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Kompleksowa analiza termiczna poli(n-izopropyloakryloamidu)

Streszczenie. W niniejszej pracy otrzymano równowagowe linie bazowe stanu sta³ego i ciek³ego poli(N-izopropy-
loakryloamidu) (PNIPA) wykorzystuj¹c metody analizy termicznej. Linia odniesienia stanu sta³ego PNIPA zosta³a
obliczona na podstawie za³o¿enia, ¿e w temperaturze poni¿ej temperatury przejœcia szklistego, eksperymentalne
ciep³o w³aœciwe polimerów wynika tylko z oscylacyjnych ruchów molekularnych. Ponadto obliczono równie¿ rów-
nowagow¹ liniê bazow¹ stanu ciek³ego PNIPA. Na podstawie tak wyznaczonych linii odniesienia obliczono zmianê
ciep³a w³aœciwego w temperaturze przejœcia szklistego.

ADVANCED THERMAL ANALYSIS OF POLY(N-ISOPROPYLACRYLAMIDE)
Summary. In this paper, solid and liquid reference lines of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPA) were received
using thermal analysis methods. The baseline of solid PNIPA was calculated based on the assumption that at a tem-
perature below the glass transition temperature, major contribution to the experimental heat capacity have vibratio-
nal motions. Furthermore, the baseline of liquid PNIPA was established, too. On the basis of these reference lines of
PNIPA, the change of heat capacity at the glass temperature was calculated.

1. WSTÊP

Poli(N-izopropyloakryloamid) nale¿y do grupy tak
zwanych polimerów inteligentnych – polimerów wra¿li-
wych na bodŸce, tj. polimerów termoczu³ych. PNIPA to
substancja dobrze tolerowana biologicznie, o stosunkowo
prostej budowie opartej na hydrofobowym szkielecie
z silnie hydrofilowymi grupami amidowymi (-CONH2)
podstawionymi hydrofobowymi grupami izopropylo-
wymi. Uk³ad PNIPA/woda charakteryzuje siê punktem
przemiany fazowej (najni¿sz¹ graniczn¹ temperatur¹ roz-
puszczalnoœci, LCST – ang. the lower critical solution tempe-
rature) – mieszcz¹cym siê w zakresie temperatury 30 –
35°C. Przedzia³ temperatury LCST zale¿y od warunków

otrzymywania polimeru. Nale¿y podkreœliæ, ¿e tempera-
tura LCST PNIPA jest porównywalna z fizjologiczn¹ tem-
peratur¹ cia³a ludzkiego [1-11]. W zwi¹zku z tym, hydro-
¿el PNIPA jest doskona³ym kandydatem dla ró¿nych
uk³adów biochemicznych, np. systemów dostarczania le-
ków, ze wzglêdu na to, ¿e skuteczne uwalnianie leków
jest kontrolowane przez termowra¿liwe w³aœciwoœci hyd-
ro¿elu PNIPA zawieraj¹cego wbudowany lek [12-15].

W niniejszej publikacji przedstawiono sposób oblicze-
nia oscylacyjnej linii bazowej PNIPA s³u¿¹cej jako linia
odniesienia w iloœciowym opisie w³aœciwoœci termicz-
nych tego polimeru. Do tej pory by³a mo¿liwa jedynie

analiza jakoœciowa w³aœciwoœci termicznych tego szeroko
stosowanego polimeru. Równowagow¹ liniê bazow¹
otrzymano na podstawie powi¹zania pomiaru niskotem-
peraturowego ciep³a w³aœciwego polimeru z jego struktu-
r¹ molekularn¹.

2. CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

2.1. Materia³y

PNIPA zosta³ wytworzony metod¹ wolnorodnikowej
polimeryzacji w wodzie, co zosta³o opisane w pracy [16,
17].

2.2. Metody badawcze

2.2.1. Metoda Quantum Design Physical Properties
Measurement System, PPMS

Pomiary ciep³a w³aœciwego w niskiej temperaturze
(1,8 – 300 K) zosta³y przeprowadzone przy pomocy kalo-
rymetru wzorca kwantowego PPMS (ang. Physical Proper-
ty Measurement System) w zerowym polu magnetycznym
przy sta³ym ciœnieniu. Badania zosta³y wykonane z kro-
kiem co 0,15 K poni¿ej temperatury 10 K oraz z inkremen-
tem 10 K w zakresie temperatury 10 – 300 K. Badan¹
próbkê PNIPA sprasowano w miedzianych tyglach
i umieszczono w kalorymetrze. Podczas pomiaru zosta³y
odjête wk³ady do ciep³a w³aœciwego pochodz¹ce od mie-
dzi. Dok³adnoœæ tego typu pomiarów wynosi oko³o ±1%.

2.2.2. Standardowa ró¿nicowa kalorymetria skanin-
gowa, DSC

Badania kalorymetryczne przeprowadzono przy u¿y-
ciu ró¿nicowych kalorymetrów skaningowych firmy TA
Instruments DSC Q1000 i TA2920. Zastosowanym syste-
mem ch³odz¹cym by³a ch³odziarka zewnêtrzna. Wszyst-
kie analizy przeprowadzano w atmosferze azotu, którego
przep³yw by³ sta³y i wynosi³ 50 ml/min. Pomiary zosta³y
przeprowadzone w zakresie temperatury 190 – 460 K.
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Rys. 1. Jednostka konstytucyjna poli(N-izopropyloakryloamidu)



Badania DSC przeprowadzano przy sta³ej szybkoœci
ch³odzenia i ogrzewania próbki (q = 10 K/min). W wyniku
pomiaru metod¹ DSC otrzymano termogramy, które
przedstawiaj¹ zale¿noœæ strumienia ciep³a lub ciep³a
w³aœciwego w funkcji czasu lub temperatury.

Ka¿dy przeprowadzony pomiar ciep³a w³aœciwego
przy u¿yciu DSC zosta³ skalibrowany z wykorzystaniem
ciep³a w³aœciwego szafiru (Al2O3). Kalibracja temperatury
i strumienia ciep³a w aparatach DSC zosta³a przeprowa-
dzona w odniesieniu do parametrów topnienia indu, tj.
pocz¹tkowej temperatury topnienia, Tm(onset) = 429,75 K
i entalpii topnienia �Hf = 28,45 J/g (3,281 kJ/mol) [18].

2.2.3. Kwazi-izotermiczna temperaturowo modulo-
wana ró¿nicowa kalorymetria skaningowa, kwa-
zi-TMDSC

Kwazi-izotermiczne pomiary TMDSC zosta³y prze-
prowadzone w celu otrzymania tylko odwracalnego cie-
p³a w³aœciwego PNIPA w obszarze przejœcia szklistego.
W tej metodzie wszystkie przypadkowe wk³ady do ciep³a
w³aœciwego oraz wk³ady wynikaj¹ce z procesów kine-
tycznych zostaj¹ usuniête. Modulacja temperatury nastê-
puje wokó³ sta³ej temperatury (brak liniowej zmiany tem-
peratury). Zmiana temperatury jest opisana za pomoc¹
równania 1 [18].

T(t) = T0 + ATs sin �t (1)
Ogrzewanie prowadzono w zakresie temperatury

190-460 K z krokiem 2K. W sta³ej temperaturze wygrze-
wano próbkê przez 20 min po ka¿dym etapie modulacji.
Zastosowano nastêpuj¹ce warunki pomiaru: amplitudê,
A = 1,5 K i okres modulacji, p = 60 s. Niepewnoœæ pomiaru
tej metody wynosi ± 0,5%.

2.3. Dyskusja wyników

2.3.1. Oscylacyjne ciep³o w³aœciwe PNIPA
Niskotemperaturowe ciep³o w³aœciwe PNIPA,

uzyskane przy pomocy metody PPMS, zosta³o zmie-
rzone w celu wyznaczenia linii równowagowej stanu
sta³ego. Za³o¿ono, ¿e w temperaturze poni¿ej tempe-
ratury przejœcia szklistego, eksperymentalne ciep³o
w³aœciwe stanu sta³ego polimeru wynika tylko z oscy-
lacyjnych ruchów molekularnych, co pozwoli³o sko-
rzystaæ ze schematu ATHAS.

Powi¹zanie ciep³a w³aœciwego stanu sta³ego z zakre-
sem oscylacji poszczególnych grup atomów w cz¹steczce
PNIPA (Rys. 1) przeprowadzono wykorzystuj¹c równa-
nie Nernsta–Lindemanna (równanie 2), dziêki któremu
eksperymentalne, niskotemperaturowe ciep³o w³aœciwe
pod sta³ym ciœnieniem, Cp(eksp) zosta³o zamienione na
ciep³o w³aœciwe przy sta³ej objêtoœci Cv(eksp) [18-20].
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gdzie: R=8,314 J·K-1·mol-1 – sta³a gazowa, sta³a Ao=3,9·10-3,
T – temperatura, T°m – równowagowa temperatura top-
nienia. Na podstawie zale¿noœci T°m/Tg=1,5[21] (Tg =
413,3 K – temperatura zeszklenia), przyjêto, ¿e teoretycz-
na wartoœæ równowagowej temperatury topnienia PNIPA
wynosi 620 K.

Nastêpnie w celu ustalenia oscylacyjnego ciep³a w³aœ-
ciwego polimeru obliczono liczbê stopni swobody PNI-
PA. Ca³kowita iloœæ stopni swobody w cz¹steczce równa
jest 3N (N jest to liczba atomów w jednostce konstytucyj-
nej zwi¹zku wielkocz¹steczkowego) [19]. Liczba atomów
jednostki konstytucyjnej PNIPA wynosi 19 (Rys. 1) zatem
3N=57, gdzie N=19. Korzystaj¹c z równania 3 obliczono
liczbê drgañ szkieletowych.

3N = Ngr + Nsk (3)
Liczbê drgañ grupowych (Ngr=41) uzyskano na pod-

stawie wk³adów poszczególnych grup atomów wynika-
j¹cych z widma IR i Ramana (Tab. 1). Liczba drgañ szkie-
letowych stanowi ró¿nicê ca³kowitej liczby stopni swobo-
dy oraz liczby drgañ grupowych, co pozwoli³o ustaliæ, ¿e
Nsk=16.

Tabela 1. Widmo czêstotliwoœci poli(N-izopropyloakryloami-
du)

Rodzaj drgañ
oscylacyjnych

Czêstotli-
woœæ, K

Liczba drgañ
grupowych, Ngr

z polipropylenu (PP)

CH2 asym., walenc. 4213 1

CH walenc. 4181 1

CH2 sym. walenc. 4085 1

CH2 zginaj¹ce 2094 1

CH zginaj¹ce
1963-1973 0,42

1966 0,58

CH zginaj¹ce

1944 0,64

1916-1944 0,28

1916 0,08

CH2 wachlarzowe

1876 0,18

1842-1876 0,43

1846 0,39

CH2 skrêcaj¹ce

1722-1791 0,33

1695-1722 0,55

1695 0,12

C-C walenc. ³añcuch.
(CHCH2)

1685 0,16

1650-1685 0,84

CH2 wahad³owe
1222-1295 0,52

1289 0,48

z poliglicyny (PG)

NH walenc. 4581-4764 1

Amidowe I 2346,7-2444,0 1

Amidowe II 2181,2-2233,0 1

Amidowe III 1771,2-1927,0 1

Amidowe IV

740-751 0,2

616-740 0,59

596-616 0,21
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Amidowe V
837-888 0,62

888 0,38

Amidowe VI

976-999 0,28

930-976 0,37

930 0,35

1574-1613 0,73

1551-1574 0,27

C�N walenc. + C�NH
zginaj¹ce

1517 1

HC�C� zginaj¹ce +
HC�C� zginaj¹ce

1741-1862 1

z poliizobutylenu (PIBUT)

CH3 asym. walenc. 4262 2 (1)

CH3 asym. walenc. 4259 2 (1)

CH3 sym. walenc. 4147 2 (1)

CH3 asym. zginaj¹ce 2107 2 (1)

CH3 asym. zginaj¹ce 2101 2 (1)

CH3 sym. zginaj¹ce

1987 2 (0,25)

1973-1987 2 (0,38)

1973 2 (0,37)

C-CH3 wahad³owe 1164-1680 4 (1)

C-CH3 walenc. 1164-1680 2 (1)

z polipropylenu (PP)

C�H walenc. 4181 1

C�H zginaj¹ce
1936-1973 0,42

1966 0,58

C�H zginaj¹ce

1944 0,64

1916-1944 0,28

1916 0,08

Na podstawie równania 3 przyjêto, ¿e niskotempera-
turowe ciep³o w³aœciwe w sta³ej objêtoœci stanowi udzia³
ciep³a pochodz¹cego od drgañ oscylacyjnych grup ato-
mów Cv(grup) oraz drgañ szkieletowych Cv(szkieletowe)
badanego zwi¹zku (równanie 4).

Cv(eksp) = Cv(grup) + Cv(szkieletowe) (4)
Wartoœæ Cv(grup) otrzymuje siê na podstawie analizy

widm w podczerwieni (IR) oraz widm Ramana (Tab. 1)
wykorzystuj¹c równanie 5.

Cv(grup) = Cv(box) + Cv(Einsteina) (5)
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gdzie: T – temperatura w skali bezwzglêdnej, �Ei = h�/k –
czêstotliwoœæ Einsteina, h – sta³a Plancka, k – sta³a Boltz-
manna [19].

Widmo czêstotliwoœci zosta³o utworzone przez poje-
dyncze czêstotliwoœci, tzw. czêstotliwoœci Einsteina oraz
przedzia³y czêstotliwoœci (tzw. box). Czêstotliwoœci te
mog¹ byæ opisane odpowiednio przez model Einsteina

(równanie 6) oraz Debye’a (równanie 7). Takie podejœcie
stanowi uproszczony opis dynamiki drgañ rzeczywis-
tych sieci krystalicznych. Zastosowane modele umo¿li-
wiaj¹ interpretacjê zale¿noœci ciep³a w³aœciwego cia³ sta-
³ych od temperatury.
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gdzie: D1 – jednowymiarowa funkcja Debye’a,

�U, �L – granice przedzia³ów czêstotliwoœci.
Ciep³o w³aœciwe pochodz¹ce od oscylacji szkieletu

cz¹steczki otrzymano stosuj¹c ogóln¹ postaæ funkcji Tara-
sova (równanie 8). Analiza doprowadzi³a do obliczenia
trzech charakterystycznych wartoœci temperatury De-
bye’a: �1, �2 i �3.
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gdzie: T – funkcja Tarasova, t – temperatura, N – liczba
drgañ oscylacyjnych, R – sta³a gazowa, �1, �2, �3 – para-
metry okreœlaj¹ce maksymalne czêstotliwoœci rozk³adu
dla szkieletu cz¹steczki, D1 – jednowymiarowa funkcja
Debye’a, D2 – dwuwymiarowa funkcja Debye’a, D3 – trój-
wymiarowa funkcja Debye’a [19].

Zak³ada siê, ¿e w przypadku polimerów liniowych
�2 = �3, co znacznie upraszcza obliczenia oraz ogóln¹
funkcjê Tarasova (równanie 8) do równania 9.
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Parametry �1, �2, �3 wyznaczono przez najlepsze do-
pasowanie danych eksperymentalnych szkieletowego
ciep³a w³aœciwego Cv(szkieletowe)eksp w równaniu 10 wykorzys-
tuj¹c minimalizacjê funkcji statystycznej �2 [19].

�2 3�
C T C Tv szkieletowe eksp i szkieletowe obl i( ) ( )( ) ( � �2 1

2
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�ii
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�
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�
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Im wartoœæ wspó³czynnika �2 jest mniejsza tym dopa-
sowanie jest lepsze. Dla tak prowadzonych obliczeñ uzys-
kano nastêpuj¹ce wyniki: �1=650 K, �2=�3=68,5 K, a
�2=61,5.

Obliczone ciep³o w³aœciwe Cv(obl) wykorzystano nas-
têpnie do obliczania ciep³a w³aœciwego pod sta³ym ciœnie-
niem Cp(obl) w ca³ym zakresie temperatury. Rozszerzenie
wartoœci obliczonego ciep³a w³aœciwego do wy¿szej tem-
peratury pozwoli³o na analizê eksperymentalnego ciep³a
w³aœciwego badanego materia³u w obszarze zeszklenia.

2.3.2. Wyznaczanie linii bazowej ciep³a w³aœciwego
stanu ciek³ego poli(N-izopropylo-akryloamidu)

Za pomoc¹ addytywnego schematu ATHAS [18] wy-
korzystuj¹cego wk³ady odpowiednich grup struktural-
nych polimeru obliczono ciep³o w³aœciwe PNIPA w stanie
ciek³ym:
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gdzie: NCHCH2
, NCONH i NCH CH( )3 2

to liczba odpowiednich
grup w powtarzaj¹cej siê jednostce konstytucyjnej PNI-
PA.

Wiedz¹c, ¿e NCHCH2
= 1, NCONH = 1 i NCH CH( )3 2

= 1, obli-
czono ciep³o w³aœciwe stanu ciek³ego PNIPA (równanie
12) i przedstawiono na rysunku 2.

C oblicz Tp
c( ) , ,� �0 3043 142 32 (12)

Odwracalne ciep³o w³aœciwe, Cp(exp)qTMDSC, zosta³o
otrzymane kwazi-izotermiczn¹ TMDSC. Natomiast po-
zorne ciep³o w³aœciwe, Cp(eksp)DSC otrzymano za pomoc¹
standardowej DSC.

Wyznaczono równie¿ eksperymentalne ciep³o w³aœci-
we PNIPA, otrzymane za pomoc¹ pomiarów DSC, zosta-
³o opisane powy¿ej temperatury zeszklenia za pomoc¹
równania liniowego (równanie 13), co zosta³o pokazane
na rysunku 2.

C eksp Tp
c( .) , ,� �0 3379 126 69 (13)

W oparciu o pomiary PNIPA za pomoc¹ kwazi-izoter-
micznej TMDSC (Rys. 2), wyznaczono temperaturê ze-
szklenia (Tg) PNIPA równ¹ 415 K (141,85°C). Analiza
przejœcia szklistego wykaza³a, ¿e zmiana ciep³a w³aœciwe-
go (�Cp) PNIPA w temperaturze zeszklenia wynosi 50,36
J·K-1·mol-1. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Cp

c(eksp.) i Cp
c(oblicz.)

w zakresie temperatury 380–460 K wykazuj¹ dobr¹ zgod-
noœæ.

3. WNIOSKI

Niskotemperaturowe ciep³o w³aœciwe powi¹zano
z ruchami molekularnymi poli(N-izopropyloakryloami-

du). Na tej podstawie wyznaczono oscylacyjn¹, równo-
wagow¹ liniê bazow¹ stanu sta³ego tego polimeru. W ni-
niejszej publikacji otrzymano równie¿ równowagow¹ li-
niê stanu ciek³ego. Na podstawie tak wyznaczonych linii
odniesienia obliczono zmianê ciep³a w³aœciwego w tem-
peraturze przejœcia szklistego. Ponadto linie te pozwalaj¹
wyznaczyæ funkcje termodynamiczne PNIPA, jak rów-
nie¿ analizowaæ proces starzenia.
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Rys. 2. Porównanie obliczonego ciep³a w³aœciwego stanu sta³ego oraz

ciek³ego i danych eksperymentalnych


