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ЕФЕКТИВНI РАДIУСИ
МАКРОМОЛЕКУЛ У РОЗБАВЛЕНИХ
РОЗЧИНАХ ПОЛIВIНIЛОВОГО СПИРТУ

На основi експериментальних даних в’язкостi розбавлених розчинiв полiвiнiлового спирту (ПВС) у диметилсульфоксидi (ДМСО) та водi за допомогою теорiї зсувної в’язкостi
розчинiв макромолекул Маломужа–Орлова дослiджуються температурнi та концентрацiйнi залежностi ефективних радiусiв макромолекул полiвiнiлового спирту. Показано, що в iнтервалi температур 293–353 К температурнi залежностi ефективних радiусiв макромолекул ПВС у ДМСО мають лiнiйний характер, тодi як у водних розчинах
ПВС такi залежностi є бiльш складними: за вiдносно низьких температур i концентрацiй величини ефективних радiусiв макромолекул залишаються незмiнними, а зростання температури i концентрацiї призводить до нелiнiйного зменшення ефективних
радiусiв макромолекул. Концентрацiйнi залежностi ефективних радiусiв макромолекул
в обох розчинниках для iнтервалу концентрацiй 0,3–3 мас.% носять нелiнiйний спадний
характер.
К л ю ч о в i с л о в а: розчин полiвiнiлового спирту, ефективний радiус макромолекули, диметилсульфоксид, теорiя Маломужа–Орлова.

1. Вступ
У розбавлених розчинах гнучколанцюгових лiнiйних полiмерiв макромолекули знаходяться у згорнутих клубкоподiбних конформацiях [1]. Радiуси
макромолекулярних клубкiв у розбавлених розчинах полiмерiв з ростом концентрацiї зменшуються,
що пов’язується з деформацiєю гнучколанцюгових
макромолекул внаслiдок взаємного вiдштовхування та взаємопроникнення клубкiв [2].
Питання залежностi радiуса макромолекулярних клубкiв вiд температури для розчинiв полiмерiв не є однозначним. Наприклад, у роботах [3,
4] показано, що радiуси макромолекул у розчинi з
ростом температури збiльшуються; у роботах [5, 6]
спостерiгається зменшення радiусiв макромолекул
у розчинi з ростом температури. Навiть у межах
однiєї рiдинної системи вiдсутня згода у питаннi
температурної залежностi радiусiв макромолекул:
у роботi [7] показано нелiнiйне зменшення гiдродинамiчних радiусiв декстрану у водних розчинах з
ростом температури, у той самий час у роботi [8] цi
залежностi – лiнiйнi. Можна припустити, що поведiнка радiусiв макромолекул залежить вiд кiлькох
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важливих факторiв, таких як концентрацiя, температура, природа полiмеру та розчинника тощо.
У зв’язку з цим метою роботи є з’ясування особливостей температурної та концентрацiйної поведiнки ефективних радiусiв макромолекул полiвiнiлового спирту у водних та диметилсульфоксидних
розчинах за вiскозиметричними даними. Розглянемо вiдносно розбавленi розчини полiвiнiлового
спирту, для яких може бути застосована формула
Маломужа–Орлова, що обговорюється в роботi [2].
2. Експериментальна частина
Проведенi експериментальнi дослiдження температурних залежностей кiнематичної в’язкостi та
густини розчинiв полiвiнiлового спирту (ПВС) у
диметилсульфоксидi (ДМСО) та водi в iнтервалi
температур 293–353 К для концентрацiй 0,3; 0,5;
0,7; 1; 1,65; 2,32; 3 мас.%.
Густина вимiрювалась пiкнометричним методом
iз похибкою 0,05%, кiнематична в’язкiсть отримана за допомогою капiлярних вiскозиметрiв типу
ВПЖ-2 з похибкою 2% за допомогою стандартних
методик.
Для дослiджень використано полiвiнiловий
спирт марки Mowiol 6-98 (Kuraray) зi ступенем
гiдролiзу (98,4 ± 0,4) мол.% без додаткової очисISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2018. Т. 63, № 2
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тки. Як розчинники використано двiчi дистильовану воду i диметилсульфоксид ((CH3 )2 SO) марки
“фарм”, який витримували над NaOH i переганяли
при низькому тиску (3–5 мм рт. ст.), збираючи середню фракцiю. Розчини готували гравiметрично.
Концентрацiя розчинiв обчислювалась за формулою:
𝑚PVA
· 100%,
(1)
𝐶=
𝑚PVA + 𝑚S
де 𝑚PVA – маса розчиненої речовини, 𝑚S – маса
розчинника.
3. Теоретична частина
Iз певними застереженнями макромолекулярнi
клубки наближено можна вважати сферичними
частинками, якi складаються з вiдносно твердого кора (ядра) та розрiдженої периферiї (опушки)
[10]. Така структура розподiлу речовини у макромолекулi напряму проявляється у поведiнцi зсувної в’язкостi розчинiв макромолекул. Так, у роботi
[2] показано, що для узгодження концентрацiйної
залежностi зсувної в’язкостi розчину з формулою
Маломужа–Орлова необхiдно прийняти, що ефективний радiус макромолекули 𝑅eff , який збiгається з розмiром кору, є суттєво меншим вiд величини:
√
(2)
𝑅 = 𝑅0 𝑁 ,
де 𝑅0 = 2, 5 Å – розмiр мономеру полiвiнiлового
спирту, а 𝑁 – число мономерiв у макромолекулi.
Для знаходження ефективного радiуса макромолекули використовуємо такий алгоритм:
1) ефективний радiус макромолекули визначається за формулою:
(︂
)︂1/3
3𝑀𝑤
𝑅eff =
𝜙eff
,
(3)
4𝜋𝜌𝐶𝑁A
де 𝑀𝑤 – середньомасова молекулярна маса, для
ПВС марки Mowiol 6-98 маємо 𝑀𝑤 = 47000 г/моль
[9], 𝜌 i 𝐶 – густина i масова концентрацiя розчину;
𝑁A – стала Авогадро.
2) 𝜙eff – ефективна об’ємна концентрацiя макромолекул у розчинi, яка визначається зi збiгання зсувної в’язкостi розчину 𝜂sol зi значенням
𝜂MO [𝜙eff ], яке надається формулою Маломужа–
Орлова [11–13]:
𝜂sol = 𝜂MO [𝜙eff ].
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(4)

Зазначимо, що 𝜙eff є суттєво меншим у порiвняннi з величиною: 𝜙 = (4𝜋𝑅3 𝜌𝐶𝑁A /3𝑀𝑤 ), розрахованою за стандартною методикою. Так, для
водного розчину ПВС при температурi 293 К та
концентрацiї 0,3 мас.% ефективний радiус макромолекули 𝑅eff дорiвнює 65 Å, у той час, як за формулою (2) вiн повинен дорiвнювати 79 Å. Зробленi
нами оцiнки якiсно узгоджуються з результатами
роботи [10].
Формула Маломужа–Орлова дозволяє описати
поведiнку в’язкостi розчинiв полiвiнiлового спирту в iнтервалi значень об’ємної концентрацiї макромолекул 𝜙 ≤ 0,5, що фактично збiгається з густиною розчину, яка вiдповiдає контакту всiх макромолекул [2, 12, 13].
4. Обговорення результатiв
Використовуючи експериментальнi данi та формулу для зсувної в’язкостi Маломужа–Орлова, шляхом обробки експериментальних даних за вказаним алгоритмом отримано концентрацiйнi залежностi ефективних радiусiв макромолекул ПВС
вздовж iзотерм для розчинiв у водi та ДМСО (див.
рис. 1).
Концентрацiйнi залежностi ефективних радiусiв
макромолекул полiвiнiлового спирту у ДМСО являють собою сiмейство нелiнiйних спадних кривих, при цьому величина 𝜕𝑅/𝜕𝐶 з ростом температури збiльшується (рис. 1, a). Iз рис. 2, a видно, що
температурнi залежностi ефективних радiусiв макромолекул ПВС у ДМСО в межах похибок експерименту носять лiнiйний характер, при цьому з ростом концентрацiї нахил прямих зменшується. На
рис. 3, a наведена поверхня 𝑅 = 𝑓 (𝑇, 𝐶), яка дає
уявлення про температурно-концентрацiйну залежнiсть ефективних радiусiв макромолекулярних
клубкiв у розбавлених розчинах ПВС в ДМСО.
Iнша картина спостерiгається для водних розчинiв ПВС (рис. 1, b i рис. 2, b). У межах похибок експерименту в розчинах з концентрацiями (0,3–0,7) мас.% ефективний радiус макромолекул залишається незмiнним аж до температур
∼330 К. У водних розчинах ПВС з концентрацiями (1,65–3,0) мас.% ефективний радiус макромолекул нелiнiйно зменшується з ростом температури.
На рис. 3, b спостерiгається “плато” ефективних
радiусiв макромолекул в областi вiдносно низьких
температур i концентрацiй. Спробуємо дати цьому
тлумачення.
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Рис. 1. Концентрацiйнi залежностi ефективних радiусiв
макромолекул полiвiнiлового спирту у ДМСО (a) та водi
(b) для температур 293 К (1 ), 303 К (2 ), 313 К (3 ), 323 К
(4 ), 333 К (5 ), 343 К (6 ) i 353 К (7 )

Рис. 2. Температурнi залежностi ефективних радiусiв макромолекул полiвiнiлового спирту у ДМСО (a) та водi (b)
для концентрацiй 0,3% (1 ), 0,5% (2 ), 0,7% (3 ), 1% (4 ), 1,65%
(5 ), 2,32% (6 ) i 3% (7 )

Таким чином, у розчинах ПВС аж до концентрацiї перекриття “корiв” макромолекулярних клубкiв роль їх розрiдженої периферiї є несуттєвою,
вона слабко впливає на гiдродинамiчну взаємодiю
мiж частинками. Iз ростом концентрацiї периферiї
макромолекулярних клубкiв перетинаються, але
слабко впливають на взаємодiю мiж макромолекулами. Подiбна поведiнка притаманна макромолекулам i при зростаннi температури. Тут вiдбувається активiзацiя сегментного руху периферiї з
температурою, проте її внесок у в’язкiсть розчинiв
ПВС у порiвняннi з внеском вiдносно “твердого”
кору є незначним.

Диметилсульфоксид є кращим за воду розчинником для полiвiнiлового спирту, пiдтвердженням
чого є збiльшення ефективних радiусiв макромолекул ПВС в ДМСО на 15–20% у порiвняннi з
водними розчинами ПВС (тобто розчинник сприяє збiльшенню розмiру макромолекулярного клубка). Цi факти добре узгоджуються з висновками
роботи [14], де показано, що при внесеннi ДМСО
як третього компонента у водний розчин ПВС вiдбувається послаблення мiжмолекулярної взаємодiї
мiж макромолекулами ПВС i водою та мiж сегментами ПВС мiж собою. Це пояснюється кращою
спорiдненiстю ДМСО до ПВС, нiж у випадку води.
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Рис. 3. Поверхнi ефективних радiусiв макромолекул полiвiнiлового спирту у диметилсульфоксидi (a) та водi (b) як
функцiї температури та концентрацiї

Доповнимо отриманi вище данi залежностями
концентрацiї вiд температури 𝐶 = 𝑓 (𝑇 )|𝑅=const ,
при яких радiус макромолекулярного клубка залишатиметься незмiнним (рис. 4). Цi лiнiї є характеристичними кривими, якi дають змогу розрiзнити змiни, зумовленi або перекриттям макромолекулярних периферiй, або їх деформацiєю внаслiдок теплового руху. Iз рис. 4, a видно, що для розчинiв ПВС у ДМСО цi залежностi мають лiнiйний
спадний характер:
𝐶 = 𝐶0 − 𝛼(𝑇 − 𝑇0 ),

(5)

де 𝑇0 = 293 K, а значення 𝐶0 та 𝛼 наведенi у
таблицi.
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Рис. 4. Залежностi концентрацiї вiд температури розчинiв ПВС у ДМСО (a) при сталому радiусi макромолекулярного клубка: (65,75 ± 0,05) Å (1 ), (68,65 ± 0,05) Å (2 ),
(70,55 ± 0,05) Å (3 ) та водних розчинiв ПВС (b) при сталому радiусi макромолекулярного клубка: (59,65 ± 0,05) Å
(1 ), (61,35 ± 0,05) Å (2 ), (63,45 ± 0,05) Å(3 )
Значення 𝐶0 та 𝛼 з рiвняння
(5) для розчинiв ПВС у ДМСО
𝑅, Å

𝐶0 , мас.%

𝛼, 𝐾 −1

65,75 ± 0,05
68,65 ± 0,05
70,55 ± 0,05

5,204
4,819
4,665

0,009
0,009
0,010

Здається цiлком зрозумiлим, що зростання концентрацiї розчину призводить до зростання взаємодiї мiж макромолекулярними клубками. Така
взаємодiя спричинює зменшення ефективного радiуса макромолекули. Разом з тим, змiна темпера-
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ди. Як показано у роботах [16, 17], при температурi 42 ∘ C (317 К) у водi вiдбувається динамiчний
фазовий перехiд, за якого має мiсце суттєва змiна
характеру теплового руху молекул води та перерозподiл водневих зв’язкiв.
5. Висновки

Рис. 5. Схема розподiлу густини в макромолекулi полiвiнiлового спирту

тури при фiксованiй концентрацiї призводить до
зростання флуктуацiй локальної густини в периферiйнiй частинi макромолекулярного клубка. Таким чином, одне i те саме зменшення ефективного
радiуса макромолекули вiдбувається як унаслiдок
регулярного зростання концентрацiї, так i внаслiдок зростання флуктуацiй густини сегментiв у периферiї при пiдвищеннi температури. Додамо, що
тепловi флуктуацiї густини сегментiв на розрiдженiй периферiї (див. рис. 5) є достатньо суттєвими. Внаслiдок чого “прозорiсть” периферiї збiльшується, а її вплив на зсувну в’язкiсть зменшується. Збiльшення концентрацiї системи зумовлено
змiною хiмiчного потенцiалу макромолекул, тобто
це можна розглядати як реакцiю системи на зовнiшню силу. Це є своєрiдним аналогом флуктуацiйно-дисипативної теореми [15], яка пов’язує мiж
собою вiдгук системи на зовнiшню силу з рiвноважними флуктуацiями спряженої величини.
Згiдно з цими мiркуваннями можна сформулювати аналог флуктуацiйно-дисипативної теореми
для поведiнки макромолекул: флуктуацiї сегментiв на периферiї макромолекули визначаються вiдгуком системи на змiну хiмiчного потенцiалу макромолекул.
Такi самi залежностi 𝐶 = 𝑓 (𝑇 )|𝑅=const для водних розчинiв ПВС можна апроксимувати двома
прямими з рiзним кутом нахилу, якi перетинаються при температурi 315 ± 2 К. Звiдси випливає,
що при цiй температурi вiдбувається змiна мiкровластивостей рiдинної системи ПВС–вода. Порiвнюючи залежностi концентрацiї вiд температури
при сталому маркомолекулярному радiусi для систем ПВС–ДМСО i ПВС–вода, можна припустити,
що вказанi змiни властивостей системи ПВС–вода
зумовленi змiною властивостей розчинника — во-
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На основi експериментальних даних в’язкостi розчинiв полiвiнiлового спирту у диметилсульфоксидi
та водi в iнтервалi температур 293–353 К для концентрацiй 0,3; 0,5; 0,7; 1; 1,65; 2,32; 3 мас.% за допомогою теорiї зсувної в’язкостi розчинiв макромолекул Маломужа–Орлова отриманi температурнi
та концентрацiйнi залежностi ефективних радiусiв
макромолекул полiвiнiловго спирту в розбавлених
розчинах.
Показано, що температурнi залежностi ефективних радiусiв макромолекул ПВС у ДМСО в межах похибок експерименту носять лiнiйний характер. У водних розчинах ПВС подiбнi температурнi залежностi ефективних радiусiв макромолекул
є бiльш складними: 1) в областi вiдносно низьких
температур i концентрацiй величини ефективних
радiусiв макромолекул залишаються незмiнними;
2) при бiльш високих концентрацiях у водних розчинах ПВС спостерiгається їх нелiнiйне зменшення зi зростанням температури.
Концентрацiйнi залежностi ефективних радiусiв
макромолекул в обох розчинниках носять нелiнiйний спадний характер.
Важливим завданням для подальших дослiджень є чiтке формулювання флуктуацiйно–дисипативної теореми для макромолекул у розчинi, а
також демонстрацiя її застосувань.
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O.V. Khorolskyi
EFFECTIVE RADII OF MACROMOLECULES
IN DILUTE POLYVINYL ALCOHOL SOLUTIONS
Summary
The temperature and concentration dependences of the effective radii of polyvinyl alcohol (PVA) macromolecules have been
studied on the basis of experimental data on the viscosity of dilute PVA solutions in dimethyl sulfoxide (DMSO) and water, as
well as using the Malomuzh–Orlov theory of shear viscosity in
polymer solutions. The temperature dependences of the effective radii of PVA macromolecules in DMSO are shown to be linear in the temperature interval 293÷353 K. At the same time,
those dependences are more complicated for aqueous PVA solutions. Namely, the effective radii of macromolecules remain
unchanged at relatively low temperatures and PVA concentrations, but they decrease nonlinearly at higher temperatures and
concentrations. The concentration dependences of the effective
radii of PVA macromolecules in both solvents are found to decrease nonlinearly in the concentration interval 0.3–3 wt.%.
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