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Використано кластерну модель аморфних полiмерiв для визначення фрактальних розмiрностей наповнених полiмерних систем на основi полiвiнiлхлориду. На основi фрактального пiдходу оцiнено гнучкiсть макромолекул
i з’ясовано вплив на неї неорганiчних наповнювачiв.
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Широкого вжитку, в останнi роки, отримала теорiя фракталiв [1-3], яка дозволяє
не тiльки описати процеси структурувань в речовинi, але й спрогнозувати фiзикохiмiчнi властивостi.
Для мiкроструктури полiмерiв характернi два крайнiх випадки: а)високий ступiнь впорядкування отриманий за рахунок природного або штучного самоупорядкування; б) невпорядкованiсть структури – хаос. У фрактальному аналiзi розглядаються i промiжнi структури полiмерiв, якi отримуються в умовах термодинамiчної
неврiвноваженостi (неврiвноваженi процеси). Такi системи (фрактальнi структури)
характеризуються певним рiвнем промiжного порядку. Оскiльки полiмернi системи
володiють локальним рiвнем промiжного порядку, важливим питанням є встановлення взаємозв’язку мiж ступенем такого порядку i фрактальною вимiрнiстю.
Запропонованi моделi суцiльного середовища для полiмерiв не завжди є доречним тому, що в процесi їх синтезу з’являється мiкро-, мезо- i макродефекти, а
коли полiмери зазнають впливу силових полiв вони утворюють пiдсистемну блочну
структуру, яка володiє автомодельнiстю (λi = LLi+1
= const ).
i
Так як полiмернi системи є термодинамiчно не рiвноважними структурами i їх
структурування вiдбувається в процесi не рiвноважних процесiв, то для їх дослiджень використовують фрактальний аналiз i принци синергетики.
У межах фрактального пiдходу структуроутворення полiмерiв описується принаймнi трьома розмiрностями: d – розмiрнiсть евклiдового простору; df - фрактальна
(Хаусдорфова) розмiрнiсть; ds - спектральна (фрактальна) розмiрнiсть. У випадку
евклiдового простору d = df = ds, а це означає, що евклiдовi об’єкти є частинним
c Шевчук Т., Бордюк М., 2015
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випадком фрактальних. Введення, для полiмерiв, принаймнi двох розмiрностей, зумовлено тим, що такi системи є термодинамiчно нерiвноважнi i для них не виконується принцип Пригожина-Денфея i вони потребують для їх опису як мiнiмум двох
параметрiв порядку.
Отже, завданням цiєї роботи є аналiз процесiв структуро утворень макромолекулярних систем з неорганiчним наповнювачем на основi фрактального аналiзу та
з’ясування впливу iнгредiєнтiв на гнучкiсть макромолекул наповнених систем.
Дослiджували лiнiйний гнучколанцюговий полiмер вiнiлового ряду – полiвiнiлхлорид (ПВХ) наповнений фосфогiпсом (ФГ) – багатотоннажним обтяжливим вiдходом виробництва екстракцiйної фосфорної кислоти [4, 5].
Зразки для експериментальних дослiджень готували методом механiчного змiшування ПВХ iз мiнеральним наповнювачем у режимi температура-тиск [6].
Для дослiдження в’язкопружних властивостей полiмерних композицiй використовували ультразвукову установку [7], яка працює в iмпульсному режимi [8]. Швидкiсть поширення поздовжньої хвилi (νl ) у зразку визначали за наступним спiввiдношенням [9]:
νl =

νp · d
d − ∆τl · νp

(1)

а швидкiсть поширення поперечної хвилi iз розв’язку рiвняння:
∆τt2 sin(θkp ) · νt4 − (νp ∆τl − d) · νt2 − 2d2 νp · νt + νt2 · d2 = 0

(2)

νp де - швидкiсть поширення ультразвукової хвилi у iмерсiйнiй рiдинi; d – товщина
полiмерного зразка; ∆τl,t , τl,t - час проходження ультразвукового сигналу у кюветi
з iмерсiйною рiдиною та зразком при вимiрюваннi поздовжньої (поперечної) хвилi.
Коефiцiєнт Пуассона за значеннями швидкостей νl i νt обчислювали за спiввiдношенням:
 2
2 − ννtl
v= 
 2 
2 1 − ννtl

(3)

Концентрацiйнi залежностi νl , νt , v для ПВХ та систем ПВХ+ФГ поданi в
таблицi 1.
Використання фрактального пiдходу до аналiзу процесiв структуро утворень у
системах ПВХ+ФГ здiйснювали на основi кластерної моделi аморфних полiмерiв
[10-12]. Згiдно цiєї моделi структуроутворення в таких макромолекулярних системах можна розглядати як трикомпонентну: областi ближнього порядку (кластери),
перехiднi областi та мiжкластернi (безпорядок) [13]. Синергетичний пiдхiд [14] до
опису такої моделi аморфних полiмерiв дозволяє визначити фрактальнi розмiрностi
структуро утворень вихiдного полiмеру – ПВХ та його наповнених систем згiдно
спiввiдношення:
df = (d − 1)(1 + v)
де d – евклiдова вимiрнiсть простору.

(4)
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Якщо враховувати ангармонiзм коливань структурних елементiв макромолекул,
який виражається решiтковим параметром Грюнайзена (γL ), то фрактальнi розмiрностi структуро утворень визначаються як [3]:
df =

3γL (d − 1)
1 + 2γL

(5)

Табл. 1. В’язкопружнi та фрактальнi характеристики для систем ПВХ+ФГ

Решiтковий параметр Грюнайзена визначали на основi двох пiдходiв. У першому
випадку, згiдно з iдентичнiстю потенцiалiв мiжатомної i мiжмолекулярної взаємодiї
для гетерогенних полiмерних систем, коефiцiєнт Пуассона пов’язаний iз решiтковим
параметром Грюнайзена спiввiдношенням [15]:
γL =

1+v
1 − 2v

(6)

Згiдно з другим пiдходом, запропонованим у роботах [16, 17], решiтковий параметр Грюнайзена визначали як:
γL = −

d(lnν̄)
1
+
d(lnV̄ ) 2

(7)

 3 3 1/3
3νl ·νt
- середня швидкiсть фононiв у системi; V = ρ1 - питомий
де ν̄ = ν 3 +2ν
3
t
l
об’єм.
Значення фрактальних розмiрностей обчислених згiдно спiввiдношень (4) i (5)
для систем ПВХ+ФГ поданi в таблицi 1. Аналiз концентрацiйних залежностей V
, γL та df вказує на те, що найбiльш суттєвi змiни цих величин характернi для
областей концентрацiй наповнювача 0, 1 ÷ 1, 0 об. % . Такий характер залежностi
цих величин вiд об’ємного вмiсту наповнювача знаходить своє пояснення в рамках
концепцiї впливу незначного вмiсту частинок наповнювача на процеси формування структури гетерогенних полiмерних систем. При ϕ ≤ 2 % наповнювача зростає
вмiст межового шару в трикомпонентнiй системi: полiмерна матриця-межовий шарнаповнювач. Для систем ПВХ+ФГ об’ємна концентрацiя межового шару зростає
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вiд 8,7об.% при ϕ = 0, 1 об. % ФГ до 28,2 об.% при ϕ = 2, 0 об. % ФГ [18]. Процеси
формування межових шарiв у наповнених полiмерних системах призводять до перерозподiлу флуктуацiйного вiльного об’єму, а, отже, до змiн, якi вiдбуваються в
мiжкластерних областях («розпушенiй» матрицi) аморфного полiмеру.
Наявнiсть флуктуацiйного вiльного об’єму в аморфних полiмерах дає можливiсть мiжкластернi областi розглядати як фрактальнi, розмiрнiсть яких спiвпадає
з розмiрнiстю областей локалiзацiї «надлишкової» енергiї. Така розмiрнiсть характеризує ступiнь збудження розпушеної матрицi в кластернiй моделi аморфного
полiмера i може бути визначена як:
Df =

2(1 − v)
1 − 2v

(8)

Результати розрахункiв цього параметру для систем ПВХ+ФГ (табл. 1) вказують на те, що в областi концентрацiй 0, 1 об. % ÷1, 0 об. % його значення найбiльшi.
Це вказує на те, що введення незначних часток наповнювача впливає на структурнi
змiни, перш за все, мiжкластерних областей, зокрема, призводить до змiни частки
флуктуацiйного вiльного об’єму, а, отже, до зростання iнтенсивностi руху структурних елементiв макромолекул ПВХ.
Такi процеси в змiнi структуроутворень наповненого аморфного полiмера в областi концентрацiй наповнювача 0, 1 об. % ÷1, 0 об. % знаходять пiдтвердження за аналiзом розподiлу розмiрiв мiкропорожнин вiльного об’єму, який визначається фрактальною розмiрнiстю:
Df,V = 1 +

1
3 − df

(9)

Як видно з даних розрахункiв (табл. 1), величина Df,V набуває максимальних
значень в областi концентрацiй 0, 1 об. % i при малому вмiстi наповнювача (ϕ ≤ 2, 0
об. % ) перевищує вiдповiднi значення для ПВХ. Отже, при формуваннi межових
шарiв у таких системах частота вiльного об’єму систем зростає за рахунок структурних змiн, якi вiдбуваються в них.
При розглядi взаємодiї мiж структурними елементами макромолекул, мiж ними
i поверхнею наповнювача слiд враховувати конформацiйнi явища, якi вiдбуваються
на просторово-часових масштабах, що значно перевищує атомнi. Здатнiсть змiнювати конформацiю полiмерним ланцюгом внаслiдок внутрiшньо-молекулярного теплового руху i пiд дiєю зовнiшнiх полiв характеризують гнучкiстю [19-21]. Використання фрактальних розмiрностей та аналiз механiзмiв гнучкостi (σ ) макромолекул
на основi рiзнорiдних модельних пiдходiв [22, 23] дозволили визначити її:
σ=

2df
4
+
d(d − 1)(d − df ) 3

(10)

Концентрацiйна залежнiсть величини σ подана на рис. 1.
Порiвняння значень гнучкостi макромолекул ПВХ наповнених систем проводили
з вiдповiдними значеннями енергетичної «жорсткостi», якi визначалися на основi
моделювання внутрiшньо-молекулярної та мiжмолекулярної взаємодiї структурних
елементiв полiмерного ланцюга згiдно [9, 24]:
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Рис. 1: Концентрацiйна залежнiсть σ(1), σ1 (2) для систем ПВХ+ФГ.
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µ
- енергiя когезiї, E 0 - динамiчний модуль поздовжньої дефорде ϕ01 = 6γLE·ρ·N
A
мацiї, µ - молекулярна маса, ρ - густина, NA - число Авогадро; f , q, h – гармонiчна
та ангармонiчна силовi константи; ρ0 - рiвноважна вiдстань мiж структурними елементами макромолекули, х – вiдхилення їх вiд положення рiвноваги [4, 6].
Аналiз концентрацiйної залежностi гнучкостi макромолекул систем ПВХ+ФГ
вказує на те, що в областi концентрацiй 0, 1 об. % ÷2.0 об. % наповнювача σ перевищує вiдповiднi значення для самого ПВХ. Концентрацiйна залежнiсть σ1 для систем
ПВХ+ФГ в цiй областi концентрацiй характеризується зменшенням енергетичної
«жорсткостi». Такий характер змiн i в цiй областi концентрацiй вказує на зростання iнтенсивностi руху окремих сегментiв макромолекул та зростанням ймовiрностi
кiлькостi конформацiйних переходiв у полiмерному ланцюгу за рахунок дiї силового
поля наповнювача. Отже, для цiєї областi концентрацiй ФГ є характерним формування межового шару за рахунок взаємодiї бокових груп макромолекул з активними
центрами поверхнi наповнювача. На межi подiлу фаз наповнювач-полiмер межовий
шар є менш ущiльнений.
У дiапазонi концентрацiй ФГ 2, 0 об. % ÷10.0 об. % в гетерогенних полiмерних
системах значення σ i sigma1 практично не змiнюються при змiнi ϕ . Така концентрацiйна залежнiсть гнучкостi та «енергетичної» жорсткостi вказує на те, що системи
ПВХ+ФГ характеризуються кiнетично i термодинамiчно стабiльними структуроутвореннями, в яких макромолекули перебувають у складчастих конформацiях.
Використовуючи значення фрактальної розмiрностi та взаємозв’язок мiж основ-
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ними структурними концепцiями гнучкостi [25], з врахуванням об’ємних ефектiв
знаходили об’єм кластерних областей (Vкл ):
Vкл. =

6, 44 · 10−10
(3 − df )

2

2
· l0

(12)

Якщо врахувати, що за колом головних валентностей для макромолекул ПВХ
мiж структурна вiдстань l0 рiвна 1, 54 · 10−10 м, то об’єм кластерної областi визначиться як:
Vкл. =

63, 869
(1 − df )

2

· 10−30 , (м3 )

(13)

Вiдносна частка кластерiв у системi ПВХ+ФГ визначалася на основi перколяцiйного спiввiдношення:
ϕкл. = 0, 03(Tα − T )0,55

(14)

де Tα - температура склування. Концентрацiйнi залежностi Tα , Vкл. , ϕкл. поданi
на рис. 2.

Рис. 2: Концентрацiйна залежнiсть Tα (1), Vкл. (3), ϕкл. (2) систем ПВХ+ФГ.

В областi малого вмiсту наповнювача утворюються динамiчнi кластери значного
об’єму, але їх концентрацiї в системi спiввмiрнi з концентрацiєю у вихiдному полiмерi. Такi процеси можуть розглядатись, як можливiсть захоплення кластер ними
областями сегментiв макромолекул iз мiжкластерних областей за рахунок зростання
їх iнтенсивностi руху та значної гнучкостi (рис. 1).
Якщо вважати кластер кульовим утворенням, то можна визначити його лiнiйнi
розмiри, згiдно:
dкл. =

7, 264
· 10−10 , (м)
(1 − df )2/3

(15)

Розрахунки показують, що лiнiйнi розмiри динамiчних кластерiв у таких системах складають 7, 7·10−10 м ÷11, 5·10−10 м i близькi до значень вiдповiдних лiнiйних
розмiрiв отриманих на основi аналiзiв процесiв перенесення теплової енергiї в таких
системах [26].
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Отже, використання фрактальних пiдходiв дає можливiсть змоделювати процеси
структуроутворення в наповнених полiмерних системах у залежностi вiд кiлькостi
введеного наповнювача i оцiнити основнi параметри кластерної моделi аморфного
стану макромолекулярних систем.
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FRACTAL DIMENSION AND FLEXIBILITY OF
MACROMOLECULES POLYMER SYSTEMS BASED ON
POLYVINYLCHLORIDE
T. Shevchyk1 , N. Bordjuk1
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Ostafov Str. 31, UA-33000 Rivne, Ukraine
e-mail: t.shevchuk_81@mail.ru

Used cluster model of amorphous polymers for determination of fractal dimensions of filled polymer systems based on polyvinyl chloride. Based on fractal
approach evaluated the flexibility of macromolecules and clarified the influence
of inorganic fillers.
Key words: macromolecular systems, fractal dimension, cluster model, flexibility, energy stiffness
ФРАКТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРНОСТИ И ГИБКОСТЬ
МАКРОМОЛЕКУЛ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
Т. Шевчук1 , Н. Бордюк1
1

Ровенский государственный гуманитарный университет
ул. Остафова, 31, 33000 Ровно, Украина
e-mail: t.shevchuk_81@mail.ru

Использовано кластерную модель аморфных полимеров для определения
фрактальных размерностей наполненных полимерных систем на основе поливинилхлорида. На основе фрактального подхода оценено гибкость макромолекул и выяснено влияние на нее неорганических наполнителей.
Ключевые слова: макромолекулярные системы, фрактальная размерность, кластерная модель, гибкость, энергетическая жесткость

