

230...250

68... 71 13...71 40... 55 80... 85

15... 45 700... 1200 10... 15 10...20
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Tāpat kā PMO polimerizācijā, arī etilēnoksīda polimerizācijas
procesā veidojas lineāras makromolekulas; polimērs spēj kristalizē-

ties. Polietilēnoksīda (PEO) makromolekulas satur divas metilēn-

grupas starp virknes skābekļa atomiem, bet PMO makromoleku-

las
—

tikai vienu. Ar šīm nelielajām struktūras atšķirībām pietiek,
lai ievērojami atšķirtos abu polimēru īpašības (sk. 5.9. tab.). PEO

arī viegli šķīst ūdenī un vairumā organisko šķīdinātāju.
Praktiska nozīme ir kā mazmolekulārajiem, tā lielmolekulāra-

jiem PEO.

Mazmolekulārie PEO produkti (ar molekulmasu 40-103
) ir

šķidri vai plastiski polimēri. Tos lieto par slapinātājiem un antista-

tiskām vielām (sk. 6.1. paragrāfu) tekstilrūpniecībā, par saistvielu

farmakoloģijā un kosmētikā. PEO izmanto arī par izejvielu poliure-
tānu elastomēru iegūšanai (sk. 5.9.3. paragrāfu).

Lielmolekulāros PEO, kas ir termoplastiski materiāli ar labām

mehāniskajām īpašībām (5.9. tab.), izmanto par iebiezināšanas

līdzekli lateksu iegūšanai, par šķīstošu iesaiņojumu ūdenī šķīstošiem
preparātiem (krāsām, minerālmēsliem) vai pārtikas produktiem.

Pentaplasts, poli-[3,3-6is- (hlormetil) -oksetāns]

Г CH
2
CI 1

I
—о—сн2—с—CH2

—

L CH2CI
—

1 n

CH
2

/ \
ir 3,3-bis-(hlormetil) -oksetana (CICH2) 2

—С О (bezkrāsains

CH 2

šķidrums ar viršanas temperatūru 203 °C) katjonu vai anjonu poli-

merizācijas produkts. Pentaplasts (PEP) ir ciets, bezkrāsains poli-

mērs, kas daļēji kristalizējas. Tas šķīst vienīgi cikloheksanona un

hlorbenzolā.

Pēc ķīmiskās izturības PEP atrodas starp politetrafluoretilenu

(sk. 5.3.4. paragrāfu) un polivinilhlorīdu (sk. 5.3.1. paragrāfu). To

izmanto korozijas izturīgu pārklājumu iegūšanai, kā arī augstas pre-

cizitātes mašīnu detaļu izgatavošanai.
Poli-2,6-dimetil-p-fenilēnoksīdu (PDFO)

CH3

ch3 _|n

rūpnieciski iegūst 2,6-dimetilfenola, retāk p-halogēn-2,6-dimetilfe-
nola dehidropolikondensācijas (sk. 3.1. paragrāfu) procesa. Veido-
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jas lineārs amorfs (vai daļēji kristālisks) polimērs. Tas šķīst hlorē-

tajos un aromātiskajos ogļūdeņražos v. c.

PDFO izmanto elektroizolācijas detaļu un ierīču korpusu izgata-
vošanai. Elektronikā un radiotehnikā no PDFO gatavo iespiestās
shēmas, bet medicīnā — ķirurģisko instrumentu un protēžu detaļas
un citus izstrādājumus. Ķīmiskajā rūpniecībā izmanto sūkņu un tur-

bīnu PDFO detaļas. PDFO plaši lieto arī korozijas izturīgu pārklā-
jumu iegūšanai.

5.8.2. Lielmolekulārie celulozes atvasinājumi

Celuloze, polisaharīds, ir viens no izplatītākajiem dabas polimēriem,
kas ir daudzu augu šūnu sieniņu galvenā sastāvdaļa. Celulozes sa-

turs kokvilnas sēklu šķiedrās sasniedz 95...98%, linu, džutas

šķiedrās — 60
... 85%, bet koksnē

—
40

... 45%.
Celulozes makromolekulas ir lineāras, to elementārvienības ir

£>-glikopiranozes atlikumi, kurus savā starpā saista 1,4-glikozīd-
saites:

H ОН |" CH 2 0H H 0H ļ CH20H

сн2он ļ_ н он сн 2 он J
n н он

Makromolekulu polimerizācijas pakāpe atrodas intervālā

1400
...

12 500. Celuloze šķīst Šveicera reaģentā.
Makromolekulu nelielās lokanības un spēcīgās starpmolekulārās

iedarbības dēļ celulozes stiklošanās temperatūra sasniedz 220 °C,
bet kušanas temperatūra nevar tikt sasniegta, jo polimērs termiski

sadalās.

Rūpniecībā celulozi iegūst, izdalot to no atbilstošajiem dabas

produktiem. Lielākais rūpnieciski izmantojamās celulozes daudzums

tiek iegūts no koksnes.

Celuloze ir svarīgs ķīmiskās modificēšanas objekts. Šādas mo-

dificēšanas rezultātā iegūst vairākus vērtīgus produktus.

Viens no šādiem produktiem ir hidrai celuloze — celulozes struk-

tūrmodifikācijas produkts. To galvenokārt iegūst, izgulsnējot celu-

lozi no šķīduma.
Nemodificētā veidā celuloze praktiski nešķīst. Turpretī celulozes

ksantogenāts viegli šķīst atšķaidītos nātrija hidroksīda ūdens šķī-
dumos. Celulozes ksa'ntogenāta šķīdumu — tā saukto viskozi —
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iegūst, ja produktu, kas rodas, celulozei reaģējot ar nātrija hidr-

oksīdu:

[C6H7O2(OH) 3]n+nNaOH [C 6H702(0H) 3-NaOH]„

apstrādā ar sēroglekli:

Г O(ОН) 2O2Н7 С6П

/
[C 6H7

0
2 (0H)3-NaOH]„+ nCS

2 =f* C= S +nH
2
O

\
SNa Jn

Reakcijas produkts ir celulozes nātrija ksantogenāts.

Celulozes ksantogenāta šķīdumu izmanto hidrātcelulozes šķiedru
(viskozes šķiedru, sk. 6.8.1. paragrāfu), kā arī celofāna plēves iegū-
šanai. Sajā nolūkā ksantogenāta šķīduma strūklu kūlīša vai plaka-
nas strūklas veidā ievada nogulsnēšanas vannā, kuras pamatkompo-
nents ir sērskābes ūdens šķīdums. Sērskābe noārda nātrija ksanto-

genātu, veidojot ūdenī nešķīstošu hidrātcelulozi:

Г 0(0H)202H7 C 6 "I

/
C=S + «H2S04

-^

\
SNa J n

[C6H 702(0H) 3]„+nNaHS0
4+nCS2

Celofāna plēvi izmanto par caurspīdīgu iesaiņojuma materiālu

medikamentiem,pārtikas produktiem v. tml.

Plaši izmanto celulozes esterus un ēterus. No celulozes este-

riem visvairāk lieto celulozes triacetālu un nitrātu. Celulozes triace-

tātu iegūst, acetilējot celulozi ar etiķskābes anhidrīdu:

О

II
C-CH3

/
[C 6

H 702(0H) 3]„+ 3nO ->■

C—CH,
II
о

[C 6
H

7
0

2 (-0-C-CH3) 3]n
+ 3n CH3-C-OH

II II
о о

Celulozes triacetāts labi šķīst hlorētajos ogļūdeņražos, skudr-
skābe un etiķskābē. Celulozes triacetātu izmanto acetātšķiedru (sk.
6.8.1. paragrāfu) un nedegošu kinofilmu izgatavošanai, kā arī laku

un krāsu iegūšanai.
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Celulozes nitrātu izmanto celuloīda iegūšanai. Tas ir celulozes

nitrāta plastifikācijas produkts (satur 20 ... 40% kampara, dibutil-

ftalātu, rīcineļļu). Celuloīdu lieto galantērijas priekšmetu un kance-

lejas piederumu izgatavošanai, mūzikas instrumentu apdarei, apa-

rātu iestiklošanai v. c. Celuloīda un vispār celulozes nitrātu būtisks

trūkums ir tāds, ka tie viegli uzliesmo.

Celulozes nitrātu izmanto arī laku, krāsu un līmju iegūšanai. To

lieto arī bezdūmu pulvera un dinamīta izgatavošanai.
No celulozes ēteriem jāmin etilceluloze. Tā rodas, celulozei rea-

ģējot ar etilhlorīdu:

NaOH

[C6
H

7
O

2 (OH) 3 ]rl+3nC2HS
CI

NaOH

� [C 6H 702(0C2H5) 3;U +3nNaCl

Celulozes esterus un ēterus, kam pievienoti plastifikatori, krās-

vielas un pildvielas, plaši izmanto par termoplastiskiem materiāliem,

kurus plastmasu tehnoloģijā sauc par eiroliem. No tiem izgatavo vis-

dažādākos izstrādājumus: automobiļu un lidmašīnu stūres ratus,

rokturus, signālpogas, galantērijas priekšmetus, medicīnas instru-

mentus utt. 5.10. tabulā sniegti daži svarīgākie etrolu fizikāli mehā-

nisko īpašību rādītāji.

5.10. tabula

Daži etrolu fizikāli mehānisko īpašību rādītāji

5.8.3. Epoksīdu polimēri

īpašu vietu lielmolekulāro skābekli saturošo savienojumu vidū ieņem

epoksīdu polimēri; to makromolekulu sastāvā jābūt ne mazāk kā di-

vām epoksīdgrupām:

~CH2—CH—CH2
\ /

О

Tās nodrošina savienojuma spēju veidot telpiskas struktūras.

Etrola veicis

Rādītājs celulozes
acetāts

celulozes
acetobutirāts etilceluloze

celulozes

nitrāts

llīvums (g/cm3)
itiepes robežsprie-

gums (MPa)
'rūkšanas paga-

rinājums (%)

1,3... 1,4

20... 35

5... 20

1,15... 1,25

20 ...

40

15...60

1,2... 1,4
35... 45

1,8... 1,9
25... 40

10... 25 8... 10
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Epoksīdu polimērus parasti iegūst no dioliem un epihlorhidrīna,
3-hlor-1,2-epoksipropāna (bezkrāsains šķidrums ar viršanas tempe-
ratūru 116,1 °C) polikondensācijas procesā:

-HCI

НО—R—OH +Cl—CH 2—CH—CH2 v

\ /
О

-на

» НО—R—О—CH2—CH—CH2

\ /
О

НО—R—О—СН
2
—СН—СН 2+НО—R—ОН ->

О

-> НО—R—О—СН
2
—СН—СН

2
—О—R—ОН

I
ОН

Visbiežāk par diolu izmanto 2,2-ftis-(p-oksifenil)-propānu (cieta
viela ar kušanas temperatūru 157 °C). Veicot polikondensāciju epi-
hlorhidrīna pārākumā, polimērs satur epoksīdgrupas makromolekulu

galos:

CH 3
Г СНз

СНг—СН-СНг-О—^^-С-^Л-Iо-СН2-СН-СН2-0-^^-С-^^—o-СНг-СН-СН 2

вг сн3 [ он снз _„

Ч
о

legūto makromolekulu lielums atkarīgs no epihlorhidrīna un

fr/s-fenola molārajām attiecībām un molekulmasa atrodas intervālā

350 . .. 4000. Mazmolekulārie produkti ir viskozi šķidrumi, lielmole-

kulārie — trauslas cietas vielas.

Epoksīdu polimēru cietēšana (telpiskas struktūras veidošanās)
notiek, to gala grupām reaģējot ar īpašiem polifunkcionāliem savie-

nojumiem — cietinātājiem (sk. 4.2.1. paragrāfu). Par cietinātājiem
parasti izmanto alifātiskos un aromātiskos diamīnus un poliamīnus,
dikarbonskābju anhidrīdus, formaldehīda polimērus v. c.

Tā kā cietējošām epoksīdu polimēru kompozīcijām ir liela me-

hāniskā stiprība un piemīt spēja saistīties ar dažādiem materiāliem,
kā arī citas vērtīgas īpašības, tās plaši izmanto laku un krāsu ra-

žošanai, līmju un hermetizējošu kompaundu izgatavošanai, par saist-

vielu armēto plastu iegūšanai un liešanas kompaundu izgatavošanai.
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5.8.4. Lielmolekulārie esteri

Pie šīs klases savienojumiem pieder heterovirknes polimēri, kuru

makromolekulas satur raksturīgo esteru grupējumu —С—O—. Po-

O

liesterus visbiežāk iegūst divvērtīgu vai daudzvērtīgu spirtu un

skābju (vai to atvasinājumu) polikondensācijas procesos (sk.
3.2. paragrāfu).

Tālāk aplūkoti praksē visvairāk izmantotie poliesteru pārstāvji.

Polietilēntereftalāts (PETF) — tereftalskābes цп-С-/~\— С—ОН

о о

(cieta kristāliska viela, kušanas temperatūra 425 °C) un etilēnglikola
НО —CHo—СНг—ОН (sīrupveida bezkrāsains šķidrums ar viršanas

temperatūru 197,6°C) polikondensācijas produkts ir ciets lineārs, ter-

moplastisks polimērs baltā krāsā, tā ķristāliskuma pakāpe atrodas

intervālā 45 .. . 65%. Istabas temperatūrā tas nešķīst nevienā no šķī-
dinātājiem; sildot šķīst fenolā un tā atvasinājumos.

Svarīgākās PETF īpašības sniegtas 5.11. tabulā.

5.11. tabula

Daiu poliesteru svarīgākie fizikāli mehānisko

īpašību rādītāji

PETF izmanto galvenokārt šķiedru (sk. 6.8.2. paragrāfu) un

plēvju iegūšanai, kā arī radiodetaļu, trauku un ķīmiski izturīgu apa-
ratūras elementu izgatavošanai. To izlieto ari par elektroizolācijas
materiālu. Metalizētu PETF plēvi izmanto radioaparātos un plaša
patēriņa preču izgatavošanai.

Polikarbonāti ir vienkāršākās dikarbonskābes
— ogļskābes —

un diolu esteri; to elementārvienībuvispārīgā formula

Polikarbonatus (PK) rūpniecība sintezē, par diolu galvenokārt
izmantojot 2,2'-ču's-(p-oksifenil) propānu. Polikondensācija ar fos-

Rādītājs
Polietilēn-

tereftalāts Polikarbonāti
Sacietējuši

PAGM polimēri

Vidējā molekulmasa M v

Blīvums (g/cm3 )

Kušanas (tecēšanas) tempera-

tūra (°C)
Stiklošanās temperatūra (°C)
Stiepes robežspriegums (MPa)

Trūkšanas pagarinājums (%)
Triecienizturība (kJ/m2 )

(20... 40) • 103

1,33... 1,45

255... 265

(32... 35) • 103

1,20

220...270

1,0... 1,4

70
...

80

140...290

60...180

90

150
56

...
78

50... 110

250...500

20...100

0,2
...

7

3...5
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genu — ogļskābes dihloranhidrīduCl—C—Cl (bezkrāsaina ļoti tok-

II
О

siska gāze ar viršanas temperatūru 8,2 °C) noris saskaņā ar šādtt

shēmu:

CH3

n НО С— ОН * nCI-C-CI —

сн
э

0

CH3

CH 3 0 Jn

legūtais produkts ir termoplastiskslineārs polimērs ar augstu
kušanas temperatūru (sk. 5.11. tab.). Та ķristāliskuma pakāpe atro-

das intervālā 10 ... 40%.
Polikarbonātam ir izcilas mehāniskas īpašības (sk. 5.11. tab.);

it sevišķi liela ir tā triecienizturība.

Polikarbonātus izmanto elektrotehnika un elektronika, aparātu

būvniecībā un mašīnbūvniecībā visdažādāko precīza izmēra detaļu

izgatavošanai. Medicīnā tos izmanto zobu protēžu izgatavošanai.
Polikarbonātus lieto ari lokšņu, plēvju un cauruļu iegūšanai.

Alkīdpolimēri ir daudzvērtīgo spirtu (glicerīna, pentaeritrīta),
daudzvērtīgo skābju (visbiežāk ftalskābes) un nepiesātināto tauk-

skābju mijiedarbības produkti.
Polimēra veidošanās shēma glicerīna un ftalskābes gadījuma ir

šāda:

0

сн2—он ļ!
I /

cV^i
x CH —ОН + y0 + 2 НО—С—R

I II
сн2—ОН И 0

0

ом
■

<jļ
о он

—»- r_c-o-ch 2-ch-ch2-o—с c-o-ch2
-ch-ch-o-c-r

1 5 '

1 I 4 ' -Irn

kur R—С—ОН — taukskābe.

II
О
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Taukskābes parasti ievada ar augu eļļām. Visvairāk izmanto

lineļļu, dehidratētu rīcineļļu, sojas, saulespuķu un citas eļļas.

Alkīdpolimērus (AP) plaši izmanto laku un krāsu izgatavošanai
(sk. 6.4.1. paragrāfu). Pēc AP uzklāšanas plānā slānī notiek telpis-
kas struktūras veidošanās process, kurā piedalās radikāļu R nepie-
sātinātās saites un gaisa skābeklis.

Polialkilēnglikolmaleināti — PAGM. Visplašāk izmanto maleīn-

skābes anhidrīda CH =CH (bezkrāsaina, kristāliska viela

С С

ООО

ar kušanas temperatūru 52,8 °C) un etilenglikola polikondensācijas

produktus. Polikondensācijas process noris kausējumā 170... 230 °C

temperatūrā divās stadijās.

Vispirms anhidrīds pievienojas glikolam:

НО— (CH2) 2
—OH+CH =CH**

I I
с с

� \/ч
ООО

*fc НО—(СН2) 2—О—С—СН =СН—с—он

II II
о о

Pēc tam notiek izveidojušos esteru polikondensācija:

nHO— (CH2) 2—O—C—CH =CH—С—ОН

II II
О о

«± H— Г —О— (СН2)г—О—С—СН =СН—С—ļ —ОН+ (п-1)Н20

II II
о о J„

Sādā veidā iegūst oligomērus, kas atkarībā no molekulmasas

(500... 3000) ir viskozi šķidrumi vai cietas amorfas vielas. Tie

viegli šķīst ketonos, esteros un hlorētajos ogļūdeņražos.

Svarīgākā PAGM priekšrocība ir to spēja veidot telpiskas struk-

tūras, stājoties kopolimerizācijas reakcijās ar daudziem nepiesāti-
nātiem monomēriem (stirolu, metilmetakrilātu v. c). Monomēri līdz

ar to vienlaikus ir gan PAGM cietinātāji, gan šķīdinātāji. Piemēram,
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stirola gadījuma kopolimerizācijas (cietēšanas) process noris sa-

skaņā ar shēmu

~0—(CH 2)2-0-C—CH=CH— С ~

II II
о о

л , + nCH 2=CH ——

~0-(CH
2)2-0-C-CH=CH-C~ i

fl II r)

-0-(CH 2)2-0-C-CH—CH-C ~

II r-Ь II
о CH2 0

~ O—(CH2)
2
—0-C-CH —CH-C ~

II } H
о о

Sacietējuša PAGM svarīgākās īpašības sk. 5.11. tabulā.
PAGM izmanto par saistvielu armēto plastu izgatavošanai, par

liešanas kompaundu sastāvdaļu, kā arī laku, krāsu un emalju izgata-
vošanai. So polimēru lieto arī līmju iegūšanai.

5.9. SLĀPEKLI SATUROŠIE HETEROVIRKNES POLIMĒRI

Arī slāpekli saturošie polimēri ir plaša lielmolekulāro savienojumu
grupa. Tālāk apskatīti paši svarīgākie šīs grupas polimēru pārstāvji.

5.9.1. Poliamīdi

Pie šīs klases pieder heterovirknes polimēri, kas makromolekulas

virknē satur amīdgrupu

—C—NH—

II
О

Poliamīdus visbiežāk iegūst diamīnu un dikarbonskābju (vai to

atvasinājumu) polikondensācijā, kā arī laktāmu polimerizācijas
procesā (sk. 2. un 3. nod.).

Praksē galvenokārt izmanto lineārus poliamīdus, kas spējīgi kris-

talizēties. Tie ir cieti ragveida produkti ar samērā lielu ķristāliskuma

pakāpi (40... 60%). Spēcīga starpmolekulārā iedarbība starp mak-

romolekulām (ūdeņraža saite) nodrošina poliamīdiem labus fizikāli

mehānisko īpašību rādītājus (5.12. tab.) un mazu šķīdību.
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Visplašāk izmanto šādus poliamīdus: poli-e-kaproamīdu, kapronu

[ —(CH2 ) 5—C—NH—ļ (kaprolaktāma (CH2) 5—C=0 polime-

-0 J„ NH

rizacijas produkts), poliheksametilenadipamīdu

[—NH—(CH2) 6—NH—C—(CH2) 4—C— ļ (heksametilēndi-
II II
О О Jn

amīna un adipīnskabes polikondensacijas produkts), poliheksameti-

lēnsebacīnamīdu Г—NH— (CH 2) 6—NH—С— (CH2) 8—C— ļ,
•

II II
О О

L Jn

polienantoamīdu —
NH— (СН 2 )б—С— v. с.

II
О J„

5.12. tabula

Dažu poliamīdu svarīgāko fizikāli mehānisko

īpašību rādītāji

Poliamīdus ļoti plaši izmanto mehāniski izturīgu un nodilum-

izturīgu šķiedru iegūšanai (sk. 6.8.2. paragrāfu). No poliamīdiem
iegūst arī plēves, kuras izmanto gaļas un piena produktu iesaiņoša-
nai, kā arī desu apvalku izgatavošanai. Plēvi izmanto arī celtnie-

cībā.

Pildvielas saturošas poliamīdu plastmasas visvairāk izmanto at-

bildīgu detaļu izgatavošanai, kuras atrodas savstarpējā berzē (zob-
rati, gultņi, ieliktņi). Tie spēj strādāt bez eļļošanas. Poliamīdu plast-
masas lieto elektrotehnikā, mašīnbūvniecībā, aparātu būvniecībā v. c.

Radītājs
Poli-e-

kaproamīds

Poliheksa-

metilēn-

adipamīds

Poliheksa-

metilēnse-

bacīnamīds

Polienan-

toamīds

Blīvums (g/cm3)

Kušanas tempera-
tūra (°C)

Stiepes robežsprie-
gums (MPa)

Trūkšanas pagari-

nājums (%)
Triecienizturība

(kJ/m2)

1,13

225

1,14

264

1,09... 1,11

213...220
1,13
223

60 80 45... 60 60

150...400 80...100 100...150 100... 200

150...170 100...120 120... 150
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5.9.2. Poliimīdi

Poliimidi ir lielmolekulāri savienojumi, kas makromolekulu virknes

satur ciklisko imīdgrupu

О

II

С

/ \
—R N—

\ /
С

II
О

Tos iegūst galvenokārt aromātisko tetrakarbonskābju vai to atva-

sinājumu un diamīnu ciklopolikondensācijā (sk. 3.1. paragrāfu).
Praksē visvairāk lieto piromelitskābes anhidrīda un 4,4'-diamino-

difeniloksīda polikondensācijas produktu. Ciklopolikondensācijā vis-

biežāk tiek veikta divās stadijās. Pirmajā stadijā iegūst lineāraspoli-
amīdskābes

0 0

1 i
о о

НО—

C^^s^C— /
0

\ /

—NH-C^^^C— ОН

11 Я
0 0 Jn

Poliamīdskābes samērā viegli šķīst vairākos šķīdinātājos (pie-

mēram, dimetilsulfoksīdā vai tā maisījumos ar aromātiskajiem ogļ-

ūdeņražiem) un pārvēršamas arī kausējuma.

Otrajā stadijā notiek poliamīdskābju imidizacija, kuras rezultāta

veidojas cikliskā imīdgrupa

0 0

L о о J n
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Polidifeniloksipiromelitimīds (PDPI) ir ciets materiāls. Tā blī-

vums 1,42 g/cm3, molekulmasa
— (50 ... 150) • 103. Spēcīga starp-

molekulārā iedarbība starp molekulām un cikliskā uzbūve nosaka

vairākas PDPI īpašības — augstu termisko izturību °C), lielu

mehānisko stiprību un nespēju pāriet šķīdumā. PDPI ir arī sevišķi
ķīmiski izturīgs nedegošs materiāls.

PDPI izmanto termiski izturīgu elektroizolācijas plēvju, kā arī

šķiedru izgatavošanai. To lieto par saistvielu līmju un pārklājumu
iegūšanai.

5.9.3. Poliuretāni

Poliuretani ir lielmolekulāri savienojumi, kuru virknes ietvertas ure-

tāngrupas

—NH—С—O—

II
О

Lineārus poliuretānus visbiežāk iegūst glikolu (etilēnglikols,
dietilēnglikols, trietilēnglikols, butilēnglikols) un diizocianātu (to-
luilēndiizocianāts, 4,4'-difenilmetāndiizocianāts, 1,6-heksametilēndi-
izocianāts v. c.) polikondensācijas procesā. Polikondensācija notiek

bez mazmolekulārās vielas izdalīšanās (sk. 3.2. paragrāfu), saskaņā
ar shēmu

НО—R—OH +0=C=N—R'—N —C=0-^-

-"

—O—R— О—C—NH—R'—NH—C—
-**

II 'II
о О j„

Sazarotu un telpiskas struktūras poliuretānu iegūšanai izmanto

monomērus, kuru funkcionalitāte nav mazāka par 3. Parasti lieto

triolus (glicerīnu) un triizocianātus.

Tomēr praksē biežāk telpiskus poliuretānus sintezē divās stadijās.

Pirmajā stadijā tiek iegūts lineārs produkts — tā sauktais makrodi-

izocianāts. To parasti iegūst, diolu vietā izmantojot garākas virknes

ar divām hidroksilgrupām galos, piemēram, adipīnskābes vai ftal-

skābes poliesterus, kas iegūti glikolu pārākumā. Makrodiizocianāti

diizocianāta lielā pārākumā rodas saskaņā ar šādu shēmu:
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НО—R"—ОН +20 =С=N—R'—N =С=О -»-

-vO=С =N—R'—NH—С—О—R"—О—С—NH—R'—N =С =О

II II

О О

Otrā stadija ir makrodiizocianāta (MDC) pārvēršanās telpiskā
polimērā. Vispirms parasti nodrošina MDC virkņu pagarināšanos,
izmantojot diolus:

~N=C=0+HO—R—OH +0=C =N~

~NH—С—O—R— О—C—NH~

II II

О о

vai diamlnus

~N
—

С=О+ H2N—R—NH 2+О=С=N �

->■ ~NH— С—NH—R—NH—C—NH~
II II
О О

Pati sašūšanās notiek, MDC (vai pagarinātām MDC molekulām)
reaģējot ar uretāngrupām:

l l
NH 0=C =N—R'—NH—С— O—R"—О—C—NH—R'—N =C=0 NH ->-

I II II ļ
c=o о о o=c

о о

о о

ti и г
_^N—С—NH—R'—NH—С—О—R"— О—С—NH—R'—NH— С—N

I II II I ■
c=o о о o=c

A i
l l

Poliuretānu (PU) īpašības atkarīgas no to makromolekulu uz-

būves. Lielmolekulāri lineāri PU ir cieti amorfi, kā arī kristāliski

materiāli. Visbiežāk to molekulmasa atrodas intervālā

(10.. . 40)• 103. Sos PU izmanto par stingām, mehāniski izturīgām
plastmasām.

Lineāros PU, kurus iegūst makrodiizocianātu un diolu (arī dia-

mīnu) savstarpējās reakcijās, izmanto elastīgu šķiedru iegūšanai
(sk. 6.8.2. paragrāfu). Tos izmanto arī par elastomēriem, kurus sa-

šūtā un nesašūtā veidā lieto masīvu riepu izgatavošanai rūpnīcu
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transporta līdzekļiem; kā arī par pārklājumu, kas pasargā noslogo-
tas detaļas no abrazīvu iedarbības. PU elastomērus izmanto arī

dzensiksnu, amortizatoru, apavu zoļu v. tml. izstrādājumu iegūšanai.

Telpiskas struktūras elastīgus un cietus PU ļoti plaši izmanto

līmju, hermetizējošu kompaundu, mākslīgo ādu, putuplastu un citu

izstrādājumu iegūšanai.

5.10. POLIORGANOSILOKSĀNI

Poliorganosiloksani ir elementorganisko lielmolekulāro savieno-

jumu raksturīgākie un visplašāk izmantotie pārstāvji.
Tie ir polimēri, kas makromolekulu virknēs satur silīcija un skā-

bekļa atomus, kuri izvietoti pamīšus:

R R R

I I I
~Si—O—Si—O—Si—О~

I I I
R R R

Silīcija atomiem visbiežāk piesaistīti alifātiskie radikāļi (metilra-
dikālis, etilradikālis) vai aromātiskie radikāļi (fenilradikālis).

Svarīgākā poliorganosiloksānu (POS) sintēzes metode ir hidro-

lītiska silīcijorganisko savienojumu polikondensācija. Metode pama-

tojas uz to, ka atomu grupas, kas saistītas ar Si atomiem (alkoksi-
grupas, aminogrupas, halogēnu atomi v. c), viegli hidrolizējas.

Piemēram:

R R

Cl—Si—Cl+ 2H 20 НО—Si—ОН+ 2HCI

к к
Izveidojušies silanoli piedalās polikondensācija

R Г R

fiHO—Si— —O—Si— —OH+(n-l)H2
0

R L R J„
POS īpašības nosaka liela makromolekulu virkņu lokanība, liela

Si—О saites enerģija, kā arī organisko radikāļu R daba.

Mazmolekulāri lineāri POS, kuru gala hidroksilgrupas bloķētas,
lai nenotiktu šo savienojumu tālāka polikondensācija, ir ķīmiski
inerti šķidrumi, kas pēc konsistences atgādina minerāleļļas. To vis-

kozitāte ļoti maz mainās temperatūras intervālā no —60 līdz

100 °C. Siem šķidrumiem ir izcilas ziežvielu īpašības un labas dielek-



triskās īpašības. Tāpēc šķidros POS plaši izmanto par hidrauliskiem

un amortizējošiem šķidrumiem, par ziežeļļām, par siltumnesējiem un

šķidriem dielektriķiem. Tos lieto arī par antiadhezīvām ziežvielām un

citu materiālu (audumu, būvmateriālu v. c.) hidrofobizēšanai.

Lielmolekulāros POS vulkanizējot (izmantojot organiskos per-

oksīdus vai y starojumu), iegūst silīcijorganisko gumiju — termiski

izturīgu, salturīgu un ķīmiski inertu produktu. To izmanto par ter-

moizturīgu elektroizolācijas materiālu, par materiālu aviācijā un

raķešu būvē.

Poliorganosiloksānus plaši izmanto arī līmju, laku un emalju, kā

arī hermetizējošu kompaundu iegūšanai.
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6. NODAĻA

POLIMĒRU MATERIĀLI

6.1. POLIMĒRU MATERIĀLU RAKSTUROJUMS

lepriekšējās nodaļās esam iepazinušies ar galvenajiem lielmolekulāro

savienojumu sintēzes un ķīmisko pārvērtību procesiem, ar polimēru
uzbūvi un svarīgākajām īpašībām. Viena no galvenajām polimēru
priekšrocībām ir ārkārtīgi plašās to praktiskās izmantošanas iespē-
jas visdažādākajās tehnikas un tehnoloģijas nozarēs. Pie tam poli-
mēru materiālus izmanto galvenokārt par materiāliem ar noteiktu

fizikāli mehānisko, fizikāli ķīmisko un ķīmisko īpašību kopumu un

nesalīdzināmi retāk — kā individuālas vielas (reaģentus, bioloģiski
aktīvus savienojumus v. tml.). Tāpēc turpmākajās nodaļās pievērsī-
simies tieši polimēru materiāliem, iepazīsimies ar to uzbūvi, svarī-

gākajām īpašībām, kā arī ar metodēm, ar kurām iespējams šos ma-

teriālus pārvērst noteiktos praktiski izmantojamos izstrādājumos.

lepazīstoties ar lielmolekulāro savienojumu uzbūvi (apskatot tos

kā ķermeņus), konstatējām, ka tā ir visai sarežģīta un saistās ar

daudzveidīgu virsmolekulāro veidojumu hierarhiju (sk. 1.6.2. para-

grāfu). Sīkākie no tiem — mikrobloki — pēc uzbūves ir samērā vien-

kārši, to izmēri nepārsniedz 10 nm. Lielākie virsmolekulārie veido-

jumi — fibrillas, sferolīti un citi
—

ir komplicēti pēc uzbūves, to iz-

mēri var pat sasniegt vairākus milimetrus. Visi šie virsmolekulārie

veidojumi, kuru ietvaros makromolekulas novietojas vairāk vai ma-

zāk regulāri, izkārtoti pārējā — vājāk sakārtotajā polimēra tilpumā.
Kā redzams, polimēri pēc uzbūves nav viendabīgi (pat tajos gadīju-
mos, ja virsmolekulārie veidojumi nav kristāliskas dabas un atse-

višķu fāzi neveido).

Materiālos, kas veidoti no polimēriem, kopā ar lielmolekulārajiem
savienojumiem ietilpst dažādas citas vielas, kas parasti nav polimēri.
Tātad šādi materiāli ir polimēra un dažādu piedevu kompozīcijas.
Piedevas var būt mazmolekulārās vielas, to molekulas (vai nelieli

molekulu agregāti) spēj dažādi izkārtoties polimēra tilpumā, iespie-
žoties (izšķīstot) dažādos tā virsmolekulārajos veidojumos, atseviš-

ķos gadījumos pat izjaucot to pirmatnējo uzbūvi.* Sādu piedevu**
ievadīšana parasti vēl vairāk palielina polimēra neviendabīgumu.

* Līdzīgi polimērā spēj izvietoties arī oligomēru molekulas un makromolekulas.
** Pie šī tipa piedevām pieder plastifikatori, stabilizatori, vulkanizētāji, cietinātāji,

krāsvielas, daudzi antipirēni, antistatiskās vielas un antiseptiskās vielas, kuras

tiks raksturotas turpmāk.
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Ņemot vērā neviendabību nelielos izmērus, šādas polimēru kompo-
zīcijas dēvē par mikroheterogēnām kompozīcijām.

Piedevas polimēru materiālā var atrasties arī lielu agregātu
veidā, kuru izmēri simtiem tūkstošu reižu pārsniedz šo vielu mole-

kulu izmērus. Sājos gadījumos piedevas veido atsevišķu fāzi (cietu,
šķidru, gāzveida), kuru no polimēra atdala vairāk vai mazāk izteikta
robežvirsma — veidojas izteikti heterogēna kompozīcija.

Sī tipa piedevas cietā agregātstāvoklī neatkarīgi no to daļiņu
(agregātu) formas polimēru materiālu tehnoloģijā sauc par plld-
vielām.

Pildvielas saturošo kompozīciju īpašības nosaka daudzi faktori,
no kuriem svarīgākie ir šādi: pašu komponentu (polimēra un pild-

vielas) fizikāli mehāniskās un citas īpašības*, komponentu savstar-

pējā saistība uz robežvirsmas, polimēra robežslāņa (tas izveidojies
pildvielas virsmas ietekmē) īpašības un visbeidzot sistēmas ģeomet-
riskie faktori (pildvielas daļiņu forma, to izvietojums polimērā,
pildvielu un polimēra tilpumu attiecība). So faktoru ietekmes likum-

sakarības ir visai sarežģītas. Mums būs iespēja par tām gūt tikai

pašus vispārīgākos priekšstatus.
Spēki uz fāzu robežvirsmas polimērs-pildviela — adhēzijas

spēki — veidojas komplicētu norišu rezultātā. Vispirms jāizveidojas
polimēra un pildvielas kontaktvirsmai. Tas notiek, šķidram polimē-
ram (kausējums, šķīdums, emulsija utt.) slapinot pildvielas virsmu,

ieplūstot pildvielu daļiņu virsmas vissīkākajās porās un kanālos.

Pilnīgs kontakts dažādu iemeslu dēļ praktiski nekad netiek sasniegts.
Uz abu komponentu saskares virsmas pakāpeniski veidojas starp-
molekulārās vai ķīmiskās saites. Adhēzijas spēku .F

adh vērtību no-

saka izteiksme

FiAb= (6.1.)

kur S
— pildvielas virsma;

К —
kontaktvirsmas un pildvielas virsmu attiecība;

n —
saišu skaits, kas attiecināts uz kontaktvirsmas vienību;

/ — saišu spēks.

Kā redzams no izteiksmes (6.1.), F
a dh palielināšanas iespējas ir

dažādas. Pieredze rāda, ka polimēra un pildvielas izturīga savstar-

pējā saistība var tikt nodrošināta, ja uz saskares virsmas veidojas

izturīgas ķīmiskās saites. Atsevišķos gadījumos uz pildvielu virsmas

veido plānus (visbiežāk monomolekulārus) īpašu vielu — adhēzijas

promotoru — slāņus. Tie saista savā starpā pildvielu un polimēru,

veidojot ar tiem ķīmiskās saites.

Cietās pildvielas virsmas ietekmē tās tuvumā mainās polimēra
uzbūve salīdzinājumā ar polimēra uzbūvi tilpumā. Sī virsmas

ietekme var būt jūtama polimēra robežslāņos, kuru biezums pār-
sniedz 102

ļim. Cietās virsmas tuvumā mainās makromolekulu kustī-

gums, sakārtojuma blīvums un virsmolekulārā struktūra, bet tel-

pisko polimēru gadījumā — arī škērssaišu blīvums. So faktoru

*
Ja polimērs aptver pildvielu daļiņas, to kompozīciju materiālu tehnoloģijā sauc

par saistvielu, bet kompozīciju mehānikā — par matricu.
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ietekmē mainās polimēra robežslāņa spēja deformēties, kura nosaka

sprieguma sadalījumu kompozīciju materiālā. Var mainīties arī ro-

bežslāņa mehāniskā stiprība salīdzinājumā ar stiprību polimēra
tilpumā.

Ļoti svarīga nozīme ir pildīta kompozīciju materiāla ģeometris-
kajiem faktoriem. Pēc formas pildvielas var būt dispersu daļiņu
veidā ar regulāru (piemēram, sfēras) vai neregulāru apveidu; šo

daļiņu efektīvais diametrs var mainīties plašās robežās: no 10-2 līdz

102
um (visbiežāk 1.. .10 pm). Kā redzams, disperso pildvielu da-

ļiņu mazāko izmēru diapazons ir vienas kārtas ar polimēra makro-

molekulu un mikrobloku (sk. 1.6.2. paragrāfu) izmēriem.

Pildvielām var būt arī šķiedru veids; šķiedru diametrs atrodas

intervālā 10_1
...2• 10 pm. Izmanto īsas šķiedras (šķiedru garuma

un diametra attiecības — 10 ... 200) un garas šķiedras (šī pati at-

tiecība tuvojas bezgalībai). Šķiedras saturošus polimēra kompozīci-
jas materiālus sauc par armetiem materiāliem.

Pildvielu daudzumu polimēru masā izsaka ar to ieņemtā tilpuma
attiecību pret visu kompozīcijas tilpumu — ar tilpuma daļu q>. Tās

vērtība svārstās ļoti plašā intervālā (cp=0 .. . 0,95).
Noteicošais faktors ir pildvielu daļiņu izvietojums polimērā. Ap-

skatīsim īsumā šī faktora ietekmi uz atsevišķām kompozīcijas me-

hāniskajām īpašībām.
Tā kā pildvielām parasti ir lielāka mehāniskā stiprība un elastī-

bas modulis nekā polimēriem, tad, ievadot pildvielas, visbiežāk pa-

nāk šo abu parametru palielināšanos kompozīcijā. Lai orientējoši
novērtētu mehānisko īpašību maiņu, mainoties pildvielas saturam

kompozīcijā, parasti izmanto tā saukto maisījuma principu, kura

pamatā ir pieņēmums, ka kompozīcijas īpašības atkarīgas tikai no

komponentu tilpuma attiecībām tajā. Turklāt ērtības labad pieņem,
ka komponentu deformācija ir ideāli atsperīga.

Vispirms pieņemsim, ka bezgalīgi garas šķiedrveida pildvielu

6.1. att. Armēta polimēra slogošanas shē-

mas savstarpēji paralēli un regulāri no-

vietotām bezgalīgām šķiedrām:
а — paralēli; b — perpendikulāri.

daļiņas savstarpēji paralēli un

regulāri izvietotas polimēra
matricā (6.1. att.). Atbilstošo

parametru apzīmēšanai izman-

tosim šādus indeksus: attiecībā

uz matricu (polimēru) — matr,
attiecībā uz pildvielu (šķied-

ru) — pild, bet attiecībā uz visu

kompozīciju — komp.

Slogojot sistēmu paralēli
šķiedrām (6.1. att. a), spēku F

un relatīvās deformācijas c lie-

lumu savstarpējā sakarība ir

šāda:

•fkomp=-finatr+ -/"pild (6-2.)

6komp =Ematr=6pild
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Izsakot izteiksmi (6.2.) ar spriegumu a lielumiem (F=oS, kur

S — slodzi nesošā šķērsgriezuma laukums), iegūst šādu sakarību:

CkompSkomp— OmatrSmatr+Opild-SpUd (6.3.)

Slodzes pārnešanā piedalās elementi ar vienādu garumu, tāpēc
S vērtības proporcionālas komponentu tilpuma daļu ф vērtībām. Tā
kā

rjpmatr + cppud =1, izteiksmi (6.3.) pārveido šādi:

Okomp=Omatr( 1 — фрпм) + OpildCppild (6.4.)

Līdzīga izteiksme iegūstama arī elastības moduļa E vērtībām

о

~T i
bet

ekomp
=ce matr =epiid):

£komp=£'rnatr(l —Cppild) + -£рlнlфрlШ (6.5.)

Tā kā tad £komp vērtības palielināšanai nepieciešams

palielināt фрш vērtību.

Ja kompozīciju materiālu slogo perpendikulāri šķiedrām
{6.1. att. b), ir spēkā šādi nosacījumi:

FmatT=

vai

Okomp
=Omatr=Opild

Absolūtās deformācijas vērtības:

A/komp=A/matr-r-A/pild (6.6.)

ir proporcionālas komponentu tilpumiem un šo komponentu relatīva-

jai deformācijai:

Ekomp Vkomp=6matr Vmatr+ epildVpild (6-7.)

Pārejot uz atbilstošajām tilpuma daļām, iegūst, ka

fikomp =ematr (1 — <Ppild) +еРIШфрIМ (6.8.)

No šejienes:

— =~W~ О-фрпаН б~
—

фРпа (6.9.)
•Ckomp £matr Cpild

Eķ vērtību atkarība no šķiedru tilpuma daļas kompozīciju materiālā,
slogojot paralēli un perpendikulāri šķiedrām, parādīta 6.2. attēlā.

Kā redzams, £=/(фрlш) atbilst maisījuma principam — £komp vēr-

tības atrodas starp £
matr un E

vn<ļ vērtībām un atkarīgas no pildvie-
las satura kompozīcijā. Ja vienādas фрщ vērtības, armēšanas fak-

tors omp ir lielāks, ja slogo paralēli šķiedrām.
£matr

Lai novērtētu kompozīciju materiāla stiprību, nepieciešams zināt

tā sagraušanas raksturu. Apzīmēsim kompozīcijas un komponentu

stiepes robežspriegumus ar oßkamp, Ов
тли

un oßplld ,
bet trūkšanas pa-

garinājumusar eßkomp, 6B
matr

un e ßplld.
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6.2. att. Armēta polimēra elastības

modu|a Ekomp atkarība no savstarpēji
paralēli un regulāri novietotu šķiedru

satura kompozīcijā φpild:
/ — slogojot paralēli šķiedrām; 2 — slogo-
jot perpendikulāri šķiedrām.

6.3. att. Armēta polimēra sagrūšanas
shēmas, slogojot paralēli šķiedrām:

а — saistība starp šķiedrām un polimēra
matricu liela; b

—
saistības nav.

Pieņemsim, ka adhēzija starp šķiedrām un matricu ir liela. Slo-

gojot kompozīciju materiālu paralēli šķiedrām (6.3. att. a), visas

šķiedras pārtrūkst vienlaikus (jo parasti бв
ш>и

»ев
d
). Sājā ga-

dījumā

<PP"d(TB
pnd

+(1 ~ ФРМ)°*matr (6.10.)

kur o*matr — spriegums polimēra matricā šķiedru trūkšanas brīdī

(6.4. att.).
Ja adhēzijas nav, notiek vienkārša šķiedru «izvilkšana» no mat-

ricas un tā sagrūst (6.3. att.b):

(6ЛI )

Aprakstītie gadījumi ir galējie; reālās sistēmās vērojami abi sa-

grūšanas veidi. Abi procesi noris vienlaikus. Sajā gadījumā izteik-

smē (6.10.) izdara korekciju:

ав
котр

=/г(РР IМСГв
рIШ

+( 1 - фРllй)o"*matr (6.12.)

kur k — šķiedru izmantošanas efektivitātes koeficients.

Parasti k<l. Jo lielāka adhēzija starp šķiedrām, jo lielāka koe-

ficienta k vērtība.

No izteiksmes (6.12.) izriet, ka, pastāvot mazām <ppud vērtībām,

ов
котр

var būt mazāks nekā o"s
maU- Pielīdzinot izteiksmi (6.12.)

о B
matr

vērtībai, var aprēķināt pildvielas kritisko saturu cp
Piidknt>

kuru

pārsniedzot pildvielas ievadīšana saistīta ar kompozīcijas stiprības
palielināšanos (oßkomp >oBmatr ):

°B matr~a
*

matr

<Ppll<l
knt т*

— (6ЛЗ ■)
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Jo mazāka k vērtība, jo lielāks

«Ppildķrit •

Ja šķiedras novietotas zem no-

teikta leņķa attiecībā pret slodzes

darbības virzienu, šķiedru efekti-
vitāte ir mazāka, nekā slogojot

paralēli šķiedrām. Tas pats attie-

cināms arī uz haotiski izvietotām

šķiedrām.

Izmantojot armēšanai ierobe-

žota garuma šķiedras, spriegumu
sadalījums materiālā atkarīgs no

šķiedru garuma. Sākot ar noteiktu

tā lielumu /krīt, normālo un tan-

genciālo spriegumu vērtības vairs

nepieaug. Spēkā sakarība

Omax .

d
Tmai

kur d
— šķiedras diametrs;

Omax — normālā sprieguma
maksimālā vērtība;

6.4. att. Armēta polimēra stiepes

sprieguma a un relatīvā pagarinā-

juma σ savstarpējā sakarība, slo-

gojot paralēli šķiedru novietoju-

mam:

/ — saistība starp šķiedrām un poli-
mēru liela; 2 — starp šķiedrām un po-
limēru nav saistības; 3 — o=*/(e) saka-

rības armējošām šķiedrām; 4 — 0-/(8)
sakarības polimēru matricai.

Tmax — tangenciāla sprieguma maksimāla vērtība.

Slogojot ar īsām šķiedrām armētu polimēru paralēli šķiedru no-

vietojumam:

(/krīt \
1

/Ч^ЫОв
piid

+ ( 1 ~<Рр'и )a*™* tr (6Л5.)

Ja stiprības pieaugums ir neliels; ja turpretī /krīt,
tas kļūst tuvs pieaugumam, kas iegūts, armējot ar nepārtrauktām
šķiedrām (ja /krīt, izteiksme (6.15.) pārvēršas par izteiksmi

(6.12.)).
levadot polimēra pildvielas, kuram dispersu daļiņu forma, stip-

rības pieaugums ir neliels (līdzīgi kā ievadot ļoti īsas šķiedras, sk.

izteiksmi (6.15.)). Stiprības prognozēšana kļūst ievērojami grūtāka.
Maisījuma princips spēkā tikai noteiktos ф Р

lш diapazonos, parasti
nelielām фр

им vērtībām. Palielinoties фрм vērtibai, atsevišķos gadī-
jumos stiprības rādītāji nemainās vai pat samazinās. īpašu vietu

disperso vielu vidū ieņem struklūrveidotāji, kas ir mākslīgie poli-
mēru kristalizācijas dīgļi (sk. 1.9.5. paragrāfu). Pildvielu ietekmē

mainās ne tikai polimēra stiprības un deformativie rādītāji, bet arī

daudzas citas īpašības — cietība, nodilumizturība, siltumvadītspēja,
siltumizturība, ķīmiskā izturība, elektriskās īpašības, frikcijas īpašī-
bas v. c. Ja izmantotās pildvielas ir lētas, lielu to daudzumu ievadī-

šana var pat samazināt materiāla izmaksas kopumā.

Pildvielas nav vienīgās piedevas, kuras tiek ievadītas polimērā,
lai izmainītu atsevišķas tā īpašības.
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Otra lielākā piedevu grupa ir plasiifikatori. So vielu darbības me-

hānisms un ietekme uz polimēra īpašībām apskatīta 1. nodaļā (sk.
1.13. paragrāfu). Līdzās 1. nodaļā minētajiem plastifikatoru ievadī-

šanas rezultātā sasniedzamajiem efektiem jāmin vēl daži. Piemē-

ram, plastifikatori ievērojami atvieglo pārējo ingredientu ievadīša-

nas procesu, tie regulē arī polimēra kausējuma lipīgumu un citas

īpašības.

_

Svarīga nozīme ir stabillzaloriem — vielām, kas palēnina poli-
mēra materiālu novecošanas procesus (sk. 4.3. paragrāfu).

Cietinātājus ievada polimēru materiālā, lai noteiktā materiāla

pārstrādes procesa stadijā starp lineārām vai sazarotām polimēra
makromolekulām izveidotos šķērssaites — veidotos telpiska struk-

tūra (sk. 4.2.1. paragrāfu).
lekrāsotu materiālu iegūšanai izmanto krāsvielas — dažādas or-

ganiskās un neorganiskās vielas.
Sīkdispersas, polimērā nešķīstošas krāsvielas — pigmentus —

izmanto, lai iegūtu necaurspīdīgus krāsainus materiālus jebkurā
krāsā no baltas līdz melnai. Izmantojot polimēros šķīstošas orga-

niskās krāsvielas, iegūst caurspīdīgus krāsainus materiālus. Kom-

binējot šķīstošas un daļēji šķīstošas krāsvielas ar pigmentiem, iespē-
jams sasniegt visdažādākos optiskos efektus. Organiskās krāsvielas

un pigmentus ievada polimēros daudzumā, kas nepārsniedz
0,01

...

1 % no polimēra masas. Neorganisko pigmentu saturs pa-

rasti ir daudzkārt lielāks un sasniedz 0,5 .. . 10%.
Vielām, kas paredzētas izmantošanai par krāsvielām vai pigmen-

tiem, izvirza vairākas prasības — tām jābūt noturīgām pret ultra-

violetā starojuma iedarbību un atmosfēras iedarbību, termiski iztu-

rīgām (tas nepieciešams galvenokārt polimēra pārstrādes procesā),
ar mazu migrācijas spēju. Krāsvielām, tāpat kā citām polimēru ma-

teriālu piedevām, jābūt ķīmiski un fizioloģiski inertām.

Lai nodrošinātu pigmentu vienmērīgu sadalījumu polimēra masā

un vienlaikus panāktu maksimālu to krāsojošo efektu, pigmentu da-

ļiņām jābūt ar noteiktiem, parasti ļoti nelieliem izmēriem

(1 ...

10 цт).
Daudziem polimēru materiāliem izvirza prasību, lai tie grūti aiz-

degtos, lēni degtu (vai nedegtu nemaz) un apdzistu pēc izolēšanas

no siltuma vai atklātas liesmas avota. Sīs prasības nodrošināšanai

polimēros ievada īpašas vielas — antipirēnus. To darbības princips
var būt ļoti dažāds. Daži antipirēni palēnina polimēra pirolīzi tā

degšanas procesā, samazinot tādējādi pirolīzes degošo gāzveida

produktu iznākumu. Paši termiski sadalīdamies, antipirēni var patē-
rēt zināmu siltuma daudzumu, kā arī izdalīt nedegošas gāzes; tas

savukārt kavē polimēra pirolīzes gāzu uzliesmošanu v. c. Par anti-

pirēniem izmanto dažādas vielas — fosforskābes esterus, antimona

savienojumus, halogenētus alifātiskos un aromātiskos ogļūdeņražus
un to atvasinājumus v. c.

Lai novērstu statiskā lādiņa uzkrāšanos polimēru izstrādājumu
virsmas slāņos, lieto īpašas piedevas — antistatiskās vielas. Vis-

biežāk tās palielina polimēra materiāla virsmas un tilpuma elektro-
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vadītspēju, tādējādi veicinot lādiņa noplūdi. Parasti par antistatis-

kajām vielām izmanto elektrību vadošas pildvielas (pulverveida me-

tālus, kvēpus, grafītu) vai noteiktas virsmas aktīvas vielas.

Atsevišķu polimēru materiālu piedevu kopu veido vielas, kuras

ievada polimēra masā, lai aizkavētu vai novērstu mikroorganismu
izveidošanos un attīstīšanos. Par šādām antiseptiskajām vielām

visbiežāk izmanto alvorganiskos, arsēnorganiskos un dzīvsudrabor-

ganiskos savienojumus, merkaptānus v. c.

Tālāk raksturoti tie svarīgākie polimēru materiāli, kuros polimēri
aizņem lielāko tilpuma daju un pamatā nosaka visa materiāla īpa-
šības kopumā. Polimēru materiāli, kuru īpašību rādītājus lielā mērā

nosaka arī citu komponentu īpašības, apskatīti atsevišķi 7. nodaļā.
Jāatzīmē gan, ka šāds iedalījums ir visai nosacīts.

6.2. PLASTMASAS

Plastmasas veido ietilpīgāko polimēru kompozīciju materiālu kopu.
Plastmasas ir polimēru materiāli, kuri izstrādājuma veidošanas

procesā atrodas viskozi tekošajā (šķidrā) stāvoklī, pēc izstrādājuma
izveidošanas sacietē un ekspluatācijas laikā atrodas stiklveida vai

kristāliskajā stāvoklī.

Pēc cietēšanas principa visas plastmasas iedalāmas divās lielās

grupās: apgriezeniski cietējošās, termoplastiskās plastmasās un ne-

apgriezenlskl cietējošās, termoreaktlvās plastmasās. Pirmo cietēšana

notiek atdziestot, polimēram pārejot stiklveida stāvoklī vai kristali-

zējoties (retāk — pārejot superelastlgajā stāvoklī); makromolekulas

saglabā lineāro uzbūvi. Otrās grupas plastmasu cietēšana saistīta ar

škērssaišu veidošanos starp lineārajām polimēra vai oligomēra mak-

romolekulām (sīkāk sk. 4.2.1. paragrāfā).
Plastmasu īpašības viskrasāk izmaina pildvielas. Tas pilnība no-

saka arī konkrētās plastmasas pārstrādes veidu (sk. 8. nod.).
Atkarībā no pildvielu dabas plastmasas lietderīgi iedalīt vairākās

grupās.
1. Plastmasas ar sīkdispersām (pulverveida) pildvielām (vai

arī pilnīgi bez pildvielām).
2. Plastmasas ar speciālām dispersāmpildvielām.
3. Plastmasas ar šķiedrveida pildvielām — šķiedrplasti.
4. Armētās plastmasas.
5. Slāņainās plastmasas.
6. Gāzpildītās plastmasas.
Ērtības labad 2., 4., 5. un 6. grupas plastmasas apskatīsim atse-

višķi 7. nodajā.

6.2.1. Plastmasas ar sīkdispersām pildvielām
un nepildītās plastmasas

Sajā grupā ietilpst vairums materiālu, kurus izgatavo no termo-

plastiskajiem polimēriem. Plastmasas no polimēriem, kuriem relatīvi

zema tecēšanas (kušanas) temperatūra, — poliolefīni, olefīnu
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kopolimēri, polivinilhlorīds, vinilhlorīda kopolimēri, polivinilspirts un

tā atvasinājumi, polimetilmetakrilāts, polistirols un stirola kopoli-
mēri, etroli, poliamīdi v. c, sildot viegli pāriet viskozi tekošajā stā-

voklī. Sos materiālus tāpēc iespējams bez grūtībām pārstrādāt iz-

strādājumos, lietojot dažādas metodes, — liešanu zem spiediena,
ekstrūziju, ekstrūziju ar izpūšanu, pneimoveidošanu un daudzas ci-
tas (sk. 8. nod.). Lai atvieglotu šo materiālu dozēšanu pārstrādā-
jot, no tiem vispirms iegūst izejmateriāla granulas — nelielas

(0,01... 0,1 cm
3) sfēriskas, lēcveida, cilindriskas ar noapaļotiem

galiem v. tml. formas daļiņas.
Plastmasas, kuras iegūtas no polimēriem ar augstu tecēšanas vai

kušanas temperatūru, — no politetrafluoretilēna, politrifluorhlor-
etilēna, polifenilēna un tā atvasinājumiem, poliformaldehīda, penta-
plasta, polietilēntereftalāta, polikarbonātiem un citiem, jāpārstrādā
temperatūrā, kas tuva šo polimēru destrukcijas temperatūrai. Tāpēc
šo plastmasu pārstrādes process ir sarežģītāks, nepieciešama rūpī-
gāka materiālu žāvēšana pirms pārstrādes (lai novērstu polimēra
hidrolīzi pārstrādājot), precīzāka pārstrādes procesa parametru
ievērošana v. c.

Par pildvielām termoplastiskajās plastmasās visbiežāk izmanto

neorganiskas dabas vielas (to saturs parasti nepārsniedz 20
.. . 30%

no polimēra masas); to daļiņu izmēri parasti atrodas intervālā

1
...

15 pm. Lieto krītu, kaolīnu, silīcija dioksīdu (smiltis, kvarcs,
sintētiskais SiCb), silikātus (azbests, bentonīts, pumiķis), kvēpus
v. c. Pildvielas ievada polimērā samaisīšanas procesā (sk. 8.1. para-

grāfu), polimēram atrodoties viskozi tekošajā (kausējuma) stāvoklī.

No termoplastiskajām plastmasām izgatavoto izstrādājumu, pus-

fabrikātu un materiālu klāsts ir ļoti plašs — konstrukciju detaļas,
profilēti izstrādājumi, loksnes un plēves, dobi izstrādājumi v. tml.

Svarīga termoplastisko materiālu priekšrocība ir iespēja nolietotos

izstrādājumus pārstrādāt atkārtoti.

Otra šajā grupā ietilpstošo materiālu kopa ir termoreaktīvās

plastmasas, kas izgatavotas no fenolaldehīdu, urīnvielas un mel-

amīnformaldehīda, epoksīdu un silīcijorganiskajiem polimēriem. Par

pildvielām šeit izmanto gan organiskas dabas materiālus (koksnes
milti, kvēpi), gan neorganiskas vielas (krīts, kaolīns, silīcija diok-

sīds, azbests v. c). Pildvielas saturs atrodas intervālā 30 ... 60%
no polimēra masas.

Pildvielas ar termoreaktīvajiem polimēriem sajauc divējādi. Pēc

viena no paņēmieniem saistvielu iepriekš samaļ, sajauc ar pildvie-
lām un tad pakļauj termiskai pirmapstrādei speciālos maisītājos. Šīs

operācijas laikā saistviela kūst un daļēji sacietē. Pēc tam saķepušo
materiālu samaļ, pārvēršot sīkdispersā pulverī.

Saskaņā ar citu paņēmienu pildvielas piesūcina ar saistvielas

šķīdumu vai ūdens emulsiju. Žāvējot vienlaikus daļēji notiek arī ter-

moreaktīvās saistvielas cietēšana.

legūtos prespulverus vai nu pārstrādā gatavos izstrādājumos
tieši, vai iepriekš tabletē.
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Svarīgākais termoreaktīvo plastmasu pārstrādes veids ir presē-
šana (sk. 8.5. paragrāfu). Paaugstinātā temperatūrā saistviela sa-

šķidrinās, aizpilda veidni un sacietē.

No termoreaktīvajām plastmasām galvenokārt izgatavo visdažā-

dākās konstrukcijas detaļas. Izstrādājumi no termoreaktīvajām plast-
masām salīdzinājumā ar termoplastiem ir stingāki un cietāki, bet to

siltumizturība
—

lielāka.

6.2.2. Šķiedrplasti

Šķiedrplasti ir termoplastiskas vai termoreaktīvas plastmasas, ku-

ras satur šķiedrveida pildvielas.
Izmanto ļoti dažādas izcelsmes šķiedras. Svarīgu vietu ieņem

gan dabiskās šķiedras — kokvilna, džuta, lini (ari vilna), gan sin-

tētiskās polimēru šķiedras (sk. 6.8.2. paragrāfu).

No neorganiskajām šķiedrām izmanto stikla un azbesta šķiedras.
Šķiedru diametrs no 1 līdz 30 pm.

Sķiedrplastos visbiežāk izmanto grieztu šķiedru — atsevišķu pa-

vedienu garums no dažiem mikrometriem līdz dažiem desmitiem mi-

limetru.

Sķiedrplastu fizikāli mehānisko īpašību radītāji ir ievērojami

augstāki salīdzinājumā ar plastmasām, kas pildītas ar pulverveida

pildvielām. Tas tāpēc, ka šķiedras veido slodzi nesošo karkasu (sk.
6.1. paragrāfu).

Sķiedrplastus no termoplastiskajiem polimēriem (poliolefīniem,

poliamīdiem, polikarbonātiem v. c.) galvenokārt iegūst, piesūcinot
un pārklājot ar polimēra kausējumu nepārtrauktu šķiedru kūli, bet

pēc tam kūli sadrupinot atsevišķās granulās. legūtos materiālus

pārstrādā ar tām pašām metodēm kā citas termoplastiskās plastma-

sas. Termoplastiskos šķiedrplastus izmanto visdažādāko detaļu iz-

gatavošanai, kuras paredzētas ekspluatācijai smagos apstākļos, —

gultņi, zobrati, ieliktņi v. c.

Termoreaktīvos šķiedrplastus — voloknītus — galvenokārt iegūst
no fenolformaldehīda polimēriem, izmantojot kokvilnas šķiedru, sa-

smalcinātus audumu vai papīra atkritumus v. c. Voloknītus pār-
strādā presējot. No tiem izgatavo dažādas detaļas un elementus,
kuriem nepieciešama liela mehāniskā stiprība, nodilumizturība un ci-

tas īpašības.

6.3. GUMIJA

Gumija ir kaučuku (elastomēru) vulkanizācijas (sk. 4.2.1. para-

grāfu) produkts. Galvenā visiem gumijas veidiem raksturīgā īpat-
nība ir spēja elastīgi deformēties plašā temperatūras diapazonā, po-

limēram atrodoties superelastlgajā stāvoklī.
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Gumijas maisījumi satur tos pašus ingredientu veidus, kuri

ietilpst plastmasu sastāvā (sk. 6.1. paragrāfu). Tomēr gumijas mai-

sījuma ingredientiem ir arī sava specifika; 6.1. tabulā īsumā rakstu-

rotas šo ingredientu īpašības.

6.1. tabula

Gumijas maisījumu sastāvdaļu īss raksturojums

Vienlaikus ar minētajiem ingredientiem gumijas masa satur arī

stabilizatorus, krāsvielas un citas piedevas. Vienkāršākās gumijas
masās satur 5 vai 6 sastāvdaļas, sarežģītākās — līdz 15... 20 sa-

stāvdaļu.
Gumijas maisījumus iegūst īpašos maisītājos vai uz valčiem

(sk. 8.1. paragrāfu). No iegūtā gumijas maisījuma veido nākamā

izstrādājuma sagataves, no tām montē izstrādājumu. Gumijas iz-

strādājuma iegūšanas svarīgākā un noslēdzošā operācija ir tā ter-

miskā apstrāde atmosfēras vai paaugstinātā spiedienā — vulkani-

zācija.
Gumijas (vulkanizāta) īpašības galvenokārt atkarīgas no izman-

totā kaučuka dabas, kā arī no pārējo ingredientu veida un attiecībām

un no vulkanizācijas procesa režīma. 6.2. tabulā raksturotas gumijas
īpašības atkarībā no izmantotā kaučuka.

Maisījuma
sastāvdaļa Tās raksturojums

Vulkanizētaji Vielas, kas vulkanizācijas procesā nodrošina lineāro kaučuka

makromolekulu saistīšanu telpiskā struktūrā

Par vulkanizētājiem izmanto sēru, organiskos disulfīdus un po-

lisulfīdus, organiskos peroksīdus, diamīnus, diizocianātus,

metālu oksīdus (MgO, ZnO, CaO) u. c.

Vulkanizācijas
paātrinātāji
un aktivatori

Vielas, kas samazina vulkanizācijas procesa ilgumu, izmantojot
par vulkanizētāju sēru

Par vulkanizācijas paātrinātājiem un aklivatoriem izmanto dau-

dzas organiskās vielas — tiazolus, ditiokarbamātus, tiurā-

mus u. c.

Pildvielas Sīkdispersas organiskas vai neorganiskas vielas. To klātiene

uzlabo gumijas fizikāli mehānisko īpašību rādītājus, atvieglo
gumijas masas pārstrādi, samazina gumijas pašizmaksu

Aktīvās pildvielas (kvēpi, sintētiskais silīcija dioksīds, lignīns

u. c.) cieši iesaistās vulkanizāta struktūrā, ievērojami uzlabo-

jot tā stiprību un citus rādītājus
Neaktīvās (inertās) pildvielas (talks, kaolīns u. c.) mazāk

ietekmē vulkanizāta īpašības

Plastifikatori,

mīkstinātāji
Vielas, kas palielina gumijas masas plastiskumu, atvieglo tās

apstrādi, samazina kaučuka stiklošanās temperatūru
Par plastifikatoriem izmanto vairākus naftas pārstrādes produk-

tus — naftas elfas, asfalta un bituma produktus, hlorētos ali-

fātiskos ogļūdeņražus; esterus (ftalāti, sebacināti, adipināti),

augu eļļas, taukskābes u. c.
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Kaučuka pamatmasu veido nepiesātinātie lielmolekulārie

ūdeņraži (sk. 5.2. paragrāfu), kā arī citi lineāri polimēri — polior-
ganosiloksani (sk. 5.10. paragrāfu), fluoru saturoši polimēri (sk.
5.3. paragrāfu), poliuretāni (sk. 5.9.3. paragrāfu), polisulfīdi, eti-

lēna-propilena kopolimēri (sk. 5.1.4. paragrāfu).

6.2. tabula

Gumiju īpašības atkarībā no izmantotā kaučuka

Piezīme. Tabula izmantoti šadi apzīmējumi: T — teicama, L — laba, А — apmierinoša, V —

vāja; n — nepildītā gumija; p
— pildītā gumija.

No 6.2. tabulas redzams, ka gumijai, kas iegūta no dabiskā kau-

čuka, izoprēnkaučuka, hloroprēnkaučuka un poliuretāna kaučuka, ir

labi mehāniskās stiprības rādītāji. No butadiēnkaučuka un silīcij-
organiskā kaučuka iegūtajai gumijai ir liela salturība. Gumijai,
kuru ražo no butilkaučuka, etilēnpropilēnkaučuka, fluorkaučuka un

silīcijorganiskā kaučuka, ir liela termiskā izturība. Atsevišķu īpa-
šību uzlabošanu panāk, lietojot atbilstošo kaučuku maisījumus.

Parasti mehāniski vājām gumijām stiepes robežspriegums gb at-

rodas intervālā 2
...

5 MPa, ieplēšanas pretestība ir 5
...

20 kg/cm.
Mehāniski izturīgām gumijām ов= 15... 35 MPa, bet ieplēšanas
pretestība —

50... 150 kg/cm. Gumijas trūkšanas pagarinājums
eB

atrodas intervālā 500
.. . 1100%.

Atkarībā no dominējošo īpašību kompleksa iegūst dažāda veida

gumiju — gumiju plaša patēriņa izstrādājumiem (darbam tempera-
tūras intervālā —50 ... 150 °C), siltumizturīgo gumiju (ilgstošai

Stiepes
stiprība

=-1

1-2
Kaučuka veids

n p

Ē я
- .о

Ž5

Ekspluatā-
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*o."o3
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Stereoregulārais
butadienkaučuks
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kaučuks
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Butadiēnnitril-
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Polisulfīda kau-
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ekspluatācijai temperatūrā līdz 150 ... 200 °C), salturīgo gumiju
(darbam temperatūrā, kas zemāka par —50 °C), eļļas un benzīnu

izturīgo gumiju (ekspluatācijai kontaktā ar naftas produktiem), ķī-
miski izturīgo gumiju (paredzēta darbam ar skābēm, sārmiem, oksi-

dētājiem utt.) un elektroizolācijas gumiju.
Ražoto gumiju galvenokārt izmanto automobiļu un lidmašīnu

riepu un kameru, kā arī tehnisko gumijas izstrādājumu —
konvei-

jera lentu, dzensiksnu, lokanu cauruļu, amortizatoru, starpliku un

blīvējošu uzmavu ražošanai, kā arī apavu izgatavošanai.
Daudzu tehnisko gumijas izstrādājumu, kā arī riepu svarīga sa-

stāvdaļa ir šķiedrveida armatūra — diegi vai audums, kas ievērojami
palielina visa izstrādājuma mehānisko stiprību.

Plaši lieto plānsienu izstrādājumus, kurus iegūst no gumijas
maisījumu ūdens emulsijas (lateksa), —

balonu apvalkus, cimdus,

plānus apavus, higiēnas priekšmetus, gumijas pavedienus v. c.

Izmanto arī cietgumiju — ebonītu, kam raksturīga ļoti liela

šķērssaišu koncentrācija un palielināts pildvielu (ogļu putekļi, ka-

olīns, talks, grafīts) saturs. Ebonītu lieto galvenokārt elektrisko

aparātu mazāk atbildīgu detaļu un ķīmiski izturīgu tvertņu (piemē-
ram, akmulatoru kārbu) izgatavošanai.

6.4. POLIMĒRU PĀRKLĀJUMI

Polimēru pārklājumi ir plāni šo materiālu slāņi, kas uzklāti uz kādu

citu materiālu (to skaitā arī citu polimēru) virsmas.

Svarīgākā polimēru pārklājumu funkcija ir pārklājamā materiāla

(metālu un to sakausējumu, koksnes, betona un daudzu citu) aiz-

sardzība pret ārējās vides iedarbību. Gaisa skābekļa un mitruma

iedarbībā, kā arī gaisā atrodošos agresīvo gāzu, tvaiku un putekļu
iedarbības rezultātā noris sarežģīts materiālu noārdīšanās process

—

korozija. Polimēru pārklājumu svarīgākais uzdevums ir samazināt

agresīvās vides piekļūšanu pasargājamā materiāla virsmai.

Lai to nodrošinātu, pārklājumam jāatbilst vairākām pamatprasī-
bām. Tam pašam jābūt inertam pret attiecīgās agresīvās vides ķī-
misko iedarbību, kā arī tas nedrīkst laist cauri agresīvās vielas.

Mums bija iespēja pārliecināties, ka daudzu tipu polimēri ideāli at-

bilst šīm prasībām (sk. 4. nod. un 1.11.1. paragrāfu).
Viena no vissvarīgākajām prasībām ir pārklājuma spēja notu-

rīgi saistīties ar pārklājamo materiālu virsmu. So saistību nosaka

adhēzijas spēki, kas izveidojas starp pārklājuma polimēra makro-

molekulām un atbilstošā materiāla virsmas ķīmiskajiem savienoju-
miem. Noturīgu saistību nodrošina stipras starpmolekulārās vai vis-

labāk ķīmiskās (kovalentās, koordinācijas v. c.) saites. Tas nozīmē,
ka adhezīvai mijiedarbībai ir specifisks raksturs.

Pārklājumam jāatbilst noteiktam fizikāli mehānisko un fizikāli

ķīmisko rādītāju kompleksam. No tiem pirmkārt jāmin virsmas cie-

tība, nodilumizturība, noteikta deformācijas spēja, spēja jūtami ne-

izmainīt šos rādītājus darba temperatūras intervālā v. c.
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Pārklājuma svarīga rādītāju kopa saistīta ar tā izskatu — krāsu,
gaismas caurlaidības, atstarošanas un izkliedes pakāpi, virsmas

reljefu v. c. lespēja variēt šos parametrus ļoti plašās robežās nodro-
šina polimēra plašu izmantošanu dekoratīvo pārklājumu iegūšanai.

Polimēru pārklājumiem iespējams piešķirt vēl vairākas specifis-
kas īpašības — elektriskās strāvas noteiktu vadītspēju (no izolatora
līdz vadītājam), siltumvadītspēju, antiadhezīvās īpašības (spēju ne-
saistīties ar citiem materiāliem, kas nonāk ar tiem saskarē) un dau-

dzas citas.

Polimēru pārklājumu iegūšanas principi ir ļoti dažādi. Tomēr
tos visus vieno nepieciešamība panākt tiešu molekulāru kontaktu
starp polimēra makromolekulām un pārklājamā materiāla virsmu,
kuras mikroreljefs bieži var būt visai komplicēts. So kontaktu pa-
nāk, pārvēršot polimēru šķidrā stāvoklī

— visbiežāk šķīdumā vai

kausējuma. Polimēra atrašanās šķidrā stāvoklī nodrošina tā izplū-
šanu pa pārklājama materiāla virsmu, ieplūšanu pārklājamā mate-
riāla virsmas porās, kā arī viengabalaina pārklājuma slāņa
izveidošanos.

Lietojot polimēra šķīdumu, pēc uzklāšanas notiek šķīdinātāja iz-

tvaikošana (pārklājuma žūšana). Tā rezultātā slāņa biezums sama-

zinās proporcionāli šķīdinātāja sākotnējam saturam.* Sādā veidā
iegūstamo pārklājumu biezums parasti nepārsniedz 10 pm. Biezāku

pārklājumu iegūšanai šķīdums jāuzklāj vairākkārt — pēc iepriek-
šēja slāņa pilnīgas izžūšanas. Vienā paņēmienā uzklāti biezi slāņi
ir detektīvi (satur poras, tukšumus), tos nav iespējams atbrīvot no

šķīdinātāja v. tml.

Polimēru kausējumus vai nu tieši dozē uz pārklājamās virsmas

plānā slānī, vai arī termiski apstrādā (apkausē) polimēru pulverus,
suspensijas vai polimēra plēves, kas iepriekš uznestas uz pārklājamā
materiāla. Sādā veidā iegūto pārklājumu' biezums var pārsniegt
100 nm.

6.4.1. Laku un krāsu pārklājumi

So pārklājumu veidu iegūst laku, krāsu un emulsiju plēves veidoša-

nās (žūšanas) procesā pēc to uzklāšanas pārklājamai virsmai.

So materiālu svarīgākie komponenti ir polimērs — plēves veido-

tājs — un šķīdinātājs. Lakas veido caurspīdīgu plēvi, bet krāsas

un emaljas — necaurspīdīgu slāni, jo satur pigmentus vai arī pild-
vielas.

Par plēvi veidojošām vielām visbiežāk izmanto sintētiskos poli-
mērus (sk. 6.3. tab.). Tomēr savu nozīmi vēl nav zaudējuši arī mo-

dificētie dabiskie plēves veidotāji — žūstošās augu eļļas, dabiskie

sveķi (kopali, kolofonija esteri), bitumi, nitroceluloze, augu un dzīv-

nieku līmes utt.

*
Izņēmums ir šķīdinātāji, kas vienlaikus ir ari oligomēru cietinātāji (piemēram,
stirols un nepiesātinātie poliesteri, sk. 5.8.4. paragrāfu).
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Par šķīdinātājiem lieto visdažādākos organiskos šķidrumus —

alifātiskos un aromātiskos ogļūdeņražus, to halogēnatvasinājumus,
esterus, spirtus, ketonus v. c. (sk. 6.3. tab.).

Pēc šķīdinātāja iztvaikošanas vairāki plēves veidotāji saglabā
polimēra makromolekulu lineāro struktūru (6.3. tabulā tie apzīmēti
ar A). Šo pārklājumu cietēšana pamatojas vienīgi uz plēves pilnīgu
atbrīvošanu no šķīdinātāja.

6.3. tabula

Dažu laku un krāsu materiālu raksturojums

• Šķīdinātājs ietilpst polimēra struktūrā.

Lielum lielais plēves veidotāju vairākums cietē neapgrieze-
niski — veidojot telpisku struktūru (6.3. tabulā tie apzīmēti ar N).
Dažu polimēru cietēšanas mehānisms apskatīts 5. noda|ā. Visu šo

polimēru neapgriezeniskai cietēšanai nepieciešama cietinātāju klā-

tiene (sk. 4.2.1. paragrāfu).

Alkīdpolimēru, kā ari žūstošo augu eļļu cietēšanai nepieciešami
īpaši cietēšanas procesa paātrinātāji —

sikaiivi. Cietēšana šajā ga-

dījumā ir polimēru (oligomēru) molekulās ietilpstošo nepiesātināto
fragmentu polimerizācija. To iniciē hidroperoksīdi — plēves vei-

dotāju oksidēšanās produkti, kas rodas, gaisa skābeklim pievieno-
joties nepiesātinātajām saitēm. Sikatīvi ir polimēra šķīdumā šķīstoši

Cietēšana

Plēves veidotājs — sintētiskais

polimērs Šķīdinātāji
.. temperatūra
tips rC)

laiks
(h)

Alkīdpolimēri Solvents, ksilols,
vaitspirts

Etilspirts
Aromātiskie ogļ-

ūdeņraži, acetons,

esteri

Butanola un ksilola

maisījums
Stirols

N 18... 20

70...200

18...20

18...20

150... 180

24... 48

1 ...6

24

24

Fenolformaldehīda polimēri
Fenolformaldehīda polimēri

ar augu eļļām

N

N

1 ...2

Urīnvielas formaldehīda poli-
mēriar alkīdpolimēriemu.c.

Nepiesātinātiepoliesteri

N 18...20

100...130

18...20

60... 70

150...190
150... 200

2

N*

1
...

1,5

24

0,5... I

1 ...3

1 ...2
Epoksīdu polimēri
Poliorganosiloksāni

Ketoni, esteri

Aromātiskie ogļ-
ūdeņraži, to mai-

sījumi ar este-

riem

N
N

'erhlorvinilpolimēri, vinil-

hlorīda un vinilidēnhlorīda

kopolimēri, vinilhlorīda un

vinilacetāta kopolimēri

Esteri, ketoni, hlo-

rētie ogļūdeņraži

18...20

60

1,5... 3

1

'olivimlacetali Etilspirts А 18...20 3...5
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monokarbonskābju un mainīgas valences metālu (Со, Mn, Pb, Fe)
sāļi. Visvairāk izmanto šo metālu naftenātus, rezinātus un linoleātus.
Sie savienojumi paātrina polimēra oksidēšanās procesu, veicinot

hidroperoksīdu veidošanos.

Emalju (arī krāsu) segtspējas un krāsas nodrošināšanai izmanto

pigmentus — sīkdispersus, intensīvas krāsas pulverveida materiā-

lus. Vislielākā nozīme ir neorganiskajiem pigmentiem (metālu oksī-

diem, sāļiem un citiem savienojumiem). Ir baltie pigmenti (titāna,
cinka, svina baltais, litopons), dzeltenie un sarkanie pigmenti (svina
krons, cinka krons, okers, mīnijs), zilie pigmenti (ultramarīns), zaļie
pigmenti (hroma oksīdi) un melnie pigmenti (kvēpi). Lieto arī or-

ganiskos pigmentus — organiskās krāsvielas, kas adsorbētā veidā
atrodas uz neorganisku sīkdispersu vielu virsmas.

Pigmentiem ir arī vēl citas funkcijas — tie izmaina polimēra
virsmolekulāro struktūru un aizsargā to no ārējo faktoru (it sevišķi
ultravioletā starojuma) postošās iedarbības. Atsevišķi pigmenti spēj
piešķirt pārklājumam arī specifiskas īpašības — baktericīdās īpašī-
bas, spēju palēnināt vai novērst kuģu un hidrotehnisku ierīču zem-

ūdens daļu apaugšanu ar jūras mikroorganismiem, spēju inhibēt ko-

rozijas procesus, spēju mainīt krāsu, mainoties temperatūrai, sa-

mazināt pārklājuma degamību utt. Sīs pigmentu vērtīgās īpašības

plaši izmanto praksē.
Laku un krāsu materiāli satur arī plastifikatorus, stabilizaiorus

un daudzas citas piedevas, kas uzlabo to tehnoloģiskās un eksplua-

tācijas īpašības.
Laku un krāsu, materiālus uzklāj iepriekš sagatavotam (mehā-

niski un ķīmiski attīrītām) virsmām, lietojot izsmidzināšanas,

apliešanas un iegremdēšanaspaņēmienus.
Tā kā pārklājumam bieži vienlaikus ir vairākas funkcijas, pa-

rasti uzklāj vairākus slāņus, izmantojot dažāda sastāva kompozīci-

jas. Lai nodrošinātu noturīgu pārklājuma saistību ar pārklājamā

materiāla virsmu, lieto gruntējumus; to sastāvs atkarīgs no pārklā-

jamā materiāla īpašībām. Bieži gruntējums satur piedevas, kas in-

hibē materiālu (metālu) koroziju.
Virsmas nelīdzenumu izlīdzināšanai lieto špaktelēšanas sastā-

vus. Visbeidzot vairākās kārtās uzklāj pamatkrāsas (emaljas) slāni.

Lakas, krāsas un emaljas izmanto praktiski visās tautas saim-

niecības nozarēs un sadzīvē dekoratīvo pārklājumu, aizsargpārklā-

jumu un speciālo pārklājumu iegūšanai.
Pēdējos gados plaši lieto emulsijas krāsas. Atšķirībā no apskatī-

tajām krāsām, kuras izgatavotas no polimēru šķīdumiem, šo krāsu

sastāva pamatā ir lielmolekulārā plēves veidotāja ūdens emulsija, ko

parasti iegūst atbilstošā polimēra emulsijas polimerizācijas procesā
(sk. 2.6.3. paragrāfu). Parasti šim nolūkam izmanto poliakrilātus

(sk. 5.5. paragrāfu), vinilacetāta polimērus un kopolimērus (sk.
5.4.1. paragrāfu), kā arī stirola kopolimērus (sk. 5.6.2. paragrāfu).
Svarīgākā emulsijas krāsu priekšrocība ir tāda, ka tās nesatur tok-

siskos, ugunsnedrošos un arī samērā dārgos organiskos šķīdinā-
tājus.
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6.4.2. Pārklājumi no pulverveida materiāliem

Ļoti efektīvs samērā biezu pārklājumu iegūšanas paņēmiens ir pul-
verveida kompozīciju uzklāšana. Šādas kompozīcijas, kas sastāv

no sīkdispersa polimēra (epoksīdu polimēri, nepiesātinātie poliesteri,
polivinilbutirāls, polivinilhlorīds, poliolefīni, poliamīdi, fluoru satu-

roši polimēri, pentaplasts v. c, sk. 5. nod.) un citiem laku un krāsu

materiālu komponentiem, parasti uznes, izmantojot uzputināšanas
paņēmienus. Polimēra pulvera daļiņu pāreju viskozi tekošajā stā-

voklī panāk, uzputinot kompozīciju izstrādājuma virsmai, kurš

uzsildīts līdz temperatūrai, kas augstāka par polimēra tecēšanas (ku-
šanas) temperatūru. Sajā nolūkā visbiežāk iepriekš uzsildītu priekš-
metu iegremdē pulverveida kompozīcijā, kuras daļiņas veido ver-

došu slāni. To panāk, laižot cauri kompozīcijas slānim gaisa vai

inertas gāzes plūsmu un vienlaikus pakļaujot šo slāni intensīvai

vibrācijai. Saskaroties ar karsto virsmu, polimēra daļiņas kūst un

saistās ar virsmu un arī savā starpā.
Pēc cita paņēmiena pulverveida kompozīciju izsmidzina, laižot

to cauri gāzes liesmai. Sajā gadījumā ar pārklājamo virsmu saska-

ras jau izkusušās daļiņas.
Abos gadījumos pārklājumu vēl papildus apkausē.

Pārklājumus no pulverveida materiāliem uzklāj termiski izturī-

giem materiāliem — metāliem, keramikai, betonam v. c. Pulverveida

materiālus izmanto dekoratīvu, aizsargājošu, elektroizolējošu un citu

pārklājumu iegūšanai.

6.4.3. Gumijas pārklājumi

Tos izmanto galvenokārt metālu aizsargāšanai no korozijas, abra-

zīvās iedarbības v. c. Pārklājumiem lieto dažāda sastāva gumiju
(sk. 6.3. paragrāfu). Pārklājumus iegūst, pielīmējot virsmai nevul-

kanizētas gumijas slāni, kuru pēc tam vulkanizē, uzklājot kaučuka

emulsijas šķīdumus, kā arī uzmaucot aizsargājamam priekšmetam
iepriekš izgatavotus gumijas apvalkus.

6.5. POLIMĒRU LĪMES

Līmēšana ir vienādu vai dažādu materiālu savienošana ar līmes

slāņa starpniecību. Tas nozīmē, ka vielai, kas paredzēta izmanto-

šanai par līmi, jāveido noturīga adhezīvā saite ar salīmējamiem
materiāliem. Sajā ziņā līmēm jāatbilst tām pašām prasībām, kuras

izvirza polimēru pārklājumu materiāliem (sk. 6.1. paragrāfu).

Sacietējušam līmes slānim jābūt ar noteiktu mehānisko stiprību,
kurai gan nav jāpārsniedz salīmējamā materiāla mehāniskā stiprība,
kā arī līmes slāņa un šī materiāla saistīšanās stiprība.
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Līmju kompozīciju veidošanai, tāpat kā pārklājumu kompozīciju
veidošanai, izmanto gan termoplastiskos polimērus, gan polimērus
un oligomērus, kas noteiktos apstākļos cietē, veidojot telpiskas struk-
tūras polimērus. Ja līmes slānim ir telpiska struktūra, tam ir lie-

lāka mehāniskā un termiskā izturība.

Līmju kompozīcijās ietilpst praktiski visi tie paši komponenti,
kas polimēru pārklājumu kompozīcijās, — pildvielas, plastifikatori,
cietinātāji, šķīdinātāji v. tml.

Lai panāktu pēc iespējas pilnīgāku līmes slāņa saskari ar salī-

mējamā materiāla virsmu, arī līmei uzklāšanas procesā jābūt šķid-
rai. Ja līmes kompozīcija ir polimēra šķīdums vai emulsija, pēc tās

uzklāšanas uz abu salīmējamo elementu virsmām šīs virsmas nesa-

kļauj uzreiz, bet ļauj tām kādu laiku pastāvēt, lai līmes slāni prak-
tiski atbrīvotu no šķīdinātāja. Tikai tad salīmējamās virsmas sakļauj
un saspiež, lai nodrošinātu abu līmes slāņu saplūšanu vienā mono-

lītā slānī. Lai šo procesu paātrinātu, to bieži veic paaugstinātā
temperatūrā.

Šķidrām līmēm, kuras nesatur šķīdinātājus (šķidri, neapgrieze-
niski cietējoši oligomēri, oligomēru šķīdumi monomēros, ar kuriem

tie kopolimerizējas utt.), šāda izturēšanas operācija nav nepiecie-
šama. Pēc salīmējamo virsmu sakļaušanas notiek telpiskas polimēra
struktūras veidošanās process. Tā pilnīgāku norisi sekmē paaugsti-
nāta temperatūra.

Lielu popularitāti pēdējā laikā ieguvušas līmes — kausējumi. Pēc

būtības tās ir kompozīcijas, kuru pamatā ir cieti termoplastiskie
(retāk — termoreaktīvie) polimēri. Šīs kompozīcijas pulveru, at-

sevišķu granulu vai plēvju veidā novieto starp iepriekš uzsildītu

salīmējamo detaļu virsmām. Tās piespiežot vienu otrai, polimērs

kūst, tā atsevišķās daļiņas sakūst monolītā slānī, vienlaikus veidojot
noturigu saistību ar salīmējamo materiālu virsmām.

Svarīgāko lielmolekulāro līmju raksturojums sniegts 6.4. tabulā.

Lai piešķirtu līmēm noteiktu īpašību kompleksu un uzlabotu at-

sevišķus to rādītājus, veido līmju kompozīcijas, kuras sastāv no

vairākiem lielmolekulāriemkomponentiem. Tā, piemēram, fenolform-

aldehīda polimērus bieži izmanto maisījumos ar kaučukiem, kas

satur nitrilgrupas vai karboksilgrupas. Šādā veidā uzlabo fenol-

formaldehīda līmju elastību, palielina to termisko izturību. Liela no-

zīme ir fenolformaldehīda-polivinilacetātu līmēm, kam raksturīga
laba adhēzija pret ļoti daudziem materiāliem

— metāliem, plastma-
sām, keramiku, koksni, ādu v. tml.

Termiskās izturības palielināšanai epoksīdu līmes, kurām ir liela

mehāniskā izturība, modificē ar silīcijorganiskajiem polimēriem un

oligomēriem.
Tagad izmanto galvenokārt līmes, kuras gatavo no sintētiskajiem

polimēriem (sk. 6.4. tab.). Tomēr zināma nozīme ir arī līmēm, kurās

izmantoti dabas (dzīvnieku, augu) polimēri. Tās gadsimta sākumā

izmantoja ārkārtīgi plaši.
Dzīvnieku līmes iegūst no produktiem, kas bagāti ar kolagēnu

(skleroproteīnu grupas olbaltumviela), — dzīvnieku kauli, zivju
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6.4. tabula

Dažu sintētisko līmju raksturojums

* Termoplastiskās līmes — šķīdumi cietē, šķīdinātājam iztvaikojot normālā tempe-

ratūrā, bet termoplastisko līmju kausējumi, — atdziestot līdz istabas tempe-

ratūrai.

zvīņas v. tml. Šos produktus ūdens šķīduma (recekļa) veidā lieto

koksnes līmēšanai.

Kazeīna līmes saistviela ir kazeīns (fosfoproteīds, piena svarīgā-
kais olbaltumvielu komponents); to iegūst no attaukota piena. Arī

kazeīna līmi lieto koksnes līmēšanai.

Papīra un tekstilizstrādājumu līmēšanai izmanto cieti, deks-

trīnu. Visu dabisko līmju būtisks trūkums ir maza ūdens un atmo-

sfēras izturība, kā arī niecīga spēja pretoties mikroorganismu ārdo-

šajai iedarbībai.

īpašu vietu līmju klāstā ieņem tā sauktās kaučuka un gumijas
līmes. Pēc būtības tās ir dabiskā kaučuka un sintētisko kaučuku

(sk. 5.2. paragrāfu), kā arī to maisījumu šķīdumi organiskajos šķī-
dinātājos. Tās cietē, iztvaikojot šķīdinātājam (kā termoplastiskās

līmes), kā arī veidojot telpisku struktūru vulkanizētāju klātienē.

Kaučuka līmes lieto galvenokārt gumijas līmēšanai, kā arī tās sa-

vienošanai ar koksni, metāliem, stiklu un plastmasām.

.1.4 ana

Līmes lielmolekulāra

sastāvdaļa Salīmējamie materiāli temperatūra
(°C)

laiks

(h)

Neapgriezenliski cietējošās līmes

Epoksīdu polimēri ļ
Metāli, koksne, keramika, sili-

kātu būvmateriāli, plastma-
sas utt.

Stikls, porcelāns, azbocements,

silikātu būvmateriāli, putu-

plasti
Koksne, organiskais stikls, pu-

tuplasti
Metāli, dažādi nemetāliski ma-

teriāli
Metāli, stiklplasti

20

80.. .200

24

0,5
...

1

Nepiesātinātie polies-
teri

20

80

24
0,5

...
0,8

Fenolformaldehīda po-

limēri

Poliuretāni

20 4...6

0,5... 1,5
24

4

50... 60

20

100

150... 250Silīcijorganiskie poli-
mēri

1 ...3

Termi

i

oplastiskās līmes

Polietilēns, polipropi-
lēns

Poliizobutilēns

lAlumīnija sakausējumi, audumi

Papīrs, audumi, gumija, poli-
mēru plēves

Polivinilhlorīdā plastikāts, au-

dumi

Papīrs, audumi, āda, koksne,

plastmasas
Metāli, nemetāliski materiāli

Hlorēts polivinilhlo-
rīds

Polivinilacetāts

Poliamīdi
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Līmēšanai ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar citiem mate-

riālu savienošanas paņēmieniem — kniedēšanu, savienošanu ar skrū-

vēm, naglošanu, metināšanu, lodēšanu, šūšanu v. c. Svarīgākā
priekšrocība ir iespēja savienot dažādus pēc dabas ļoti atšķirīgus
materiālus. Ar modernajām sintētiskajām līmēm var salīmēt jebku-
rās kombinācijās visdažādākos metālus un to sakausējumus, stiklu,
betonu, keramiku, visu veidu plastmasas un gumijas, koksni, kar-

tonu,papīru, dabisko un mākslīgo ādu, audumus utt.

Ar līmēšanas paņēmienu iespējams savienot arī pēc mehāniska-

jām īpašībām atšķirīgus materiālus (piemēram, cietus un stingus
ar elastīgiem un mīkstiem v. tml.), kā arī elementus un detaļas ar

atšķirīgu konfigurāciju (biezus ar plāniem, lielus ar ļoti sīkiem

v. tml.).
Līmētā savienojuma viendabīgums nodrošina vienmērīgu slodzes

sadalījumu pa visu saskares virsmu un visas konstrukcijas hermē-

tiskumu.

Salīdzinājumā ar citiem materiālu savienošanas veidiem līmē-

šana izraisa vismazāko konstrukcijas masas pieaugumu. Līmēšana

arī stimulē principiāli jaunu, ekonomiski un tehnoloģiski izdevīgu
savienojumu un konstrukciju izveidi.

6.6. POLIMĒRU HERMETIZĒJOŠIE KOMPAUNDI

Hermetizējošie kompaundi ir kompozīcijas, kuru pamatā ir lielmo-

lekulāri produkti vai oligomēri un kuras paredzētas dažādu savieno-

jumu veidu hermētiskuma nodrošināšanai. Galvenokārt hermetizē-

šana nepieciešama skrūvju un kniežu savienojumiem.

Papildus tām prasībām, kuras izvirza līmēm un pārklājumiem,
hermetizējošiem kompaundiem (HK) jābūt elastīgiem (arī plastis-

kiem) un vienlaikus mehāniski izturīgiem, lai nodrošinātu noteiktu

to deformācijas spēju. Visvairāk izmanto HK, kuru pamatā elasto-

mēri (kaučuki); lieto polisulfīda un silīcijorganisko kaučuku, buta-

diēnnitrilkaučuku, poliuretāna kaučuku v. c.

Atkarībā no HK īpašībām tos izmanto lidmašīnu un automobiļu
salonu, kuģu tilpņu, degvielu tvertņu, kā arī radiatoru, cauruļvadu
un dažādu komunikāciju hermetizēšanai. HK ir neatvietojami ķī-
misko aparātu un iekārtu hermetizēšanas līdzekļi. HK izmanto

arī celtniecībā ēku elementu (paneļu) sadures vietu hermetizēšanai.

6.7. JONU APMAIŅAS POLIMĒRI

Jonu apmaiņas polimēri (JAP) — sintētiski organiski jonīti ir ūdenī

un organiskajos šķīdinātājos nešķīstoši lielmolekulāri polielektro-

līti, kas, nonākot saskarē ar mazmolekulārajiem elektrolītiem, spēj

apmainīt jonus. Atkarībā no lielmolekulārā polielektrolīta jonogēno
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■grupu dabas izšķir katjonu un anjonu apmaiņas polimērus. Pirmie,

piemēram, apmaina katjonus saskaņā ar šādu shēmu:

—
В—B— +nKm++nAn

mazmolekulārais

An
p

- Kp+ Jn elektrolits

polielek-
trolīts

-*-[ —В— B— +nKp++nAnm
-

I

|_ АПр- Km+ Jn

JAP visbiežāk ir telpiskas struktūras, viegli uzbriestoši polimēri.
Tos sintezē, polikondensējot monomērus, kas satur jonogēnas gru-

pas (piemēram, fenola atvasinājumus ar fenolformaldehīdu), vai

kopolimerizējot vinilaizvietotus monomērus ar jonogēnām grupām.
Var ari ar polimēranaloģiskajām reakcijām ievadīt gatava polimēra
makromolekulās jonogēnās grupas. Šajā gadījumā visbiežāk iz-

manto telpiskus stirola-divinilbenzola kopolimērus.
Katjonu apmaiņas polimēru svarīgākās jonogēnās grupas ir sul-

fogrupa, karboksilgrupa, fosforiogrupa v. c. Anjonu apmaiņas poli-
mēru sastāvā ietilpst pirmējās, otrējās un trešējās aminogrupas,
četraizvietotas amonija, fosfonija un sulfonija grupas.

Jonu apmaiņa noris, mazmolekulārajam elektrolītam difundējot
uzbriedušā jonu apmaiņas polimēra starpmolekulārajā telpā. Tas

var notikt, elektrolītam plūstot cauri jonu apmaiņas membrānām,

kā arī apskalojot JAP granulas vai šķiedras (abos pēdējos gadīju-
mos tiek panākta JAP un elektrolīta liela saskares virsma).

JAP izmantošanas jomas ir ārkārtīgi plašas. Visvairāk šo ma-

teriālu izlieto ūdens mīkstināšanai. Filtrējot ūdeni pārmaiņus cauri

katjonu un anjonu apmaiņas polimēriem, iespējams to praktiski pil-

nīgi atbrīvot no joniem.
JAP lieto arī vērtīgo jonu izdalīšanai no šķīdumiem, jonu uzkrā-

šanai no ļoti atšķaidītiem šķīdumiem analīzes vajadzībām, sevišķi
tīru produktu iegūšanai ķīmiskajā, farmaceitiskajā un pārtikas rūp-
niecībā, notekūdeņu attīrīšanai un citur.

6.8. POLIMĒRU ŠĶIEDRAS

Polimēru šķiedras pec to izcelsmes iedala divas lielas grupas
—

dabiskajās un ķīmiskajās šķiedrās.
Dabiskās šķiedras ir ierobežota garuma veidojumi ar nelielu

šķērsgriezumu (šķiedru diametrs 15... 80 pm), tās veidojas dabā.

No dabiskajām šķiedrām visvairāk izmanto augu valsts šķied-
ras — kokvilnu, kas veidojas uz kokvilnas augu sēklu virsmas

(šķiedru vidējais garums 20.. .40 mm), linus, kaņepājus, džutu —

atbilstošo augu stiebru sastāvdaļas v. c. Visas šīs šķiedras sastāv

no celulozes.
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Rūpnieciski visnozīmīgākā ir kokvilnas šķiedra; to izmanto diegu

iegūšanai, no kuriem savukārt ražo audumus un trikotāžu. Kokvil-

nas šķiedru izmanto arī vates iegūšanai. īso kokvilnas šķiedru iz-

lieto sevišķi tīras celulozes iegūšanai (sk. arī 5.8.2. paragrāfu).
No dzīvnieku valsts šķiedrām vispirms jāmin vilna — aitu, kazu

un kamieļu apmatojuma šķiedras (atsevišķu šķiedru garums

50... 200 mm). Vilnas svarīgākā sastāvdaļa ir olbaltumviela kera-

tīns. Vilnas šķiedrai salīdzinājumā ar kokvilnu ir stipri lielāka me-

hāniskā stiprība, elastība un higroskopiskums, bet mazāka siltum-

vadītspēja. No vilnas izgatavo gan apģērbus, gan arī tehniskos

audumus, trikotāžu un veltos izstrādājumus.
Pie dzīvnieku valsts šķiedrām pieder arī dabiskais zīds — šķied-

ras, kuras izdala dažu kāpuru dziedzeri un kuras šie kāpuri aptin

sev apkārt, veidojot kokonu. Dabiskā zīda audumiem ir liela mehā-

niskā stiprība un skaists izskats, tomēr tie ir visai dārgi.
Otru polimēru šķiedru grupu veido ķīmiskas šķiedras, kas savu-

kārt iedalās mākslīgajās un sintētiskajās

šķiedrās.

Mākslīgās šķiedras iegūst no dabas poli-
mēriem, tos ķīmiski modificējot, bet sintētis-

kās šķiedras — no sintētiskajiem lielmoleku-

lārajiem savienojumiem.
Ķīmisko šķiedru veidošana (vērpšana)

notiek, izspiežot polimēra kausējumu vai

šķīdumu (retāk — suspensiju) caur neliela

diametra kanāliem, kas izveidoti speciālā
ierīcē — filjerā, un nodrošinot izplūstošo

strūkliņu sacietēšanu. Šķiedras veidošanās

shēma parādīta 6.5. attēlā. Pēc izplūšanas no

filjeras kanāla (zona /) polimēra strūkla uz-

briest, tās diametrs palielinās 2
...

5 reizes

(sk. arī 1.10.5. paragrāfu). Strūklas stiep-
šanas rezultātā tas atkal samazinās. Strūk-

las cietēšana notiek, polimēra kausējumam

atdziestot, iztvaikojot šķīdinātājam (sausais

paņēmiens) vai arī šķīdinātājam aizvietojo-
ties ar nogulsnētāju (slapjais paņēmiens).
Cietēšana vienmēr sākas pakāpeniski no

šķiedras virsmas.

Lai uzlabotu izveidotās šķiedras fizikāli

mehānisko īpašību rādītājus, sacietējušo (vai
daļēji sacietējušo) šķiedru orientē izstiepjot

(sk. arī 1.10.2. paragrāfu).
Ne katru lielmolekulāro savienojumu

iespējams izmantot kvalitatīvu šķiedru iegū-
šanai. Polimēriem, kas paredzēti šķiedru
veidošanai, jāatbilst vairākām prasībām.

Pirmkārt, tiem viegli jāšķīst vai jāveido
kausējumi bez jūtamas termiskas sadalīšanās.

6.5. att. Ķīmiskās šķied-
ras veidošanas procesa

shēma:
/ — polimērs šķidrā stāvoklī;
2 — filjeras veidojošais ka-

nāls; 3 — polimēra strūkla;
/ —

strūklas veidošanas

zona: // — strūklas sacietē-

šanas zona; /// — šķiedras
stiepšanas (orientācijas
zona).



Svarīga nozīme ir šķīduma vai kausējuma viskozitātei. Pārāk liela
viskozitāte apgrūtina veidošanas procesu. Kā zināms, polimēra kau-

sējumu un šķīdumu viskozitāte pieaug ar tā molekulmasas palielinā-
šanos. Šķiedru veidošanai reti kad izmanto polimērus, kuru vidējā
molekulmasa lielāka par 80-103. Tomēr tā nedrīkst būt arī daudz

mazāka, lai nodrošinātu pietiekamu šķiedras mehānisko stiprību.

Šķiedras veidojošo polimēru makromolekulām jābūt lineārām,
pietiekami lokanām un vēlams

— stereoregulārām. Šīs prasības no-

drošina nepieciešamo polimēra spēju veidot augsti sakārtotu orien-

tētu stāvokli.

Visbeidzot vēlams, lai polimēra makromolekulas saturētu polāras
funkcionālās grupas, kas spētu veidot noturīgas starpmolekulārās
saites orientēto makromolekulu starpā. Lai piešķirtu šķiedrām no-

teiktu nokrāsu, tās krāso vai nu masā (ievadot krāsvielas polimēra
kausējumā), vai šķīdumā, vai arī izmanto gatavu šķiedru virsmas

krāsošanas paņēmienu. Lai iegūtu necaurspīdīgas šķiedras, ievada

arī pildvielas. Šķiedras var saturēt arī stabilizatorus un citas pie-
devas.

6.6. att. Viskozes šķiedru veidošanas

procesa shēma pēc slapjā paņēmiena:
/ — celulozes ksantogenāta šķīduma cau-

ruļvads; 2 — filtrs; 3 — filjera; 4 — no-

gulsnēšanas vanna: 5 — šķiedru kūlis;
6 — izstiepšanas diski; 7 — diega vadī-

tājs; 8 — skrējējs; 9 — gredzens; 10 —

spole.

6.7. att. Celulozes acetāt-

šķiedru veidošanas pro-

cesa shēma, lietojot sauso

paņēmienu:
/ — celulozes acetāta šķī-
duma cauruļvads; 2 — filtrs;
3 — filjera: 4 — šahta; 5 —

šķiedru kūlis; 6 — eļļošanas
ierīce; 7 — stiepšanas ierīce;
8 — diega vadītājs.
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Ķīmiskās šķiedras iegūst monoškiedru (viena ļoti gara šķiedra),

komplekso pavedienu (tievu šķiedru kūlis, parasti sagrodots) un

štāpeļškledru (atsevišķas īsas, tievas šķiedras) veida.

6.8.1. Mākslīgās šķiedras

Mākslīgo šķiedru vairākumu veido šķiedras, ku-

ras iegūst no celulozes (sk. 5.8.2. paragrāfu).
Viskozes šķiedru iegūst, pēc slapjā paņē-

miena veidojot celulozes ksantogenāta šķīdumu

(viskozi) sērskābi saturošā nogulsnēšanas
vannā. Šķiedru cietēšana notiek, celulozes ksan-

togenātam noārdoties līdz hidrātcelulozei.

Šķiedru orientāciju veic karstā ūdenī

(90...95°C), stiepjot līdz 20... 100%. Visko-

zes šķiedru veidošanas procesa shēma dota

6.6. attēlā.

Viskozes šķiedras izmanto gan komplekso

pavedienu, gan štāpeļšķiedru veidā. Audumi no

viskozes šķiedras ir izskatīgi un viegli krāsojas.
Salīdzinājumā ar daudzām sintētiskajām šķied-
rām viskozes šķiedras ir higiēniskākas, jo tām

ir liela ūdens uzsūcamība. Liela nozīme ir vis-

kozes korda diegiem un audumiem, kurus iz-

manto riepu un tehnisko gumijas izstrādājumu
armēšanai.

Celulozes acetātšķledras iegūst galvenokārt
no daļēji hidrolizēta celulozes triacetāta šķī-
duma acetonā (vai tā maisījumā ar ūdeni).
Šķiedras parasti veido pēc sausā paņēmiena

(6.7. att.). Šķiedras cietēšana notiek, iztvaikojot

šķīdinātājam.
Celulozes acetātšķiedrām raksturīga sa-

mērā zema mehāniskā stiprība un neliela nodi-

lumizturība. Tāpēc to izmanto galvenokārt da-

žādu trikotāžas izstrādājumu un oderaudumu

izgatavošanai.
Mākslīgās šķiedras, kuras iegūst no celulo-

zes, izmantojot tās vara-amonjaka kompleksu
šķīdumus, kā arī olbaltumšķiedras — kazeīn-

šķiedras tagadražo visai maz.

6.8.2. Sintētiskās šķiedras

Tā kā sintētiskās šķiedras veidojošo polimēru
klāsts ir plašs, to fizikāli mehāniskās īpašības
ir ļoti daudzveidīgas. Arī no sintētiskajām

6.8. att. Poliamīda

šķiedru veidošanas

procesa shēma, veido-

jot no polimēra kausē-

juma:

/ — izejmateriāla tver-

tne; 2 — polimēra gra-

nulas; 3 — granulu do-

zēšanas vārsts; 4 —

režģveida kausēšanas

ierīce; 5 — apsildāms ap-

valks; 6 — kausēšanas

mezgla korpuss; 7 — po-
limēra kausējuma sūkņi;
8 — filjera; 9 — appūša-
nas šahta; 10 — šķiedru

kūlis; // —
veidoša-

nas šahta; 12 — eļļoša-
nas diski; 13 — stiepša-
nas diski; 14 — diega
vadītājs: 15 — spole; 16 —

spoles pjedziņas ierīce.
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Šķiedrām izgatavojamo tekstilizstrādājumu dažādība ir ļoti liela.

Tāpēc sintētisko šķiedru ražošana tagad strauji attīstās; 6.5. tabulā
īsumā raksturotas svarīgākās sintētiskās šķiedras. Tās veido gan no

šķīduma, gan no kausējuma. Poliamīda šķiedras veidošanas pro-

cesa shēma no kausējuma dota 6.8. attēlā.

īpašu vietu ķīmisko šķiedru vidū ieņem oglekļa šķiedras, kuru

■sastāvā ietilpst praktiski vienīgi ogleklis. Šīs šķiedras iegūst, kar-

bonizējot dabiskās un ķīmiskās šķiedras (galvenokārt viskozes un

poliakrilnitrila šķiedras), īslaicīgi pakļaujot tās augstas tempera-
tūras (900... 3000 °C) iedarbībai inertā atmosfērā. īpatnējās ķī-
miskās uzbūves dēļ oglekļa šķiedrām ir ārkārtīgi liela mehāniskā

stiprība (stiepes robežspriegums sasniedz 5...40-102
MPa) un iz-

cili liels elastības modulis (2...60-10
4

MPa). Šo šķiedru mehānis-

kās īpašības maz mainās līdz pat 1600... 2000 °C temperatūrai (ja
vide nesatur skābekli).

Visu šo izcilo īpašību dēļ oglekļa šķiedras izmanto siltumekrānu

un siltumizturīgas izolācijas iegūšanai, augstu temperatūru tehnikā,

kā arī armētu polimēru materiālu iegūšanai (sk. 7.2. paragrāfu).

6.5. tabula

Sintētisko šķiedru raksturojums

Polimērs
Veidošanas

paņēmiens
Šķiedru svarīgākās

īpašības
Šķiedras izmantošanas

jomas

Poliamīdi

polikap-
roamīds,

poliheksa-
metilēn-

adipamīds,

polienanto-
amīds

No kausē-

juma

Liela mehāniskā izturība

un nogurumizturība,
nodilumizturība un trie-

cienizturība, elastība

Mazs higroskopiskums,
mazs elastības modu-

lis, neliela fotoķīmiskā

un termiskā izturība

Plaša patēriņa izstrādā-

jumi, kords, tehniskie

audumi, filtraudumi,

sari, tauvas

u.c.

'oliesleri

polietilēn-
tereftalāts

No kausē-

juma

Liela termiskā un atmo-

sfēras izturība; liela

elastība un triecieniztu-

rība

Transportlentes, dzensik-

snas, tauvas, virves,
buru audums, zvejas

tīkli

Brezents, benzīna un

naftas š|ūtenes, elek-

triskā izolācija

Filtraudumi un korda au-

dumi

Ķirurģiskie diegi

Plaša patēriņa izstrādā-

jumi un audumi (kopā
ar citām šķiedrām)

Mākslīgās zvērādas, pa-

klāji

Neaustie materiāli



6.5. tabulas turpinājums

Polimērs
Veidošanas
paņēmiens

Šķiedru svarīgākās
īpašības

Šķiedras izmantošanas

jomas

Poliuretāni

poliesterdi-
izocianātu

un diamīnu

reakciju
produkti

No šķīduma,

no kausē-

juma

Liela apgriezeniskā de-

formācija (>70%),
mazs elastības modulis

Kopā ar citām šķiedrām

elastīgos plaša patēriņa

izstrādājumos

'oliakril-

nitrils

akrilskābes

nitrila po-
limēri un

arī kopoli-
mēri

No šķīduma Liels higroskopiskums,
maza siltumvadītspēja
(tuva vilnas siltumva-

dītspējai)

Trikotāžas izstrādājumi,
audumi

Brezenti, filtraudumi

'oliolefini

polipropi-
lēns

No kausēju-

ma

Liela elastība, labas sil-

tumizolācijas un elek-

troizolācijas īpašības
Liela ķīmiskā izturība

Negrimstošas tauvas, tīkli

Tehniskie audumi, bre-

zenti

Paklāji un plaša patēriņa
audumi

Polivinil-

spirts

I No šķīduma Liela mehāniskā izturība

un nodilumizturība,

higroskopiskums

Korda diegi un audumi,
buru audumi, brezenti

Neaustie materiāli

Kopā ar citām šķiedrām

plaša patēriņa audumos

un veltajos izstrādāju-

mos

Polivinil-

hlorīds

vinilhlorīda

polimēri

un kopoli-
mēri

No šķīduma,
no kausē-

juma

Liela ķīmiskā izturība,

maza siltumvadītspēja
un elektrovadītspēja.
Nedegamība

Filtraudumi, audumi spec-
tērpiem, medicīniskā

ve]a
Dekoratīvie audumi. Ne-

austie materiāli

'luoru satu-

roši poli-
mēri

politetra-
fluoreti-

lēns u. c.

Speciāla teh-

noloģija

Liela ķīmiskā izturība un

siltumizturība. Izcilas

dielektriskās īpašības
Mazs berzes koeficients

Filtraudumi, spectērpu
audumi, kosmiskie ska-

fandri

Medicīniskās šķiedras



7. NODAĻA

POLIMĒRU KOMPOZĪCIJU MATERIĀLI

lepriekšējā nodaļā mēs pārliecinājāmies, ka praktiski visi materiāli,
kuru pamatā polimēri, ir kompozīcijas. Sajā nodaļā nosacīti izdalīti
vairāki polimēru materiālu veidi, kuru īpašības vairāk atkarīgas no

citu kompozīcijas ingredientu īpašībām nekā no paša polimēra
īpašībām.

7.1. PILDĪTI MATERIĀLI AR SPECIFISKĀM ĪPAŠĪBĀM

7.1.1. Polimerbetons

Tas ir betons, kurā par saistvielu izmantoti lielmolekulāri produkti.
No pildītajām plastmasām polimērbetons atšķiras ar ļoti nelielu

saistvielas saturu (3 ... 10% no pārējo komponentu tilpuma).
Polimērbetonā parasti par saistvielām izmanto neapgriezeniski

cietējošus polimērus vai oligomērus — fenolformaldehīda, epoksīdu
polimērus, nepiesātinātos poliesterus v. c.

Par pildvielām lieto granīta vai andezīta šķembas, smiltis un

citus sīkdispersus neorganiskos materiālus. Polimērbetonā (PB)
īpašības atkarīgas no saistvielu dabas un ingredientu attiecībām.

PB galvenokārt izmanto ražošanas ēku grīdu, tiltu un atbildīgu
šoseju segumiem, kā arī dažādu būvju dekoratīvajai apdarei.

7.1.2. Ar metāliem un grafītu pildīti polimēri

Svarīga nozīme tehnikā ir materiāliem, kas sastāv no sīkdispersiem
metāliem (Fe, Cv, AI, Ag, Sn, Bi, Cd, Pa v. c), kuru saturs nepār-
sniedz 40% no polimēra tilpuma, un termoplastiskās, termoreaktī-

vas vai kaučukveida lielmolekulāras saistvielas.

Siem materiāliem raksturīga liela elektrovadītspēja un siltumva-

dītspēja, kā arī feromagnētiskās īpašības. Atgādināsim, ka pašiem
polimēriem šādas īpašības nepiemīt.

Minētos materiālus izmanto kā krāsaino metālu un dārgmetālu

aizstājējus. No tiem izgatavo gultņus un citas detaļas, magnētiskās
lentes, elektromagnētisko viļņu ekrānus, statisko lādiņu novadīša-

nas ierīces un strāvu vadošus elementus, kā arī elektronisko ierīču

detaļas (pretestības, kondensatorus, savienojošos vadus v. c).
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īpašu vietu starp pildītajiem materiāliem ieņem grafitoplasti —

ar grafītu (vai koksu, termoantracītu) pildīti termoreaktīvie un ter-

moplastiskie materiāli.

Grafitoplastus, kuru pamatā termoreaktīvie polimēri (galvenokārt
izmanto fenolformaldehīda polikondensācijas produktus), tā sauk-

tos antegmītus, izmanto par antikorozijas, siltumu un strāvu vado-

šiem materiāliem siltuma apmaiņas reaktoru, cauruļu, elektrodu un

•citu detaļu izgatavošanai, kā arī reaktoru oderējuma plākšņu vei-

došanai.

Ķīmiskās aparatūras detaļu, elektriskās pretestības sildītāju un

•citu elementu izgatavošanai plaši izmanto arī liešanas kompaundus,
kuru pamatā ir epoksīdu polimēri un grafīts.

7.1.3. Dobas pildvielas saturoši

polimēru kompozīciju materiāli

Sī tipa materiālos lieto pildvielas, kuru daļiņām visbiežāk sfēriska

forma un tukšs vidus (sfēru diametrs 20
...

70 pm; sieniņu biezums

1...3 p,m). Sādu mikrosfēru iegūšanai galvenokārt izmanto fenol-

formaldehīda polimērus vai stiklu.

Fenolformaldehīda oligomērus kopā ar piedevām, kas sildot iz-

dala gāzes, sīku daļiņu veidā izsmidzina karsta gaisa plūsmā. Daļi-
ņas kūst un pieņem sfēriska piliena formu. Vienlaikus, sadaloties

gāzes veidotājam, palielinās sfēras diametrs, tai izveidojas tukšs

(dobs) vidus. Izveidojušos mikrosfēru forma fiksējas fenolformalde-

hīda polimēra neapgriezeniskas sacietēšanas rezultātā.

Dobas stikla mikrosfēras iegūst principiāli līdzīgā procesā (vie-

nīgi šķidrā stikla sacietēšana notiek, stiklam atdziestot).

Mikrosfēru tilpummasa reti pārsniedz 0,2... 0,5 g/cm3. Tāpēc
iespējams iegūt pildītus polimēru materiālus, kas ievērojami vieg-
lāki nekā tie, kas satur blīvas, monolītas pildvielas. Dobas pildvie-
las saturošu materiālu tilpummasa parasti atrodas intervālā

0,6...0,8 g/cm
3.

Visbiežāk šī tipa materiālu iegūšanai izmanto epoksīdu polimē-
rus, nepiesātinātos poliesterus, silīcijorganiskos polimērus, polivinil-
hlorīdu v. c. Sos materiālus izmanto dažādu vieglu, peldošu ierīču

un elementu (bojas, pontoni v. c.) izgatavošanai, kā arī slāņaino
plastu (sk. 7.5. paragrāfu), siltumu un skaņu izolējošu slāņu un

konstrukciju elementu iegūšanai.

7.2. ARMĒTIE MATERIĀLI

Par armētiem materiāliem sauc polimēru kompozīciju materiālus,
kuros to stiprības un siltumizturības krasai uzlabošanai, šļūdes ten-
dences samazināšanai un citu polimēra īpašību uzlabošanai izman-

totas šķiedrveida pildvielas (sk. 6.1. paragrāfu).
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Armētie materiāli, kuri satur grieztas (īsas) šķiedras (šķiedr-
plasti) un kurus pārstrādā gatavos izstrādājumos tāpat kā citas

plastmasas, jau raksturoti (sk. 6.2.2. paragrāfu). Seit apskatīsim
kompozīciju materiālus, kuros armējošais materiāls ir garas šķied-
ras, kas parasti iepriekš jau savstarpēji saistītas audumu, papīra
vai tūbasveida materiālos. Šo materiālu pārvēršanai izstrādājumos

nepieciešami īpaši tehnoloģiskie paņēmieni.
Armē gan termoplastiskos, gan arī neapgriezeniski cietējošos po-

limērus. No šķiedrām visplašāk izmanto stikla šķiedras, kuras iegūst
līdzīgi sintētiskajām šķiedrām (sk. 6.8. paragrāfu), veidojot no

stikla kausējuma; šķiedru diametrs 4... 5 pm (7.1. tab.).

7.1. tabula

Saistvielu, šķiedru un armētu polimēru materiālu

īpašību raksturojums

* Ailē minēts īpatnējais rādītājs, resp., rādītāja vērtības dalījums ar materiāla blīvumu.

** Armētie materiāli, kuros saistviela ir epoksīdu polimēri.
*** Minēts salīdzinājumam.

Augstas stiprības armētu izstrādājumu izgatavošanai izmanto

šķiedras ar palielinātu stiprību un moduli (7.1. tab.)_. Og-

lekļa šķiedras, kurām grafīta struktūra, iegūst, termiski apstrādājot

un stiepjot atsevišķas mākslīgās vai sintētiskas šķiedras (viskozes,

poliakrilnitrila, polivinilspirta v. c.), sarežģītā tehnoloģiskā procesā
200

.. . 3000 °C temperatūrā. Bora šķiedras iegūst, augstā tempera-

tūrā ķīmiski uzklājot boru uz volframa vai oglekļa šķiedrām. Arme-

šanai'izmanto arī sintētiskās šķiedras ar ļoti lielu elastības moduli.

Stiepes robežspriegums Elastības modulis

Materiāls
Blīvums

(g/cm 3)
MPa

cm ■ 10
5MPa

cm • 10"5

Saistviela

Polietilēns

Poliamīdi

Polietilēns

Armējošā šķiedra
Polietilēntereftalāta šķied-

0,92
1,19

1,20

16

70

90

1,7

5,8
7,5

3- 102

10-1 02

30-102

32

84

250

1,20 1000 83 104 0,8-103

ras

Poli-p-fenilēntereftalamīda
šķiedras

Stikla šķiedras

Oglek|a šķiedras

Bora šķiedras
Volframa šķiedras
Silīcija karbīds

(pavedienveida kristāli)

Armētie materiāli**

Stiklplasts
Borplasts

Ogjplasts
Augstizturīgs tērauds***

1,45 2800 193 13 -104 8,9-103

2,6
2,0

2,7
19,4

2,6

3500

2500

3500

4000

(13... 30)• 103

135

125

135

20

7,2- 104

50-104

35-104

4Ы04

35-104

2,8 • 103

25-103

13- 103

2,1 • 103

13,5 - 10350... 1150

2,0

2,1
1,5

7,8 '

1400

1200

1400

1400

70

57

93

18

6-104

24 -104

13 -104

21 -104

3,0-103

11,4-103

8,7-103

2,7-103
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Svarīgs armēšanas efektivitātes kritērijs ir stiprības robežsprie-
guma un elastības moduļa īpatnējā vērtība (attiecināta uz materiāla
blīvumu). Kā redzams no 7.1. tabulas datiem, šīs īpatnējās vērtības

armētajiem polimēru materiāliem ir ievērojami augstākas nekā, pie-
mēram, augstizturīgam tēraudam.

Sevišķi atbildīgu armētu izstrādājumu izgatavošanai pēdējos
gados izmanto pavedlenvelda kristālus (silīcija un alumīnija karbī-

dus, nitrīdus). Pašreiz tos iespējams iegūt tikai atsevišķu īsu šķiedru
veidā (0,1 ...

5 mm), kuru diametrs 0,5 ...
3 u,m. Pavedienveida kris-

tāliem raksturīga milzīga stiprība, kas tuva šo materiālu teorētiska-

jai stiprībai, un liels elastības modulis (7.1. tab.).
Armētie plasti atšķiras pēc armējošās šķiedras izvietojuma ma-

teriālā. Garas, nepārtrauktas šķiedras iespējams izvietot orientēti —

paralēli citu citai, kā arī slāņos, kuros šķiedras novietotas zem no-

teikta leņķa.
Armētos izstrādājumus ar orientētu šķiedru novietojumu iegūst,

izmantojot uztīšanas, izvilkšanas, slāņveida izklāšanas, kā arī kon-

taktveidošanas paņēmienus (7.1. att.).

Lietojot uztīšanas paņēmienu, ar saistvielu iepriekš piesūcinātu
šķiedru kūli vai auduma lenti uztin (koncentrisku gredzenu vai spi-
rāles veidā) uz cilindriskas, koniskas vai sarežģītākas formas šab-

lona. Atsevišķos gadījumos uztin nepiesūcinātu šķiedru, kuru ar

saistvielu piesūcina pēc uztīšanas. Abos gadījumos pēc tam noris

saistvielas cietēšanas process. Ar uztīšanas paņēmienu iegūst cauru-

les, reaktoru korpusu detaļas, lidmašīnu elementus v. c.

Izmantojot izvilkšanas paņēmienu, ar saistvielu piesūcinātu

šķiedru kūli nepārtraukti velk

cauri veidojošam uzgalim,
kurā kūlim tiek piešķirta ne-

pieciešamā forma un nodro-

šināta saistvielas daļēja cie-

tēšana šīs formas saglabāša-
nai. Tālāka cietēšana notiek,

virzot iegūto profilēto izstrā-

dājumu cauri termokamerai.

Šādā veidā iegūst stieņus,
caurules, leņķus un cita pro-

fila nepārtrauktus izstrādā-

jumus.
Slāņveida uzklāšanu iz-

manto dažādas formas iz-

strādājumu iegūšanai, klājot
uz šablona atsevišķus ar

saistvielu iepriekš piesūcinā-
tus šķiedru slāņus. Parasti

tie ir plānas vienā virzienā

novietotu šķiedru loksnes; at-

sevišķas šķiedras savā star-

pā saista daļēji sacietējusi

7.1. att. Orientētu armēto polimēru materiālu

iegūšanas shēmas:

а — uztīšana; b — izvilkšana; с — slāņu izklā-

šana; / — ar saistvielu piesūcināta auduma lente

vai šķiedru grīste; 2 — rotējoša veidne; 3 — ar

saistvielu piesūcināts šķiedrukūlis; 4— veidne: 5—

doms; 6 — gatavais izstrādājums (caurule); 7 —

ar saistvielu piesūcinātu šķiedru slāņi; 8 —

veidne — šablons.
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saistviela. Nepieciešamo veidošanas spiedienu nodrošina, radot virs-

spiedienu izstrādājuma ārējās virsmas pusē un vakuumu veidnes

(šablona) virsmas pusē.
Bieži armētos plastmasas izstrādājumus iegūst arī ar konktakt-

veidošanas paņēmienu, uzklājot veidnei
—

šablonam ar saistvielu

piesūcinātus armējošā materiāla auduma gabalus. Kontaktspiedienu
rada, pieritinot ar īpašiem rullīšiem.

Armētos materiālus ar orientētu šķiedru novietojumu izmanto

vagonu, kuģu, automobiļu, raķešu noslogoto elementu un detaļu iz-

gatavošanai, cisternu, tvertņu un cauruļu iegūšanai, kā arī dažādu

konstrukciju izgatavošanai celtniecībā.

Armētajiem polimēru materiāliem ar haotisku (neorientētu)
šķiedru novietojumu raksturīga ievērojami mazāka īpašību anizo-

tropija, bet arī mazāka mehāniskā stiprība. Par armējošo materiālu
izmanto grieztas īsas šķiedras, tūbasveida paklājus, audumu vai

lentu gabaliņus.
Grieztas šķiedras kopā ar saistvielu veidnei — šablonam parasti uz-

klāj ar uzputekļošanas paņēmienu. Tūbasveida paklājus, kas iepriekš

piesūcināti ar saistvielu, veido ar kontaktveidošanas paņēmienu.
Sī tipa armētos plastus izmanto kuģu būvniecībā (laivas, kuteri,

jahtas), automobiļu būvniecībā un celtniecībā.

Pie armētajiem materiāliem pieskaitāmi arī gumijotie audumi —

auduma slāņi, kas no abām pusēm piesūcināti vai pārklāti ar gumi-

jas kārtu. Sādi materiāli ir ļoti elastīgi, viegli, siltumizturīgi un sal-

turīgi, kā arī maz laiž cauri daudzus šķidrumus un gāzes.
No gumijotajiem audumiem izgatavo visdažādākās viegli mon-

tējamas un demontējamas (salokāmas) konstrukcijas — dzelzsbe-

tona detaļu veidnes, ūdens un naftas produktu rezervuārus, piepūša-
mās celtnes, glābšanas ierīces (laivas, plosti, vestes) v. c.

Sava vieta tehnikā ir armētajiem materiāliem, kuru pamatā ir

celulozes un sintētisko šķiedru papīrs, — tā sauktajiem getinak-
siem. Tos iegūst, presējot vai uztinot papīru, kas iepriekš piesūci-
nāts ar nesacietējušu termoreaktīvā polimēra (fenolformaldehīda vai

melamīnformaldehīda polimēra) saistvielu. Getinaksu izmanto par

elektroizolācijas materiālu elektriskajās mašīnās un radiotehnikā.

No getinaksa, kura vienai pusei uzklāta vara folija, izgatavo iespies-
tās elektriskās shēmas. Getinaksu ar dekoratīvo ārējo slāni izmanto

par apdares materiālu celtniecībā, kuģu būvniecībā v. c.

Mēbeļu rūpniecībā, celtniecībā un citās nozarēs plaši izmanto

arī armētos materiālus, kuros par armējošo materiālu tiek izmanto-

tas koksnes šķiedras, bet par saistvielu — neapgriezeniski cietējošie
polimēri (visbiežāk fenolformaldehīda polimēri).

7.3. NEAUSTIE ŠĶIEDRU MATERIĀLI

Neaustie materiāli ir no ķīmiskajām vai dabiskajām šķiedrām sastā-

vošas kompozīcijas, kurās atsevišķas šķiedras saistītas savā starpā,
neizmantojot aušanas operācijas. Šķiedras materiālā izvietotas hao-

tiski (tūbas struktūra).



Šķiedru savstarpējai
saistīšanai lieto vairākus

paņēmienus. Pēc viena no

tiem šķiedras atsevišķos
punktos satur kopā īpaša
saistviela (7.2. att. a). Vis-

pirms, izmantojot tradi-

cionālās tekstilrūpniecības
vai papīrrūpniecības me-

todes, izgatavo šķiedru
pinuma pamatni. So pa-

matni pēc tam viegli pie-
sūcina ar polimēra saist-

vielas šķīdumu vai emul-

siju. Saistviela, plūstot

pa šķiedrām, koncentrējas

7.2. att. Neausto polimēru šķiedru materiālu

uzbūve:

а — šķiedras savā starpā saista saistviela; b —

šķiedras savā starpā saistītas sametinot; / — izku-

sušās saistvielas daļiņas; 2 — sametinājuma vietas.

atsevišķo šķiedru krustpunktos un pēc sacietēšanas cieši saista tās.

Pēc cita paņēmiena, izgatavojot pamatni, šķiedrām piejauc pul-
verveida termoplastisko saistvielu. Sildot saistviela kūst un saista

šķiedras savā starpā. Atsevišķos gadījumos sajauc savā starpā
šķiedras, kuru mīksttapšanas temperatūras atšķiras. Vieglāk kūsto-

šās šķiedras šajā gadījumā izpilda arī saistvielu funkciju.
Perspektīva ir neaustā materiāla veidošana, tieši veidojot šķied-

ras no polimēra kausējuma caur vairākām filjerām uz transport-
lentes, kura nepārtraukti pārvietojas. Procesu veic tā, lai atsevišķās
šķiedras, kas haotiski gulstas uz transportlentes, sakūstot savstar-

pēji sametinātos.

Neaustajiem materiāliem atkarībā no to struktūras ir audumu,
papīra un citu porainu materiālu īpašības. Tos izmanto par siltum-

izolācijas slāņiem apģērbu izgatavošanā, par filtrējošiem materiā-

liem v. c.

7.4. GĀZPILDĪTIE POLIMĒRU MATERIĀLI

Tā ir atsevišķa polimēru materiālu kopa, kura raksturīga ar to, ka

polimērs vai no tā izveidotā kompozīcija ietver sevī gāzes ieslēgu-
mus, tukšumus.

Sos materiālus pēc tukšumu izvietojuma rakstura mēdz iedalīt

divās grupās. Putuplastos tukšumi ir noslēgti, bet poroplastos —

sūkļveida materiālos tukšumi veido savstarpēji saistītus poru kanā-

lus, kuri sasniedz arī izstrādājuma virsmu.

Gāzpildīto polimēru materiālu (GPPM) iegūšanai izmanto vis-

dažādākos polimērus — termoplastiskos, termoreaktīvos, kā arī

gumiju.
GPPM iegūst, izmantojot vairākus paņēmienus. Šķidrus polimē-

rus (polimēru šķīdumus, cietējošus šķidrus oligomērus) sajauc ar

gāzēm, intensīvi samaisot; uzputošanas atvieglošanai sistēmā ievada

virsmas aktīvas vielas, uzputoto masu lej veidnēs, kurās tā sacietē.

259
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Viskozas sistēmas (piemēram, jēlgumijas maisījumus), kurām

iepriekš piešķirta nepieciešamā forma, piesātina ar gāzēm autoklā-

vos (spiedienā līdz 30 MPa). Paaugstinot autoklāvā temperatūru,
notiek gumijas masas vulkanizēšanās. Pēc spiediena noņemšanas gā-

zes, kas palielinātā spiedienā bija izšķīdušas, izdalās visā tilpumā

vienmērīgi izkliedētu pūslīšu veidā.

Polimēru kausējumus lielā spiedienā piesātina ar gāzēm tieši šo

materiālu pārstrādes procesā, izmantojot galvenokārt ekstrūziju un

liešanu zem spiediena (sk. 8.2. un 8.4. paragrāfu).
Izmanto arī polimēru piesātināšanu ar zemā temperatūrā virsto-

šiem šķīdinātājiem.

Ļoti plaši lieto visdažādākos poru veidotājus — vielas, kas no-

teiktā temperatūrā termiski sadalās, izdalot gāzveida produktus. No

organiskajiem poru veidotājiem visvairāk izmanto azodikarbon-

skābju atvasinājumus, diazoamīnu atvasinājumus, sulfanilhidrazī-

dus, karbonskābju azīdus un citas vielas, kas sadalās, izdalot slā-

pekli.
No neorganiskajiem poru veidotājiem jāmin sārmu metālu un

amonija karbonāti (tiem sadaloties, izdalās CO2, amonija karbonātu

gadījumā — arī NH
3 ). Atkarībā no uzputošanas apstākļiem veidojas

materiāli ar slēgtām vai savstarpēji saistītām vaļējām porām.
Visbeidzot porainu materiālu iegūšanai izmanto lētas ūdenī šķīs-

tošas pildvielas (NaCl, XCI v. tml.). Pēc to izšķīdināšanas veidojas
poroplasti.

Visplašāk tautas saimniecībā izmanto GPPM, kuru pamatā ir

poliolefīnu, polivinilhlorīda, polistirola, poliorganosiloksānu, poliure-
tānu, fenolformaldehīda, epoksīdu un citi polimēri.

GPPM ir izcili siltumizolācijas un skaņu izolācijas materiāli.

Tiem ir apmierinoša mehāniskā stiprība, un tie ir ļoti viegli (tilpum-
masa atrodas intervālā 10 . . . 500 kg/m3 ).

So materiālu izmantošanas iespējas ir ļoti plašas. No GPPM iz-

gatavo lidmašīnu, kuģu, saldēšanas iekārtu un dažādu tvertņu sil-

tumizolāciju, elektronikas un radiotehnikas ierīču elektrisko izolāciju,

peldošus elementus (bojas, pontonus).
Elastīgos GPPM lieto par amortizācijas materiālu mēbeļu ražo-

šanā, par oderi paklājiem, siltiem apģērbiem, kā starpliku materiālu

aizsargķiverēs v. tml.

GPPM ar vaļējām porām izmanto par filtrējošiem materiāliem.

Visbeidzot putuplastus lieto arī slāņaino materiālu iegūšanai (sk.
7.5. paragrāfu).

7.5. SLĀŅAINIE MATERIĀLI

Pie šīs polimēru kompozīciju materiālu grupas pieskaitāmi materiāli,
kuru struktūrā iespējams izšķirt dažādu materiālu slāņus.

Formāli pie šīs grupas būtu pieskaitāmas kompozīcijas, kurās

izmantoti audumi, papīrs un citi poraini materiāli. Tomēr šajos ga-

dījumos lielmolekulārā saistviela dziļi iespiežas šo materiālu struk-
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tūrā, veidojot vairāk vai mazāk

viendabīgu sistēmu. Tāpēc šos

materiālus jau apskatījām, ru-

nājot par armētajiem polimēru
materiāliem (sk. 7.2. para-

grāfu).
Sajā paragrāfā iepazīsimies

ar pašiem svarīgākajiem kom-

pozīciju materiāliem, kuriem ir

izteikta slāņaina struktūra —

atsevišķos slāņus savā starpā
saista adhēzijas spēki, kas vei-

dojas uz skaidri saskatāmas ro-

bežvirsmas.

Svarīga nozīme ir plēves
veida materiāliem, kas sastāv

no diviem vai vairākiem slā-

ņiem. Tos plaši izmanto pārti-
kas produktu un medikamentu

iesaiņošanai.

7.3. att. Slāņainie materiāli ar putu-

plasta (a) un šūnveida struktūras
(b) iekšējo slāni.

Katram slānim šajos materiālos ir savas īpašības, kas nosaka

specifisko īpašību kompleksu kompozīciju materiālos. Tā, piemēram,
celofānam ir neliela gāzcaurlaidība, bet liela ūdenscaurlaidlba; mit-

rumā tas praktiski zaudē mehānisko stiprību. Polietilēnam turpretī
if ļoti maza ūdenscaurlaidlba, bet liela gāzcaurlaidība. Slāņainā
polietilēna-celofāna plēve ir gan ūdensnecaurlaidīga, gan gāzne-

caurlaidīga un saglabā mehānisko stiprību mitruma apstākļos.
Plaši izmanto divslāņu plēves polietilēns-polietilēntereftalāts

(PETF), polietilēns-alumīnija folija; trīsslāņu plēves PETF-alumī-

nija folija-polietilēns v. c. Adhēzija starp slāņiem tiek panākta vai

nu tieši, vai arī izmantojot līmes starpslāni.

Arvien plašāk izmanto lokšņveida vai lentes veida materiālus,
kuri sastāv no metāla (tērauds, alumīnijs, varš v. c), kas no vie-

nas vai no abām pusēm pārklāts ar termoplastiskā polimēra (poli-
etilēna, polivinilhlorīda plastikāta v. c.) slāni. Šādus materiālus

—

metālplasius — iespējams pārvērst gatavos izstrādājumos ar tādiem

pašiem paņēmieniem kā metāla skārdu — štancējot, liecot v. tml.
No metālplastiem izgatavo pret koroziju izturīgas detaļas un ele-

mentus — ķīmiskās rūpniecības ventilācijas sistēmas, tvertnes, tek-

nes utt. Tos izmanto arī kā slodzi nesošu un dekoratīvu apdares ma-

teriālu aparātu būvē (aparātu korpusi, paneļi), celtniecībā v. c.

Slāņaino materiālu uzbūve var būt arī samērā sarežģīta. To at-

sevišķie slāņi paši var būt noteikta veida kompozīciju materiāli. Pie-

mēram, cieta putuplasta slānis var būt ieslēgts starp diviem stikl-

plasta vai metāla slāņiem (loksnēm). lekšējo slāni var veidot šūnveida

konstrukcijas. Tās var būt izgatavotas no auduma vai papīra, kas

piesūcināts ar cietējošu saistvielu, kā arī no termoplastiskā polimēra



loksnēm (7.3. att.). Pašas šūnas var būt tukšas, kā ari aizpildītas
ar putuplastu.

Šādus vieglus un reizē ari mehāniski izturīgus materiālus iz-

manto kā slodzi nesošus siltumu un skaņu izolējošus elementus

kuģu būvniecībā, kosmiskajā un lidmašīnu rūpniecībā.

Esam apskatījuši (6. un 7. nodala) tikai pašus svarīgākos poli-
mēru materiālus. Tomēr aplūkoto materiālu klāsts ir pietiekams, lai

pārliecinātos, kādas ārkārtīgi plašas iespējas materiālu īpašību va-

riēšanā sniedz lielmolekulāro savienojumu izmantošana.

Lielmolekulāro savienojumu izmantošanas potenciālās iespējas
vēl ir ļoti plašas, un neviens vien nākotnes materiāls ar izcilām īpa-
šībām tiks iegūts, tos izmantojot.
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8. NODAĻA

PLASTMASU PĀRSTRĀDES METODES

Šajā nodaļā īsumā apskatītas svarīgākās metodes, kas paredzētas
plastmasu pārvēršanai pusfabrikātos vai gatavos izstrādājumos.
leskatu par pārējo polimēru materiālu (pārklājumu, līmju, šķiedru,
armēto un neausto materiālu, gāzpildīto materiālu v. c.) iegūšanu
un pārvēršanu praktiski izmantojamā formā jau guvām 7. nodaļā.

Praktiski visu plastmasu pārstrādes paņēmienu pamatā ir

šķidra, plastiska materiāla (polimēru kausējumu, šķidru oligomēru,
polimēru šķīdumu v. tml.) vai superelastīgā materiāla veidošana.

Retāk izmanto cietu polimēru materiālu veidošanu, kura pamatojas
uz to spēju ievērojami deformēties nesagrūstot.

Zināma nozīme ir arī plastmasu mehāniskajai apstrādei. Atse-

višķu Jzstrādājumu veidu iegūšanai, kā arī kombinētu detaļu un

mezglu montēšanai izmanto metināšanu un līmēšanu.

Plastmasu pārstrādes metožu daudzveidība nodrošina iespēju
iegūt vissarežģītākās konfigurācijas izstrādājumus ar pietiekami

augstu precizitātes klasi; tās ir ražīgas un tai pašā laikā nav sais-

tītas ar sevišķi lielu enerģijas patēriņu. Izgatavojot izstrādājumus no

plastmasām, vairumā gadījumu rodas ļoti maz atkritumu. Šo atkri-

tumu otrreizējo pārstrādi parasti iespējams organizēt tai pašā uz-

ņēmumā, tādējādi aiztaupot to pārvadāšanas un uzglabāšanas izde-

vumus.

Mēs jau noskaidrojām, ka plastmasas un citi polimēru materiāli
ir lielmolekulāro savienojumu un daudzu citu komponentu maisī-

jums (sk. 6.1. paragrāfu). Tas nozīmē, ka plastmasu pārstrāde sā-

kas ar šo maisījumu iegūšanu. Tāpēc šīs nodaļas sākumā apskatī-
sim dažas svarīgākās maisīšanas metodes.

8.1. MAISĪŠANA

Plastmasu un citu polimēru materiālu tehnoloģijā bieži nākas sa-

maisīt birstošus materiālus — pulverus, šķiedrveida materiālus,
granulas v. c. Sādu materiālu samaisīšanai lieto tradicionālos bir-

stošu materiālu sajaukšanas paņēmienus un iekārtas
— rotējošas

slēgtas tvertnes, iekārtas ar lāpstiņveida maisītājiem un pneimatis-
kās sajaukšanas ierīces.

Arī mazviskozu šķidrumu (polimēru šķīdumu, emulsiju, šķidru
oligomēru) savstarpēju sajaukšanu vai samaisīšanu ar citiem in-

gredientiem veic parastajās periodiskas darbības iekārtās ar enkur-

veida vai lāpstiņveida maisītājiem.
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levērojami sarežģītāk ir panākt viskozu polimēru kausējumu
vienmērīgu sajaukšanos savā starpā vai ar citiem komponentiem. Tā

kā polimēriem viskozi tekošajā stāvoklī ir liela viskozitāte, maisīša-

nai iespējams izmantot tikai mehāniskās metodes. Sajaukšanas pro-

cess noris laminārā režīmā, komponentu savstarpējā difūzija prak-
tiski nenotiek.

Jebkuras samaisīšanas metodes pamatā ir polimēra kausējuma
intensīva bīdes deformācija, kuras rezultātā pakāpeniski palielinās
saskares virsma starp komponentiem (mehāniski sagrūstot to agre-

gātiem); komponentu sadalījums tilpumā kļūst arvien vienmērīgāks.
No periodiskas darbības maisītājiem jāmin divrotoru maisītāji

(8.1. att.). To svarīgākais darba orgāns ir divi sarežģītas konfigu-
rācijas tērauda rotori, kas, griežoties dažādos virzienos, intensīvi

deformē sajaucamos materiālus. Lai palielinātu masas saskari ar

rotoriem, to saspiež, izmantojot virzuļveida aizvaru. Cietu polimēru

pārvērš kausējumā tieši pašā maisītājā, apsildot to caur apvalku no

ārpuses. Vēlāk, maisīšanas procesam intensificējoties, izdalās ievē-

rojams iekšējās berzes siltums. Sajā stadijā ārējā apsilde vairs nav

nepieciešama. Lieko siltumu novada caur apvalku, to dzesējot.
Vienkāršākā periodiskas darbības maisīšanas iekārta ir valči

(8.2. att.). Polimēra kausējums, kas veidojas, polimēram sasilstot

(valču veltņi ir apsildāmi), nonāk saskarē ar valču veltņu virsmu

un tiek ierauts spraugā starp veltņiem, kas rotē pretējos virzienos.

Tā kā veltņi rotē ar atšķi-
rīgu ātrumu, spraugā no-

tiek intensīva kausējuma
bīde un līdz ar to samaisī-

šanās. Parasti arī tempe-
ratūru noregulē tā, lai kat-

ram veltnim tā būtu atšķi-
rīga. Tādējādi nodrošina

kausējuma pielipšanu tikai

8.1. att. Divrotoru maisītajā shēma:

/ — sajaukšanas kamera: 2 — rotori; 3 — mai-

sītāja korpuss: 4 — dzesešanas-sildīšanas kanāli:
5 — apvalks; 6 — iekraušanas lūka; 7 — virzulis;

S — izkraušanas lūkas vārsts.

8.2. att. Valču shēma:

/ — apsildāmi rotējoši veltņi;
2 — polimēra kompozīcijas slā-

nis viskozi tekošajā stāvoklī;

3 — nazis polimēra kompozīci-
jas slāņa atdališanai.
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viena veltņa virsmai. Sajaukto masu atdala no veltņa, izmantojot
īpašu nazi.

Valču un divrotoru maisītājus izmanto gan plastmasu, gan gu-

mijas maisījumu iegūšanai.
Efektīvāku samaisīšanu panāk, sajaucot ingredientus nepārtrauk-

tas darbības gliemežmaisītājos (sk. 8.2. paragrāfu).

8.2. EKSTRŪZIJA

Ekstrūzija ir plastmasu vai gumijas izstrādājumu izgatavošanas
paņēmiens, kas pamatojas uz nepārtrauktu kausējuma izspiešanu
caur noteikta profila veidojošo kanālu. Gan paša kausējuma iegū-
šana (plastikācija), gan tā izspiešana notiek vienā iekārtā —

eks-

trūderā.

Visplašāk izmanto ekstrūderus ar gliemežveida darba orgānu

(8.3. att.). Gliemezim rotējot, izejmateriāls granulu vai pulvera veidā

virzās uz priekšu. Tā kā gliemeža spirālveida kanāla šķērsgriezums
pakāpeniski samazinās, materiāls vienlaikus tiek saspiests. Gliemež-

veida ekstrūdera korpuss tiek apsildīts. Tā rezultātā, kā ari iekšē-

jās berzes dēļ materiāls sasilst un sašķidrinās. Cauri veidojošam
kanālam virzās homogēns polimēra kausējums.

Izmanto arī diskveida ekstrūderus (8.4. att.). Tā darba orgā-

nam — diskam rotējot, notiek pārstrādājamā materiāla virzīšanās

spraugā starp disku un korpusu, kuri ir apsildāmi. Materiāls sa-

šķidrinās. Tā izspiešanu cauri centrālajam veidojošam kanālam no-

drošina normālie spēki, kas elastīgajos kausējumos rodas līdzās

tangenciālajiem spēkiem (sk. 1.10.5. paragrāfu).
Ekstrūziju lieto galvenokārt termoplastisko materiālu pārstrādei.

To izmanto arī gumijas maisījumu un dažu termoreaktīvo mate-

riālu pārstrādei; šajā gadījumā nodrošina, lai šo materiālu cietēša-

nas (vulkanizācijas) stadija norisētu ārpus ekstrūdera jau izveidotā

izstrādājumā.

8.3. alt. Gliemežveida ekstrūdera shēma:

/ — izejmateriāla tvertne; 2 — polimēra granulas; 3 —
kanāli

barošanas zonas dzesēšanai; 4 — gliemezis; 5 — ekstrūdera kor-

puss; 6 — elektriskās sildierīces; 7 — polimērs viskozi tekošajā

stāvoklī; 8 — režģis; 9 — ekstrūdera izejas (dozēšanas) kanāls.
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8.4. att. Diskveida ekstrūdera

shēma:

/ — izejmateriāla tvertne; 2 — po-
limēra granulas; 3 — rotējošs disks;
4 — ekstrūdera korpuss; 5 — elek-
triskās sildierīces; 6" — polimērs vis-
kozi tekošajā stāvoklī; 7 — ekstrū-

dera izejas kanāls.

8.5. att. Ar ekstrūzijas metodi iegūstamo
izstrādājumu veidi:

а — loksnes; b — stieņi, pavedieni; с — cau-

rules; d — vadu, kabeļu v. tml. izolācija;
>c

— profilveida izstrādājumi.

Ekstrūderu ražīgums atkarīgs no gliemeža diametra

(20 ...
160 mm) un gliemeža griešanās ātruma (5 .. . 250 apgr./min);

visbiežāk tas atrodas intervālā no 10 līdz 500 litri polimēra masas

stundā.

Ar ekstruzijas metodi izgatavo plašu nepārtraukto izstrādājumu
klāstu (8.5. att.) — plēves, loksnes, lentes, stieņus, caurules, sarež-

ģītas formas profilētus izstrādājumus utt. Pēc profila izveidošanas

nepieciešams kalibrēt tā izmērus, kā arī dzesējot fiksēt profila kon-

figurāciju. 8.6. attēlā parādītas šīs ekstruzijas procesa stadijas, par

piemēru izmantojot caurules ekstrūziju.

8.6. att. Caurules ekstrūzijas procesa shēma:

1 — ekstrūdera gliemezis; 2 — režģis polimēra kausējuma plūsmas vienmērīgai sa-

da īšanai; 3 — saspiesta gaisa pievads; 4 — doms; 5 — ekstrūdera veidojošais uz-
galis; 6 — kalibrēšanas ierīce; 7 — dzesēšanas ierīce; 8 — dzesējošais ūdens; 9 —

velkošā ierīce; 10 — slīdošais aizvars caurules noslēgšanai; // — gatavā caurule.
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Ekstruzijas procesu izmanto arī polimēru granulēšanai. Sajā
nolūkā no ekstrūdera izplūstošo šķidro cilindrveida stieni sagriež
tūlīt pēc tā izplūšanas no veidojošiem kanāliem. Vēl neatdzisuša

kausējuma virsmas spraiguma ietekmē veidojas granulas ar noapa-

ļotām šķautnēm. Pēc cita paņēmiena granulas iegūst, īpašās ierīcēs

sacērtot nepārtrauktus atdzisušus cilindrveida stieņus (pavedienus).
Ar ekstrūzijas metodi uzklāj arī vadu, kabeļu un cauruļu izolā-

ciju (sk. 8.5. att.), veido dublētos un slāņainos materiālus (sk. arī

7.5. paragrāfu).
Ekstrūderiem ir vēl divas ļoti svarīgas tehnoloģiskas funkcijas.

Tos izmanto par efektīviem nepārtrauktas darbības polimēru kompo-

zīciju maisītājiem. Parasti intensīvai samaisīšanai lieto divgliemežu
ekstrūderus — maisītājus. Ekstrūderus izmanto arī kā homogēna
polimēra kausējuma iegūšanas iekārtas citos plastmasu pārstrādes

procesos (sk. 8.4. paragrāfu).

8.3. EKSTRŪZIJA AR IZPŪŠANU

Šo procesu izmanto dobu izstrādājumu iegūšanai no termoplastis-
kajām plastmasām (8.7. att.). Kad ar ekstrūzijas metodi iegūta no-

teikta garuma plastiska cauruļveida sagatave, notiek īpašas divdaļī-
gas veidnes noslēgšanās. Mīkstās sagataves augšdaļa tiek piespiesta
domam, bet apakšdaļa — sametināta. Šādi hermetizētu sagatavi
izpūš ar saspiestu gaisu (0,2 ... 1 MPa). Gaisa spiediena ietekmē

plastiskā sagatave cieši piekļaujas veidnes iekšējām sienām. Izvei-

doto izstrādājumu atdzesē; pēc tam veidni atver un atbrīvo iegūto
izstrādājumu.

Šādā veidā iegūst dažādas tvertnes, taru, sanitārtehniskās ierī-

ces, bērnu rotaļlietas v. c. legūto detaļu iekšējais tilpums atkarībā

8.7. att. Dobu izstrādājumu iegūšana ar ekstrūzijas
un izpūšanas paņēmienu:

a
—

atvērta veidne; b — slēgta veidne; / — ekstrūdera

veidojošais uzgalis: 2 — doms ar saspiesta gaisa pie-
vadu; 3 — cauruļveida sagatave viskozi tekošajā stāvokli;
4 — divdaļīga veidne; 5 — gatavais izstrādājums; 6 —

veidnes darba tilpums; 7 — cauruļveida sagataves atli-

kums.
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8.8. att. Polimēra plēvju iegūša-
nas shēma, izmantojot ekstrū-

zijas un brīvās izpūšanas paņē-

mienu:

/ — ekstrūdera veidojošais uzgalis:
2 — polimēra kausējums; 3 —

doms; 4 — saspiesta gaisa pievads;
5 — cauruļveida sagatave izpūša-
nai: 6 — saspiešanas veltņi; 7 —

plēve; 8 — plēves uztinējs.

no lietotā ekstrūdera jaudas var būt
no dažiem kubikcentimetriem līdz

vairākiem kubikmetriem, bet to sie-

niņu biezums — no dažiem milimet-

riem līdz 1 cm.

Polimēru plēvju iegūšanai iz-

manto cauruļveida sagataves brīvu

izpūšanu (8.8. att.). Plēves biezums

atkarīgs no cauruļveida sagataves
sienas biezuma un šīs sagataves iz-

pūšanas pakāpes. Lai nodrošinātu

slēgtu tilpumu, izpūsto un atdzisušo

plēvi sakļauj un hermētiski saspiež
starp diviem veltņiem. Pēc šī paņē-
miena iegūtoplēvju biezums var svār-

stīties no 100 līdz 500 iim; slēgtās
dubultlentes platums var sasniegt
vairākus metrus.

8.4. LIEŠANA ZEM SPIEDIENA

Liešana zem spiediena ir viena no

visizplatītākajām termoplastisko po-

limēru pārstrādes metodēm. Vienā

agregātā — liešanas mašīnā notiek

gan polimēra kausējuma iegūšana,
gan tā saspiešana un iepildīšana
veidnē. Polimēra kausējuma lielās

viskozitātes dēļ tā iepildīšanai veidnē

nepieciešams liels spiediens (50 ...
150 MPa). No tā arī cēlies metodes

nosaukums.

Polimēra kausējumu iegūst, sasildot izejmateriāla granulas, kā

ari vienlaikus izmantojot iekšējās berzes siltumu (8.9. att.).
lepildīšanai nepieciešamo spiedienu nodrošina, ar virzuli saspie-

žot polimēra kausējumu un daļēji plastificētas granulas. Spiediena
ietekmē polimēra kausējums cauri sprauslai (kas cieši piekļāvusies
slēgtai divdaļīgai dzesējamai veidnei) pa liešanas kanālu sistēmu

ieplūst veidnē un aizpilda to. Spiediens veidnē strauji pieaug, līdz

tiek sasniegta tā nepieciešamā vērtība. Polimēram veidnē atdziestot,
tā tilpums samazinās (polimērs sarūk). Lai šo sarukumu kompen-
sētu, veidnē nodrošina nemainīgu spiedienu; tā rezultātā sarūkošā

polimēra atbrīvoto tilpumu aizpilda jaunas polimēra kausējuma
devas.

Gliemežveida liešanas mašīnās veidnes aizpildīšana notiek, glie-
mezim virzoties līdzīgi virzulim; nemainīga spiediena uzturēšana

notiek, gliemezim rotējot.
Kausējumam veidnē dziestot (veidni parasti dzesē ar caurplūs-

tošu dzesējošo ūdeni), kausējums sacietē liešanas kanāla sistēmas
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visšaurākajā dajā — ieplūdes posmā. Ar šo bridi kausējums veidnē

vairs nepieplūst. Virzulis vai gliemezis atgriežas sākumstāvoklī, lai

uzsāktu jaunu ciklu.

Polimēram veidnē vēl vairāk atdziestot, spiediens tajā strauji
samazinās. Kad sasniegta temperatūra, kurā pieļaujama izstrādā-

juma izņemšana no veidnes, jo izstrādājums vairs nedeformējas,
veidni atver. Speciāls izgrūdējs izsviež lējumu. Liešanas mašīnas

operators atdala izstrādājumus no lietņu dajas, kuru parasti iz-

manto par otrreizējo materiālu.

Lai lietderīgāk izmantotu liešanas mašīnu jaudu, parasti lieša-

nas veidnes izveido tā, lai vienā paņēmienā varētu iegūt vairākus

izstrādājumus.

8.9. att. Polimēru liešana zem spiediena (procesa
shēma):

а — virzuļtipa liešanas mašina; b — virzu]tipa liešanas

mašīna ar gliemežveida pirmsplastikatoru: с — gliemež-

virzu)tipa liešanas mašīna: / — izejmateriāla tvertne:

2 — polimēra granulas; 3 — izejmateriāla dozēšanas

ierīce; 4 — virzulis; 5 — liešanas mašīnas korpuss; 6—

elektriskās sildierīces; 7 — polimēra kausējuma plūsmas
šķēlējs; 8 — polimēra kausējums: 9 — sprausla; 10 —

gliemežveida pirmsplastikators; // — gliemezis-virzulis;
12 — lietņu kanālu sistēma; 13 — izstrādājumi; 14. 15—

dzesējamas veidnes daļas.
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Liešanas veidņu tilpums atkarībā no liešanas mašīnas jaudas
var būt no dažiem kubikcentimetriem līdz 300-10 3

cm
3. Viena lieša-

nas cikla ilgums atbilstoši var būt no dažiem desmitiem sekunžu līdz

vairākām minūtēm.

Izmantojot liešanu zem spiediena, izgatavo visdažādākās for-

mas detaļas; bieži vien to forma ir ļoti sarežģīta (dažāda biezuma

sienas, caurumi, vītņotas daļas, metālu vai citu materiālu ieliktņi
utt.). Ar liešanu zem spiediena pārstrādā ne tikai termoplastiskos
materiālus, bet pēdējā laikā arī termoreaktīvos polimērus un gumi-
jas maisījumus. Lejot šos materiālus, liešanas mašīnas cilindra tem-

peratūru izvēlas tā, lai nenotiktu priekšlaicīga materiāla cietēšana.

Cietējošo kausējumu iepilda apsildāmās veidnēs, kurās arī notiek

to pilnīga sacietēšana.

Nobeidzot jāatzīmē, ka mazviskozus polimēru kompaundus, kuru

pamatā ir epoksīdu, nepiesātināto poliesteru un citi polimēri, lej, ne-

izmantojot spiedienu. Vienkāršākais šī tipa materiālu liešanas pa-

ņēmiens ir tiešā ieliešana vaļējā veidnē, kurā kompaunds cietē.

8.5. PRESĒŠANA

Kompresijas presēšana ir viena no visvecākajām polimēru materiālu

pārstrādes metodēm.

Noteiktu polimēra daudzumu uzsilda un pārvērš viskozi tekošajā
stāvoklī tieši vaļējā apsildāmā veidnē. Veidni noslēdzot, spiediena
ietekmē notiek veidnes darba tilpuma aizpildīšanās.

Visvairāk presēšanu izmanto termoreaktīvo materiālu pārstrādei.
Lai paātrinātu procesu, izejmateriālus prespulveru, vai tablešu veidā

iepriekš žāvē un uzsilda ārpus veidnes. Uzsildīto materiālu (dau-
dzumā, kas precīzi atbilst veidnes darba tilpumam) ievieto apsildā-
mas spiedveidnes matricas daļā, kurai raksturīgs padziļinājums

8.10. att. Polimēru presēšanas pro-
cesa shēma:

/ — puansons; 2 — matrica; 3 — izej-
materiāla tablete; 4 — izstrādājums;
5 — aplieva.

(8.10. att.). Spiežot ar puansonu,

vienlaikus notiek materiāla papildu
silšana, pāreja šķidrā stāvokli, sablī-

vēšanās un veidnes aizpildīšanās. Lai

|autu izdalīties neapgriezeniskās cie-

tēšanas procesa gaistošajiem pro-

duktiem, spiedienu veidnē vairāk-

kārt samazina, paceļot puansonu.

Materiālu veidnē iztur noteiktā spie-
dienā līdz pilnīgai termoreaktīvās

kompozīcijas sacietēšanai. Gatavo

izstrādājumu izņem no veidnes neat-

dzesētu. Izstrādājums atdziest līdz

istabas temperatūrai ārpus veidnes.

Presēšana tiek izmantota prak-
tiski visu veidu termoreaktīvo mate-

riālu (pildīto materiālu, šķiedrplastu,

slāņaino, armēto materiālu v. c.)
pārstrādei.
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Starpstāvokli starp presēšanu un liešanu zem spiediena ieņem
liešanas presēšana. Pārstrādājamais materiāls uzsilst saliekamās

spiedveidnes priekškamerā. Kad materiāls pietiekami sašķidrinājies,
izmantojot virzuli, to caur liešanas kanālu iespiež veidnes darba

telpā. Ar šo paņēmienu pārstrādā strauji cietējošas termoreaktīvās

kompozīcijas, kā arī ļoti viskozus termoplastiskos materiālus.

Pašu presēšanas procesu veic īpašās iekārtās — spiedēs (pre-
sēs), kurām parasti ir hidrauliska piedziņa. Veidnē jānodrošina
ievērojams spiediens — 5... 15 MPa kompresijas presēšanai un

5... 10 reizes lielāks — liešanas presēšanai. Tas nozīmē, ka spie-
dēm jāattīsta milzīgi spiedes spēki, kas pārsniedz vairākus simtus

un pat tūkstošus tonnu.

8.6. PNEIMOVEIDOŠANA UN VAKUUMVEIDOŠANA

So metodi izmanto izstrādājumu iegūšanai no termoplastisko poli-
mēru loksnēm vai plēvēm. Loksni uzsilda, līdz polimērs pāriet su-

perelastlgajā stāvoklī (parasti līdz temperatūrai, kas tuva tecēšanas

temperatūrai). Sādu plastisku loksni deformē, izmantojot atmosfēras

un vakuuma spiediena starpību — vakuumveldošana vai ari sa-

spiesta gaisa virsspiedienu —pnei-
moveidošana.

Lokšņu veidošanu var veikt

brīvā telpā, kā arī nodrošinot tās

piespiešanu veidnei (8.11. att.).

Loksni, kas hermētiski pie-

spiesta veidnei, uzsilda. Kad sa-

sniegta nepieciešamā temperatūra,
sildītājus novāc un sistēmu pie-
slēdz vakuuma vai saspiesta gaisa
līnijai. Spiediena starpības rezul-

tātā notiek plastiskās loksnes stiep-
šanās (tās biezums samazinās

proporcionāli izstiepšanas pakāpes

pieaugumam) .un piekļaušanās
veidnes sienām. Vakuumu vai virs-

spiedienu uztur tik ilgi, kamēr iz-

veidotā loksne pilnīgi atdzisusi.

Lietojot negatīvo veidošanu,
veidnes virsmu precīzi kopē izstrā-

dājuma ārējā virsma, izmantojot
pozitīvo veidošanu — iekšējā vir-

sma.

Ja nepieciešama liela izstiepša-
nas pakāpe, izmanto plastiskās
loksnes iepriekšēju mehānisku iz-

stiepšanu.

8.11. att. Polimēru vakuumveidoša-

nas procesa shēma:

а
— pirms veidošanas; b — pec iz-

veidošanas; / — veidošana brīvā telpā;
// — negatīvā veidošana; /// — pozitīvā
veidošana; / — polimēra loksne super-

elastīgajā stāvoklī; 2 — veicinu; 3 —

rāmis loksnes hermētiskai piespiešanai
veidnei; 4 — sildītājs; 5 — kanāli pie-
slēgšanai vakuumam; 6 — gatavais iz-

strādājums.



8.12. att. Nepārtrauktas polimēra len-

tes izgatavošanas shēma, izmantojot

kalandrēšanu:

/ — polimēra kausējuma dozators; 2 —

polimēra kausējums; 3 —
kalandra veltņi;

4 — izveidotā lente; 5 —
dzesēšanas vel-

tņi; 6 — biezuma mērīšanas ierīce; 7 —

lentes malu apgriešanas ierīce; 8 — uz-

tinējs.

Veidošanu brīvā telpā izmanto

pussfēriskas vai līdzīgas pludlīni-
jas formas izstrādājumu iegūša-
nai, kuriem nepieciešamas labas

optiskās īpašības (tādi ir, piemē-
ram, apgaismes ķermeņu apvāki).
Veidošanu no loksnēm, izmantojot
veidnes, lieto ledusskapju korpusu,
āutomobi|u detaļu, ierīču un apa-
rātu korpusu, sanitārtehnisko

iekārtu, sadzīves izstrādājumu un

taras izgatavošanai. No plēvēm
veido pārtikas produktu un medi-
kamentu iesaiņojumu v. tml.

8.7. KALANDRĒŠANA

Kalandrēšana ir plastiskas poli-
mēra masas apstrāde īpašās iekār-

tās — kalandros. Kalandra galvenie darba orgāni ir apsildāmi (arī

dzesējami) rotējoši veltņi, kuru asis paralēlas. So veltņu spraugā
notiek materiāla saspiešana, kā arī bīdes deformācija. Atšķirībā no

valču veltņiem (sk. 8.1. paragrāfu) kalandru veltņi rotē ar vienādu

ātrumu, bet materiāls iziet cauri veltņu spraugai tikai vienu reizi.

Kalandrēšanu izmanto dažādos nolūkos. Visvairāk to lieto nepār-

trauktai polimēru materiālu plēvju (lokšņu) veidošanai no gumijas
masas un termoplastiskajiem polimēriem (8.12. att.). Kalandriem

nepārtraukti pievada uzsildītu, plastisku masu no maisītājiem (ro-
toru maisītājiem, valčiem) vai ekstrūderiem ar spraugas tipa veido-

jošo kanālu.

Kalandrus plaši lieto lokšņu vai plēvju veida materiālu dublē-

šanai, auduma, papīra un citu materiālu pārklāšanai ar polimēra
slāni v. c.

Esam īsumā iepazinušies ar pašām svarīgākajām, praksē vispla-
šāk izmantojamām plastmasu pārstrādes metodēm. Reizē ar polimēru
materiālu strauju attīstību tikpat dinamiski attīstās ari metodes to

pārvēršanai dažāda veida izstrādājumos. Tiek ieviesti augstražīgi un

efektīvi pārstrādes paņēmieni ar augstu visu operāciju automatizā-

cijas un mehanizācijas pakāpi.
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9. NODAĻA

LIELMOLEKULĀROSAVIENOJUMU RADIĀCIJAS

ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJAS PAMATPROCESI

9.1. IEVADS

Atomenerģijas izmantošanas iespējas atklāšana un šīs enerģijas
ieguves realizēšana tehnikā noteica vairāku jaunu zinātnes nozaru

attīstību.

Viena no šīm nozarēm ir radiācijas kitniia, kuras pirmais uzde-

vums bija izpētīt dažādu kodoltehnikā lietojamo materiālu un vielu

izturību pret jonizējošā starojuma iedarbību. Pie šīm vielām pieskai-
tāmi arī lielmolekulārie savienojumi, kurus visbiežāk izmantoja poli-
mēru materiālu veidā.

Izpētot vielu ķīmiskās pārvērtības jonizējošā starojuma ietekmē,

tika atklāti jauni ķīmiskie procesi, kas vēlāk kļuva noderīgi ķīmijas

tehnoloģijā. Siem procesiem nepieciešamos jonizējošā starojuma avo-

tus radīja kodoltehnikā pati radioaktīvo izotopu, atomreaktoru un

lādētu daļiņu paātrinātāju veidā. Vairākos gadījumos ražošanā par

starojuma avotu izmantoti arī atomrūpniecības atkritumprodukti,

piemēram, radioaktīvās kodoldegvielas paliekas, kas sakrājas reak-

toru urāna stieņos — tā sauktajos siltumizdalītājos elementos. Se-

višķa vērība pēdējos gados tiek veltīta atomenerģijas kompleksai
izmantošanai — vienlaicīgai elektroenerģijas ražošanai un radiā-

cijas ķīmisko procesu realizēšanai. Sādi procesi ir ekonomiski izde-

vīgi, tāpēc tiek projektēti un celti radiācijas ķīmiskie kodolreaktori.

Radiācijas ķīmijas procesiem ir daudz specifisku iezīmju, tāpēc
konkrētos gadījumos tiem ir zināmas priekšrocības salīdzinājumā
ar klasiskajiem ķīmiskajiem procesiem.

So procesu specifika ir saistīta pirmām kārtām ar iniciēšanas

reakciju stadiju īpatnībām, respektīvi, ar primāro ķīmiski aktīvo stā-

vokli, kuru iegūst viela, ja uz to iedarbojas ar lielo enerģiju sta-

rojumu.

Jonizējošā starojuma enerģija parasti simtiem tūkstošiem reižu

pārsniedz ķīmisko saišu enerģiju. Tomēr apstarojamās vielas mole-

kulas, absorbējot šo enerģiju, pilnīgi nesabrūk; notiek absorbētās

enerģijas pārdale un enerģija koncentrējas uz noteiktām ķīmiska-

jām saitēm vai arī izkliedējas siltuma veidā.

Izmantojot jonizējošo starojumu lādētu daļiņu plūsmas veidā

(elektroni, protoni, a daļiņas, kodoldalīšanās šķembas v. c), apsta-

rojamās vielas molekulu ierosināšana un jonizācija notiek tiešo
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sadursmju veidā. Turpretī, apstarojot vielu ar neitrālām daļiņām vai

fotoniem (ātrie neitroni, gamma un rentgena starojums), vispirms
rodas galvenokārt lādētās daļiņas, kuras tad savukārt izraisa mole-

kulu jonizāciju un ierosināšanu. Raksturīgi, ka jonizējošās daļiņas
savā ceļā zaudē enerģiju diskrētām porcijām. Tādējādi vielā pēc
enerģijas absorbcijas var rasties dažāds primāro daļiņu mikrosada-

lījums. Līdz ar to absorbētā enerģija pati par sevi neraksturo sta-

rojuma mijiedarbību ar vielu viennozīmīgi. Tādēļ, aplūkojot radiā-

cijas ķīmiskos procesus, ir jāzina atsevišķu jonizējošā starojuma
veidu iedarbības specifika.

Šajā pirmajā radiācijas procesa stadijā, kuru sauksim par fizi-
kālo stadiju, tātad notiek primārā starojuma absorbētās enerģijas
pārdale starp lielu skaitu sekundāro lādēto daļiņu, kas mijiedarbo-

jas ar atomu elektroniem un izraisa vielas molekulu ierosināšanu un

jonizāciju.
Pēc tam noris otrā stadija — fizikāli ķīmiskā stadija. Jonizējošā

starojuma iedarbības rezultātā radušies lādētie joni un molekulas

nelādētās daļas jeb šķembas (atomi, radikāļi) ir ķīmiski ļoti aktīvi

un ar lielu ātrumu reaģē gan savā starpā, gan ar citām molekulām,

jo nav nepieciešams pārvarēt enerģētisko barjeru vai arī šī barjera
nav liela. So sekundāro reakciju rezultātā rodas jauni aktīvie centri

(brīvie radikāļi, sekundārie joni) un sistēmā iestājas siltuma līdz-

svars. Radušos daļiņu ķīmiskā aktivitāte ir tik liela, ka radiācijas
ķīmisko procesu bieži vien iespējams veikt zemā temperatūrā (pat

šķidra hēlija temperatūrā).

Nākamajā — ķīmiskajā stadijā, piedaloties brīvajiem radikāļiem
un joniem, noris reakcijas, kas izraisa jaunu molekulu veidošanos

(radiācijas ķīmiskā sintēze). Raksturīgi, ka šajā gadījumā var iz-

veidoties tāds stacionārs stāvoklis, kurš atšķiras no termodinamiskā

līdzsvara un kurā iespējams iegūt ievērojami lielāku reakcijas pro-

duktu koncentrāciju tādā temperatūrā, kurā parastais ķīmiskais
līdzsvars nobīdīts uz sākotnējo izejvielu pusi. Tādēļ bieži radiācijas

ķīmiskajā sintēzē iegūtās vielas var atšķirties gan pēc struktūras,

gan pēc fizikāli mehāniskajām īpašībām salīdzinājumā ar šīm pa-

šām vielām, kuras sintezētas tradicionālajā termoķīmiskajā vai citā

procesā. Parasti šādi sintezēto lielmolekulāro vielu īpašības ir labā-

kas, to struktūra viendabīgāka.
Pie reakcijām, kuras noris ķīmiskajā stadijā, pieskaitāmas brīvo

radikāļu un jonu reakcijas, kuru rezultātā mainās lielmolekulāro

vielu molekulārā struktūra; tas savukārt rada makroskopisko īpa-
šību (stiprības, kā arī elektrisko, optisko un citu īpašību) izmaiņas.
Šajos procesos liela nozīme ir jonizējošā starojuma (it sevišķi v sta-

rojuma) caurspiešanās spējai. Tā rada iespēju radiācijas procesā
modificēt daudzus polimēru materiālus (ar pietiekami lielu masu,

biezām sienām), tādējādi uzlabojot to ekspluatācijas īpašības un

iegūstot materiālus, kuriem ir liela nozīme praktiskajā izmantošanā.

īsumā raksturosim galvenās radiācijas ķīmisko procesu priekš-

rocības, kas ir nozīmīgas radiācijas ķīmijas tehnoloģijā:
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1) starojuma lielās caurspiešanās spējas dēļ, kā arī izvēloties

piemēroto starojuma veidu, iespējams iegūt noteiktu iniciēšanas cen-

tru vēlamo sadalījumu visā reaģējošo vielu tilpumā;
2) liela iniciēšanas efektivitāte, turklāt tās ātrums vai nu maz

atkarīgs no vides temperatūras, vai vispār nav atkarīgs no tās.

Tāpēc procesu iespējams veikt zemā temperatūrā un attiecīgās apa-
ratūras izgatavošanai nav nepieciešami korozijas izturīgi mate-

riāli;
3) iespējams relatīvi viegli regulēt iniciēšanas procesu, mainot

starojuma intensitāti;
4) procesu iespējams veikt daudz zemākā spiedienā un tempera-

tūrā salīdzinājumā ar ķīmisko iniciēšanu;

5) procesu iespējams realizēt bez ķīmisko iniciatoru vai katali-

zatoru klātienes; tas, no vienas puses, rada iespēju iegūt augstas
tīrības produktu, bet, no otras puses, samazinās procesa sprādzien-
bīstamība un ugunsgrēka iespējas;

6) samazinās apkārtējās vides piesārņojums, jo procesus var

organizēt tā, lai nebūtu blakusproduktu un neizdalītos kaitīgu vielu

atliekas;

7) vairākos gadījumos iespējams pāriet no daudzstadiju sintē-

zes procesa uz vienas stadijas sintēzi;

8) iespējams ķīmiski savienot šķietami nesavienojamas vielas,
kas atrodas kondensētā fāzē, un tādējādi iegūt izturīgus vairāk-

slāņu vai kompozīcijas materiālus.

Apskatīsim tikai praktisku nozīmi ieguvušo lielmolekulāro savie-

nojumu radiācijas ķīmiskos procesus.

Radiācijas ķīmiskos procesus, kurus jau izmanto rūpniecībā, var

iedalīt divās grupās.
1. Monomēru radiācijas polimerizācija un kopolimerizācija hete-

rogēnās sistēmās — koksnē, betonā un uz virsmas (laku pārklājumu
cietināšana v. c).

2. Polimēru radiācijas sašūšanās, pie kuras pieskaita arī elasto-

mēru vulkanizāciju.
Tā kā polimēru radiācijas ķīmijas tehnoloģija ir cieši saistīta ne

vien ar pašu procesu norisi, kad nepieciešamas zināšanas par attie-

cīgo reakciju kinētiku, iegūto materiālu ķīmisko uzbūvi un īpašībām,
bet arī ar izmantojamiem radiācijas apstrādes paņēmieniem, tad

liela nozīme ir attiecīgām priekšzināšanām par jonizējošā starojuma
veidiem, dozimetriju un praktiski izmantojamām rūpnieciskajam

iekārtām, kurās veic šos procesus. Minēto jautājumu apskatam vel-

tīta šī nodaļa.

9.1.1. Jonizējošā starojuma veidi

Radiācijas ķīmijā izmanto lielo enerģiju starojumus. Pie tiem pie-
skaita elektromagnētisko starojumu, kam ir mazs viļņa garums

(rentgenstarojums un gamma starojums), un korpuskulāro staro-

jumu (ātrie elektroni, a daļiņas, protoni, deitroni, neitroni, mežoni,
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kodoldalīšanās reakciju produkti, daudzvērtīgie joni v. c). Sie sta-

rojuma veidi ierosina vielas atomus un molekulas vai arī rada joni-
zāciju. Jonizācija daudzos gadījumos ir noteicošais process; no tās

atvasināts visu lielo enerģiju starojumu kopējais nosaukums — jo-
nizējošais starojums.

9.1. attēlā sagrupēti galvenie jonizējošā starojuma veidi, kuriem

ciešs sakars ar radiācijas ķīmiju. Rūpniecībā gan izmanto tikai da-

žus no tiem (rentgenstarojumu un у starojumu, ātros neitronus,

P starojumu, paātrinātos elektronus un kodoldalīšanās reakciju pro-

duktus) .

9.1. att. Galvenie radiācijas ķīmijā izmantojamie jonizējošā starojuma veidi.

īsuma aplūkosim polimēru radiācijas ķīmija lietojamo galveno
jonizējošo starojumu fizikālo dabu.

Izejot cauri vielai, elektromagnētiskais un korpuskulārais staro-

jums stipri jonizē molekulas. Tā rezultātā starojuma vidē rodas liels

skaits elektronu (tā sauktie б elektroni), turklāt šiem elektroniem

ir pietiekami liela enerģija, lai tie varētu savukārt tālāk ierosināt

vai jonizēt molekulas. Tādēļ šiem sekundārajiem elektroniem ir liela

nozīme radiācijas ķīmiskajos procesos.

P starojums un paātrinātie elektroni iedarbojas uz vielu tieši.

V starojums, у starojuma enerģija ir atkarīga no radioaktīvā ele-

menta dabas.

9.1. tabulā raksturota dažu praktiski lietojamo у
aktīvo elementu

enerģija, kas izteikta elektronvoltos*.

* So mērvienību lieto kā elektromagnētiskā, tā korpuskulārā starojuma enerģijas

raksturošanai. Elektronvolts (cV) ir enerģija, ko iegūst elektrons elektriskajā

laukā, izejot caur potenciālu starpību, kas vienāda ar 1 V.

1 e\'= 1,602- 10-19 J, 1 McV =106 eV.
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9.1. tabula

Dažu elementu у starojuma enerģija

Izejot cauri vielai, у starojuma intensitāte samazinās saskaņa ar

eksponenciālo likumu:

/=/
oе-и* (9.1.)

kur 7o — starojuma sākuma intensitāte;

ļi
— lineārais absorbcijas koeficients;

x — vielas absorbcijas slāņa biezums.

9.2. tabulā sniegti daži piemēri, no kuriem redzams, kāds ir ap-

tuvenais materiāla biezums, kas nepieciešams, lai absorbētu 95%
no elektromagnētiskā starojuma enerģijas.

9.2. tabula

Elektromagnētiska starojuma absorbcija (95%)
dažādos materiālos

V kvantu enerģija galvenokārt tiek zaudēta tāpēc, ka tiek izsisti

elektroni no atomu iekšējās К čaulas. Var notikt pat pilnīga kvanta

absorbcija (fotoefekts):

A+hv-+A++e (9.2.)

Fotoefekta gadījumā visa fotona enerģija tiek nodota elektronam.

Elektrons no atoma tiek izsviests ar kinētisko enerģiju E, kas izsa-

kāma šādi:

£=Ь-Ф (9.3.)

kur h\ — fotona enerģija;
Ф — elektrona saites enerģija.

Radioaktīvais
izotops

Masas
skaitlis

P-ussabrukšanas

periods
7 starojuma vidējā

enerģija (MeV)

Со
Cs

Na

In

60

137

24

116

5,3 gadi

. 30 gadi
14,9 h

54,2 min

1,25
0,66

2,0

2,6

uvens ma':eriā liezums

Starojuma
avots Enerģija

gaiss i polietilēns betons dzelzs

:o60

:s 137

lentgenstaru

ģenerators

1,25 MeV

0,66 MeV

50keV

500keV

38 m

29 m

11 m

26 m

39 cm

30 cm

10 cm

28 cm

20 cm

15 cm

8 cm

5 cm
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Komptona efekta gadījuma v kvants, izsitot elektronu no atoma,
maina savu virzienu un tā enerģija samazinās

A +hv-+k++e +hv' (9.4.)

Atdeves elektronu enerģija tad ir vienāda ar primārā un izklie-

dētā fotona enerģijas starpību:

E=hv-hvn (9.5.)

Ja у kvantu enerģija 0,1
...

1 McV, pārsvarā novērojams Kom-

ptona efekts, ja enerģija mazāka, —
fotoefekts.

Ja у kvantu enerģija ir lielāka par 1 McV, iespējams trešais

efekts
—

elektronu un pozitronu pāru rašanās. Sajā procesā, kam

nav analoga klasiskajā fizikā, fotons izzūd un rodas elektrons un

pozitrons. Absorbētā fotona pilnā enerģija izsakāma kā elektrona

un pozitrona miera masas enerģētisko ekvivalentu un šo daļiņu ki-

nētiskās enerģijas summa:

Jiv=E
e+E

p+ 2m0c
2 (9.6.)

kur E
e

— elektrona miera masas enerģētiskais ekvivalents;
E

p
— pozitrona miera masas enerģētiskais ekvivalents;

m 0 —
miera masa;

с — gaismas ātrums.

Pozitronam tālāk zaudējot savu kinētisko enerģiju, notiek tā un

elektrona anihilācija, kuras rezultātā pretējos virzienos tiek izsviesti

divi у kvanti ar enerģiju 0,51 MeV. To iedarbība reducējas uz

iepriekš aplūkoto fotoefektu un Komptona izkliedes efektu.

P starojums un paātrinātie elektroni. Radiācijas ķīmijā apskata

P starojumu kā ātro elektronu c plūsmu, kuri rodas kodolu sabruk-

šanā, neitroniem pārvēršoties par protoniem. Atsevišķu mākslīgo

izotopu sabrukšanā var notikt arī protona pārvēršanās neitronā, ku-

ras rezultātā rodas pozitroni ar masu, kas vienāda ar elektrona masu.

Pozitrona dzīves ilgums ir ļoti mazs, jo notiek pozitrona un elek-

trona anihilācija un veidojas у kvanti. Tie tad arī šajā gadījumā no-

saka, kāds raksturs ir pozitronu iedarbībai ar vielu.

p starojuma enerģija var mainīties no dažiem simtiem elektron-

voltu līdz vairākiem desmitiem megaelektronvoltu. p starojuma

spektrs vairumam izotopu ir nepārtraukts, un to raksturo enerģijas
maksimālais lielums, kuru nosaka, izmērot p daļiņu absorbciju vai

noskrējiena ceļu vielā, p starojuma intensitāte ir atkarīga no radio-
aktīvā izotopa dzīves ilguma un var sasniegt ievērojamu lielumu, ja
elementa pussabrukšanas periods Tļ/2 ir mazs. Radiācijas ķīmijas

tehnoloģijā visvairāk lietotais p starojuma avots ir Sr90 (7"i/2=

=30 gadi, £max=0,6 McV).

Atšķirībā no p starojuma, kas rodas radioaktīvo elementu atomu

sabrukšanas procesos, paātrinātos elektronus c iegūst izstarotājos
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(lineāros paātrinātājos, rezonanses transformatoros v. c.). Sī staro-

juma veida ievērojama priekšrocība ir tā, ka iegūst elektronus ar

diskrētu un regulējamu enerģiju (parasti diapazonā 0,1
...

10 McV),
tas atvieglo starojuma dozas noteikšanu un iespējams izvēlēties

nepieciešamo enerģiju atkarībā no apstrādei pakļautā materiāla

veida, biezuma utt.

P daļiņu un paātrināto elektronu mijiedarbībā ar molekulām tās

tiek jonizētas un ierosinātas, pie tam elektroni zaudē noteiktu ener-

ģijas daudzumu. Procesi, kuros elektroni zaudē savu enerģiju, ir

vairāki. Viens no galvenajiem procesiem ir pienākošo elektronu un

atomu orbitāļu elektronu mijiedarbība, ko raksturo elastīgās un ne-

elastīgās sadursmes. Elastīgajās sadursmēs atomu kodolu elektro-

statiskā lauka (Kulona lauka) ietekmē notiek elektronu izkliede bez

kinētiskās enerģijas pārvēršanās cita veida enerģijā. Elastīgās sa-

dursmes notiek, ja uz vielu iedarbojošos elektronu enerģija nav liela

un vielai ir liela atommasa. Pārējos gadījumos elektrons tiek brem-

zēts neelastīgajās sadursmēs; tas tad arī ir viens no galvenajiem
faktoriem, kas ietekmē ierosināto un jonizēto atomu un molekulu

veidošanās procesu. Liela nozīme ir bremzēšanas starojumam, kas

rodas, ja elektroni ar visai lielu enerģiju (0,5... 10 McV) nokļūst
tuvu atoma kodolam, kur tie tiek bremzēti; enerģijas pārpalikums
tiek izstarots elektromagnētisko viļņu veidā. Elektroniem ar ener-

ģiju, kas mazāka par 100 keV, bremzēšanas starojums ir niecīgs.
Bremzēšanas starojums, ejot cauri vielai, pakļaujas tiem pašiem

absorbcijas likumiem, kuriem pakļauts у starojums. Lai gan brem-

zēšanas starojumu var iegūt ar speciāliem lieljaudas elektronu pa-

ātrinātājiem, praktiski polimēru radiācijas ķīmijas nolūkiem tos ne-

izmanto. Taču ar šo starojumu ir jārēķinās, jo pat parastos vidējas

jaudas un enerģijas elektronu paātrinātājos elektronu bremzēšanās

dēļ rodas intensīvs elektromagnētiskais starojums. Tāpēc jārada

īpašas aizsardzības sistēmas, piemēram, paātrinātājs jāievieto biezā

tērauda vai svina apvalkā vai ari jāiemontē telpā, kuras betona sie-

nas ir pietiekami biezas.

Var minēt dažus praktiskus piemērus, kas parāda P starojuma

vai paātrināto elektronu veiktā ceļa garumu dažādās vidēs un ma-

teriālos (9.3. tab.).

9.3. tabula

Atro elektronu enerģija un to veiktais ceļš

Veiktais ce]š (cm)

Enerģija
(MeV)

gaisā
ūdeni, polimēros

(0-1 g/cm
3)

svinā

(0=11 g/cm3)

0,05
0,5

5

4,4
100

2-103

0,5- 10-2

0,19

2,6

9- 10-"

3,7 •Ю-2

0,3
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9.1.2. Jonizējošā starojuma dozimetrija

Radiācijas ķīmijas tehnoloģijā dozimetriskajiem mērījumiem ir liela

nozīme, jo starojuma doza nosaka sintēzes produkta iznākumu, kā

arī ietekmē polimēru radiācijas modificēšanas efektivitāti. TādēJ ir

svarīgi, pirmkārt, izmērīt starojuma dozas lauku dažādos starojuma
avotu starotājos, lai varētu iegūt priekšstatu par šī lauka sadalī-

jumu, ievērojot apstarojamā materiāla fizikālo stāvokli (gāze, šķid-
rums, cieta viela), un piepildījuma pakāpi (tā ir svarīga sarežģīta
profila detaļu apstarošanā), otrkārt, noteikt absorbēto starojuma
dozu pašos materiālos un tādējādi kontrolēt tur notiekošos radiāci-

jas ķīmiskos procesus. Protams, apstarošanas procesā iegūto vielu

īpašības var kontrolēt, izdarot fizikāli ķīmiskās analīzes un fizikāli

mehāniskās pārbaudes, piemēram, pēc noteikta apstarošanas laika.

Sīs metodes parasti lieto dažādos zinātniskajos pētījumos, lai iz-

strādātu rūpniecībā noderīgu tehnoloģiju. Tāpēc pilnvērtīga radiā-

cijas ķīmiskā procesa realizēšanai ir nepieciešams izmērīt gan staro-

juma intensitāti, ko spēj dot attiecīgais starojuma avots (to parasti
mēra gaisā), gan enerģijas daudzumu, ko absorbē viela, un noteikt

šai vielā notiekošās ķīmiskās pārmaiņas.
Lai raksturotu starojuma avota radīto dozas lauku, lieto jē-

dzienu ekspozīcijas doza (A*.sp). Ekspozīcijas doza izsaka starojuma

enerģiju, kas pārvērsta par atmosfēras gaisa masas vienībā atrodo-

šos daļiņu kinētisko enerģiju, respektīvi, saistīta ar jonizācijas
efektu. So dozu parasti nosaka gaisā un lieto tikai rentgenstarojuma
un у starojuma intensitātes noteikšanai. Ekspozīcijas dozas mērvie-

nība ir kulons uz kilogramu (C/kg). Agrāk praksē lietoja ārpus-

sistēmas mērvienību — rentgens (R). Ekspozīcijas doza ir 1 R liela,

ja 1 cm
3

gaisa (O°C temperatūrā un atmosfēras spiedienā 0,1 MPa)
rodas joni, kuriem ir dažādas zīmes elektriskie lādiņi, un to summa

ir 3,33-10-10 C. Tā kā elektrona lādiņš ir 1,60- 1С»- 19
C, tad rodas

2,08-109
jonu pāri. Ekspozīcijas dozas mērvienības saista sakarība

1 C/kg =3,87-103 R

Lai noteiktu jonizējošā starojuma kvantitatīvo iedarbību uz vielu,
izmanto jēdzienu absorbētā doza (-DaD s). Absorbētā doza raksturo

enerģijas daudzumu, ko starojums nodevis vielas masas vienībai,

un to lieto kā elektromagnētiskā, tā korpuskulārā starojuma radiā-

cijas iedarbības novērtēšanai. Absorbētās dozas mērvienība ir grejs
(Gy). Praksē lietoja arī ārpussistēmas mērvienību rads (rad).

1 Gy=loo rad =6,24- 1015 eV/g

Absorbētās dozas lielums ir atkarīgs no vielas sastāva un sta-

rojuma enerģētiskā spektra. Zinot ekspozīcijas dozu un enerģiju, kas

nepieciešama, lai radītu vienu jonu pāri, kā arī attiecīgās vielas

masas absorbcijas koeficientus, var aprēķināt absorbēto dozm Vie-

lām ar mazu blīvumu, piemēram, ūdenim un daudziem polimēriem,
šie lielumi pēc absolūtās vērtības maz atšķiras.
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Lai to vienkāršāk paradītu, var izmantot sakarības starp radiem

un rentgeniem:

1 R =0,87 rad (gaisā) =0,96 rad (ūdenī) =

=0,97 ... 0,98 rad (polimēros)

Sīs sakarības aprēķinātas šādi. Eksperimentāli noteiktā minimālā

enerģija, kas nepieciešama, lai rentgenstarojums vai у starojums
gaisā radītu vienu jonu pāri, ir vienāda ar 33,7 eV. Tātad enerģija,
ko nodod 1 R liels fotonu starojums 1 cm

3 gaisa, ir 2,08-109-33,7 eV.

Ja 1 cm
3 gaisa masa ir 0,001293 g, tad absorbētā doza ir

2 08 1 33 7

' =5,42-1013 eV/g jeb 0,87 rad. Lai noteiktu 1 R ra-

dīto absorbēto dozu ūdenī, jāzina kā gaisa, tā ūdens starojuma ma-

sas absorbcijas koeficients. ŠI attiecība ir proporcionāla elektronu
skaita attiecībai, kurus satur attiecīgi 1 g gaisa un ūdens.

Ūdens satur 3,343-10
23

elektronu/g, gaiss — 3,007-1023 elek-

tronu/g. Tādējādi var parādīt, ka absorbētā doza ūdenī šajā gadī-
-0 87 - 3 343-1023

juma ir '3007 ļQ23
=0,93 rad. Līdzīgi var aprēķināt 1 R radīto

absorbēto dozu polimēros un citos materiālos.

Absorbētās dozas jauda izsaka absorbēto dozu laika vienībā un

tādējādiraksturo starojuma intensitāti:

Pab3 (9.7.)

kur Pabs — absorbētās dozas jauda; Dabs — absorbētā doza un t —

laiks. Absorbētās dozas jaudu parasti izsaka grejos uz sekundi

(Gy/s) vai megagrejos uz stundu (MGy/h). Jāatzīmē, ka daudzos

polimēru radiācijas ķīmijas procesos absorbētās dozas jaudai ir bū-

tiska nozīme, piemēram, radiācijas polimerizācijā tā gan ietekmē

procesa ātrumu, gan nosaka iegūtā polimēra molekulmasu.

Radiācijas ķīmisko reakciju raksturs un to kinētika daudzējādā
ziņā ir atkarīga no starojuma rezultātā izdalījušās enerģijas inten-

sitātes apstarojamās vielas tilpuma vienībā. So intensitāti savukārt

nosaka apstarojamās vides bremzēšanas spēja, t. i., enerģijas zu-

E
dums bremzēšanas ceļa garuma vienība — • Radiācijas ķīmija

šo lielumu sauc par lineārās enerģijas pārnesi (LEP) un tās mērvie-

nība ir eV/nm vai keV/pm. LEP lielums ir atkarīgs no starojuma
dabas. Tā, piemēram, gaisā Со60

у starojumam tas ir 0,2 eV/nm,

a daļiņām — 100... 120 eV/nm. Elektroniem ar enerģiju 10 keV

LEP =2,5 eV/nm, bet protoniem ar to pašu enerģiju — 4,7 eV/nm.

Ir pazīstamas daudzas dozimetrijas metodes un sistēmas, kuras lieto

radiācijas ķīmijas pētījumos. Tehnoloģiskiem nolūkiem praktiski iz-

manto tikai nedaudzas no tām.

Absolūtajā jeb tiešajā dozimetrijā jonizējošā starojuma dozu

mēra tieši grejos (Gy) vai kulonos uz kilogramu (C/kg). Pie
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absolūtas dozimetrijas metodēm pieder kalorimetrija un dozas mērī-

šana ar jonizācijas kamerām.

Netiešajā dozimetrijā izmanto tādas metodes kā ķimisko dozi-

metriju, kas ietver dzelzs(ll) sulfāta metodi, fotogrāfiskās emulsijas
metodi, gāzu dozimetriju, stikla dozimetriju, gela frakcijas noteik-

šanu polimēros un dozimetriju, izmantojot polimēru plēves. Pie ne-

tiešās dozimetrijas pieskaitāmas arī tādas fizikālās dozimetrijas

metodes, kuras pamatojas uz radiācijas efektiem cietā vielā. Tā, pie-
mēram, dozimetrijai lieto pusvadītāju detektorus un vielas, kurās

apstarošanas laikā rodas termoluminiscence. Sistēmas, kurās iz-

manto netiešo dozimetriju, noteikti tiek graduētas pēc absolūtās do-

zimetrijas mērījumu parametriem.
Vēl jāpiemin tā sauktā monitordozimetrijā, kurai ir liela nozīme

tieši tehnoloģisko radiācijas ķīmijas procesu kontrolē. Sajā gadī-

jumā vai nu pati apstarojamā viela noder par dozimetru (piemē-

ram, polietilēna materiālu apstarošanā tajos var noteikt gela frak-

ciju, ar spektroskopijas metodēm kontrolēt transvinilidēna dubult-

saišu skaitu), vai arī tehnoloģiskajā līnijā paralēli pamatprocesam
nepārtraukti vai periodiski izdara dozimetriskus mērījumus ar kādu

no netiešajām metodēm. Turklāt dozimetra sistēmai, ar kuru nosaka

lineārās enerģijas pārnesi (LEP) vai radiācijas ķīmisko iznākumu

G*, jāatbilst kontrolējamam materiālam. Piemēram, apstarojot poli-
etilēna izstrādājumus konveijera režīmā ar elektronu paātrinātāju
vai arī šim nolūkam izmantojot izotopu starojuma avotus, kad ap-

starošanu veic konteineros, atsevišķām partijām pievieno citu poli-
mēru dozimetrijas sistēmas. Sim nolūkam lieto, piemēram, neplas-
tificēta polivinilhlorīda plēves paraugus, kas starojuma rezultātā

maina optisko blīvumu, kā arī citus dozimetrijai noderīgus poli-
mērus.

Kalorimetriskā dozimetrijas metode. Kalorimetrisko metodi gal-
venokārt lieto, lai graduētu dažādas ķīmiskās dozimetrijas metodes,
noteiktu absorbēto dozu biezos (piemēram, polimēru) materiālos,
kā arī lai salīdzinātu ar jonizācijas kameru iegūto mērījumu rezul-

tātus. Kalorimetrijas princips pamatojas uz starojuma zonā novie-

totā parauga temperatūras paaugstināšanās efektu. Temperatūras
paaugstināšanās ir tieši proporcionāla starojuma intensitātei, ja
ievēro divus nosacījumus, — vielas materiālam jābūt ar pietiekamu
siltumvadītspēju un visai absorbētajai enerģijai praktiski jāpārvēr-
šas siltumā (nedrīkst notikt neviena radiācijas ķīmiskā reakcija).

Tādiem nosacījumiem atbilst grafīts un gandrīz visi metāli. Ab-

sorbējamās vielas parauga jeb tā sauktā kalorimetriskā ķermeņa
izmēriem ir jābūt tādiem, lai visa starojuma enerģija tiktu absorbēta.
Ar kalorimetrijas metodi var noteikt gan starojuma ekspozīcijas
dozu, gan absorbēto dozu.

* Radiācijas ķīmiskais iznākums G ir jonizējošā starojuma mijiedarbībā ar vielu

rodošos vai sabrūkošo molekulu (arī atomu, jonu, brīvo radikālu un citu daļiņu)
skaits, kas attiecināts uz 100 cV absorbētās enerģijas.
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Ja jānosaka absorbētā doza dotā materiāla jebkurā dzijumā, tad

parasti lieto mikrokalorimetriju, kas konstruktīvi ir diezgan sarež-

ģīta, jo absorbējošam blokam jeb kalorimetriskajam ķermenim jā-
būt ļoti mazam, lai starojums netiktu pavājināts.

Absorbējošo bloku, kas parasti izgatavots no grafīta vai alumī-

nija, ievieto adiabātiskā vai izometriskā apvalkā un starptelpu va-

kuumē vai aizpilda ar porainu polimēru, kas izolē siltumu. Adiabā-

tiskos apstākļus rada, piemēram, ar īpašu ierīci, apvalka tempera-
tūru T

aP y saglabājot vienādu ar absorbējošā bloka temperatūru

Ты; mēra bloka temperatūras maiņas ātrumu laika vienībā ■

Konstantu uztur tikai apvalka temperatūru. Mēģinājums beidzas,
kad 7"ы vairs nemainās. 9.2. attēlā parādīta kalorimetra principiālā
shēma.

Absolūtās absorbētās dozas noteikšanai izmanto siltuma bilances

principu:

AQ =C
mmAT (9.8.)

kur Д6 — siltuma daudzums (kJ);
C

m — kalorimetriskā ķermeņa īpatnējā siltumietilpība

(kJ/(kg-°C));
m — kalorimetriskā ķermeņa masa (kg);
AT — kalorimetra temperatūras paaugstinājums (°C).

Sajā gadījumā, lai noteiktu absorbēto

dozu, izmanto sakarību

1 J/kg=l Gy

Jonizācijas kamera. Starojuma dozas

noteikšana, izmantojot jonizācijas ka-

meru, pamatojas uz kondensatora izlādes

principu. Būtībā jonizācijas kamera ir

kondensators, kuru pirms lietošanas uz-

lādē līdz noteiktam standartspriegumam.

Tehnoloģijā lieljaudas starojuma avotu

dozimetrijai visplašāk lieto nelielas joni-
zācijas kameras, tā sauktās uzpirksteņka-
meras. Izmantojot tās, iespējams ātri no-

teikt у starojuma dozas jaudu un veikt

mērījumus nepārtrauktā režīmā. Uzpirk-

steņkamerai ir neliels tilpums (1 ... 5cm3).
Tās sieniņa noder par vienu elektrodu, ot-

rais elektrods jeb lādiņu savācējelektrods
ievietots kameras iekšpusē (9.3. att.).

Jonizējošā starojuma ietekmē daļa
elektriskā lādiņa fzlādējas. Ekspozīcijas
dozas mērījumiem kamera ir ekvivalenta

ar gaisu, respektīvi, piepildīta ar gaisu.

9.2. att. Jonizējošā staro-

juma ekspozīcijas dozas

un absorbētās dozas mē-

rīšanai lietotokalorimetru

principiālās shēmas:

а — izotermiskais režīms;
b — adiabātiskais režīms;

/ — kolimators; 2 — absor-

bētājs; 3 — termostats; 4—

kalorimetriskais ķermenis;
5 — sildītāji; 6 — termopāri.
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9.3. att. Jonizācijas

uzpirksteņkamera:
1 — organiskais stikls;
2 — kamera; 3 — savā-

cējelektrods; 4 — para-
fīns.

Absorbētās dozas mērījumiem kameras sie-

niņai un pildījumiem jābūt ekvivalen-
tiem ar mērāmo vidi. Šādu kameru lieto arī,
lai noteiktu elektronu bremzēšanas sta-

rojumu, piemēram, paātrinātāju tehnikā. Kā
parādīts 9.3. attēlā, kameru šajā nolūkā ap-
tver absorbētājs, kas izgatavots no organiskā
stikla.

Ekspozīcijas dozas jaudu (intensitāti) no-

saka pēc formulas

,«k1t=7 ,
74,0,2 Ж

«,,,

kur Peksp — ekspozīcijas dozas jauda
(A/kg);

/
— satstrava kamera (A);

V
—

kameras tilpums (cm
3
);

T
— kameras darba temperatūra

(°C);
p — spiediens kamera (MPa).

Ķīmiskie dozimetri. Dzelzs(ll) sulfāta dozimetrijā. Pie klasiska-

jām netiešajām precīzās dozimetrijas metodēm pieder dzelzs(ll) sul-

fāta dozimetrijā, kuru 1927. gadā pirmo reizi aprakstījis Frike. Šī

dozimetrijā pamatojas uz dzelzs(ll) jona Fe2+ oksidēšanās reakciju.
Skābā vidē Fe2+ jonizējošā starojuma iedarbības rezultātā oksidējas
par dzelzs (III) jonu Fe 3+

,

kura koncentrāciju šķīdumā var noteikt ar

ķīmiskajām metodēm, piemēram, ar titrēšanu, spektrofotometriju v. c.

Dozimetrijai lieto dažādas receptes. Viena no tām ir šāda:

1) FeS04 -7H 20 — 0,42 g vai FeSCv (NH4 ) 2SO4-6H20 (Mora
sāls) — 0,562 gļj

2) NaCl — 0,06 g;

3) H 2S04 (blīvums 1,84) — 22 cm
3;

4) destilētais ūdens
— 1 /.

Šķīdumu fasē stikla, polietilēna, fluoroplasta, organiskā stikla vai

polistirola ampulās, kuru diametrs 5... 10 mm, bet tilpums —

0,5... 5 cm
3.

Dzelzs(ll) jonu Fe 2+ oksidēšanās ir atkarīga no brīvā skābekļa
koncentrācijas dozimetriskajā šķīdumā. Ja absorbētā doza ir

5-102 Gy, tad praktiski viss šķīdumā esošais skābeklis ir patērēts

radiācijas ķīmiskajā reakcijā un tās ātrums spēji mainās. Tādēļ šo

metodi nevar lietot lielu absorbēto dozu noteikšanai.

Tā kā dzelzs(ll) sulfāta dozimetrijas radiācijas ķīmiskais iznā-

kums (G=15,6 joni/100 cV) praktiski nav atkarīgs no starojuma
dozas jaudas (līdz pat 0,1 MGy/s), no starojuma enerģijas un tem-

peratūras, ja tā nepārsniedz 60 °C, tad šī metode ir noderīga gan

у starojuma, gan paātrināto elektronu dozimetrijai.
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Dzelzs (III) jonu Fe3+ koncentrāciju šķīdumā parasti nosaka ar

spektrofotometrijas metodi. Ekstinkcijas koeficients, ja viļņa garums
ir 30,5- 1G~8

cm un temperatūra 25°C, vienāds ar (2200±10)
//(mol-cm).

Temperatūras intervālā 25
...

30 °C, temperatūrai mainoties par
1 °C, ekstinkcijas koeficients mainās par 0,69%. Tādēļ spektrofoto-
metriskie mērījumi izdarāmi 25 °C temperatūrā vai arī mērījumos
jāievēro attiecīgas korekcijas.

Absorbēto starojuma dozas jaudu (ja viļņa garums 30,5-10-8 cm)
aprēķina pēc formulas

2,768-102(S-Sp)
abs_' [ 1+0,0065(25- T) ]lT

(9-10-)

kur Pabs — absorbētās dozas jauda (Gy/s);
S — apstarotā dozimetriskā šķīduma optiskais blīvums;
S0

— neapstarotā dozimetriskā šķīduma optiskais blīvums;
/

— mērāmā šķīduma slāņa biezums (cm);
7

— šķīduma temperatūra mērīšanas laikā (°C);
т — dozimetra apstarošanas laiks (s).

Sīs metodes kļūda nepārsniedz ±5%; to parasti lieto citu dozi-

metrisko sistēmu kalibrēšanai.

Dozimetrijā, izmantojot polimērus. Sādi dozimetri pieskaitāmi
pie ķīmisko dozimetru tipa, un tie sevišķi efektīvi gadījumos, kad
nav nepieciešama liela mērījumu precizitāte. Tāpēc tos tehnoloģis-
kajā dozimetrijā izmanto visbiežāk. Tādu dozimetru galvenā priekš-
rocība, kuros izmanto polimērus, ir to pieejamība, universālums, sta-

rojuma caurspiedība, iespēja kontrolēt absorbēto dozu plānos mate-

riālos, kā arī noteikt dozas sadalījumu dažādā materiāla dziļumā.
Starojuma iedarbības rezultātā polimēros notiek ķīmiskas reak-

cijas —
dubultsaišu rašanās, dehalogenizācija, molekulu sašūšanās,

polimerizācija, depolimerizācija, gāzu izdalīšanās un citi procesi,
kas plašāk apskatīti 9.3. paragrāfā. lespējams radīt arī tādus pro-

cesus, kuros notiek polimērā ievadīto krāsvielu un citu savienojumu
oksidēšanās vai reducēšanās. Visus šos efektus var reģistrēt, nosa-

kot, piemēram, konkrēta polimēra gaismas caurlaidību, stiprības ro-

bežspriegumu, kušanas siltumu, krāsu, brīvo radikāļu spektru, šķī-
dību, cietību, elastību, rentgenstarojuma difrakciju v. c. Polimēru

radiācijas ķīmijas tehnoloģijā plaši tiek lietotas tikai nedaudzas
metodes. Galvenās no tām ir šādas.

1. Polivinilhlorīds starojuma rezultātā maina savu krāsu, kļūst
dzeltens; ja starojuma dozas lielākas, tas kļūst sarkanbrūns. Krā-

sas maiņa ir tieši proporcionāla absorbētajai dozai intervālā

103. . . 105
Gy, ja šo maiņu raksturo pēc gaismas absorbcijas, kuras

viļņa garums ir 396 nm. Bieži vien krāsas intensitātes pastiprinā-
šanai polivinilhlorīdā ievada dažādus skābju-bāzu indikatorus (sta-
rojuma rezultātā izdalās HCI).

Lieto arī neplastificēta polivinilhlorīdā plēves, kuras starojuma
ietekmē maina savu optisko blīvumu (0,3 mm bieza PVH plēve,
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merama viļņa garums — 396 un 480 nm, dozas intervāls —

5
...

50 kGy).
2. Celofāns un lavsans, kam pievienotas krāsvielas —

visla-

bāk dimetoksidifenil-bīs-azo-fti\s-8-amino-l-naftol-5,7-disulfona zilais,
maina krāsu spektru, ko mēra, ja viļņa garums 650 nm; ir derīgs
absorbētās dozas mērīšanai intervālā 2 -10-3... 0,1 MGy. Ļoti bieži

izmanto arī plānas (0,15 mm biezas) caurspīdīgas plēves no celu-

lozes diacetāta vai triacetāta, kas maina optisko blīvumu diapazonā
280 ... 320 nm un ir derīgas 0,05 ... 0,5 MGy lielas dozas noteik-

šanai.

3. Lieto arī tehnisko polimetilmetakrilātu (organisko stiklu),

piemēram, 1 mm biezu lokšņu paraugus. Derīgais dozas diapazons
3

...
30 kGy. Optisko blīvumu nosaka, javiļņa garums 270 .. . 300 nm.

4. Augsta un zema blīvuma polietilēnā starojuma ietekmē radu-

šos transvinilidēna dubultsaišu skaits ir proporcionāls absorbētajai
dozai. So saišu skaitu var noteikt, izmantojot infrasarkano spektro-

metriju, ja viļņa garums ir 100 un 350 nm. Kalibrēšanas līknes

lineārajā apgabalā iespējams noteikt absorbēto dozu intervālā

0
...

0,5 MGy.
Visu minēto polimēru dozimetrisko metožu precizitāte sasniedz

±5.. . 10%.

Par kvantitatīvo atskaites sistēmu izmantojot optisko blīvumu,

polimēru dozimetrijā absorbēto dozu nosaka pēc šādas gradācijas
sakarības:

A>bs=/(p)

(ta=const, d=const, po =const, AZ=const)

kur p — plēves optiskais blīvums pēc apstarošanas;
Pa — plēves optiskais blīvums pirms apstarošanas;
d — plēves biezums;
At

— laika intervāls starp apstarošanas laiku un optiskā blī-

vuma mērīšanu.

Termoluminiscentie dozimetri. Polimēru radiācijas ķīmijā pēdējā
laikā lielu praktisku nozīmi ieguvuši termoluminiscentie dozimetri.
Lai gan tajos izmanto kristāliskas vielas, kuru blīvums un ekviva-

lentie starojuma absorbcijas parametri nav līdzīgi polimēru sistē-

mām, tomēr pēc attiecīgiem matemātiskiem aprēķiniem var noteikt

absorbēto dozu polimēros. Minēto dozimetru priekšrocība ir tā, ka

tos var lietot monitordozimetrijā un izmantot atkārtoti. Sajā no-

lūkā, dozimetru izkarsējot, tiek likvidēti radiācijas radītie efekti un

dozimetrs spēj saņemt jaunu radiācijas enerģijas devu, ko pēc tam

var atkal izmērīt. Termoluminiscentajā dozimetrijā izmanto staro-

juma enerģijas uzkrāšanu cietā kristāliskā vielā. Te ierosinātie vie-

las atomu elektroni pāriet citā, augstākā enerģētiskajā līmenī un

tiek lokalizēti kristāla defektīvajās vietās — elektronu slazdos, kur

to eksistences ilgums ir liels. Karsējot šiem uzkrātajiem elektroniem

pievada papildu kinētisko enerģiju, un tie atgriežas savos iepriekšē-
jos enerģētiskajos līmeņos, pie tam enerģijas pārpalikums tiek izsta-
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rots gaismas veidā. Gaismas starojuma intensitāte ir tieši propor-
cionāla starojuma rezultātā iegūto elektronu slazdu skaitam. Tādu

dozimetru izgatavo no litija fluorīda. Dozas noteikšanai polimērā
lieto plānas plēvītes, parasti diska veidā, kuras izgatavotas no litija
fluorīda, kas disperģēts matricā — politetrafluoretilēnā (fluoro-
plastā). Pēc apstarošanas dozimetru ievieto speciālā sildītājkamerā,
kurā, programmēti paaugstinot temperatūru no 20 līdz 300 °C, no-

tiek gaismas kvantu emisija. Termoluminiscentā starojuma inten-

sitātes mērīšanai lieto fotoelektriskos pavairotājus.
Izmantojot elektronisko shēmu, kas pastiprina fotoelektriskā pa-

vairotāja doto elektrisko signālu, uz aparāta skalas nolasa absor-

bēto dozas lielumu grejos. Mērāmo dozu diapazons — 10
.. . 105 Gy

(absorbētās dozas jauda var sasniegt pat 109 Gy/s); mērījuma kļūda
±2... 5%.

9.2. RADIĀCIJAS ĶĪMIJAS TEHNOLOĢISKAJOS PROCESOS

IZMANTOJAMIE STAROJUMA AVOTI

Starojuma avotus, kurus lieto radiācijas ķīmijā, var iedalīt divās

lielās grupās. Pie pirmās grupas pieder starojuma avoti, kuros ar

elektriskajām metodēm iegūtās lādētās daļiņas (galvenokārt elek-

troni) tiek paātrinātas līdz lielām enerģijām, bet pie otrās grupas
—

9.4. att. Starojuma avotu lietošanas sfēra.
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starojuma avoti, kuros notiek kodolpārvērtības. Tie ir izotopu sta-

rojuma avoti — atomreaktori, atomreaktoru šķidro metālu radiācijas
kontūri, Со60

un citas izotopu iekārtas.

Starojuma avota izvēle ir atkarīga no apstarojamā materiāla

biezuma, konfigurācijas, tehnoloģiskā procesa risinājuma, ekono-

miskuma un daudziem citiem faktoriem.

Elektronu paātrinātāji patlaban ir dominējošie jonizējošā staro-

juma avoti. Liela nozīme ir to lētumam un pieejamībai, jo rūpnie-
cībā realizējamie radiācijas ķīmiskie procesi pārsvarā notiek relatīvi

plānos materiāla slāņos, izmantojot lielas absorbētās dozas jaudas
(poliolefīnu plēves, cauruļvadu, kabeļu un citu izstrādājumu sašū-

šana, lakotu virsmu cietināšana, monomēru piesaistīšana šķiedrām
un audumiem utt.). Toties vairāku procesu veikšanai, piemēram,
polimēru sintēzei, kopolimerizācijai gāzes fāzē, dažkārt arī poliole-
fīnu un kaučuku radiācijas modificēšanai priekšroka dodama izo-

topu starojuma avotiem (ja detaļām ir sarežģīta konstrukcija).

Radiācijas tehnoloģijā lietojamo starojuma avotu jauda arvien

pieaug. Tas tāpēc, ka, pieaugot jaudai, palielinās arī starojuma
avotu ekonomiskā efektivitāte. 9.4. attēlā parādīti jau esošie un

perspektīvie starojuma avoti, to lietošanas sfēra.

9.2.1. Elektronu paātrinātāji

Rūpniecībā izmantojamiem elektronu paātrinātājiem raksturīga liela

elektronu kūļa jauda — no 5 līdz 30 kW, starojuma enerģija —

0,1... 10 McV, lietderības koeficients (izstarotās enerģijas jaudas
attiecība pret patērēto elektroenerģiju) — 10...90%. Kapitāliegul-
dījumi un celtniecības izdevumi paātrinātāju radīšanai ievērojami
mazāki nekā, piemēram, Со60 iekārtu izveidei. Kā jau minēts, elek-

tronu mazā caurspiedība vielā limitē apstarojamā materiāla biezumu.

Praktiskiem mērķiem apstarojamā materiāla biezumu l var noteikt

pēc formulas

l-
W?L

(9.12.)
P

kur l — materiāla biezums (cm);
E — elektronu enerģija (McV);

q
— materiāla blīvums (g/cm3).

Jānorāda gan, ka ar attiecīgām metodēm apstarošanu var izda-

rīt arī biezākos materiālos. Tā, piemēram, no abām pusēm materiālu

apstarojot ar elektroniem, kuru enerģija ir 3 McV, vienmērīgu ab-
sorbēto dozu var nodrošināt līdz 2 cm dziļumam.

Rūpniecībā lieto dažāda tipa elektronu paātrinātājus. Radiācijas
procesu veikšanai visplašāk izmanto lineāros paātrinātājus un tie-

šās darbības paātrinātājus — elektronu ģeneratorus, rezonanses

transformatorus v. c.



289

Lai noteiktu paātrinātāja ražīgumu, respektīvi, apstarotā poli-
mēru materiāla daudzumu atkarībā no paātrinātāja jaudas un nepie-
ciešamās absorbētās dozas, lieto šādu formulu:

q=
-— (9.13.)

kur q — apstarota»materiāla iznākums (t/h);

Q 4- paātrinātāja jauda (kW);
■Dabs — nepieciešamā absorbētā doza (MGy).

Tā, piemēram, ja paātrinātāja jauda ir 10 kW, £>
abs=0,l MGy un

lietderības koeficients 50%, tad vienā stundā var iegūt ~ 150 kg
produkcijas.

Tālāk īsumā aplūkoti daži rūpniecībā visplašāk lietotie paātri-
nātāji.

Van dc Grāfa paātrinātājs. 9.5. attēlā pa-

rādīta Van dc Grāfa paātrinātāja shēma. Elek-

tronu paātrināšanapamatojas uz šādu principu.
Elektriskais lādiņš (25 ... 40 kV), kuru iegūst
koronas izlādē (caur dzelzs ekrānu vai adatu

sistēmu), uz augstvoltīgu kupolveida elektrodu

3 tiek pārnests ar transportlenti 5, kas izgata-
vota no kokvilnas šķiedras, kura piesūcināta ar

neoprēnu. Te notiek elektrisko lādiņu (elek-

tronu) koncentrēšanās, kuri pēc tam impulsu
veidā (ps) tiek novadīti vakuumētā, no stikla

izgatavotā caurujveida izlādes elementā 4, kurā

elektronus fokusē ar elektromagnētisko lauku

un izvada caur elektronu kūļa izvēršanas

iekārtu 9. Caurulē 7 potenciālu starpības dēļ

starp augstvoltīgo elektrodu un paātrinātāja
apakšējo daļu elektronu kūlis tiek paātrināts
līdz ļoti lieliem ātrumiem, un elektronu enerģija
pieaug līdz 1

...

3 MeV. Kūļa izvēršana ar elek-

tromagnētiskajām lēcām nepieciešama praktis-
kiem mērķiem, lai vienlaikus apstarotu lielāku

materiāla platumu un laukumu.

Rezonanses transformators. 9.6. attēlā parā-
dīta rūpnieciskā rezonanses transformatora

shēma. Zemsprieguma primārais tinums 2 ap-

ņem augstvoltīgo sekundāro tinumu 3, kas iz-

veidots no daudzām plānām metāla plāksnītēm.
Sī sistēma izveidota un noregulēta tā, lai re-

zonanses radīšanai (maiņstrāvas fāzu sakriša-

nai) sekundārajā tinumā būtu nepieciešama sa-

mērā neliela primārā tinuma izejas jauda. Se-

kundārajam tinumam piemīt liela induktivitāte,

tāpēc rezonanses dēļ vidēji uz katru plāksnīti
spriegumakritums ir vismaz 10 kV, bet kopumā

9.5. att. Van de
Grāfa paātrinātāja
shēma:

/ — kamera ar iner-

tas gāzes pildījumu;
2 — lādiņu noplūdes
vieta; 3 — kupolveida
elektrods; 4 — cauruļ-
veida izlādes ele-

ments; 5 — kustīga
lente no izolācijas
materiāla; 6 — kor-

puss; 7 —
vakuumēta

paātrinošā caurule;
8 — negatīvo elek-

trisko lādiņu avots;
9 — fokusējošās spo-
les (izvēršanas
iekārta); 10 — elek-

tronu plūsmas izlai-
des logs.
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9.6. att. Rezonanses transformatora
shēma:

/ — paātrinātajā logs: 2 — primārais
tinums; 3 —

sekundārais tinums; 4 —

elektronu inžektors; 5 —
induktivitātes

regulators; 6 — ventilators; 7 —
izlā-

des caurule; 8 — korpuss; 9 —
foku-

sējošā spole.

sasniedz vairākus miljonus voltu.

Elektroni, kurus sākotnēji iegūst
elektronu inžektorā 4 (līdzīgs elek-

tronlampas katodam), tiek paātri-
nāti vakuumētā izlādes caurulē 7,

kas savienota arsekundārā tinuma

daudzajām plāksnītēm. Izmantojot

fokusējošo spoli, elektronu kūlis

tiek izvērsts (loga izmēri var sa-

sniegt 100X2500 mm un vairāk).

Šo paātrinātāju priekšrocība ir

tāda, ka tos tieši var pieslēgt elek-

triskajam tīklam. Minētajiem pa-

ātrinātājiem ir liela jauda (10...
200 kW), un to enerģētiskais liet-

derības koeficients sasniedz

60... 90%. Parasti elektronuener-

ģija rezonanses transformatoriem

ir 1
...

4 MeV. Pašlaik tie ir vieni

no rūpniecībā visbiežāk lietoja-
miem elektronu paātrinātājiem.Jā-

min vēl viena šāda veida paātri-

nātāju priekšrocība — tie var būt

apgādāti ar vietējo radiācijas aiz-

sardzību — metāla apvalku, tā-

pēc aparātu var ērti iemontēt pa-

rastajos rūpnīcu cehos un nav ne-

pieciešams uzcelt speciālas telpas
ar biezu betona sienu aizsargslāni.

Lineārie paātrinātāji. Lai gan

lineāro paātrinātāju starojuma
jaudas lietderības koeficients nav

liels (aptuveni 10%), tos ļoti plaši
izmanto rūpniecībā. Tas tāpēc, ka ar šiem aparātiem var iegūt lielas

enerģijas elektronu starojumu —
1

...

10 MeV. Tādēļ ar tiem var

apstrādāt relatīvi biezus materiālus, piemēram, polietilēna biezsienu

caurules v. c. Šo paātrinātāju jauda ir piemērota rūpnieciskajiem ra-

diācijas procesiem — sasniedz 5 . .. 40 kW. Atšķirībā no rezonanses

transformatora un Van dc Grāfa ģeneratora lineārajiem paātrinātā-
jiem nav nepieciešams liels paātrinātāja lauka spriegums.

Elektroni lineārajā paātrinātājā (9.7. att.) tiek paātrināti ar ra-

diofrekvenču diapazonu elektromagnētisko vilni, kura fāzes ātrums

atbilst elektrona kustības ātrumam. Par radioviļņu avotiem parasti
izmanto efektīvus un kompaktus magnetronus vai klistronus. Radio-
vilnis tiek pievadīts pa viļņvadu 2 un tālāk pa vakuumētu viļņvadu
3 uz paātrinātāja izeju. Radiofrekvenču svārstībām izplatoties gludā

plānsienu metāliskā caurulē (viļņvadā 3), tajā rodas elektriskais

lauks, kurš tad tiek izmantots elektronu paātrināšanai. Radioviļņu
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izplatīšanās fāzu ātrums tiek regulēts un pielīdzi-
nāts elektronu ātrumam, izmantojot caurulē iemon-

tētus diskus un diafragmas. Elektroni, kas im-

pulsu veidā tiek emitēti inžektorā /, nokļūst viļņ-
vadā 3 un, nonākot vienā fāzē ar skrejvilni, uz-

ņem tā enerģiju un paātrinās. Parasti sprieguma
kritums paātrinošajā laukā ir vairāki desmiti kilo-

vatu uz centimetru. Lineārā paātrinātāja īpatnība
ir tāda, ka elektronu kūlis pie izejas loga 4 nonāk

secīgu impulsu veidā. Impulsu ilgums ir niecīgs —

mikrosekundes vai pat nanosekundes, tādēļ lineā-

ros paātrinātājus var izmantot nepārtrauktā ma-

teriālu apstarošanas režīmā.

9.2.2. Izotopustarojuma avoti

Radiācijas ķīmijas tehnoloģijā visplašāk lieto у

starojuma avotus, kas izveidoti, izmantojot ko-

balta radioaktīvo izotopu. So starojuma avotu ak-

tīvais elements ir ļoti tīrs metāliskais kobalts, kas

ar neitroniem tiek aktivēts kodolreaktoros. Ko-

dolreakcijā kobalta atoma kodols «saķer» neitronu:

27C059+0n
l ->

27C060
+Y

9.7. att. Lineārā
paātrinātāja

shēma:

Rodas pamata (ierosinātais) kodols, kura masa ir

par vienu vienību lielāka —
Со60*

(pussabrukša-
nas periods — 10,2 min). lerosinātais kodols pār-
vēršas par Со60 (71/2=5,27 gadi), kas p sabruk-

šanas procesā rada Ni60
izotopu. Niķeļa kodoli sa-

vukārt atrodas ierosinātā stāvoklī un pāriet stabilā

stāvoklī, izsviežot у kvantus ar enerģiju 1,17
un 1,33 MeV. Šiem kvantiem ir noteicošā nozīme kobalta radioaktivi

tātes radīšanā.

/ — elektronu in-

žektors; 2 — та-

diofrekvences dia-

pazona jaudas
ievads; 3 — va-

kuumēts vilņvads;
4 — elektronu

plūsmas (impulsu)
izlaides logs.

Jaudīgās iekārtas ar kobalta starojuma avotiem iedala divās gru-

pās — iekārtas eksperimentāliem pētījumiem un iekārtas pusrūpnie-
ciskiem vai rūpnieciskiem procesiem.

Eksperimentālās iekārtas ir universālas, un tajās iespējams ap-
starot objektus, ievērojot nepieciešamos fizikāli ķīmiskos nosacīju-
mus, piemēram, augstu vai zemu temperatūru, vajadzīgo spiedienu,
nepieciešamo atmosfēru v. c. Sajās iekārtās paraugus apstaro galve-
nokārt nekustīgā stāvoklī. So starojuma avotu jauda nav liela, arī

starojuma zonas tilpums ir neliels. Liela nozīme ir darba tilpuma jeb
starojuma zonas dozas lauka vienmērībai. Dozas lauka nevienmē-

rības pakāpi ±6 darba tilpumā aprēķina pēc dozas jaudas P
P dotajā

punktā «p» un dozas jaudas P0 centrā:

±6=
Pp~

P
°

100% (9.14.)
Po
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9.8. att. Eksperimentālā
Со60 gamma starojuma
iekārta:

/ — svina korpuss; 2 — ap-

starotajā aktīvais elements;
3 — aizsargaizbāžņu un

paraugu pacelšanas mehā-

nisms; 4 — augšējais aiz-

sargaizbāznis; 5 — darba

tilpums (kamera): 6 —

apakšējais aizsargaizbāznis.

Parasti eksperimentālajās iekārtās ne-

vienmērības pakāpe nepārsniedz ±10%.
Viena no plašāk lietotajām у starojuma
eksperimentālajām iekārtām (РХ-у-30) re-

dzama 9.8. attēlā. Tā izveidota no atseviš-

ķiem Со60
avotiem, kas izgatavoti nelielu

stieņu veidā un ievietoti hermētiskā nerū-

sošā tērauda apvalkā. Lai iegūtu šādus

starojuma avotus ar pietiekami lielu īpat-
nējo aktivitāti, piemēram, 1012

...

5-10 13

Bq/g*, kobalta stienīšus vairākus mēnešus

apstaro kodolreaktoros, kur vidējā
neitronu plūsma sasniedz 1012 ...1013

neitroni/(cm 2-s).
No atsevišķiem avotiem izveidota ka-

sete, kas atgādina «vāveres riteni», un

ievietota svina konteinerā. Avotu kopējā
aktivitāte sasniedz 1014.. . 1015 Bq. lekār-

tas darba tilpums ir 5
...

10 /. Dozas jauda
P= (1 ... 1,5) -104 Gy/h. Minētās iekārtas

paredzētas izmantošanai parastajās ķīmis-
kās laboratorijas telpās.

Gamma iekārtas, kas paredzētas pus-

rūpnieciskajiem radiācijas procesiem, at-

šķiras galvenokārt ar starojuma avota ko-

pējo jaudu 1. . . 200 kW, lai gan vairākos

gadījumos y starojuma absorbētās dozas

jauda Pabs nav liela un ir salīdzināma ar

dozas jaudu eksperimentālajās iekārtās,
t. i., P=lo"3. .. 10-' MGy/h.

Gamma iekārtās dozas lauka nevienmērībaspakāpe ir ±20... 30%-
Dažās darba telpās šī pakāpe ir vēl lielāka; tad izmanto daudzzonu

apstarošanas procesu.
Gamma iekārtām vēl raksturīgs tas, ka tām nepieciešama spe-

ciāla bioloģiskā aizsardzība, t. i., samērā nelielai darba kamerai ne-

pieciešamas biezas betona vai čuguna sienas, kas parasti veido ve-

selu labirintu sistēmu.

Nepieciešams arī nodrošināt nepārtrauktu radiācijas ķīmijas teh-

noloģisko procesu, tāpēc jāizveido speciālas konveijeru sistēmas.

Galvenie principi, uz kuriem pamatojas у starojuma iekārtas dar-

bība, parādīti 9.9. attēlā.

Darba kameras ar labirintveida kanāliem nodrošina gan labu

radiācijas aizsardzību, gan objektu nepārtrauktu transportēšanu. Iz-

gatavo kameras ar vienu vai diviem taisnstūra labirintiem, kā arī ar

apaļu kanālu. y starojuma avotos ar Со60 starotāju izveido plāksnes

* Bekcrels (Bq) ir radioaktīvās vielas daudzums, kurā notiek viens sabrukšanas

akts sekundē. Zinot to, iespējams noteikt starojuma dozu noteiktā attālumā no

starojuma avota.
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vai cilindra veidā (c) un uzglabā šahtās (f), kurās ir tā sauktā
«ūdens aizsardzība» (tā nepieciešama, lai cilvēki darba telpā va-

rētu veikt, piemēram, nepieciešamos montāžas darbus). Tādējādi tiek

nodrošināta labāka radiācijas aizsardzība, taču iekārtas konstruk-

cija ir sarežģītāka.
Kobalta iekārtām ir liela jauda (^5-10

15
Bq), taču tās vēl jo-

projām ir dārgas. Avārijas gadījumā, piemēram, var notikt ilgstoša

piesārņošanās ar ilgi eksistējošo Со60 izotopu; starotāju izveidi,

9.9. att. Gamma iekārtu darba kameru shematiskais at-

tēlojums:

а — taisnstūra kamera ar vienu labirintu; b — taisnstūra

kamera ar diviem labirintiem; с — cilindriska kamera; d —

kombinēta daudzzonukamera; c — darba kamera ar staro-

juma avotu darba stāvoklī; / — starojuma avotu uzglabā-
šana «ūdens aizsardzība»; / — starojuma avots; 2 — kon-

veijera līnija.
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9.10. att. Radiācijas kontūra RK-L principiālā shēma:

/ — atomreaktora aktīva zona; 2 — ģenerators; 3 — v aktivitātes nesēja
komunikācijas caurules; 4 — apstarotajs; 5

— kondukcijas elektromagnē-
tiskais sūknis; 6 — v aktivitātes nesēja savacejkamera; 7 — sistēmas va-

kuumešanas iekārta.

glabāšanu un ekspluatāciju limitē noteikta izmēra Со60
pirmavoti.

Tādē[ sevišķu interesi pēdējā laikā izraisa tādi starojuma avoti kā

radiācijas kontūri.

Radiācijas kontūru darbības pamatā ir īslaicīgi eksistējošie ra-

dioaktīvie izotopi, kuri aktivējas kodolreaktorā ar lēniem neitroniem,
to skaitā arī ar tiem, kas absorbējas reaktora bioloģiskās aizsardzī-
bas zonā.

RK-L tipa radiācijas kontūri (tie darbojas tikai Padomju Savie-

nībā) paredzēti eksperimentiem. Izmantojot RK-L, tiek veikti vairāki

darbi, kas saistīti ar polimēru radiācijas ķīmijas tehnoloģiju, piemē-
ram, polietilēna radiācijas ķīmiskā modificēšana, monomēru piesais-
tīšana koksnes šķiedrām, dažādi polimerizācijas procesi.

Radiācijas kontūra RK-L principiālā shēma parādīta 9.10. attēlā.

V aktivitātes galvenais nesējs radiācijas kontūrā ir In116
ar pussa-

brukšanas periodu 71/2=54,2 min. Tā daudzums eitektiskajā kausē-

jumā ir 25%. Pārējās kausējuma sastāvdaļas — gallijs un alva —

pievienoti, lai pazeminātu indija kušanas temperatūru (156 °C) līdz

kausējuma kušanas temperatūrai 11,3°C. Indija kausējuma jeb tā

sauktā
v aktivitātes nesēja cirkulāciju pa slēgtu vakuumētu cauruļ-

vadu kontūru nodrošina elektromagnētiskais sūknis. Kausējums tiek

dzīts no savācēja virzienā uz starotāju, tad uz ģeneratoru, pēc tam

tas atgriežas savācējā. Komunikācijā tiek izmantoti elektromagnē-
tiskie ventiļi un pārslēdzēji. Ģeneratorā, kas novietots kodolreaktora

aktīvās zonas tuvumā (enerģētiskajās atomelektrostacijās to uzstāda

bioloģiskās aizsardzības zonā, lai neietekmētu reaktora darbību),
In-Ga-Sn kausējums tiek aktivēts ar neitroniem. Pēc tam kā y sta-

rojuma aktivitātes nesējs tas nonāk starotājā (piemēram, no spirāl-
veida caurulītēm izveidotā cilindrā vai slēgtā U veida cauruļvadu
sistēmā, kuras novietotas vienā plaknē).
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RK-L starotājs novietots darba telpā jeb tā sauktajā radiācijas
paviljonā, kas tehnoloģiskos nolūkos saistīts ar operatoru telpu un

slūžu telpu, kura nepieciešama remontdarbiem. No operatoru telpas,
izmantojot manipulatorus, paraugus ievieto radiācijas paviljonā un

izņem no tā.

Rūpnieciskiem mērķiem izveidoti speciāli radiācijas reaktori (RR),
kuros neitronu enerģija tiek ģenerēta tikai kodolreakciju uzturēšanai

un radiācijas kontūra darbībai. To starotāju jauda sasniedz 10 kW.
Vēl lielāku starotāju jaudu (10... 1000 kW) iegūst, ja radiācijas
kontūru savieno ar atomelektrostaciju.

9.11. attēlā parādīts radiācijas reaktora un tā darba kameras va-

riants, kas piemērots biezsienu polimēru detaļu apstarošanai kontei-

neros, kā arī biezsienu detaļu, piemēram, polietilēna cauruļvadu, ap-

starošanai vai citu radiācijas procesu veikšanai lielos tilpumos.
Radiācijas kontūriem ir šādas priekšrocības:

1) starojuma absolūtā jauda starotājā var sasniegt vairākus

megavatus;
2) iespējams iegūt у starojuma aktivitātes nesēju ar daudz lie-

lāku īpatnējo aktivitāti nekā Со60. Līdz ar to rodas iespēja izveidot

starotājus, kuros dozas jaudas pārsniedz 0,1 Gy/h;

3) pieļaujami sprādziennedroši radiācijas tehnoloģiskie procesi,

jo avārijas gadījumā darba kamera tiek piesārņota tikai uz neilgu

laiku;
4) nav nepieciešamas «kanjona» tipa aizsardzības iekārtas, sta-

rotājā aktivitāti var viegli likvidēt;

5) starotājā jauda ir ērti maināma, ja tas nepieciešams eksperi-
mentam vai tehnoloģiskajiem procesiem;

6) var viegli mainīt starotājā konfigurāciju, jo starojuma nesēji

ir šķidri metāli, kurus var pārvietot pa cauruļvadiem. Tas savukārt

9.11. att. Radiācijas reaktora un tā darba kameras va-

riants:

1 — vadības pults; 2 — sagatavju cehs; 3 — operatora telpa; 4 —

šahta garu priekšmetu apstarošanai; 5 — apstarotajs; 6 — atom-

reaktora aktīvā zona.
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palielina starotāja efektīvo jaudu jeb starojuma enerģijas lietderī-

bas koeficientu.

Par šādām radiācijas kontūru priekšrocībām liecina vairāk nekā

15 gadu ilgā pieredze, kas gūta Latvijas PSR ZA Fizikas institūta

Atomreaktorā, kur darbojas šķidro metālu In-Ga-Sn radiācijas kon-

tūri (RK-L un RK-LM).

9.3. LIELMOLEKULĀRO SAVIENOJUMU RADIĀCIJAS

ĶĪMIJAS TEHNOLOĢISKOPROCESU FIZIKĀLI ĶĪMISKIE
PAMATI

Tā kā polimēru molekulmasa ir liela, tad jau visai niecīgas radiā-

cijas dozas var polimēros radīt ievērojamas fizikāli ķīmiskās pār-
maiņas.

Jonizējošā starojuma iedarbību vistiešākā veidā nosaka lielmo-

lekulāro savienojumu ķīmisko saišu raksturs. Tā kā galvenais lielo

enerģiju starojuma un vielas mijiedarbības rezultāts ir molekulu

ierosināšana un jonizācija, tad arī galaproduktu radiācijas ķīmiskais
iznākums G ir atkarīgs no polimēra makromolekulu uzbūves. Pie

tam G dažādos polimēros var būt ievērojami atšķirīgs. Vispārīgā
gadījumā var notikt kā polimēra galveno virkņu, tā sānvirkņu trūk-

šana. Tad veidojas brīvie radikāļi, kas, tālāk rekombinējoties, rada

vai nu stabilas makromolekulas, kuru garums ir mazāks nekā poli-
mēru molekulu garums pirms to apstarošanas, vai arī С —С starp-
saites lineārā polimēra makromolekulās visā to garumā (sašūšanās

process).
9.4. tabulā uzskaitīti dažādi polimēri un norādīts, pārsvarā kā-

dus procesus katram no tiem izraisa jonizējošā starojuma iedar-

bība — sašūšanos vai destrukciju.

9.4. tabula

Jonizējošā starojuma iedarbība uz polimēriem

Pārsvarā notiek sašūšanās Pārsvara notiek destrukcija

Polietilēns

Polipropilēns
Polivinilhlorīds

Hlorsulfurētais polietilēns
Poliakrilnitrils

Poliakrilāti

Poliakrilamīds

Polistirols

Dabiskais kaučuks

Sintētiskie kaučuki (izņēmums ir poliizo-

butilēnkaučuks)
Polisiloksāni

Poliamīdi

Polioksietilēns

Poliesteri

Poliizobutilēns

Polivinilidēnhlorīds

Politetrafluoretilēns

Polimetakrilskābe
Polimetakrilāti

Polimetilmetakrilāts
Polimetakrilamīds

Poli-a-metilstirols

Polietilēntereftalāts

Plastmasas, kuru pamatā celuloze
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Kā jau iepriekš minēts, atkarībā no lielmolekulāro savienojumu
uzbūves radiācijas izraisīto izmaiņu raksturs var būt dažāds. Tātad

arī atsevišķu radiācijas ķīmisko reakciju varbūtība nav vienāda.

levērojot apstākli, ka visvairāk radiācijas modificēšanai ir pakļauti

poliolefīni un to pārstāvja polietilēna struktūra ir vienkārša, varam

izmantot to par modeli, apskatot ķīmiskās reakcijas, kuras izraisa

jonizējošais starojums.
Polimērus apstarojot, var notikt šādas primāras reakcijas:

a) jonizētu molekulu veidošanās

-CH2 —CH2
— -лл\—— ■ -CH2 —CH

2
—+ c

b) ierosinātu molekulu veidošanās

-сн2
— CH 2

— -wv—— — сн 2
—сн 2

—

VQI
Ф *

-CH 2 —CH 2 — . c *--CH2
—CH 2

—

c) jonizēto molekulu destrukcija, piemēram:

-CH2—CH 2 VW—— —CH2 —CH �H2

d) brīvo radikāļu veidošanās, ja sabrūk ierosinātās vai jonizētās
molekulas:

*
-> CH2+ CH2—

—CH2—CH 2
—

->—CH
2
—ČH—+H

vai

®
-» CH2+CH2

—

—CH
2
—CH2—+ c

CH2—ČH—+ H

Atomārā ūdeņraža, dubultsaišu un brīvo radikāļu klātienē rodas
iespēja norisināties sekundārajiem procesiem, t. i., tāpēc var norisi-

nāties šādas radiācijas ķīmiskās reakcijas:

a) radikāļa unmolekulārā ūdeņraža veidošanās

—CH2—CH2—+ H-v —CH
2
—ČH— +H

2
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b) čmns-vinilena dubultsaišu rašanās

—CH2
—ČH—+H-v—CH =CH—+ H2

c) dubultsaišu trūkšana (alkilradikāļa veidošanās)

—CH=CH— +H->—CH 2
—ČH—

d) apmaiņas reakcija, kurā notiek nesapārotā elektrona pārnese

—CH2—CH2
—+—CH 2

—ČH— —CH2
—ČH—+—CH

2
—CH

2
—

c) nesapārotā elektrona migrācija pa virkni

—CH—CH
2
—CH2—CH2—»—CH2—CH2—CH 2

—ČH—

f) radikāļa mijiedarbība ar polimēra virkni un šķērssaišu veido-

šanās (sašūšanās)

—CH2—CH —CH2—CH2
— — —CH2—CH —CH2—CH2

—

-> I +H

—CH2—CH2—CH2—CH2 —CH
2
—CH—CH

2—CH2
—

g) divu radikāļu rekombinācija, kuras rezultātā rodas šķērssai-
tes, atzarojumi vai garākas lineārās molekulas

—CH2—CH—CH2 —CH2 ' —CH
2
—CH—CH

2
—CH

2
—

I
—CH

2
—CH—CH

2—CH2 —CH 2—CH—CH
2
—CH

2
—

Vēl iespējama arī nesapārotā elektrona (no brīvā radikāļa) un

lādiņa migrācija pa polimēra virkni, kā arī iekšmolekulārā sašūša-

nās, kuras rezultātā veidojas cikliski grupējumi, piemēram:

—CH—CH—

I I
H2C CH2

CH2

Starpprodukti polimēru radiācijas ķīmijā. Polimēru apstarošana
ar jonizējošo starojumu bieži vien ir saistīta ar blakusparādībām,
kas parasti ir nevēlamas. Teiktais attiecas arī uz tādu polimēru ap-

starošanu, kuri starojuma iedarbībā galvenokārt sašujas, piemēram,
uz poliolefīnu apstarošanu.

Polimēru apstarošanas procesā novērojama radiolītisko gāzu iz-

dalīšanās. Sis process noris, polimērus apstarojot gan vakuumā,

gan gaisā skābekļa klātienē. Otrajā gadījumā noris arī polimēru ra-

diācijas oksidēšanās reakcijas un izveidojas galvenokārt tehnoloģiski
nevēlami blakusprodukti. Piemēram, aplūkosim, kā vakuumā noris

polietilēna un polimetilmetakrilāta radiolīze, atceroties, ka polieti-
lēns spēj sašūties, bet polimetilmetakrilāts pakļauts destrukcijai.
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Polietilēna radiolīze ir līdzīga mazmolekulāro alkānu radiolīzei.
Galvenais gāzveida produkts ir ūdeņradis; citu gāzu daudzums ir

atkarīgs no polimēra sazarotības pakāpes un absorbētās starojuma
dozas. JVar novērot vairākas vispārīgas likumsakarības.

1. Ūdeņraža iznākums radiolīzē nav atkarīgs no polimēra vir-

knes garuma un ķristāliskuma pakāpes. Piemēram, H2 iznākums
G=4, un tas nemainās, kristāliskumam palielinoties no 50 līdz

85%. Līdzīga likumsakarība novērojama ari normālo alkānu radio-

līzes procesā.
2. Citu gāzu, piemēram, CH4,

C2H6 un C2
H

4, saturs lielā mērā ir

atkarīgs no polimēra sazarotības un ir tikai 0,4 ... 7% no kopējā
gāzu satura.

3. Temperatūras intervālā 20 ... 200 °C ūdeņraža izdalīšanās

efektivitāte daudz nemainās. Augstākā temperatūrā, kad sākas ap-
starotā polietilēna termiskā destrukcija, izdalās vairāk H 2. Aktivā-

cijas enerģija ir aptuveni 3,0 kJ/mol.
Tātad polietilēna apstarošanas procesā izdalās daudz ūdeņraža

un ar to jārēķinās apstarošanas tehnoloģijā. Pirmām kārtām jāievēro
ugunsdrošības noteikumi, — ja apstarošana noris slēgtos konteine-

ros, jānodrošina H2
aizvadīšana. Biezsienu polimēra paraugos izda-

lījusies gāze var radīt ievērojamus defektus polimēra struktūrā, tā-

dēļ radiācijas procesā jāievēro noteikti starošanas režīmi, piemēram,

temperatūra, procesa vide, dozas jauda v. c.

Apstarojot polietilēnu, gandrīz 90% no izdalītajām gāzēm sa-

stāda H2, bet, apstarojot polimetilmetakrilātu, novērojams cits gāzu
sadalījums, kas saistīts ar galvenās virknes trūkšanu un aizvieto-

tāju ( —COOCH3) sadalīšanos. Piemēram, polimetilmetakrilāta ra-

diolīzē izdalās tikai aptuveni 13% H2, 39% CH4, 28% СО un 20%
C0

2. Kopējais izdalījušos gāzu daudzums polimetilmetakrilāta ra-

diolīzē ir ievērojami lielāks nekā polietilēna radiolīzē (ja absorbētā

doza vienāda). Tā, piemēram, ja absorbētā doza 1 Gy, gāzu dau-

dzums ir tik liels, ka, polimetilmetakrilātu sildot, tas uzputojas un

tilpums palielinās vairākas reizes. Apstarojot polietilēnu, tas nav

novērojams.
Skābekļa klātienē apstarošanā rodas starpprodukti, galvenokārt

peroksīdi un hidroperoksīdi. Notiek arī vairākas iekšmolekulārās un

starpmolekulārās reakcijas. Sie procesi ir līdzīgi tiem, kuri apskatīti
4.3. paragrāfā. Visos šajos gadījumos radikāļu rekombinācijas dēļ
notiek ķēžu apraušanās un blakusproduktu veidošanās.

9.3.1. Sašūšanās un destrukcijas procesu

kvantitatīvais raksturs

Sašūšanās un destrukcijas iespējas polimēros, kā jau minēts, no-

saka to makromolekulu uzbūve. Lai gan radiācijas ķīmijas tehnolo-

ģiskajos procesos tagad lielāka nozīme ir sašūšanās reakcijām, kas

maina un uzlabo polimēru fizikāli mehāniskās un ķīmiskās īpašības,
tomēr jārēķinās ar destrukcijas procesiem. It īpaši tas attiecas uz
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daudzu poliolefīnu kompozīcijām un kopolimēriem, kuriem sašūša-

nos var maskēt molekulas trūkšanas parādības.
Lai kvantitatīvi novērtētu attiecību starp makromolekulu sašūša-

nās un trūkšanas aktu skaitu, var izmantot statistisko teoriju. To

eksperimentāli var pārbaudīt, nosakot gela frakciju (lielmolekulārā

nešķīstošā frakcija ar sašūtām molekulām) un sola frakciju (maz-
molekulārā šķīstošā frakcija).

Sašūties spējīgā polimērā gela frakcija rodas tad, kad makromo-

lekulā noris noteikts skaits sašūšanās aktu. Momentu, kad sāk vei-

doties gels, sauc par gelpunktu. Izmantojot statistiskās teorijas prin-

cipus, var parādīt, kā notiek gela un sola frakcijas veidošanās, un

tādējādi novērtēt sašūšanās un destrukcijas efektivitāti arī tajos ga-

dījumos, kad vienā un tai pašā polimērā šie abi procesi noris vien-

laikus. Matemātiskais apraksts, ievērojot gan polimēra molekulmasu,
sazarotības pakāpi un kopolimēru daudzumu, gan citus piemaisīju-
mus (piemēram, 02, kas nomāc sašūšanos, vai tādus piemaisījumus,
kas pastiprina sašūšanās efektivitāti, —

N2O, monomērus ar alilaiz-

vietotājiem v. c), ir sarežģīts. Tādēļ aprobežosimies ar vienkāršotu

šo procesu izklāstu.

Apskatīsim makromolekulu, ko savieno ar citām molekulām šķērs-

saites, kuru skaits ps. Ar šķērssaitēm savienoto elementārposmu vi-

dējais skaits izsakāms šādi:

P-p,(n-l) (9.15.)

kur n — polimerizācijas pakāpe;
(n—l) — to elementārposmu skaits, kuri spējīgi tālāk sašū-

ties.

Ja P<l, tad varbūtība, ka molekula, kas ar otru jau ir saistīta

ar šķērssaiti, spētu tālāk saistīties ar citām, arvien Tā-

dai sistēmai nevar būt bezgalīgs šķērssaišu tīkls. Ja turpretī P>l,
var rasties iespēja sašūties visiem elementārposmiem. Kritiskais mo-

ments jeb gelpunkts iestājas, ja P=l. Sajā punktā

(»-'!)-1 (9-16.)

Tā kā n» 1, tad

Pi„ t
n-I (9.17.)

Tas nozīmē, ka gelpunktā vidēji katra makromolekulā sašujas. Res-

pektīvi, starp divām makromolekulām vidēji rodas viena šķērssaite.
Patiesībā jārēķinās ar polimēra vidējo uz skaitu attiecināto molekul-

masu Mn, jo ne visas monomēra molekulas spējīgas polimerizēties
ar vienādu polimerizācijas pakāpi. Lai rastos gels šādā polimērā,
kas satur dažāda garuma makromolekulas, vismaz vienam šo mak-

romolekulu elementārposmam jābūt sašūtam.

Ja sašūšanās un destrukcija noris vienlaikus, tad varam ieviest

attiecīgās varbūtības, izmantojot pieņemtos parametrus a un |3:

Sašūšanās varbūtība =aD

Trūkšanas varbūtība =B£>
kur D

— apstarošanas doza.
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Ja pieņem, ka, mainoties dozas lielumam, šīs varbūtības nemai-

nās, tad p/a raksturo šķīstošās sola frakcijas un gela frakcijas attie-

cību. Ja gela veidošanai nepieciešams, lai starp divām makromole-

kulām rodas viena šķērssaite, tad gels neveidojas, ja p/a>2.
Ir iegūta sakarība, kas šos parametrus saista ar sola frakciju ap-

starotā polimērā:

p/a=S+yŠ" (9.18.)

kur S
— sola frakcijas daudzums.

Molekulām ar gadījuma rakstura molekulmasu sadalījumu šo at-

tiecību var uzrakstīt šādi:

—+ —=S+yŠ~ (9.19.)
Ps Р%пп

и&ьs

kur po — galvenās virknes sarauto saišu skaits;
Ps — galvenās virknes sašūto saišu skaits;
nn — vidējā uz makromolekulu skaitu attiecinātā polimeri-

zācijas pakāpe;
•Oabs — starojuma doza.

Ja starojuma dozas lielas un vairākkārt pārsniedz gelpunkta sa-

sniegšanai nepieciešamo dozu, sakarība (9.19.) ne vienmēr ir pareiza
un aprēķinātie sašūšanās radiācijas iznākumi G

saj atšķiras no eks-

perimentāli noteiktajiem. Šajā gadījumā G
sas

nosaka pēc apstarotā
polimēra parauga uzbriešanas šķīdinātājā. Uzbriešanas pakāpe kar-
stos šķīdinātājos (kuros šķīst neapstarots polimērs) samazinās, pie-

augot starojuma dozai.

Škērssaišu rašanās koncentrāciju jeb blīvumu var noteikt ari pēc

polimēra deformatīvajām īpašībām. Apstarotiem polimēriem mainās

elastības modulis E. Palielinoties šķērssaišu blīvumam, tas palieli-
nās. To parasti nosaka temperatūrā, kad polimēram ir kaučukveida

elastība. Piemēram, apstarotam polietilēnam to nosaka amorfā stā-

voklī (virs kristalītu kušanas robežas).

9.3.2. Radiācijas polimerizācijas īpatnības

Vienu no pirmajam vietām jonizējoša starojuma izmantošana prak-
tiskiem mērķiem ieņem radiācijas polimerizācija (sk. 2.3.1. para-

grāfu).

Sim procesam tik liela uzmanība tiek pievērsta vairāku iemeslu

dēļ:
1) iespējams sintezēt tādus polimērus, kuru monomēri, izmanto-

jot citas iniciēšanas metodes (sk. 2.3. paragrāfu), nepolimerizējas
(dažādi fluoru saturoši monomēri, alilmonomēri v. c);

2) izmantojot radiācijas radītos pēcefektus, var monomēru pil-

nīgāk pārvērst polimērā un lietot dažādas oriģinālas polimerizāci-

jas procesu tehnoloģiskās shēmas (sk. 9.7. paragrāfu);



302

3) atšķirībā no fotopolimerizācijas radiācijas iniciētais process

nav atkarīgs no vides optiskajām īpašībām.
Radiācijas polimerizācija līdzīgi katalītiskajai un termiskajai po-

limerizācijai principā noris pēc shēmas, kas raksturota grāmatas
2. nodaļā. Tā var notikt gan saskaņā ar radikāļu, gan jonu polime-

rizācijas mehānismu. Galvenās atšķirības novērojamas polimēra ķēdes

augšanas iniciēšanas stadijā, savādāk notiek arī ķēdes apraušanās

un blakusproduktu veidošanās. Atšķirības ir arī polimerizācijas ki-

nētikā.

Kā zināms, kopējā aktivācijas enerģija katalītiskās un termiskās

iniciēšanas gadījumos ir

£=—£ļn+£aug— £apr (9.20.)

kur E\n — iniciēšanas reakcijas aktivācijas enerģija (125kJ/mol);
£aug — ķēdes augšanas aktivācijas enerģija (21 kJ/mol);
•Ē'apr — ķēdes apraušanās aktivācijas enerģija (0 kJ/mol).

Parastajā polimerizācijā šī kopējā enerģija E ir aptuveni
80 kJ/mol, turpretī fotopolimerizācijā vai radiācijas iniciētā polime-
rizācijā Eir aptuveni vienāda ar £

aug, t. i., 21 kJ/mol, jo ķēdes iniciē-

šanas aktivācijas enerģija £
m=0.

Ja polimerizācija notiek masā, tad, pieaugot vides viskozitātei,

pieaug arī polimerizācijas reakcijas ātrums. Vidēs ar lielu viskozi-

tāti mainās ķēdes apraušanās mehānisms, samazinās kinētiskās ķē-
des apraušanās ātruma konstante un palielinās polimēra molekul-

9.12. att. Nitroetilēna pecradiā-
cijas polimerizācija:
/ — monomēra sākuma koncentrā-

cija 20%; 2 — monomēra sakuma

koncentrācija 60%.

masa. Tādu parādību sauc par gel-
efektu.

Bieži radiācijas polimerizācijā
novērojami tā sauktie pēcefekti jeb

pēcradiācijas efekti; it sevišķi tie rak-

sturīgi tajos gadījumos, kad izveido-

jies polimērs nešķīst monomērā un

izkrīt nogulšņu veidā. Radušies mak-

roradikāļi, kas nav paspējuši rekom-

binēties, ir ieslēgti nogulsnēs un spēj
izraisīt monomēra tālāku polimerizā-

ciju (pat vairākas dienas pēc apsta-
rošanas pārtraukšanas).

9.12. attēlā parādīts šādas pēcra-
diācijas polimerizācijas piemērs. Jo

lielāka starojuma dozas jauda, jo lie-

lāks šis efekts. Šī efekta dēļ bieži

iespējams panākt gandrīz pilnīgu
monomēra konversiju ar mazākām

starojuma dozām. Šo efektu izmanto

arī vairākos piepotētās polimerizāci-
jas gadījumos, piemēram, monomēru

piesaistīšanai dažādu materiālu vir-

smai v. c.
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Radiācijas iniciētās radikāļu polimerizācijas ātruma atkarība no

dozas jaudas. Aplūkosim radikāļu polimerizācijas ātruma atkarību

no dozas jaudas.
Ķēdi iniciē brīvie radikāļi, kas starojuma iedarbībā rodas no mo-

nomēra:

Tātad R koncentrācija ir proporcionāla dozas jaudai P, t. i.,

[R]=Kin* (9.21.)

kur Kin — iniciēšanas reakcijas ātruma konstante.

Ķēdes augšanas reakcijas

R+M-*-nM+R

ātrums izsakāms šādi:

aW=Kaug[R][M] (9-22-)

kur /(aug — ķēdes augšanas ātruma konstante.

Ķēdes apraušanās

R+R->-Stabili polimerizācijas produkti

ātrumu izsaka šāda sakarība:

=2Kapr[R] 2 (9-23.)

kur Карт — ķēdes apraušanās ātruma konstante.

Ja ķēdes garums nav sevišķi mazs, tad reakcijas kopējais ātrums

w ir vienāds ar ķēdes augšanas ātrumu, t. i.,

= =K
aug[R][M] (9.24.)

Ja radikāļu sadalījums telpā ir vienmērīgs, tad stacionārā stāvoklī

/xinP=2/vapr[R] 2 (9.25.)

no kurienes

(9-26 -)

Apvienojot vienādojumus (9.24.) un (9.26.), iegūstam, ka

ХШ =К&^А~Ж^[Щ (9-2?)

vai

a>~PVa (9.28.)
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Tātad radiācijas iniciētās radikāļu polimerizācijas ātrums ir pro-

porcionāls kvadrātsaknei no starojuma dozas jaudas; tas ir arī eks-

perimentāli pierādīts daudzos radiācijas polimerizācijas procesos.
Pilnīga monomēra konversija, protams, ir atkarīga no starojuma

summārās absorbētās dozas D
ab S un ir izsakāma ar attiecīgo polime-

rizācijas radiācijas ķīmisko iznākumu G
poi.

Radiācijas iniciētās jonu polimerizācijas ātruma atkarība no

dozas jaudas. Kā zināms (sk. 2.4. paragrāfu), jonu polimerizācija
atšķiras no radikāļu polimerizācijas ar to, ka nestabilajiem starp-
produktiem ir pozitīvi vai negatīvi lādiņi. Radiācijas polimerizācijā
arī pats monomērs jonizējas, iegūst lādiņu un tādējādi kļūst par

polimerizācijas aktivācijas centru. Apskatīsim, kā tas notiek.

Jonizējošam starojumam iedarbojoties uz monomēru, var notikt

gan molekulas ierosināšana (svarīgs faktors radikāļu polimerizā-

cijā) , gan jonizācija:

H —Wi—— М
в

• c

Arī šajā gadījumā, līdzīgi radikāļu polimerizācijai, jonu M+ kon-

centrācija ir proporcionāla dozas jaudai P, t. i., [M+]=KinP, kur

Kin — iniciēšanas reakcijas ātruma konstante.

Pieņemsim, ka radušies joni var iniciēt polimerizāciju, pārnesot

protonu uz citu monomēra molekulu vai arī tieši pievienojoties citai

monomēra molekulai:

To var attēlot ar summāro ķēdes augšanas reakciju

M
m

++M^M
m+l

+

kuras ātrums izsakāms šādi:

=Kaug[M m+j[M] (9.29.)

Ķēdes apraušanās radiācijas iniciētajā jonu polimerizācijā notiek

protonu vai lādiņu pārneses procesā, ja sistēmā atrodas kāds pie-
maisījums (piemēram, H2O) vai arī notiek molekulārā jona pievie-
nošanās bāzei (praktiski arī radiācijas iniciētajā jonu polimerizācijā
par katalizatoriem vienmēr lieto elektrofilus reaģentus, piemēram,
Frīdela —Kraftsa katalizatorus, kuru kopējā formula MeHa/„).

Tātad ķēdes apraušanās notiek, ja
M

m++X^Mm +X+

bet X+ savukārt var saistīties ar bāzi, piemēram, ar amonjaku*, kas

atņem pozitīvajam piemaisījuma jonamprotonu:

X++NH
3->-X-r-NH.4+

Bezūdens vidē NH4
+ neitralizējas ar elektroniem c, veidojot NH 3

un

H atomus.

* Bezūdens vide jonu polimerizāciju bieži veic dažādu šķidru elektrolītu klātienē.
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Ķēdes apraušanās ātrums tad izsakāms šadi:

=Kapr[Mm
+][X]

.

(9-30->

kur K
apr

— ķēdes apraušanās ātruma konstante.

Ja ķēdes garums nav mazs, tad reakcijas kopējais ātrums w ir

vienāds ar ķēdes augšanas ātrumu w
ang, t. i.,

ffl=lfaug =4ug[Mm+][M] (9.31.)

Stacionārā stāvoklī ķēdes iniciēšanas rezultātā jonu veidošanās āt-

rums ir vienāds ar jonu izlietošanās ātrumu, ķēdei apraujoties, tādēļ

KiaP =K
&pt[Mm+][X] (9.32.)

un

Kopējo reakcijas ātrumu tad var izteikt no vienādojumiem

(9.31.) un (9.33.)

t«=/(augš/(apr-I[X]-IP[M]l (9.34.)

vai

w~P (9.35.)

No tā var secināt, ka radiācijas iniciētā jonu polimerizācija ir

tieši proporcionāla dozas jaudai pirmajā pakāpē. Procesa aktivāci-

jas enerģija ir negatīva, jo vienīgā konstante, kas var būt saistīta

ar kādu aktivācijas enerģiju, ir К
арт- Radiācijas iniciēto jonu poli-

merizāciju ietekmē arī monomēra koncentrācija. Atsevišķos gadīju-

mos monomēra koncentrācija var ietekmēt reakciju mehānismu, pie-

mēram, var notikt pāreja no jonu mehānisma uz radikāļu mehā-

nismu.

9.4. POLIOLEFĪNU RADIĀCIJAS ĶĪMISKĀ MODIFICĒŠANA

Radiācijas ķīmiskā modificēšana ir savdabīga fizikāli ķīmiska me-

tode, ko izmanto, lai mērķtiecīgi mainītu konkrēta materiāla īpašī-

bas, pie tam gadījumu vairumā vēlamo rezultātu iegūst bez palīg-
vielu (vulkanizētāju, reakcijas iniciatoru, katalizatoru v. c.) ievadī-

šanas attiecīgajā polimērā. So metodi galvenokārt lieto sašūties spē-

jīgu polimēru modificēšanai; destrukcijai pakļautajiem polimēriem

pēc apstarošanas parasti rodas nevēlamas īpašības.
Sašūto polimēru vērtīgo īpašību kompleksa dēļ izstrādāti vairāki

rūpnieciskas nozīmes radiācijas ķīmiskās modificēšanas tehnolo-

ģiskie procesi. Galvenokārt tos izmanto polietilēna (PE), kā arī

vairāku kopolimēru (piemēram, etilēna-propilēna, etilēna-vinilacetāta,

etilēna-vinilhlorīdav. c.) apstarošanai.
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9.4.1. Siltumizturīgu materiālu iegūšana

Polimēru siltumizturības palielināšana ir viens no vissvarīgākajiem
uzdevumiem, kurus iespējams atrisināt ar radiācijas modificēšanu.

Sis process ir visvairāk izpētīts un rūpnieciski izmantots PE apsta-
rošanā.

Apstarojot PE, vienlaikus ar siltumizturības palielināšanu iespē-
jams piešķirt tam arī citas vērtīgas īpašības. Tādēļ īsumā aplūkosim
šāda materiāla galvenās īpašības — siltumizturibu, fizikāli mehānis-

kās īpašības un stabilitāti agresīvās vidēs.

Siltumizturība. Sašūts polimērs nespēj tecēt temperatūrā, kas

augstāka par neapstarotā polimēra mīksttapšanas temperatūru, tā-

pēc iespējams iegūt izstrādājuma formas stabilitāti paaugstinātā
temperatūrā. Apstarots polietilēns paaugstinātā temperatūrā nekūst,
bet kļūst līdzīgs elastīgai gumijai.

Jāatzīmē, ka temperatūras intervālā 105... 135°Cizkūst jeb iz-

zūd apstarotā PE kristāliskie apgabali (zema un augsta blīvuma

PE), bet materiāla īpašības tālāk nosaka telpiskā tīkla veidā izvei-

dojušās šķērssaites, kuras makromolekulu mijiedarbības procesā
darbojas kā atsperīgie elementi. Sāda polimēra ekspluatācijas aug-

šējā robeža tādējādi ir termiskās sadalīšanās temperatūra
(300 ... 400 °C). Jānorāda gan, ka, ekspluatējot radiācijas sašūtos

poliolefīnus gaisa klātienē, it sevišķi paaugstinātā temperatūrā, tie

(tāpat kā neapstarotie produkti) oksidējas — jo augstāka tempera-
tūra, jo oksidēšanās intensīvāka. Sajā gadījumā liela nozīme ir tre-

šējam oglekļa atomam, kas it īpaši pakļauts oksidēšanai. Oksidēša-

nās procesā mainās ķīmiskā struktūra un strauji pasliktinās eksplua-
tācijas īpašības. Neapstarotie poliolefīni, kuru galējā ekspluatācijas

temperatūra parasti nepārsniedz 80...110°C, jāpasargā galveno-
kārt no oksidēšanās tieši pārstrādes laikā, bet radiācijas modificētie

poliolefīni, kas paredzēti ilgstošai lietošanai paaugstinātā tempera-
tūrā, efektīvi sargājami no oksidēšanās visā ekspluatācijas laikā.

Oksidēšanās procesa inhibēšanas metodes rada iespēju ievēro-

jami palielināt radiācijas modificēto poliolefīnu ekspluatācijas laiku

paaugstinātā temperatūrā.
Nestabilizētu apstaroto PE, piemēram, var ilgstoši lietot tikai

100...110°C temperatūrā (pieļaujama tā īslaicīga pārkarsēšana
līdz 250 °C)l Lai tāds PE varētu konkurēt ar citiem termiski izturī-

giem polimēriem, piemēram, ar fluoroplastu,nepieciešams paaugstināt
tā termisko stabilitāti* 150... 170 °C temperatūrā. To var izdarīt ar

efektīvam stabilizācijas metodēm, piemēram, ievadot antioksidantus
vai strukturpārveidotājus. Šādas termostabilizējošu sistēmu piedevas
(līdz 10%) būtiski palielina apstarota PE izstrādājumu formas sta-

bilitāti — 150 °C temperatūrā ekspluatācijas laiks sasniedz 10 000

stundas, 175 °C temperatūrā — aptuveni 1000 stundas, bet 200 °C
temperatūra — 400 stundas.

* Termiskā stabilitāte ir polimēra spēja ekspluatācijas apstākļos ilgstoši saglabāt
fizikāli mehāniskās īpašības.
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Fizikāli mehāniskās īpašības. Apstarošanas rezultātā panāktās
fizikāli mehānisko īpašību pārmaiņas atspoguļo polimērā norisošo

pārvērtību sarežģītību. Sašūšanās rezultātā polimēra makromolekulu

virkņu kustīgums tiek ievērojami ierobežots. Destrukcija un amorti-

zācija rada pretēju efektu. Sakarā ar to apstarošanas kopējā ietekme

uz polimēra izturību, piemēram, uz stiepes robežspriegumu un uz

elastības moduli, ir optimāla tikai noteiktas starojuma dozas inter-

vālā.

Ja PE apstarošanai lieto nelielas dozas (līdz 0,1 MGy), tad ne-

rodas manāmas elastības moduļa pārmaiņas. Tālāk palielinot dozas,

strauji pieaug elastības modulis. Apstarotā PE stiprības parametri
sasniedz maksimumu, ja starojuma doza 0,2...0,25 MGy. Tālāk

novērojama strauja trūkšanas pagarinājuma samazināšanās un līdz

ar to arī elastības zušana.

9.13. attēlā parādītas sakarības starp starojuma absorbēto dozu

un PE stiprības parametriem.
Apstarotā PE formas saglabāšanos paaugstinātā temperatūrā

raksturo termomehāniskās līknes.

9.14. attēlā redzamas neapstarotā un apstarotā PE termomehā-

niskās līknes, kas iegūtas ar lodītes iespiešanas metodi un parāda

deformācijas atkarību no dozas. Vismazākā deformācija ir PE pa-

raugiem, kuru apstarošanā absorbētā doza ir 0,6... 1 MGy.

Tādējādi šos PE izstrādājumus var ekspluatēt ar nelielu mehā-

nisko slodzi līdz 150 ... 200 °C temperatūrai.
Stabilitāte agresīvās vidēs. PE un citiem poliolefīniem, kas pa-

kļauti radiācijas apstrādei, atšķirībā no neapstarotajiem polimē-
riem ir ievērojami lielāka izturība pret dažādiem agresīviem reaģen-
tiem, piemēram, skābēm, ogļūdeņražu šķīdinātājiem v. c. Neapsta-
rota PE ķīmiskā izturība da-

žādās agresīvās vidēs sagla-

bājas tikai līdz 80...85°C
temperatūrai. Apstarotu PE

var ekspluatēt karstās

(^;l20
o

C) agresīvās vidēs.

Tas nešķīst karstos organis-
kajos šķīdinātājos (toluolā,
ksilolā, glicerīnā un citos

daudzvērtīgos spirtos), ja ir

bijis pakļauts starojumam,
kura doza 0,5... 1 Gy; atse-

višķos gadījumos PE tikai

nedaudz uzbriest. Piepērām,
verdošā sērskābē šim mate-

riālam novērojamas tikai ne-

lielas ķīmiskas izmaiņas uz

virsmas un ar tām saistītas

struktūrpārvērtības, turpretī
neapstarots PE šādos ap-

stākļos pilnīgi sabrūk.

9.13. att. Zema blīvuma polietilēna
(M=2l 000) mehānisko īpašību atkarība

no starojuma dozas:

/ — trūkšanas pagarinājums; 2 — stiprības
robežspricgums.
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9.14. att. Starojuma dozas ietekme uz

zema blīvuma polietilēna termomehānisko

līkņu raksturu:

/ — neapstarots PE; 2 — starojuma doza
0,1 MGy; 3 — starojuma doza 0,5 MGy; 4 —

starojuma doza 1 MGy.

Līdzās paaugstinātai siltum-

izturībai liela nozīme ir tādai

apstarotu un sašūties spējīgu

polimēru īpašībai kā palielinātai
izturībai pret plaisāšanu. Tai ir

sevišķi liela nozīme tādos ap-

stākļos, kad polimērs atrodas

saspriegtā deformācijas stā-

voklī. Sī īpašība novērojama

jau visai nelielu starojuma dozu

(0,1... 0,2 Gy) ietekmē, kad

sācis izveidoties pietiekami
blīvs sašūtā polimēra tīkls,

īpaši aktuāla ir saspriegtā PE

izturības palielināšana tādās

vidēs, kurās novērojamas PE iz-

strādājumu novecošanas parā-

dības, piemēram, etiķskābē,
sālsskābē, virsmas aktīvo vielu

šķīdumos, kā arī gaisā. Apsta-
rojot plaisāšanas pretestība pa-
lielinās vairākkārt. Kā piemēru
var minēt saspriegta PE iztu-

rību pret plaisāšanu virsmas

aktīvo vielu ūdens šķīdumos

(9.5. tab.).

9.5. tabula

Starojuma absorbētās dozas ietekme uz augsta blīvuma

PE izturību pret plaisāšanu virsmas

aktīvās vielas OP-7* šķīdumā

* OP-7 ir izooktilfenolapolioksietilēna ēteris.

Dažkārt tehnikā nozīmīgas ir arī tādas apstarotā PE īpašības kā

gāzcaurlaidība, siltumvadītspēja, salturība un dielektriskās īpašības.
Apstarotajā PE visvairāk mainās dažādu gāzu caurlaidība, kas atka-

rīga no polimēra ķīmiskās uzbūves, fāzu stāvokļa, virsmolekulāro

veidojumu rakstura, mikrodefektiem, orientācijas pakāpes un citiem

faktoriem. Pārējās šāda PE īpašības visai maz mainās un pieļauja-
mās ekspluatācijas temperatūras diapazonā ir salīdzināmas ar neap-

Izturība pret plaisāšanu X (h)
Absorbēta

doza (MGy) 20"/o OP-7 ūdens šķīduma,
50 °C temperatūrā

20% OP-7 ūdens šķīdumā,
80°C temperatūrā

0

10

20

40

(iO

90

180

>6000

>6000
>6000

1,5

3,0
>4000

>4000
>4000
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starota materiāla īpašībām. 9.6. tabula sniegti dati par apstarota PE

gāzcaurlaidību un ūdenscaurlaidību.

9.6. tabula

Apstarotā PE caurlaidības koeficienta maiņa

dažu gāzu un mitruma letekmē

Lielgabarītu bloku, plākšņu, cauruļvadu un kabeļu izstrādājumu
ražošana. Siltumizturīgu PE izstrādājumu ražošanai, izmantojot ra-

diācijas modificēšanu, ir dažas raksturīgas īpatnības, kas jāievēro
radiācijas tehnoloģijā.

Atkarībā no ražojamā priekšmeta formas un izmēriem, kā arī no

lietošanas mērķa izstrādājumus var iedalīt trijās grupās:
1) vienkāršas formas un dažāda izmēra monolīti vai biezsienu

izstrādājumi, piemēram, bloki, diski, plāksnes, stieņi v. c;

2) izstrādājumi ar sarežģītu telpisku formu, dažāda biezuma sie-

nām, kuru sagataves galvenokārt iegūst ar liešanu zem spiediena,
presēšanu, vakuumveidošanu, mehānisku apstrādi, piemēram, plān-
sienu caurules, pudeles v. c, kā arī kabeļu izstrādājumi (elektroteh-
nikā un citur lietojami dažāda izmēra vadi, kabeļi ar poliolefīnu izo-

lāciju) ;

3) lielgabarīta telpiski izstrādājumi (biezsienu caurules, sfēras,
kārbas v. c.).

Atkarībā no tā, kuras grupas izstrādājumi jāpārstrādā, izvēlas

attiecīgu radiācijas tehnoloģisko apstrādi, starojuma avotu, dozu un

dozas jaudu, kā arī nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu (piemēram,
konteineru, starojuma vidi, dzesēšanas ierīces, konveijera iekār-

tas v. c.).
Pirmās grupas izstrādājumi visvieglāk un visērtāk pakļaujami

radiācijas apstrādei. Šajā gadījumā starojuma enerģija tiek visla-

bāk un visekonomiskāk izmantota (80... 90%), nav nepieciešama
inerta vide vai vakuums apstarošanas laikā un pēcradiācijas termo-

apstrāde. Šis process ir nepieciešams, ja apstaro plānsienu detaļas,
jo saistīts ar radiācijas iniciēto brīvo radikāļu paliekošu rekombinā-

ciju un novērš virsmas un plāno slāņu oksidēšanos skābekļa difūzi-

jas dēļ. Pirmās grupas izstrādājumu apstarošanai nav nepiecieša-
mas speciālas iekārtas. Apstarošanai var izmantot dažādas dozas

jaudas. Procesu realizē atklātos konteineros, kastēs, plauktos, vago-

niņos, uz lentes transportiera v. c. Apstarojamos izstrādājumus var

blīvi sakārtot.
Parasti lieto dažādas konstrukcijas у starojuma avotus —

Со60

iekārtas un radiācijas kontūrus. Priekšroka dodama daudzpusējai

Caurlaidības koeficients S0 (106 s)

:eria
o2 СО; H ;0

Ieapstarots PE

.pstarots PE,

doza 1 MGy

absorbētā
6,21
2,0

0,92
0,23

1,15
0,31

1,5

7,26
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apstarošanai, jo biezos PE blokos var ievērojami (5... 10 reizes)
pavājināties starojuma intensitāte. Ja jāapstrādā tikai šo detaļu vir-

sma, apstarošanai lieto elektronu paātrinātājus ar elektronu ener-

ģiju 1
...

5 MeV.

Otras grupas izstrādājumu radiācijas apstrāde ir enerģētiski ma-

zāk izdevīga. Sajā gadījumā apstarojamos priekšmetus nedrīkst sa-

blīvēt. levērojot to, ka sagatavē iespējami iekšējie spriegumi, dažāda
tehnoloģiskā orientācija, neviendabīga materiāla struktūra, dažāds
biezums (pat vienai un tai pašai detaļai), vienmēr jānosaka opti-
mālie apstarošanas apstākļi. Plānsienu izstrādājumus nepieciešams
apstarot inerta vidē vai vakuumā. Arī pēcradiācijas apstrādei* ne-

pieciešama inerta vide vai vakuums. Atšķirībā no pirmās grupas iz-

strādājumiem, kurus pēc apstarošanas bieži vien mehāniski tālāk
izveido (piemēram, izvirpo dažādus traukus v. c), otrās grupas

priekšmeti ir ieguvuši pabeigtu formu jau pirms apstarošanas. Tādēļ
apstarošanas laikā jāievēro siltuma režīmi; procesam nepieciešamas
konstrukcijas, kas veicina siltuma novadīšanu (daļa starojuma ener-

ģijas pārvēršas siltumā).
Sīs grupas sarežģītos telpiskos izstrādājumus apstaro tikai izo-

topu starojuma avotos
—

kobalta iekārtās un radiācijas kontūros.

Pie tam izmanto hermētiskus konteinerus, kuros saglabā attiecīgo
inerto vidi (atsevišķos gadījumos jānovada izdalījies ūdeņradis).
Starojuma avotiem nepieciešama sarežģīta konstrukcija, jo starotāju
izmēriem un veidam jāatbilst attiecīgo detaļu un to konteineru pro-

filam (cilindri vai plāksnes). Plākšņveida detaļas var apstarot arī

jaudīgos elektronu paātrinātājos, kuros elektronu enerģija ir

3...10 McV un elektronu kūļa izvērsums sasniedz 0,5... 2,5 m.

Plānsienu caurulēm un kabeļu izstrādājumiem noder elektronu pa-

ātrinātāji ar enerģiju 1
...

5 MeV.

Trešās grupas izstrādājumu apstarošana ir enerģētiskā ziņā vis-

neefektīvākā — lietderīgi iespējams izmantot tikai 5... 10% staro-

juma enerģijas. Liela ir ari starojuma dozas nevienmērība mate-

riālā
—

tā sasniedz pat ±50%- Turklāt nepieciešami sarežģītas for-

mas starotāji. Vislabāk šie procesi realizējami, izmantojot radiācijas
kontūrus, kuros šķidro radioaktivitātes nesēju ar cauruļvadiem iespē-

jams sadalīt atbilstoši izstrādājumu formai. Izņēmums ir biezsienu

cauruļu, uzmavu un citu sfērisku priekšmetu apstarošana, kam no-

der lieljaudas paātrinātāji, kuriem enerģija sasniedz

8 ... 10 MeV. Dozas nevienmērību šai gadījumā var samazināt, ja
cauruli starošanas laikā groza ap savu asi.

Vislielāko rūpniecisko nozīmi ieguvusi termiski izturīgu cauruļ-
vadu un kabeļu izstrādājumu ražošana. Termiski izturīgus PE cau-

ruļvadus izmanto galvenokārt siltūdens tīklā, jo apstarotā PE īpa-
šības ir tādas, ka iespējams nodrošināt šādu cauruļvadu ilgstošu
ekspluatāciju 80

...

90 °C temperatūrā.
Apstarota PE izolācijas materiāli nodrošina ne tikai augstu elek-

trotehniskā izstrādājuma siltumizturību, bet arī tā ekspluatāciju da-

* īslaicīga izkarsēšana 120... 140°C temperatūrā.
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žādos siltuma režīmos, kā arī avārijas gadījumā, kad īslaicīgi notiek

strauja temperatūras paaugstināšanās pat līdz 200 .. . 300 °C. Tā-

dēļ apskatīsim tuvāk kabeļu izstrādājumu radiācijas modificēšanas

tehnoloģiju. Turklāt šeit aplūkotie tehnoloģiskie parametri noder arī

PE cauruļvadu modificēšanai, ievērojot attiecīgos vispārinājumus
un vienkāršojumus.

Tehnoloģiskā procesa optimizēšanai nepieciešams ievērot dozas

sadalījumu gan kabeļa metāliskajā, gan izolācijas daļā. Process vis-

efektīvāk noris tad, ja starošanai izvēlas elektronu enerģiju, kas

praktiski tiek pilnīgi absorbēta PE izolācijas slānī. Kabeļa metālis-

kais slānis ir spēcīgs elektronu absorbētājs, tāpēc, lai iegūtu vien-

mērīgu dozas sadalījumu pa visu izolāciju, jālieto speciālas metodes

un starošanas tehnoloģiskās shēmas. Jāievēro ari tas, ka starošanas

procesā intensīvi izdalās siltums*, jo elektronukūļa enerģētiskā jauda
sasniedz 0,01... 0,1 MGy/s un nepieciešamā doza ir 0,5... 1 Gy.

9.15. attēlā parādītas PE plānsienu cauruļvadu un kabeļu izstrā-

dājumu PE izolācijas radiācijas modificēšanai izmantojamās tehno-

loģiskās shēmas. Attiecīgajās iekārtās speciāla ierīce pārvieto PE

caurules vai kabeļus tā, lai tie varētu vairākkārt šķērsot starojuma
zonu, pie tam šķērsojuma vietā tos apvērš — tādējādi visā procesa

laikā izstrādājumi no visām pusēm saņem vienādu starojuma dozu.

Atsevišķos gadījumos, izmantojot 9.15. attēla shēmu a, var rasties

liela mehāniskā berze, kas dažiem izstrādājumiem nav pieļaujama.
Piemēram, apstarojot plānsienu PE caurules, tās var uzsilt un tikt

saplacinātas vai izstieptas. Tad procesu realizē pēc 9.15. attēla shē-

mas b, saskaņā ar kuru starojuma zonā jāizmanto vairākas konvei-

jera līnijas.
Aplūkoto tehnoloģisko shēmu konstruktīvie risinājumi nodrošina

augstu darba ražīgumu, kas var pārsniegt 10 m/s. Kā jau minēts,

absorbētās dozas vienmērīgums ir svarīgs faktors, kas nosaka izstrā-

dājumu ekspluatācijas drošību. So dozas vienmērīgumu un līdz ar

9.15. att. Kabeļu izstrādājumu apstarošanas tehnoloģiskās
shēmas:

а — kabeļiem; b
— plānsienu PE caurulēm.

* Ja absorbētā doza 0,1 MGy, temperatūra vidēji var pieaugt par 4 °C (bez siltuma

novadīšanas). Ja summārā doza ir 0,5 MGy, tad dažu sekunžu laikā temperatūra

var sasniegt 200 °C.
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to arī procesa ekonomiskumu noteic starojuma enerģijas izmanto-

šanas koeficients iļ. Sis koeficients ir atkarīgs no apstarošanai izrau-

dzīto izstrādājumu (PE cauruļu, kabeļu) diametra, enerģijas zudu-

miem (it sevišķi kabeļu metāliskajā slānī) un vairākiem citiem fak-

toriem. Aplūkotajās tehnoloģiskajās shēmās т) sasniedz 80... 90%.
Tehnoloģiskās līnijas ražīgumu aprēķina pēc formulas

kur q — tehnoloģiskās līnijas ražīgums (m/s);
Q — elektronu kūļa jauda (kW);
D&bs — absorbētā doza (MGy);
m — PE masa gramos (uz katru kabeļa vai cauruļvada

metru).

9.4.2. Termonosēdmateriālu iegūšana

Ja sašūtu PE pakļauj orientējošai izstiepšanai temperatūras inter-

vālā 100... 130 °C un strauji atdzesē orientētā stāvoklī līdz istabas

temperatūrai (20...25°C), tad tāds materiāls fiksētā stāvoklī pa-

liek praktiski neierobežotu laiku. Atkārtota uzkarsēšana, piemēram,
līdz 90. . . 150 °C temperatūrai, rada termorelaksācijas parādības, un

materiāls atgūst savus sākotnējos izmērus un formu, kuri tam bijuši
pirms orientēšanas. Šo «formas atmiņas» efektu tad arī izmanto

praktiskām vajadzībām, piemēram, dažādu izstrādājumu hermetizē-

šanai, iesaiņošanai un citur. Lai gan «formas atmiņas» efekts jeb
termorelaksācijas parādības raksturīgas visiem orientētajiem polimē-
riem, sašūtam PE tās izpaužas visspilgtāk. Turklāt termonosēdspēki,
kas rodas materiāla termorelaksācijas procesā, ir visai lieli un var

9.16. att. Orientēta apstarota PE

izometriskās karsēšanas dia-

gramma:

7"kuš - visas kristāliskās fāzes iz-

kušanas temperatūra; Т
тлх

~

maksimālā sprieguma temperatūra.

sasniegt Уз no PE stiprības — aptu-
veni 2

...

3 MPa (atkarībā no staro-

juma dozas, orientācijas pakāpes,
orientācijas režīma, materiāla ķīmis-
kās struktūras, pildvielām un citiem

faktoriem); tik lieli spēki nerodas

citu polimēru termorelaksācijas pro-

cesā.

Vērtīgu informāciju par termore-

laksācijas procesiem, kas noris orien-

tētā polimērā, var iegūt ar izometris-

kās karsēšanas metodi. Izometriskās

karsēšanas līknes iegūst, ja nosaka

spēku, kas jāpieliek orientētam poli-
mēra paraugam karsēšanas procesa

laikā, lai parauga izmēri procesa
laikā nemainītos. Tā kā karsēšanas

procesā rodas termorelaksācijas
spriegums, kas izraisa parauga
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saraušanos, tad parauga vienu galu nostiprina nekustīgi, bet otru —

tā, lai, pieliekot attiecīgu kompensējošo spēku, parauga izmērus va-

rētu saglabāt nemainīgus.
Izometriskās karsēšanas diagrammas raksturīgākā līkne parā-

dīta 9.16. attēlā. Teorētiski termonosēdspēku F
n0s raksturo tā sauk-

tais orientācijas iekšējais spriegums, kas tiek fiksēts polimēra izkar-

sēšanas laikā. To aprēķina šādi:

Fnos =OmaxS (9.37.)

kur Omax ■— mehāniskais spriegums, kas rodas polimēra termono-

sēdināšanas procesā izometriskos apstāk|os;
5 — orientētā parauga sākotnējais šķērsgriezuma laukums.

Pamatojoties uz priekšstatiem par sašūto polimēru telpisko tīkl-

veida struktūru, iespējams raksturot šo termorelaksācijas procesu,

t. i., spriest par sprieguma veidošanās un relaksācijas raksturu.

Orientētu polimēru sildot, noris divi savstarpēji konkurējoši pro-

cesi. Viens no tiem saistīts ar sprieguma rašanos, otrs — ar sprie-
guma relaksāciju. Pirmajā procesā rodas kinētiskā elastība, ot-

rajā — sabrūk molekulārais režģis. Orientētajā polimērā rodas spēki,
kas cenšas to atgriezt neorientētā stāvoklī, bet tiem pretojas starp-
molekulārie spēki. Zemā temperatūrā siltuma kustība vēl nevar pār-
varēt šo iedarbību un orientētā polimēra paraugs nesaraujas. Paaug-
stinoties temperatūrai, bremzējošā makromolekulu mijiedarbība sa-

mazinās un paraugs tiecas sarauties. Sie procesi attiecināmi uz

visiem amorfiem kaučukveida polimēriem. Kas tad notiek kristalizē-

ties spējīgos polimēros, piemēram, PE?

Apskatīsim, kā notiek sprieguma rašanās orientētā kristāliskā po-

limērā termorelaksācijas procesā, ja to veic izometriskos apstākļos.

Procesa sākumā temperatūras palielināšana rada kristāliskās fā-

zes kušanu. Atbrīvojušies makromolekulu posmi papildina amorfo

fāzi, palielina tajā anizotropiju, un orientētie amorfās fāzes apgabali
siltuma kustības rezultātā tiecas dezorientēties. Temperatūrā T, kas

mazāka par visas kristāliskās fāzes kušanas temperatūru 7kuš, atli-
kusī kristāliskā fāze darbojas kā «mikroklemmes» un neļauj izslīdēt

spriegoto makromolekulu posmiem. Tādējādi, paaugstinoties tempe-
ratūrai, pieaug iekšējais spriegums, kas darbojas materiālā. Tempe-
ratūrai tuvojoties Tkus, kristāliskā fāze vairs nedarbojas kā «mikro-

klemmes»; pieliktā mehāniskā spēka ietekmē sākas makromolekulu

slīdēšana citai gar citu. Tā rezultātā notiek makromolekulu dezorien-

tācija un iekšējais spriegums materiālā samazinās. Nesašūtā PE,

ja Т>Тки*, iekšējie spriegumi nedarbojas (tā rezultātā izometriskās

karsēšanas līknē temperatūrā, kas atbilst 7kuš, redzama strauja sprie-
guma izzušana vai arī parauga trūkšana). Sašūtajā PE šķērssaites

starp makromolekulām neļauj tām bezgalīgi slīdēt citai gar citu. Tā

rezultātā temperatūrā, kas augstāka par 7kus, materiālā darbojas

iekšējie spriegumi, kuri identiski tiem, kādi darbojas vulkanizētos

kaučukos, un kuri palielinās, pieaugot PE absorbētajai dozai.
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Pēc orientēta apstarota PE izometriskās karsēšanas var iegūt ari

izometriskās dzesēšanas diagrammu, no kuras var spriest par sprie-
gumiem, kas paliek, ja pēc termonosēdināšanas (ap kādu izstrādā-

jumu, piemēram, hermetizācijas vai citu vajadzību dēj) šo materiālu

atdzesē.

Termonosēdmateriālu iegūšanas tehnoloģiskajam procesam rak-

sturīgi vairāki posmi.
Izejvielu izvēle un sagatavošana. Parasti izmanto augsta un

zema blīvuma polietilēnu vai etilēna kopolimērus, piemēram, ar vi-

nilacetātu, vinilhlorīdu, propilēnu, vai arī poliolefīnu kompozīcijas,
pievienojot tiem modifikatorus (antioksidantus, radiācijas sašūšanās

sensibilizatorus, gaismas stabilizatorus, minerālās pildvielas, anti-

pirēnus v. c), lai iegūtu vēlamās materiāla īpašības, piemēram, pa-

augstinātu mehānisko izturību, elastību, termonosēdspēku, padarītu
nedegošus v. tml.

Sagataves materiāla iegūšana. Caurules, plēves, lentes iegūst no

izkausētas PE masas, izmantojot ekstrūzijas metodi (sk. 8. nod.).
Profilveida detaļasražo ar liešanu zem spiediena.

Apstarošana. Termonosēdizstrādājumu sagataves apstaro, līdz

absorbētā doza sasniedz 0,1 ...0,2 MGy; tādējādi tiek panākts vēla-

mais «atmiņas efekts» un saglabāta liela materiāla elastība, kas ne-

pieciešama tā turpmākai orientācijai, turklāt radiācijas izraisītie

struktūras defekti nav lieli, tāpēc polimēri vēlāk neplaisā.
Profilveida izstrādājumu apstrādei tiek izmantoti izotopu staro-

juma avoti, bet plānsienu izstrādājumu (plēvju, lentu, cauruļu) ra-

diācijas apstrādei elektronu paātrinātāji daudzos gadījumos ir ne-

aizstājami, jo rada iespēju realizēt nepārtrauktu, augsti efektīvu

rūpnieciskās ražošanas procesu. Tādā veidā nepārtrauktā režīmā

ar lineārās kustības ātrumu 5
...

30 m/min apstaro, piemēram, plē-

ves, lentes un caurules.

Apstaroto sagatavju orientēšana. Orientācijas process, kā jau
minēts, parasti noris temperatūras intervālā, kas tuvs polimēru

mīksttapšanas temperatūrai vai РЦ kristālisko apgabalu kušanas tem-

peratūrai 100 ... 130 °C*. Dažos gadījumos sevišķi biezu profilveida

detaļu orientēšanā šī temperatūra var sasniegt 130... 150°C. At-

dzesēšanai parasti izmanto ūdeni vai auksta gaisa plūsmu.
9.17. attēlā parādīta termonosēdplēves iegūšanas shēma. Te atvei-

dota polietilēna plēves sagataves iegūšana ar ekstrūzijas un izpūša-
nas metodi. Izlīdzinot ātrumu, ekstrūzijas, apstarošanas un orientā-

cijas procesi tiek apvienoti. Sajā piemērā parādīta divos virzienos

* Principā var iegūt termonosēdmateriālus no apstarota PE, tos orientējot zemākā

temperatūrā (piemēram, 20...25°C). Sim procesam vairumā gadījumu ir zināmi

trūkumi — biezsienu izstrādājumiem vajadzīgi lieli orientējoši spēki; plānu
plēvju orientācijā, izmantojot izstiepšanas metodi, rodas «kakliņa» rajoni (sk.

1.10.4. paragrāfu); ja lielas orientācijas pakāpes, rodas liela polimēra struktūras

anizotropija, kas saistīta ar kristāliskās un amorfās fāzes kinētisko elastību,

mikroplaisas (arī kristāliskā un amorfā fāzē caurejošo molekulu trūkšana) un

citi defekti.
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9.17. att. Divos virzienos orientētās termonosēdplē-
ves iegūšanas shēma:

/ — PE plēves ekstrūders; 2 — elektronu paātrinātājs; 3—

apstarota PE plēve; 4 — orientācijas iekārta; 5 — atmazgā-
šanas vanna; 6 — žāvēšanas kamera; 7 — gatavā produk-
cija.

orientētas termonosēdplēves iegūšana ar pneimatisko orientējošās
izstiepšanas paņēmienu. Garenvirzienā salocītā cauruļveida plēve
tiek izstiepta uz vilcējveltņa un padevējveltņa rotācijas ātrumu star-

pības rēķina — w 2>w{ (šī attiecība parasti ir 2 : 1, 3 : 1 vai 4:1).
Sķērsvirzienā orientācijas lielumu starp veltņiem regulē ar saspiestu
gaisu izveidotā balona diametrs.

Termonosēdcauruļu izgatavošanā izmanto vairākus orientēšanas

paņēmienus. Atsevišķus cauruļu gabalus izpūš ar saspiestu gaisu vai

izmanto hidraulisko paņēmienu. Caurules gali iepriekš tiek hermeti-

zēti, bet pati caurule ievietota kalibrētājčaulā. Protams, cauruli

iepriekš sasilda. Dažkārt šim nolūkam lieto sakarsētu šķidrumu, kuru

vienlaikus izmanto caurules izpūšanai. Biezsienu cauruļu orientēša-

nai izstrādāts nepārtraukts process —
sakarsēta caurule tiek papla-

šināta, izmantojot metāla cilindru ar konisku

galu. Cilindra konstrukcijā bieži izmanto brīvi

rotējošas lodītes, gar kurām slīdot sakarsētajai
caurulei ir ievērojami mazāka berze (pie tam

samazinās garenvirzienā orientācija). Cilindru
vertikālā stāvoklī notur magnētiskais lauks

(9.18. att.).
Profilveida termonoseddetaļas, piemēram,

sazarotas cimdveida un cita profila uzmavas,

var iegūt ar mehānisku orientācijas (izstiepša-
nas) paņēmienu vai arī ar izpūšanas metodi,

lietojot saspiestu gaisu. Par otrā paņēmiena
piemēru noder pārejas uzmavas (tā ir nepiecie-
šama detaļa kabeļu savienojumu hermetizāci-

jai) iegūšanas metodes variants. Izmanto pus-

automātisku izpūšanas veidni, kas sastāv no di-

vām ar ūdeni dzesējamām pusveidnēm.

9.18. att. Biezsienu ter-

monosēdcauruļu orien-

tēšana nepārtrauktā
režīmā.
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9.19. att. Profilveida termonosēddetaļu orientēšana ar izpūšanas paņē-
mienu:

/ — sagataves uzkarsešana; 2 — ievietošana izpūšanas veidnē; 3 — izpūšana;
4 — detaļas izņemšana; 5 — gatavā termonosēduzmava pēc nelietderīgās daļas
nogriešanas.

9.19. attēlā parādītas izpūšanas procesa stadijas, kā arī sagata-
ves un gatavās termonosēddetaļas forma.

lepriekš minētie piemēri, protams, neaptver visu daudzveidīgo
līdzekļu kompleksu, kurus izmantojot iegūst dažādas termonosēd-

detaļas. Tie tikai sniedz ieskatu par to, kādā veidā tiek projektētas
un radītas iekārtas, kas nepieciešamas lieljaudas rūpnieciskajiem

procesiem.
Termonosēdizstrādājumu lietošana. Līdzās izstrādājumiem, ku-

ros «atmiņas efekts» izpaužas tādējādi, ka sašūtais polimēra mate-

riāls pēc izstiepšanas saraujas, iegūst arī tādus materiālus, kas

karsējot spēj pagarināties, izplesties, saritināties, atritināties un pa-

griezties par noteiktu leņķi. Tādējādi termonosēdizstrādājumu iz-

mantošanas iespējas tehnikā ir ļoti daudzveidīgas. Sos materiālus

plaši lieto elektrotehnikā un radiotehnikā, elektronikā un ar tiem

saistītās citās rūpniecības nozarēs, ķīmiskajā mašīnbūvniecībā, celt-

niecības tehnikā un vairākās pārtikas rūpniecības nozarēs.

Plānsienu termonosēdcaurules visplašāk lieto vadu un kabeļu izo-

lācijai un hermetizācijai, radiotehnisko izstrādājumu izvadu izolā-

cijai, kabeļu un vadu saišķu armēšanai un sastiprināšanai montāžas

vajadzībām (auklas sastiprinājuma vietā), radiotehnisko detaļu mar-

ķēšanai dažādā krāsā, radioelementu kapsulēšanai, elektronisko

shēmu detaļu ārējā apvalka kodēšanai, radiolampu un citu detaļu

iesaiņošanai, lai aizsargātu tās pret koroziju un uzlabotu kā iesai-

ņojuma, tā arī atsevišķu detaļu ārējo noformējumu. Ražo dažādu

marku termonosēdcaurules no zema blīvuma polietilēna — to iekšē-

jais diametrs pēc termonosēdināšanas ir 1
...

50 mm. Tiekjzlaistas
gan bezkrāsainas, gan krāsainas caurules, to skaitā arī tādas, ku-

ras neietekmē radiācija un daudzas ķīmiski agresīvas vides, pat kon-

centrētas skābes (HNO3, H2SO4, HCI, HF) un dažādi klimatiskie

faktori. Pieļaujamā šo termonosēdcauruļu ekspluatācija no —60 līdz

+ 150°Ctemperatūrā (atkarīga no markas).
Caurules, kuru sieniņu biezums pēc termonosēdināšanas parasti

mēdz būt 1
...

3 mm, lieto daudzdzīslu kabeļu ražošanā, daudzka-

nālu pneimovadu un hidropievadu izgatavošanā, piemēram, automā-

tisko vadības sistēmu vajadzībām v. c.
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Oriģināli atrisināta šo cauruļu izmantošana celtniecības vajadzī-
bām. Izmantojot «atmiņas efektu», iespējams ērti iesaiņot un trans-

portēt ūdens notekcaurules, kas izgatavotasno apstarota polietilēna.
Caurules pēc ekstrūzijas un apstarošanas uzkarsē, saplacina lentes

veidā, atdzesē un šādā stāvoklī satin ruļļos. Montāžas vietā nogriež
vajadzīgo lentes garumu, kura pēc uzkarsēšanas atgūst sākotnējo
caurules veidu. Kā biezsienu, tā plānsienu apstarotā polietilēna cau-

rules vēl izmantojamas metāla cauruļvadu oderēšanai. Sajā gadī-
jumā izmanto termiskās izplešanās efektu

— apstarota PE cauruli

orientē izstiepjot, tā rezultātā samazinās tās diametrs. Tāda caurule

ir viegli iemontējama metāla cauruļvadā, kur pēc otrreizējas uzkar-

sēšanas tā veido cieši pieguļošu oderējumu.

Termonosēdplēves un lentes no apstarota PE plaši lieto dažādu

tehnisko izstrādājumu iesaiņošanai un hermetizēšanai. Tās noder

elektroizolācijai, rezerves daļu konservācijai, radioiekārtu viļņvadu
elementu savienojumu vietu hermetizācijai un antenu konstrukciju
elementu pasargāšanai no piesārņojuma. Vienā virzienā orientētu

lenti plaši izmanto arī daudzu mazgabarīta radiotehnisko detaļu

(spoļu, rezistoru, kondensatoru v. c.) pasargāšanai no putekļiem
un mitruma. To panāk, vairākās kārtās aptinot izstrādājumam ter-

monosēdlenti, kura karsējot nosēžas un izveido jebkurai detaļas for-

mai atbilstošu blīvu monolītas izolācijas kārtu.

Divos virzienos orientētu termonosēdplēvi visplašāk izmanto da-

žāda sortimenta rūpnieciskās produkcijas iesaiņošanai. Tādā veidā

iesaiņo aparatūru, mašīnu detaļas, stikla un porcelāna trauku kom-

plektus un citus izstrādājumus. Līdzīgi var iesaiņot aerosolu balo-

niņus un citas preces. Vairākās valstīs ražo iesaiņojumu no termo-

nosēdplēves, kuru izmanto konditorejas izstrādājumu, pārtikas pro-

duktu, piemēram, svaigas putnu gaļas, zivju un citu uzturvielu

uzglabāšanai.
Liela vērība patlaban tiek veltīta termonosēdizstrādājumu izman-

tošanai celtniecībā. Daudz darbaspēka un metāla var ietaupīt ja

ventilācijas gaisvadus savieno un hermetizē ar lentveida bandāžu.

Profilveida termonosēddetaļu sortiments ir sevišķi plašs. Parasti

šo detaļu iekšpuse ir izklāta ar hermetizējošu pastu. Та var but gan

elastīga un nesacietējoša, gan arī sacietējoša līmes tipa viela. Ap-
starotā PE termiskā izturība šajā gadījumā rada iespēju lietot arī

karstās cietināšanas līmes.

Visplašāk lietojamo profilveida termonosēdizstrādājumu veidi ir

šādi: dažāda izmēra kabeļu galu noslēdzējas uzmavas, pārejas uz-

mavas, kabeļu atsevišķo dzīslu sadalītājuzmavas, remontuzmavas

un daudzas citas detaļas.

Izmantojot šīs detaļas kabeļu savienojumu un sadalījumu mon-

tāžā, tiek sasniegta liela ūdensnecaurlaidība, mehāniskā, elektriska

un ķīmiskā izturība. Vienlaikus tiek ievērotas tehniskas estētikas

prasības unkrietni palielināts montāžas ātrums.

Citās tehnikas nozarēs, piemēram, sanitārtehnikā, termonosēdde-

taļas izmanto korozijaizsardzības mērķiem. Sim nolūkam lieto
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uzmavas cauruļu (gāzes vada, ūdensvada) savienojuma vietu pa-

pildu hermetizēšanai.

Elektronikā vadu sistēmu montēšanai pie mikrominiatūrām kon-

taktdakšiņām ērti izmantojamas speciālas termonosēdpaketes. Tās

sastāv no lodējamo čaulu sistēmas, kuras izgatavotas no apstarotā
polietilēna izolācijas, kurā ievietots lodējamais sastāvs gredzena
veidā. Tādu paketi uzmauc uz kontaktiem. Karsēšanas procesā (to
izdara ar pārnēsājamām iekārtām) kontaktu un tiem pievienoto vadu

gali salodējas, pie tam vienlaikus savienojuma vieta tiek izolēta, jo
to aptver lodējamās čaulas PE apvalks. Par lodējamo sastāvu var

lietot eitektisko kausējumu, kas kūst 182 °C temperatūrā (63% Sn+

+37% Pb) vai 145° Ctemperatūrā (18% Cd, 51% Sn, 31% Pb).
No apstarota PE sagatavēm, piemēram, no stieņiem, kuri kar-

sējot deformēti (izstiepti, saspiesti), var ražot dažādas detaļas, kas

iegūst vajadzīgo formu temperatūras intervālā 110... 140°C. Sādā
veidā ražo īpašus drošinātāju ieliktņus, bīdītājus un slēdžus, kas ļoti

noderīgi ugunsdrošības tehnikā vai citiem mērķiem.
Cauruļu, plēvju un profilveida detaļu termonosēdināšanai iz-

manto dažādas ierīces, kuru konstrukcija ir atkarīga no procesa ra-

žīguma, detaļu gabarītiem un specifiskām termiskām prasībām (pie-
mēram, no pārtikas produktu un radiodetaļu iesaiņošanas, kā arī

kabeļu hermetizācijas dažādiem karsēšanas režīmiem). Tehniskām va-

jadzībām visbiežāk lieto pārnēsājamas sildierīces. Sim nolūkam lieto

sildierīces, kas līdzīgas tām, kuras izmanto plastmasu metināšanai

ar karstu gaisu. Praksē bieži vien izmanto arī gāzes liesmu vai elek-

triskos sildītājus.

Izmantojot plēvi un lenti, piemēram, pārtikas produktu iesaiņo-
šanai, procesu realizē konveijera sistēmā — attiecīgo produktu kopā
ar iesaiņojuma materiālu izlaiž caur tuneli, kurā cirkulē karsts gaiss.

9.5. KAUČUKA UN GUMIJAS IZSTRĀDĀJUMU

RADIĀCIJAS VULKANIZĀCIJA

Daudzi kaučuki — kā dabiskais, tā sintētiskie (izņēmums ir poliizo-
butilēnkaučuks) spēj sašūties radiācijas ķīmiskajā procesā. Izman-

tojot radiācijas vulkanizāciju, iespējams iegūt gumijas izstrādāju-
mus, kuros ievērojami samazināta gāzu izdalīšanās, turklāt process
noris visai zemā temperatūrā, piemēram, istabas temperatūrā. Tā-

dējādi iegūst izstrādājumus, kuriem var pievienot dažādas pildvie-
las, piedevas un citus modifikatorus, kas citos gadījumos neiztur

vulkanizācijas temperatūras režīmus, t. i., iespējams iegūt materiā-

lus ar jaunām specifiskām īpašībām. Tā rūpniecībā ražo gumijas
izstrādājumus ar palielinātu elastību, stiprību, izturību agresīvās
vidēs, paaugstinātu termisko stabilitāti, izturību pret novecošanu un

daudzkārtējām deformācijām, kā arī ar palielinātu nodilumizturību.

So īpašību uzlabošanu galvenokārt nosaka telpiskā režģa veidoša-

nās apstākļi un uzbūve, jo radiācijas sašūšanās procesam raksturī-

gas tiešās ķīmiskās saites starp oglekļa atomiem, kas ir izturīgākas



319

neka garie sera tiltiņi, kuri rodas, izmantojot ķīmiskos vulkanizē-

tājus.
Kaučuku radiācijas vulkanizācijas process nav atkarīgs no sta-

rojuma dozas jaudas, tam vajadzīgas zemas absorbētās dozas
—

0,05 ... 0,2 MGy. Tādēļ šajos procesos izmanto gan у starojuma avo-

tus, gan elektronu paātrinātājus.

Radiācijas vulkanizācijas efekts ogļūdeņražu rindā samazinās

šadā secībā:

Piesātinātie Olefīni Aromātiskie (sk. 9.7. tab.)
ogļūdeņraži ogļūdeņraži

9.7. tabula

Dažu kaučuku sašūšanās radiācijas ķīmiskais iznākums (G )

Rūpniecībā plaši praktizē etilēnpropilēnkaučuka (monomēru at-

tiecība 1:1) un dažu silikonkaučuku radiācijas vulkanizāciju, izman-

tojot, piemēram, kaučuku, kas izgatavots no polisiloksāniem un poli-
heterosiloksāniem (CKT, CKTB). Ir izstrādāta rūpnieciska metode,

lai, izmantojot radiāciju, iegūtu termiski izturīgas (s=2oo°C) sili-

kona lentes, kuras izmanto, piemēram, elektrisko vadu izolācijai. Pie

tam pēc uztīšanas šīm lentēm raksturīga ievērojama autohēzija

(pašsalipšanas spēja), tāpēc iespējams iegūt viendabīgu šo vadu

izolāciju. Sajā procesā izmanto elektronu paātrinātāju ar 0,5 McV

enerģiju. Lai iegūtu 1...3 mm biezu lenti, nepieciešamā absorbētā

doza ir 0,05 MGy un starojuma dozas jauda — 0,15 MGy/s.

Izstrādājumu novieto uz konveijera līnijas tā, lai vienlaikus tiktu

apstaroti divi lentes slāņi. Starošanu realizē divās stadijās. Pirmajā

stadijā izstrādājumu pakļauj pusei no pieļaujamās dozas, tad lentes

slāņus maina vietām un noris otrā apstarošanas stadija. Konveijera
ātrums sasniedz 14 m/s, bet starojuma enerģijas absorbcijas lietde-

rības koeficients — 85%.

Pēdējos gados rūpniecībā izmanto arī radiācijas termisko vulka-

nizāciju. Ar šo metodi iegūst riepu gumiju, pie tam riepu stiprības

parametri ir augstāki nekā gumijai, kas iegūta termiskās vulkanizā-

cijas vai radiācijas vulkanizācijas procesā. Automobiļu riepām, kas

iegūtas ar radiācijas termisko metodi, lietošanas ilgums palielinās

par 10... 12%- Kāda ir šīs metodes būtība? Riepu izgatavošanai
paredzētajiem kaučukiem pievieno vulkanizētājus (sēru), pēc tam

realizē nepilnīgu termisko vulkanizāciju. Radiācijas pēcvulkanizā-
cija ir otrā stadija. Tā kā sērs ir brīvo radikāļu akceptors, tad,

Kaučuks G
,

Butadičnkaučuks (СКД)
Karboksilkaučuks (CKC-30-1)
Dabiskais kaučuks

Izoprunkaučuks (СКИ-3)
Etilēnpropilēnkaučuks (1:1)

2,89

2,34
1,70

1,70

1,80
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apstarojot kaučukus sera klātiene, rodas polisulfīdu radikāļi, kas vē-

lāk kaučukā izveido polisulfīda tipa šķērssaites:

S8 +R^RŠB

RŠs + +RSg^R

kur R
— makroradikāļi;

S 8— elementārais rombiskais sērs, kas parastajos apstākļos
veido gredzenu no 8 atomiem.

Vulkanizātiem, kas rodas šajā procesā, ir —
С

—
С

— un

—С—S n—
С

— tipa šķērssaites, kas nodrošina tiem augstas tehnis-
kās īpašības. Parastie termiskās vulkanizācijas paātrinātāji radiā-

cijas vulkanizācijas ātrumu neietekmē vai arī nedaudz to samazina.

Toties efektīva piedeva ir kvēpi, kas veido papildu saites (polimērs—
kvēpi), paaugstinot materiāla ekspluatācijas parametrus.

Riepu radiācijas termisko vulkanizāciju parasti realizē vakuumē-

tos konteineros 20
.. . 100 °C temperatūrā, izmantojot у starojuma

avotus, kas nodrošina dozas jaudu 0,01...0,1 MGy/h. Izstrādātas
arī metodes, kas paredz starošanā izmantot elektronu paātrinātājus.
Tad lieto lieljaudas paātrinātājus ar elektronu enerģiju 7

...

15 MeV.

Jāatzīmē, ka šajā gadījumā nepieciešamas speciālas ierīces, kas no-

drošina riepu virzīšanu zem paātrinātāja kūļa tā, lai vienlaikus tās

tiktu grieztas ap savu asi. Starošanā notiek divās stadijās —
vis-

pirms apstaro riepas vienu pusi, pēc tam — otru pusi. Tā kā elek-

tronu radītā starojuma dozas jauda ir liela, tad procesu var realizēt

gaisa klātienē.

9.6. MONOMĒRU PIESAISTĪŠANA ŠĶIEDRĀM

UN AUDUMIEM

Monomēru piesaistīšana gan sintētiskajām, gan dabiskajām šķied-
rām un audumiem ir viens no perspektīvākajiem radiācijas ķīmis-
kajiem procesiem. Izmantojot šo procesu, iespējams iegūt materiālu

ar vēlamām īpašībām, piemēram, ar lielāku elastību, ūdensnecaur-

laidību, palielinātu nodilumizturību, dielektriskajām un citām īpa-
šībām. Sājos procesos izmanto radiācijas piepotētās kopolimerizāci-

jas principus (sk. 2.5.2. paragrāfu).
Atkarībā no radiācijas piepotētās kopolimerizācijas procesa ap-

stākļiem monomēra piepotēšanu var lokalizēt tikai uz plāna virsmas

slāņa vai arī realizēt visā pamatnes polimēra materiāla tilpumā, tur-

klāt šo procesu var veikt, monomēram esot šķidrā vai gāzes fāzē.

Lai iegūtu piepotētos kopolimērus, galvenajā (pamatnes) poli-
mērā nepieciešams polimerizāciju iniciēt. Sim nolūkam izmanto vai-

rākus paņēmienus, par starojuma avotiem izmantojot galvenokārt
elektronu paātrinātājus.



321

9.20. att. Monomēru piesaistīšanas metodes polimēru lentei, kurās

izmantota radiācija:

а — tiesā piepotēšana; b - piepotēšana. kurā polimēru vispirms
kontaktē

ar monomēru; с — piepotēšana ar iepriekšēju apstarošanu; d — daudzpa-

kāpju kombinētā piepotēšana; / - elektronu paātrinātājs; 2 — sausetava;

3 — kamera piepotēšanai gāzes fāzē; 4 — vanna ar monomēru; 5 — at-

mazgāšanas vanna; 6 — kamera apstarošanai inerta atmosfēra; 7 — no-

spiedējvalči.
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īsumā aplūkosim šo paņēmienu tehnoloģiskās shēmas (9.20. att.).
1. Tiešā piepotēšana — polimērs (šķiedra, audums) nonāk kon-

taktā ar monomēru, kas atrodas šķidrā vai gāzes fāzē, tieši apstaro-
šanas procesā.

2. Polimērs vispirms nonāk kontaktā ar monomēru —
tiek piesū-

cināts ar to, pēc tam apstarots.
3. Piepotēšana ar iepriekšēju apstarošanu — polimēru apstaro

inertā atmosfērā vai skābekļa atmosfērā (ja piepotēšanā iesaista

peroksīdu grupas), pēc tam ievieto monomērā.

4. Kombinētā piepotētā polimerizācija apvieno tiešo metodi un

iepriekšējās apstarošanas metodi.

Tiešās piepotēšanas metode ir tehnoloģiski viegli risināma. Taču

jārēķinās ar to, ka uz polimēra pamatnēm, tāpat kā uz kameras

konstrukcijas elementiem, var veidoties homopolimēri.
Piepotēšanu realizējot gāzes fāzē, rodas daudz mazāk homopo-

limēra, jo sakarā ar monomēra nelielo koncentrāciju sistēmā praktiski
visa starojuma enerģija tiek absorbēta pamatnes polimērā. Turklāt

polimēra radikāļu un monomēra molekulas mijiedarbības akta vidē-

jais ilgums (10
-3. . . 10-4

s) ir daudz lielāks nekā šīs molekulas ek-

sistences ilgums uz pamatnes virsmas (10-8
...

10~10 s). Tādēļ mo-

nomēra molekula, uz kuru tiek novirzīts augošā polimēra radikāļa
aktīvais centrs, atstāj pamatnes virsmu ātrāk, nekā tā paspēj reaģēt
ar citu absorbēto monomēra molekulu. Piepotētās polimerizācijas

process noris vieglāk, ja polimēra pamatnes un monomēra ķīmiskās
dabas ir tuvākas. Vēl viena piepotētās polimerizācijas priekšrocība,
procesu realizējot gāzes fāzē, ir tāda, ka monomērus var piepotēt
neorganiskajām pamatnēm, piemēram, stikla šķiedrām.

Otrās metodes priekšrocība salīdzinājumā ar pirmo jo spilgti iz-

paužas gadījumos, kad iespējams panākt lielāku monomēra šķīšanu

pamatnes polimērā vai arī pamatnes polimērā radikāļu rašanās ra-

diācijas iznākums G ir daudz lielāks nekā monomērā (pretējā gadī-
jumā rodas daudz homopolimēra).

Izmantojot trešo metodi, iespējams novērst homopolimēra raša-

nos vispār, jo var iegūt un saglabāt uz pamatnes materiāla daudz

radikāļu (piemēram, starošanu realizējot zemā temperatūrā, kad ra-

dikāļu rekombinācija ir niecīga). Sajā gadījumā monomēru vispār
nepakļauj apstarošanai. Metodei ir savi trūkumi. Ja polimēru, kas

apstarots zemā temperatūrā, ievieto vannā ar monomēru, tad «iesal-

dētie» radikāļi, paaugstinoties temperatūrai, strauji reaģē un noris

ātra piepotēšanās reakcija, pie tam tajās vietās, kur monomērs ātrāk

nonāk kontaktā ar polimēra pamatni. Struktūras defektu dēļ šī pie-
potēšanās uz virsmas nav viendabīga un bieži lokalizējas atsevišķās
virsmas vietās. Virsmas piepotēšanās nevienmērīgums krasi sama-

zinās, ja procesa realizēšanai izmanto daudzpakāpju jeb kombinē-

tās piepotēšanas metodi.

Izmantojot kombinētās piepotēšanas metodi, process noris šādi.

Pamatnes polimēru zināmu laiku pārvieto caur šķidro monomēru,
lai polimēru līdz nepieciešamajai pakāpei (~10%) piesātinātu ar

monomēru; monomēra pārpalikumu no polimēra pamatnes virsmas
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atdala, izmantojot nospiedējvalčus. Piesūcināto polimēru apstaro ar

elektronu kūli, pie tam polimēra pārvietošanas ātrumu un elektronu

plūsmas blīvumu izvēlas ar tādu aprēķinu, lai brīvo radikāļu kon-

centrācija polimērā nepārsniedz 4• 10-5 mol/cm3. Pēc tam polimēru
atkārtoti piesūcina ar monomēru, lai iegūtu vajadzīgo piesātinātības
pakāpi. So procesu realizē pēc iespējas īsākā laika sprīdī, lai brīvo

radikāļu koncentrācija polimērā nesamazinātos un nekļūtu mazāka

par 1 • 10-8 mol/cm 3.
Tādējādi starojuma laikā radušies radikāļi maksimāli tiek izman-

toti gan pašā piepotēšanās procesā, gan pēcefekta procesā, kad

saglabājušos radikāļu un monomēra rekombinācija noris vienā

vannā.

Sādā veidā iegūti piepotētie kopolimēri, par monomēriem iz-

mantojot, piemēram, vinilacetātu, vinilhlorīdu, metilmetakrilātu,

stirolu un citus monomērus, bet par pamatnes materiāliem izman-

tojot kaprona, poliestera, celulozes un poliolefīnu šķiedras un

audumus.

Procesu parasti realizē temperatūrā, kas nepārsniedz attiecīgo
monomēru viršanas temperatūru.

Kā piemēru, kas raksturo piepotēto kopolimerizāciju gāzes fāzē,

var minēt akrilnitrila, a-vinilpiridīna, stirola un divinilbenzola pie-

potēšanu kaprona un lavsāna audumiem. It sevišķi efektīva un rūp-

niecībā noderīga izrādījusies stirola un akrilnitrila piepotēšana

kaprona kordam, ko izmanto riepu ražošanā. Izmantojot korda radiā-

cijas ķīmisko modificēšanu, iespējams iegūt lielāku adhēziju ar gu-

miju, uzlabot korda mehāniskās īpašības, it sevišķi radiācijas iztu-

rību, kas nepieciešama, piemēram, gumijas radiācijas termiskajā
vulkanizēšanā.

9.21. attēlā shematiski parādīta iekārta kaprona korda modificē-

šanai ar radiācijas piepotēto kopolimerizāciju gāzes faze. Ja piepotēta

polimēra saturs kaprona kordā sasniedz 3...7%, tad ir iespē-

jams 1,5... 2 reizes pastiprināt adhezīvās saites ar gumiju. Radiā-

cijas izturības palielināšanos raksturo šādi parametri: ja, piemēram,

automobiļa riepas radiācijas termiskajā vulkanizācijā (absorbētā

doza līdz 1 MGy) modificētā kaprona korda izturība pret saraušanu

nemainās, tad nemodificētam kordam šī izturība samazinās divas

reizes.

Tā kā piepotēto kopolimerizāciju parasti veic pēc radikāļu mehā-

nisma, tad no daudziem faktoriem, kas nosaka homopolimēra un

kopolimēra rašanos, it sevišķi jāatzīmē atsevišķo komponentu

šķīdība, difūzijas ātrums, polimerizācijas reakciju līdzsvara stā-

vokļi, šķīdinātāji un inhibitoru klātiene, starojuma jauda un citi

faktori.

Vispār piepotētās kopolimerizācijas kinētika ir daudz sarežģītāka
nekā homopolimerizācijas kinētika. Parasti sistēmām, kurās notiek

piepotētā kopolimerizācija, ir palielināta viskozitāte, tādēļ reakcijas
ātrums lielā mērā ir atkarīgs no monomēra difūzijas ātruma. Tas

it sevišķi izpaužas gadījumos, ja piepotēto kopolimerizāciju veic
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9.21. att. Kaprona korda modificēšana ar radiācijas piepotēto ko-

polimerizāciju gāzes fāzē:

/ — termopāri; 2 — gāzveida monomēra iegūšanas kamera; 3 — ventila-

tors; 4 — sildītājs; 5 — paātrinātāja logs; 6 — reaktors; 7 — manometrs;

8 — slāpekļa balons; 9 — spiediena regulators (manostats); 10 — gāzes
patēriņa mērītājs; // — dzesētājs; 12 — kaprona kords.

šķīdumā. Tad atsevišķo stadiju ātruma konstantes ievērojami var at-

šķirties no tām, kādas ir radiācijas iniciētā homopolimerizācijā. Vis-

lielākā atšķirība ir ķēdes apraušanās ātruma konstantei Kapr- Piepo-
tēšanas sākumā tā ir proporcionāla iniciēšanas ātrumam, respektīvi,
starojuma dozas jaudai, bet kopolimerizācijas beigu posmā šī saka-
rība ir cita. Novērojams ievērojami lielāks ķēdes apraušanās ātrums,

un neatkarīgi no dozas jaudas reakcijas ātrums vairs nemainās.

9.22. attēlā parādīts piemērs —
stirola piepotēšana PE plēvei, izsa-

kot piepotētās kopolimerizācijas ātrumu ar konversijas pakāpes iz-

maiņu laika vienībā atkarībā no starojuma dozas jaudas. Piepotētās
kopolimerizācijas ātruma samazināšanos, pieaugot dozas jaudai, var

izskaidrot tādējādi, ka, palielinoties monomēra konversijas pakāpei,
pieaug vides viskozitāte, tāpēc samazinās monomēra difūzijas āt-

rums un līdz ar to pārsvarā notiek monomēra homopolimerizācijas
process. Tā rezultātā samazinās aktīvo centru skaits, kuri varētu

piekļūt pamatnes polimēra molekulām. Turklāt radikāļi, kas pieda-
lās piepotēšanas kopolimerizācijā, monomēra difūzijas samazinā-

šanās dēļ kļūst mazkustīgi un notiek to rekombinācija lēnās bimole-

kulārās reakcijās. legūstam praktiski noderīgu secinājumu, ka

piepotētās kopolimerizācijas veikšanai ir nepieciešamas mazākas sum-

mārās starojuma absorbētās dozas, ja lieto nelielas dozas jaudas.
Līdz ar to samazinās arī homopolimēra daudzums uz galvenās pa-

matnes virsmas un it sevišķi tilpumā.
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9.7. LAKU PĀRKLĀJUMU

CIETINĀŠANA

Laku pārklājumu radiācijas cieti-

nāšana rada plašas iespējas rūp-
nieciskās tehnoloģijas procesu in-

tensificēšanā un automatizēšanā.

No tehniskā risinājuma viedokļa

radiācijas cietināšana ir visai sa-

režģīta un tai nepieciešami prāvi
kapitālieguldījumi. Taču tos at-

sver priekšrocības, kas atklājas,
aplūkojot metodi salīdzinājumā ar

parastajām ķīmisko iniciatoru vai

termiskās' cietināšanas meto-

dēm.

Radiācijas cietināšanas priekš-
rocības ir šādas: laku un krāsu

cietināšanas ātrums ievērojami pa-

lielinās un process noris sekundēs

vai pat sekundes daļās; procesu

iespējams realizēt istabas tempe-
ratūrā; var izmantot laku un

9.22. att. Stirola piepotētās kopolime-

rizācijas ātruma atkarība no dozas

jaudas.

krāsu materiālus, kas nesatur gaistošus šķīdinātājus; nav vajadzīgi
cietināšanas katalizatori; ievērojami samazinās ražošanas platība;
iespējams realizēt vairākslāņu pārklājumu vienā darba operācijā,
izmantojot periodisku apstarošanu, pie tam katram slānim var būt

savs lakas sastāvs.

Radiācijas cietināšanā uz lakas virsmas praktiski neveidojas
lipīgs nepolimerizējies slānis, kas bieži rodas, ja izmanto parastās
metodes. Lai gan arī radiācijas cietināšanā gaisa skābeklis inhibē

lakas polimerizāciju, tomēr, izmantojot elektronu paātrinātāju teh-

niku, lielās dozas jaudas praktiski izslēdz skābekļa efektu.

Radiācijas cietināšanā visvairāk izmanto laku vai krāsu kompo-
zīcijas, kuru pamatā ir nepiesātinātie poliesteri. Pirmais darbs šajā
jomā veikts 1951. gadā, kad tika realizēta tetraetilēnglikoldimetil-
akrilāta polimerizācija. Pēc tam sintezēti poliesteri, izmantojot ma-

leīnskābes vai ftalskābes anhidrīdus un etilēnglikolu. Tīru nepiesā-
tināto poliesteru radiācijas cietināšanai nepieciešamas visai lielas

starojuma dozas
— 0,2 ... 0,8 MGy. Ja poliesteru laku sastāvā ievada

nepiesātinātos monomērus, tad iespējams samazināt nepieciešamo
summāro starojuma dozu (pat līdz 0,02

...
0,1 MGy). Turklāt kā teh-

noloģiska priekšrocība minama lakas viskozitātes samazināšanās.

Visplašāk lieto radiācijas iedarbībā cietējošo poliestera un stirola

laku, kas satur 15... 45% stirola. Poliesteru vairākumam optimālā
stirola koncentrācija ir 25% un praktiski pilnīgai lakas nocietināša-

nai nepieciešamā absorbētā doza ir 0,02 MGy. Reizē ar stirolu poli-
estera un monomēra kompozīcijā lieto arī etilakrilātu, metilmetakri-

lātu, vinilacetātu, trialilcianurātu un citus monomērus. Tie gan
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samazina nepieciešamo starojuma dozu, taču nav universāli. Atse-

višķi monomēri, piemēram, vinilacetāts, pasliktina izturību pret ap-

kārtējo atmosfēru. Metilmetakrilāts šo izturību palielina, bet sama-

zina izturību pret radiācijas iedarbību.

Vienlaikus ar poliesteru laku kompozīcijām pazīstamas arī citas

radiācijas iedarbībā cietējošas sistēmas, piemēram, sistēmas, kuru

pamatā ir epoksīdsveķi un kurām piemīt daudzas derīgas ekspluatā-
cijas īpašības. Tīru sveķu polimerizācijai nepieciešama vēl lielāka

starojuma doza nekā poliesteru polimerizācijai — vairāk par 1 MGy.
Epoksīdsveķu modificēšana ar nepiesātinātajiem poliesteriem vai

nepiesātinātām karbonskābēm ļauj cietināšanu realizēt, izmantojot
0,05 ...0,1 MGy lielas dozas.

Polivinilhlorīds ieņem starpstāvokli starp sašūties spējīgiem un

destrukcijai pakļautiem lielmolekulārajiem savienojumiem. Tīram po-
limēram šķērssaites rodas, to pakļaujot jau visai lielai starojuma
dozai — 0,8 .. . 1 MGy. Kā zināms (sk. 9.3.1. paragrāfu), sistēmā

ievadot nepiesātinātos monomērus, ir iespējams šo dozu ievērojami
samazināt. Laku un krāsu rūpniecībā šo efektu var izmantot. Polivi-

nilhlorīds maz šķīst organiskajos šķīdinātājos, tāpēc praksē lieto

plastisolus. Minēsim recepti pastai, kuras cietināšanai nepieciešama
absorbētā doza 0,02 MGy:

polivinilhlorīds 50,0%
viniltoluols 26,7%
etilēnglikoldimetakrilāts 2,4%
nepiesātināts poliesteris 10,9%
akrilnitrils 10,0%

Izmantojot radiāciju, iespējams cietināt ari krasas, kuras, piemē-
ram, lieto rūpniecībā metālu virsmu krāsošanai. Mūsu valstī ražotās

emaljas krāsas ПЭ-126 (tās receptūrā kā saistviela ietilpst poliester-

akrilāti) cietināšanai nepieciešamā doza ir tikai 0,015 MGy.
Laku pārklājumu cietināšanas tehnoloģijā izmanto divas galve-

nās metodes. Pēc pirmās metodes procesu realizē, apstarojot ar elek-

troniem tieši uz pamatnes materiāla uzklāto laku. Strādājot pēc otrās

metodes, laku apstaro tās uzklāšanas laikā. Sīs metodes pamatā ir

atzinums, ka pēc apstarošanas sistēmā politnērs-oligomērs gela vei-

došanās notiek tikai zināmā laika sprīdī. Tapec ir svarīgi izvēlēties

noteiktu dozas jaudu (parasti 0,1 ...0,2 MGy/s), optimālo tempera-
tūru, laku un krāsu materiāla receptūru.

9.23. attēlā shematiski parādīta iekārta, kurā realizē cietināšanu

pēc pirmās metodes. Tehnoloģiskajā līnijā ietilpst iekārta, kas pa-

matnes materiālu attīra no putekļiem, pārklājējiekārta un elektronu

paātrinātājs ar elektronu kūļa izvērsumu, kas sasniedz 1
...

2 m.

Laku cietināšanā izmanto elektronus ar samērā mazu enerģiju

(0,3 ... 0,5 McV), jo cietējošais slānis nav biezs, bez tam tiek novēr-

sta pamatnes materiāla (piemēram, koksnes) destrukcija. Pamatni

ar laku pārklāj gan ar uzliešanu (izmanto valčus), gan ar uzsmidzi-

nāšanu (lieto pulverizatorus).
9.24. attēlā redzama krāsošanas shēma, kurā izmantots pēcefekts.

Sajā gadījumā izvēlas tādu elektronu kūļa intensitāti, lai krāsviela
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9.23. att. Laku pārklājumu cietināšana, izmantojot elektronu paātrinā-
tāju.

nespētu sabiezēt līdz tam momentam,kamēr saskarē ar pārklājamo
virsmu tālāka pārklājuma cietināšana noris pēcefekta dēļ. Tehnolo-

ģisko procesu realizē noteiktā secībā. Laku un krāsu materiāls no

tvertnes caur regulējamo spraugu iztek «aizkara» veidā. «Aizkara»

malas fiksē divas nospriegotas stieples, gar kurām pārklājumu no-

vada uz pamatnes materiālu, kuru padod ar transportieri. Krāsas pa-

tēriņu un izveidotā «aizkara» stabilitāti regulē, mainot spraugas pla-
tumu un spiedienu. Ceļā uz pamatni krāsas «aizkaru» apstaro ar

elektronu kūli, ko veido horizontāli novietots paātrinātājs. Krāsa,
kas nenokļūst uz pamatnes materiāla, iekļūst savācējtvertnē. Kon-

strukcija paredz bloķēšanas sistēmu, kas uz zināmu brīdi izslēdz pa-

ātrinātāju; tādējādi savācējtvertnē nokļūst neapstarotā krāsa, kuru

atkal var izmantot. Ja izmanto šo metodi, darba procesā virsmu pār-
klāšanai ar laku noder pulverizators, pie tam izmanto elektrostatisko

paņēmienu, jo, virzoties cauri starojuma zonai (elektronu kūlis iz-

vērsts pa apļa laukumu), krāsa iegūst negatīvu lādiņu (9.24. att. b).

Izmantojot aplūkotās metodes, ar lakām un krāsām var pārklāt
arī tādus materiālus kā polietilēna, polipropilēna, poliamīdu un sin-

tētiskās ādas izstrādājumus. Pie tam nav nepieciešama virsmas ķī-
miska, mehāniska vai cita veida apstrāde, jo radikāļu rašanās uz po-

limēra nodrošina piepotēšanas efektu, kas palielina pārklājumu adhe-

zīvās īpašības.

9.8. KOKSNES RADIĀCIJAS ĶĪMISKĀ MODIFICĒŠANA

Kā labu materiālu koksni rūpniecībā izmanto jau sen. Taču koksnei,
kuru lieto celtniecībā, mēbeļrūpniecībā un citās rūpniecības nozarēs,
no tehniskā viedokļa piemīt vairāki trūkumi: 1) higroskopiskuma
noteiktā formas nestabilitāte ekspluatācijas procesā (it sevišķi
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9.24. att. Laku pārklājumu iegūšana un cietināšana, izmantojot
iepriekšējās apstarošanas metodi:

а — lakas uzklāšana ar liešanu; b — lakas uzklāšana ar pulverizatoru;
/ — pārklājamie izstrādājumi; 2 — elektronu paātrinātājs; 3 — elek-

tronu kūlis: 4 — tvertne ar laku; 5 — sprauga; 6 — lakas pārklājuma
«aizkars»; 7 — transportieri; 8 — neizlietotās lakas savācējtvertnē; 9 —

lakas pulverizators; 10 — pārklājamā detaļa.

mitrumā); 2) anizotropās īpašības, kas izpaužas plaisāšanā, piemē-
ram, materiālu žāvējot; 3) pūšanas procesi dažos klimatiskajos ap-

stākļos; 4) maza ugunsizturība; 5) maza nodilumizturība.

So trūkumu daļēja novēršana panākama, koksni presējot, kā arī

apstrādājot ar amonjaku, formaldehīdu, cianoetilātu, bora metalor-

ganiskajiem kompleksiem, kas satur fluoru, un citiem preparātiem,
kuriem piemīt antiseptisku vielu un antipirēnu īpašības.

Pēc plastmasu atklāšanas radās ideja savienot tās ar koksni. Po-

likondensācijas procesā iegūtie sintētiskie sveķi (fenolformaldehīd-
sveķi, karbamīdsveķi un citi sveķi) tagad tiek plaši lietoti par saist-

vielām, piemēram, koksnes skaidu un citu augu šķiedru plātņu izga-
tavošanā ar presēšanu.
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Ar poliesteru laku parādīšanos plastmasas ieguva aizvien lielāku
nozīmi kokmateriālu virsmas apdarē, it sevišķi mēbejrūpniecībā.

levadot monomēra molekulas tieši koksnes porās, nodrošinot to

polimerizāciju koksnes šķiedrās un piepotēšanu šūniņu sienām, būtu

iespējams iegūt jaunu modificētu materiālu. Turklāt pat mazvērtī-

gām koksnes šķirnēm tādējādi varētu piešķirt vairākas vēlamās īpa-
šības, pirmām kārtām cietību, mitrumizturību un ūdensizturību, ne-

degamību v. c. Kā to izdarīt? Talkā nāca radiācijas iniciētā poli-
merizācija. Šī metode nav tehniski sarežģīta. Apstarojot koksnes un

monomēra sistēmu istabas temperatūras un neliela spiediena apstāk-
ļos, iespējams iegūt polimēru ar pietiekami lielu molekulmasu un no-

vērst nevēlamu blakusproduktu rašanos. Tagad šis process realizēts

rūpnieciskā mērogā.
Kombinējot dažādus monomērus unto daudzumu,koksnes šķirnes,

piesūcināšanas parametrus un apstarošanu, iespējams iegūt mate-

riālu ar iepriekš paredzētajām vēlamajām īpašībām. Racionālāk ir

modificēt tieši gatavas detaļas, piemēram, parketa dēlīšus, sporta
inventāru un tekstilrūpniecībā lietojamās atspoles, jo tad samazinās

monomēra patēriņš un nav nepieciešama izstrādājumu tālāka me-

hāniskā apstrāde, līmēšana un citas operācijas.
Koksnes radiācijas ķīmiskās modificēšanas tehnoloģiskā shēma

parādīta 9.25. attēlā. Procesā ietilpst šādas operācijas: sagatavju
materiālu iegūšana, paketēšana, sagatavju vakuumēšana, monomēru

ievadīšana, piesūcināto kokmateriālu ievietošana konteineros, apsta-
rošana un gatavās produkcijas iesaiņošana. īsumā aplūkosim sva-

rīgākās operācijas.
Piesūcināšana. Par monomēriem galvenokārt izmanto metilmet-

akrilātu, stirolu, vinilacetātu, poliesterus v. c. Metilmetakrilāta pil-
nīga konversija (97... 98%) koksnē noris, kad starojuma doza sa-

sniedz 0,02
...

0,03 MGy; tīram stirolam šī doza ir ievērojami lie-

lāka — 0,3 ... 0,35 MGy*.

9.25. att. Koksnes radiācijas ķīmiskās modificēšanas tehnoloģiskā
shēma:

/ — kokmateriāla sagatavošana; 2 — paketēšana; 3 — monomēra pievadīšana;
4 — vakuumēšana; 5 — piesūcināšana; 6 — ievietošana konteineros; 7 — ap-

starošana; 8 — gatavās produkcijas iesaiņošana.

* Tehniskā stirola polimerizāciju inhibē arī hidrohinona vai pirokatehīna niecīgas

piedevas, kas novērš tā autopolimerizāciju.



330

Lai palielinātu polimerizācijas ātrumu un samazinātu nepiecie-
šamo starojuma dozu (stirola izmantošanas gadījumā — 6 vai 7

reizes), lieto sensibilizējošas piedevas, galvenokārt tetrahloroglekli
(10%)- Noderīgas ari organiskās skābes, fosfororganiskie savieno-

jumi, trialilcianurāts v. c.

Lai modificētajam materiālam piešķirtu vēlamās īpašības, mono-

mēram reizē ar polimerizāciju sensibilizējošām piedevām var pie-
vienot arī dažādas krāsvielas un vielas, kas iznīcina sēnes un baktē-

rijas, kā arī antipirēnus, lai iegūtu nedegošu materiālu.

Vakuumēšana nepieciešama skābekļa aizvadīšanai no koksnes, kā

arī lai nodrošinātu pilnīgāku tās piesūcināšanu ar monomēru. Visu

monomēru polimerizācijai nav nepieciešama vakuumēšana. Nepiecie-
šamības gadījumā iespējams panākt lielāku efektu, ja vakuumēšanu

apvieno ar sistēmas izpūšanu ar gāzveida slāpekli. Vakuumēšanu

speciālā piesūcināšanas kamerā realizē 20
...

30 minūtēs (spiediens
0,5

...

1 kPa).
Pēc tam sistēmā ievada monomēru tā, lai tas aptvertu visu kok-

materiāla masu, un spiedienu izlīdzina līdz normālam. Piesūcinā-

šanas ilgums atkarīgs no izstrādājumu gabarītiem, koksnes šķirnes,
monomēra viskozitātes un citiem faktoriem. Praktiski šis process

ilgst 1 stundu.

Nav nepieciešams lietot absolūti sausu koksni. Pat koksni, kuras

mitrums sasniedz 10... 12% (vakuumēšanas procesā tas nedaudz

samazinās), iespējams pietiekami piesūcināt. Koksnes mitrums

sekmē arī radiācijas ķīmisko procesu, jo celulozes šūnu sieniņas ir

nedaudz uzbriedušas, respektīvi, atrodas savā dabiskajā stāvoklī.

Nepieciešams palielināt monomēru daudzumu koksnē, jo tas ļoti
ietekmē materiāla mitrumizturību. Tādēļ monomēram pievieno tādus

koksnes uzbriedinātājus kā etilspirtu, metilspirtu, dioksānu, dimetil-

sulfoksīdu v. c. Tie palielina piepotētā monomēra daudzumu līdz

70
.. . 80%. sim nolūkam izmantojams arī ūdens.

Pēc piesūcināšanas monomēra pārpalikumu aizvada un kontei-

neru piepilda ar inertu gāzi, jo gaisa skābeklis inhibē polimerizāci-
jas procesu. Pēc tam materiālu pakļauj apstarošanai. Ja piesūcina
tikai kokmateriāla virsmas slāni, piemēram, lai modificētu tikai par-

keta dēlīšu virsmu (1 ...
2 mm dziļumā), tad izstrādājumu neievieto

starošanas konteinerā, bet apstarošanai izmanto elektronu paātri-
nātājus.

Apstarošana. Visbiežāk koksnes radiācijas ķīmiskajai modificē-

šanai izmanto izotopu starojuma avotus, jo у starojuma lielās caur-

spiešanās dēļ procesu iespējams realizēt lielos tilpumos atkarībā no

starotāja avota konfigurācijas (plakne, cilindri v. c). Būtiski sva-

rīga nozīme ir starojuma dozas jaudai. Lielas jaudas nav izdevīgas,
jo, pirmkārt, iegūtajam polimēram ir mazāka molekulmasa, sama-

zinās piepotētā polimēra saturs; tas pasliktina koksnes mehāniskās

īpašības, otrkārt, grūti novadīt polimerizācijas procesā izdalījušos
siltumu. Koksnei ir maza siltumvadītspēja, līdz ar to rodas nopietni
sarežģījumi lielgabarīta objektu apstarošanā. Tādēļ koksnes radiāci-



jas ķīmisko modificēšanu vēlams realizēt, nodrošinot absorbētās do-

zas jaudu 0,3 ...
1 Gy/s.

Atzīmēsim dažas svarīgākās īpašības, ko iegūst apstarota ķīmiski
modificēta koksne. Lai gan šīs īpašības lielā mērā nosaka izraudzītā

koksnes šķirne, monomēra un to piedevu tips, tomēr var norādīt, ka,

piemēram, ar stirolu modificētai bērza, priedes, egles un apses kok-

snei vismaz 7 reizes palielinās nodilumizturība, ūdens uzsūcamība

nepārsniedz 18% (nemodificētai koksnei tā ir aptuveni 200%), kā

arī palielinās tās bioloģiskā un ķīmiskā izturība.
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