
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Polimerek fizikai és kémiai alapjai 

Nagy, Roland, Pannon Egyetem 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Polimerek fizikai és kémiai alapjai 
írta Nagy, Roland 

Publication date 2012 
Szerzői jog © 2012 Pannon Egyetem 

A digitális tananyag a Pannon Egyetemen a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 projekt keretében az Európai Szociális Alap támogatásával 
készült. 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

1. Bevezetés  ........................................................................................................................................  1 
2. Fizikai tulajdonságok  ......................................................................................................................  3 
3. Polimerek térszerkezete  ..................................................................................................................  5 
4. Polimerfizika  ..................................................................................................................................  8 
5. Kémiai tulajdonságok  ...................................................................................................................  13 
6. Fizikai-kémiai tulajdonságok  ........................................................................................................  14 

1. Polimerek fizikai tulajdonságainak jellemzői   ................................................................  18 
7. Relaxációs jelenségek  ...................................................................................................................  19 
8. Üvegszerű állapot  .........................................................................................................................  20 
9. Elasztikus állapot  ..........................................................................................................................  21 
10. Polimerek vízoldhatóságának elmélete  .......................................................................................  22 

1.  Néhány, a leggyakrabban alkalmazott vízoldható polimer (vegyületcsalád)    .................  22 
2.  A vízoldható polimerek felhasználási területei    ...............................................................  23 
3.  Polimerek jellemzése    ......................................................................................................  25 

11. Vízoldható polimerek molekulatömeg-eloszlásának meghatározása fényszórás elvén  ..............  26 
12. Polimergélek  ...............................................................................................................................  28 
13. A POLIMEREK VISZKÓZUSAN FOLYÉKONY ÁLLAPOTA  .............................................  30 

1. A polimerek valódi és látszólagos folyása   .......................................................................  30 
2. Polimerek folyásának fő törvényszerűségei  ........................................................................  31 

14. KONCENTRÁLT POLIMER OLDATOK  ................................................................................  36 
15. GÉLEK  .......................................................................................................................................  39 
16. Bevezetés a reológia tudományába  .............................................................................................  42 
17. Felhasznált irodalom  ...................................................................................................................  49 



   

 iv  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A táblázatok listája 

10.1. 2. táblázat: Egy inverz emulziós polimerizáció áll:  .................................................................  24 
13.1. 3. táblázat: Poli(izo-butilén) viszkozitása különböző hőmérsékleteken és molekulatömegek esetén, 

g/ems-1012  .........................................................................................................................................  33 



   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. fejezet - Bevezetés 

Polimeres kiszorításra, ill. mozgékonyság szabályozásra használt polimerek: xanthan gum (XG), hidrolizált 

poliakrilamid (HPAM), poliakrilamid (PAM), hidroxiletilcellulóz (HEC), poliszaharidok (biopolimerek). A 

gyakorlatban legelterjedtebbek a poliakrilamid és a biopolimer típusú polimerek, melyeket a következőkben 

részletezzük. 

Poliakrilamidok(PAM). A poliakrilamid polimert akrilamidból állítják elő vizes közegben katalizátor és 

láncvivő adalék jelenlétében. Homopolimernek nevezzük a poliakrilamid polimert, ha csak akrilamid 

szegmenseket, monomereket tartalmaz, általában nem ionos karakterű és gyengén reakcióképes. Erősen lúgos 

közegben az akrilamid szegmensek egy része hidrolizálható és akrilamid-akrilsav kopolimer (HPAM) 

keletkezik, amelynél a hidroxil gyökhöz nátrium, vagy kálium kötődik. Ezeknél a polimereknél 30 %, vagy 

nagyobb arányú a hidrolizáltsági fok (max. 70 %), azaz a monomerek ennyi %-a hidrolizált. A hidrolízis 

következtében nagymértékben megváltozik a polimermolekula, anionos jellegű csoport épül be és így a 

polimeroldat fizikai és kémiai tulajdonságai is nagymértékben megváltoznak. A kiszorításra alkalmazott 

polimerek molekulatömege általában 0.5-10*106 között változik. A kőolajkiszoritásra használt polimerek döntő 

hányada, közel 95 %-a HPAM, ezért jelentősége ennek a legnagyobb. 

A szilárd állapotú poliakrilamid fehér, színtelen, szagtalan hószerű por, sűrűsége kb. 1300 kg/m3, vízben jól, 

alkoholokban kismértékben oldódik, apoláris oldószerekben egyáltalán nem oldódik. Gyenge méreg, tartós 

belégzése idegrendszeri károsodást okozhat. A gyártók jelenleg három formában kínálják a poliakrilamid 

termékeiket: nagyobb részben szilárd állapotban, gél állapotban és "folyékony" (emulzió) állapotban. A por 

alakú polimert a felhasználás helyén feloldani nehéz, szűrni is szükséges az oldásnál előálló gélagregáció miatt. 

A gél állapotú polimer a gyártási végtermék, előnye, hogy az ára alacsonyabb a por alakúhoz viszonyítva, 

felhasználáskor az oldása egyszerűbb és gyorsabb. A legkorszerűbb polimer kiszerelési forma a "folyékony" 

állapotú, ekkor a polimer diszpergálva van az oldatban, így az emulzió. Nagy előnye, hogy, a nagy 

polimertartalom (30-50 tömeg%) ellenére kicsi a viszkozitása, vízzel tökéletesen elegyedik és gyorsan oldódik, 

nincs gélagregáció, ezért szűrni sem kell. Következőkben a gyakorlatban legelterjedtebben használt 

poliakrilamid polimerek, ill. vizes oldatai tulajdonságait tekintjük át, úgymint szerkezetüket, viszkozitás 

függésüket és a viszkozitást befolyásoló paramétereket, nem-Newtoni oldat-sajátságokat, retenciót, kőzet 

permeabilitás módosítást és a kémiai, biológiai és mechanikai degradációt. 

Poliakrilamid oldatok szerkezete. A poliakrilamidok mint láttuk láncpolimerek, amelyeknek legvalószínűbb 

alakja híg vizes oldatban a hipszoid alakú statisztikus gombolyag, így a poliakrilamid molekulák alakja, mérete 

és oldataik tulajdonsága végeredményben a statisztikus gélgombolyag tulajdonságaitól függ. A gélgombolyag 

váza a polimerlánc és a vázba felszívódott víz a poliakrilamid szegmenseket teljesen hidratálja, ill. a vázközt 

kitölti, a gélgombolyag közel 99,9 %-át a víz adja, így látszólag alig különbözik a víztől. A gombolyagban a 

polimerlánc kuszáltsági foka olyan nagy, hogy a gélgombolyagban abszorbeálódott víz csak diffúzió utján 

cserélődhet a környező vízmolekulákkal, mert a kapilláris erők a vizet tökéletesen megtartják, így a gombolyag 

átjárhatatlan, egységes egészként mozog áramlás közben. A gél gombolyagok mérete szerint kolloid diszperziók 

csoportjába tartozik a híg oldat, szigorúan véve molekulakolloidról kell beszélnünk. Lényeges tulajdonsága még 

a molekulakolloidoknak, hogy a gél gombolyag nagysága adott összetételnél függ a külső körülményektől, a 

termodinamikai állapotváltozással kontrahálódik, vagy expandál. 

Fentiekből következik, hogy a polimer oldatok tulajdonságaira kisebb-nagyobb mértékben minden olyan 

paraméter befolyással van, amelyek a gél gombolyag méretére és számára befolyással van. A legfontosabb 

befolyásoló paraméterek: a polimer szerkezet ( molekulatömege, hidrolizáltsági foka), polimer koncentráció, 

hőmérséklet, idegen ionok minősége és mennyisége, az áramlási közeg kémhatása. 

Polimer oldatok viszkozitás függvényei. A vázolt oldatszerkezet ismeretében érthető, hogy adott polimer 

koncentrációnál miért mutatnak nem-Newtoni tulajdonságot és eltérő viszkozitás növelő hatást az egyes 

polimerek. Adott típusú polimer molekulatömegének növekedésével egyértelműen növekszik a gél 

gombolyagok mérete és ennek megfelelően az oldatuk viszkozitása is. A polimer oldatok nem-Newtoni 

tulajdonsága miatt azok viszkozitása függ a nyírási sebességtől, ennek legegyszerűbb és könnyen kezelhető 

matematikai formulája 

τ =K γn, vagy μ =K γn-1, 

ahol K és n állandók, τ - nyírási feszültség, γ - nyírási sebesség. A K és n állandók adott polimer típusra és 

molekulatömegre, hidrolízisfokra, koncentrációra, só minőségre és koncentrációra, valamint hőmérsékletre 
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vonatkoznak. Ilyen alakú összefüggés rendszerint csak egy szűk nyírási sebesség tartományban írja le jól a 

viszkozitás változását. 
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2. fejezet - Fizikai tulajdonságok 

A polimerek folyékony állapotban olvadék, tömény, közepesen híg vagy híg oldat formájában is létezhetnek, 

melyekben kölcsönhatásba kerülnek egymással, ezáltal zavarják is egymást. Az ilyen oldatoknak általában igen 

nagy a viszkozitása, bizonyos mértékben ―emlékeztetnek‖ a korábbi állapotukra és viszkoelasztikusak. A 

polimereket alkotó láncok általában igen hajlékonyak, emiatt ezek az anyagok nem jellemezhetőek a klasszikus 

halmazállapotok egyikével sem. 

A polimer anyagok érzékenyen, a fizikai és feldolgozási tulajdonságaik lényeges változásával reagálnak a 

környezet változásaira, ezért a környezeti hőmérséklet és nedvességtartalom állapotuk és felhasználhatóságuk 

egyik fontos meghatározója. Amorf polimer esetén három egyfázisú fizikai állapot értelmezhető: üvegszerű, 

nagyon rugalmas/kaucsuk-rugalmas, viszkózusan folyós. 

A polimer anyagok egy része higroszkópos tulajdonságú. Vízfelvételüket a molekulaláncok hidrofil 

csoportjainak (-OH,  -COOH,  -NH2,  -NHCO- stb.) nagyobb száma kedvezően befolyásolja. A hidrofil 

csoportok intermolekuláris kötésekkel lekötik az egyes vízmolekulákat, amelyek egyébként egymáshoz is 

hajlamosak kapcsolódni. A polimerek nedvességtartalma elsősorban a környezeti relatív légnedvesség 

függvénye. A nedvességfelvétel során a víz kötésének helye és a kötés mechanizmusa a relatív légnedvesség 

függvényében változik, így a polimerek nedvességfelvételének összetevői a következők: 

1. A hidrofil csoportok által közvetlenül lekötött vízmolekulák, 

2. A hidrofil csoportok által közvetetten lekötött vízmolekulák, 

3. Az anyag finomszerkezeti üregeibe, illetve pórusaiba kapilláris vízfelvétellel bejutó víz. 

A lineáris higroszkópos polimereknél a vízfelvétel mértéke annál nagyobb, minél nagyobb az amorf részarány 

és minél kisebb az amorf orientáció. Rendezetlenebb amorf részek mikro-üregei nagyobbak, és ez elősegíti a 

vízmolekulák behatolását, diffúzióját. A polimer anyagok nedvességfelvétele és –leadása a relatív nedvesség 

függvényében hiszterézist mutat. 

A nedvszívó képesség a polimer polárisságának a mértékétől függ. Apoláris polimerekben a vízmolekulák 

diffúziója nem jön létre, ezek a polimerek nem képesek vizet megkötni. Az erősen poláris polimerek nagy 

nedvességfelvevő és áteresztő képességgel rendelkeznek. Azonosan poláris polimerek esetén a nedvszívó 

képesség csökken, ha a molekulatömeg nő, a molekulák merevsége nő, a kristályos részarány nő, valamint az 

amorf orientáció nő. A polimer anyagok vízfelvételét a hőmérséklet is befolyásolja. A nagy nedvességtartalmat 

és a magas hőmérsékletek tartományát nem tekintve, a hőmérséklet növekedésével a vízfelvétel csökken. A 

jelenség magyarázata, hogy az abszorpció exoterm folyamat. 

Entalpia-relaxáció esetén a polimerek mechanikai, transzport és más fizikai tulajdonságai megváltoznak a 

hőmérséklet és az idő függvényében. A polimer membránokon keresztül történő gázdiffúzió az entalpia-

relaxáció következtében két nagyságrenddel is csökkenhet az adott hőmérsékleten. Az üvegszerű polimerek erő- 

szakítószilárdság görbéi az entalpia-relaxáció miatt egyre törékenyebb tulajdonságot mutatnak. 

• Lágy, rugalmas 

• Nem engedi át a folyadékokat, gázokat 

• Jó villamos szigetelő 

• Öregedésre hajlamos (idővel rideg, törékeny lesz, végül elporlad) 

• Jó csillapítóképességű 

• Jó tapadó képességű 

Amorf polimerek: 

üvegesedési hőmérséklet 

• szobahőmérséklet alatt: elasztomerek 
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• szobahőmérséklet felett: műanyagok 

Elasztomerek: 

• Rugalmas lineáris polimerek. 

• Kémiai térhálósítás - gumik. (üvegkemény is lehet – pl. ebonit) 

• Fizikai térháló kialakításával – termoplasztikus elasztomerek. 

Hőre lágyuló műanyagok: 

• Lineáris vagy elágazott molekulákból álló anyagok 

• Üvegesedési (kristályosodási) hőmérséklet – szobahőmérséklet felett 

• Hőmérséklet emelésével: megolvad az anyag (ömledék-állapot) 

• Olvasztás – megszilárdulás reverzibilis folyamat. 

Hőre keményedő anyagok, gyanták: 

• Üvegesedési hőmérséklet – szobahőmérséklet felett 

Térhálós műanyagok 

• Nagy szilárdságú, merev anyagok 
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3. fejezet - Polimerek térszerkezete 

A szerkezet és a tulajdonság közti kapcsolat felderítésében a makromolekulák térszerkezetének megismerése 

alapvető. A polimerek közös fizikai tulajdonságaihoz ugyanis térszerkezetük és annak stabilitása alapján 

juthatunk el. 

A nagy szakítószilárdságú kristályos polimerek igen stabil, szabályos (periodikus) térszerkezetű molekulákból 

vagy molekularészekből állnak. A merev és szabálytalan térszerkezetű (hosszútávú rend nélküli) molekulák 

okozzák az üvegállapotú polimerek törékenységét. A gumi és a gumiszerű anyagok rugalmas tulajdonsága 

molekuláik rendezetlen és igen labilis térszerkezetének következménye. polimeroldatok fizikai kémiai 

tulajdonságait is döntő módon a molekulák hajlékonysága (térszerkezetük labilitása) határozza meg. 

A makromolekulák térszerkezetét vizsgálhatjuk egyetlen — a környezetétől elszigetelt — molekulán, de 

vizsgálhatjuk a többi molekula rendszerében is. A térszerkezet e kétfajta megközelítése különböző állapotban 

levő polimerek leírására alkalmas. Különösen célravezető a többi makromolekulától elkülönített, egyedi 

molekula térszerkezetének tanulmányozása, ha híg polimeroldatok tulajdonságaira vagyunk kíváncsiak, vagy ha 

ezekből a tulajdonságokból akarunk következtetéseket levonni a molekula szerkezeti paramétereire, mint pl. a 

molekulatömegére, alakjára stb. Más polimer rendszereknél, mint pl. tömény polimeroldatoknál, géleknél és szi-

lárd polimereknél, a „kiszemelt molekula" nem különíthető el a többitől. Ennek ellenére mégis az egyedi 

molekulára jellemző tulajdonságok dominálnak, a környező molekulák hatása kisebb mértékű. 

A polimerfizika egyik — főként kísérleti tapasztalatokon nyugvó — alapelve szerint a polimerláncok egységei 

közötti intermolekuláris kölcsönhatások függetlenek a molekula térbeli alakjától. Mivel a hosszú láncmolekulák 

visszahajló részei ugyanolyan hatást váltanak ki, mint az ugyanolyan felépítésű szomszédos molekulák, ezért 

már egyetlen hajlékony láncú makromolekula vizsgálatából is következtethetünk polimerrendszerek 

tulajdonságaira. Például a gumirugalmasság alapjainak megértéséhez, a rendezett és rendezetlen halmazok 

(kristályos és amorf polimerek) kialakulása törvényszerűségeinek felismeréséhez az egyetlen „elszigetelt" 

makromolekula tulajdonságainak vizsgálata vezetett. A polimerlánc térszerkezetének és az ezzel kapcsolatos 

tulajdonságoknak az ismerete alapvető fontosságú mind a híg, mind a tömény polimerrendszerek 

tulajdonságainak megértésében. 

A makromolekulák térszerkezetének megadása a kismolekulájú anyagokéhoz hasonlóan történik. Probléma 

azonban, hogy a nagyszámú kötés csak a vegyértékszöget rögzíti, a monomer egységek egymáshoz viszonyított 

pontos térbeli helyzetét - a kötések körüli forgás miatt - már nem. A térszerkezet leírását valamelyest 

egyszerűbbé teszi az a tény, hogy a legtöbb polimerben a vázatomokat összetartó kötések állandó hosszúságú 

merev egységeknek tekinthetők. A környezetből származó (termikus) energiának ugyanis csak elhanyagolhatóan 

kis hányada fordítódik a kötéstávolságok és a kötésszögek deformálására, a legnagyobb része a kovalens kötés 

körüli rotáció energiáját fedezi. Minden egyes vázatom olyan 9 félnyílásszögű kúp alapjának kerületén 

mozoghat, amelynek tengelyét az előző kötés alkotja (9 a vegyértékszög kiegészítő szöge). Csak 

homopolimereknél lesz minden 9 szög egyforma. 

A térszerkezet egyértelmű leírását az jelenti, hogy megadjuk az első vázatom térbeli helyzetét, a kötéshosszt, a 

vegyértékszöget, valamint az egyes kúpok tengelye körüli szögelfordulást minden további vázatomra. A 

makromolekula globális térszerkezete nagymértékben függ attól, hogy az egyes kötésekre milyen szögelfordulás 

értékek a jellemzők. 

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a molekula konstitúciójából, a vázatomokhoz kapcsolódó atomok és 

atomcsoportok konfigurációjából hogyan következtethetünk a polimer globális térszerkezetére. 

Töltéssel nem rendelkező polimerek esetén az egyensúlyi térszerkezetet az egymáshoz közvetlenül nem 

kapcsolódó atomok közti kölcsönhatások alakítják ki. Ezeket gyűjtőnéven van der Waals-kölcsönhatásnak 

nevezik. Háromféle típusa a következő: poláris csoportok között felléphet az orientációs, poláris és apoláris 

csoportok között az indukciós, valamint apoláris csoportok között a diszperziós kölcsönhatás. Ez utóbbi minden 

esetben érvényesül, poláris molekulák esetén a diszperziós hatásra szuperponálódik az orientációs és az 

indukciós kölcsönhatás. Ezért a poláris molekulák kölcsönhatási energiája általában nagyobb, mint az 

apolárisoké. 

Hidroxil- és aminocsoportok jelenléte esetén hidrogénhídkötés létesülhet. 
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Ha a makromolekula töltéssel rendelkező csoportokat tartalmaz, akkor elektrosztatikus kölcsönhatásra is 

számítani kell. 

A továbbiakban, ha csak külön nem említjük, eltekintünk az elektrosztatikus kölcsönhatástól. 

A molekulán belül és a molekulák között is a különböző erősségű kölcsönhatások egyidejűleg hatnak. Például a 

poli(vinil-alkohol-ban) fellép mind a három van der Waals-kölcsönhatás, valamint a hidrogénhídkötés is. 

A vázatomokat összetartó kötések körüli rotáció miatt megváltozik az egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó 

atomok viszonylagos helyzete, vagyis a szóban forgó atomok egymástól mért távolsága. Ennek következtében 

megváltozik a makromolekulák van der Waals-kölcsönhatásokból származó ún. konformációs energiája is (a 

rögzített konstitúciójú és konfigurációjú molekularész van der Waals-kölcsönhatásokból és a 

hidrogénhídkötésből származó energiája). Az egyensúlyi térszerkezetet a konformációs energia és a termikus 

energia viszonya határozza meg. Ahhoz tehát, hogy a makromolekula globális térszerkezetét jellemezzük, 

szükség van az egyes konformációk energiájának ismeretére. A konformációs energia meghatározása még 

egyszerű szerkezetű polimerek esetén is rendkívül bonyolult feladat. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy 

polimereknél igen sok atompár egyidejű kölcsönhatását kell figyelembe venni. 

A nem kötött atompárok kölcsönhatását leggyakrabban a Lenard—Jones, Hill-, Bartell-, Kitajgorodszkij- és 

Buckingham-féle potenciálfüggvényekkel közelítik. Ezeket a függvényeket a különböző atompárokra vonatkozó 

kísérleti adatok alapján lehet megadni. Például a Lenard—Jones-potenciál szerint az U kölcsönhatási energia a 

magok r távolságának függvényében a következő alakú: 
 

 

(3.1) 

A van der Waals-kölcsönhatások mindegyike (orientációs, indukciós és diszperziós) hasonló természetű, azaz az 

egymással közvetlen kémiai kötésben nem levő atomok közötti kölcsönhatás energiája a magok távolságának 

függvényében a XX. ábrához hasonló lefutású. Eszerint ha két atommag túl közel kerül egymáshoz (r< rc), 

akkor elektronfelhőik átfedése miatt egymást taszítják. Ha távolabb kerülnek, akkor pedig a vonzó kölcsönhatás 

érvényesül. A két atomból álló rendszernek akkor a legkisebb az energiája, ha a két atommag éppen a van der 

Waals-távolságra (r0) kerül egymástól. Két tetszőleges atom legkedvezőbb, legkisebb energiájú állapotában a 

magok távolsága az atomok van der Waals-sugarának összegével egyenlő. (A van der Waals-sugár azonos 

atomok esetén r0/2.) Ha a magok távolsága ennél kisebb, akkor taszítás, ha nagyobb, akkor vonzás lép fel. 

Néhány, molekulában kötött atom van der Waals-sugara a 1. táblázatban látható. 

1. táblázat: Néhány kötött atom van der Waals sugara 
 

Atom H C O F Cl Br I CH3- 

Sugár, nm 0,12 0,17 0,14 0,135 0,18 0,195 0,215 0,20 

Hajlékony láncú polimereknél a polimerlánc vázatomjainak rotációja miatt a makromolekula folyton változó, 

szabálytalan térszerkezetű gombolyag alakot vesz fel. Emiatt a lánc kontúrvonalán távoli monomer egységek 

térben közel kerülhetnek egy máshoz. A konformációs energia meghatározásához tehát nemcsak a szomszédos 

monomer egységek ún. rövid hatótávolságú (rövid távú), hanem a lánc hajlékonysága miatt térben közel kerülő, 

a lánc vázán mérve azonban távol levő egységek ún. hosszú hatótávolságú (hosszútávú) kölcsönhatását is 

figyelembe kell venni. Ez a polimerlánc összes atomja és atomcsoportja közti kölcsönhatás egyidejű leírását 

igényelné. Ez a „soktestprobléma" ma még a megoldatlan feladatok közé tartozik. 

A kölcsönhatások rendszerében a leíráshoz szükséges atompárok száma azáltal csökkenthető, ha feltételezzük 

azt, hogy a polimerlánc minden négy vázatomból álló részlete ugyanolyan térszerkezetet alakít ki, mint a lánctól 

független kémiai megfelelője. Természetesen ezzel a közelítéssel a hosszú távú kölcsönhatásokat figyelmen 

kívül hagyjuk. 
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Ne tévesszen meg bennünket a hosszú hatótávolságú elnevezés. Az a távolság, amin belül ez érvényesül, az 

atomi nagyságrendek tartományába tartozik. A hosszú hatótávolság nem a kölcsönható molekularészek 

tényleges távolságára, hanem ezeknek a lánc kontúrvonalán mért távolságára vonatkozik. 
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4. fejezet - Polimerfizika 

Az 1900-as évek elején az volt az általánosan elfogadott vélemény, hogy a cellulóz, a keményítő, a kaucsuk és a 

fehérjék különleges, másodlagos kötésekkel kapcsolódó kismolekulák asszociációjaként jönnek létre, tehát nem 

igazi molekulák, hanem kismolekulák többé-kevésbé stabil aggregátumai. Mivel már régóta ismert volt, hogy 

ezen anyagok oldatai olyan nagy részecskéket tartalmaznak, amelyek már nem képesek áthatolni a kismolekulák 

számára átjárható dializáló hártyán, természetes volt, hogy ezeket a kolloidok közé sorolták. A dialízisen kívül 

más fizikai tulajdonságok is (pl. az ozmózisnyomás vagy a gőznyomás) megerősítették a kolloid rendszerekhez 

való tartozást. A makromolekulás anyagok igen sok tekintetben olyan sajátságokat mutatnak, mint a tipikus 

asszociációs kolloidok. Kezdetben ezért irányult a kaucsukkal, a cellulózzal és a fehérjékkel foglalkozó kutatók 

törekvése arra, hogy a micellát (az asszociátumot) felépítő molekulák számát meghatározzák. A kolloidikusok 

gömbszerű struktúrát tételeztek fel, mások -— így pl. Kekulé, Fischer, Tollens, Lebegyev és Polyáni is — az 

asszociátumot kismolekulák láncszerű képződményének tekintették. 

Michael Faraday, angol természettudós már 1826-ban megállapította, hogy a kaucsuk fő alkotórésze a C10H16 

összetételű szénhidrogén. Csaknem egy évszázaddal később Harris, német vegyész feltételezte, hogy a kaucsuk 

kémiai egysége két (C5H8) izoprén-molekulából képződött gyűrű. Ezeket a gyűrűket a kettőskötéseknél kialakuló 

másodlagos kötőerők tartják össze láncszerűen. Hasonló szerkezetűnek vélték a többi természetes polimert is. 

Hermán Staudinger volt az első, aki szakított a kolloidkémiai felfogással és a polimereket kovalens kötéssel 

összekapcsolódó, ismétlődő egységek igazi láncmolekuláinak tekintette. Tőle származik a makromolekula szó 

is. 1920-ban megadta a kaucsuknak, a polisztirolnak és a poli(oxi-metilén)-nek a mindmáig érvényes szerkezeti 

képletét. Elképzelésének helyességét több vegyület ún. polimeranalóg átalakításával bizonyította. 

A makromolekulás anyagszerkezet felismerése után a polimerkémia rohamos fejlődésnek indult. Ez lemérhető a 

felfedezett és gyártott műanyagok számával is. 

A makromolekulás anyagok fizikai tulajdonságainak szisztematikus tanulmányozása már ezen anyagok kémiai 

szerkezetének felderítése előtt megkezdődhetett. J. Gough már 1805-ben beszámolt arról, hogy a természetes 

kaucsuk milyen különös termikus és mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. A gázok és a legtöbb addig 

vizsgált anyag tulajdonságaival ellentétben a deformált kaucsuk felmelegítéskor összehúzódik, hirtelen 

nyújtásnál pedig felmelegszik. 54 évvel később Joule megismételte Gough kísérleteit a Goodyear cég által 

előállított vulkanizált gumin, és ugyanazt a „furcsa" viselkedést tapasztalta. A Gough—Joule-effektuson kívül a 

kaucsuk és még néhány más anyag igen nagy deformálhatóságát, és oldatának igen nagy viszkozitását sem 

tudták értelmezni. A gumirugalmasság első elméletei a kolloidkémiai felfogást tükrözik. 1926-ban Wolfgang 

Ostwald az ún. kétfázis-elméletében a gumi és a gumihoz hasonló fizikai tulajdonságokat mutató anyagok 

rugalmasságát micellatérhálók képződésével magyarázta. 

A gumi nyúlásának mindmáig érvényes molekuláris értelmezését H. Meyer, G. von Susich és Valkó Imre adták 

meg 1932-ben. A polimerek fizikai tulajdonságainak a maihoz hasonló leírása 1930-ban kezdődött el, amikor 

Werner Kuhn először alkalmazott statisztikus módszereket a cellulóz degradációjának jellemzésére. 1934- ben 

Guth és Mark, majd tőlük függetlenül Kuhn vezetett be statisztikus mennyiségeket a hajlékony láncú 

makromolekulák térszerkezetének jellemzésére. Kvantitatív formába öntötték a Meyer-féle „maximális 

mechanikai káosz" elvet, amely a termodinamika második főtételének alkalmazása polimerláncokra, és 

megadták a polimerlánc alakváltozását leíró alapegyenleteket, amelyeknek segítségével értelmezhetővé vált a 

Gough—Joule-effektus is. 

A statisztikus tárgyalásmódot az egyetlen elszigetelt makromolekuláról hamarosan kiterjesztették 

polimerrendszerek fizikai kémiai tulajdonságainak leírására. Ennek első jelentős eredményeként 1940-ben 

James és Guth megadta a vulkanizált kaucsuk feszültség—deformáció kapcsolatát leíró törvényt. 

Paul J. Flory és Maurice Huggins a polimeroldatok fizikai kémiai tulajdonságainak leírására tovább fejlesztette a 

kismolekulájú elegyeknél használt rácsmodellt. Ennek következtében a 40-es évek végére a polimerfizika és 

fizikai kémia önálló diszciplinává. 
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1. ábra: Kloroformban oldott polisztirol relatív gőznyomása a polimer térfogati törtjének függvényében. 
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2. ábra: Φρ=0,1 koncentrációjú oldatok relatív gőznyomásának függése a polimerizációfoktól. 
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3. ábra: Benzolban és butanonban oldott azonos molekulatömegű polisztirol híg oldatának redukált 

ozmózisnyomása a koncentráció függvényében. 
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4. ábra: A Huggins-féle kölcsönhatási paraméter függése a hőmérséklettől. 
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5. fejezet - Kémiai tulajdonságok 

A műanyagok kémiai ellenállása igen jó: pl. a kemény PVC gyenge savakkal, lúgokkal, sóoldatokkal, benzinnel, 

olajokkal és zsírokkal szemben, a klórozott PVC tömény savaknak és lúgoknak is ellenáll. A hőre lágyuló 

műanyagok többsége oldható: lágyított PVC, neoprén, poli-izobutilén. A hőre keményedő műanyagok 

ellenállnak a szerves oldószereknek. 

A műanyagok vegyszerállósága kémiai és fizikai tényezőktől függ: a műanyagok áteresztőképességtől, a 

műanyagok oldhatóságától, vegyszerek hatásától a műanyagok molekulaszerkezetére, a műanyagok öregedése 

során bekövetkező felületi repedezettségtől és egyéb elváltozásoktól. Általános irányelvként fogadható el, hogy 

a hőre keményedő műanyagok ellenállnak a szerves oldószereknek. Pl.: epoxi és poliészter valamint 

furángyanta. 

Egy anyag fizikai tulajdonságának megváltozása nem változtatja meg az anyagot, viszont ha az anyag kémiai 

tulajdonsága változik meg, maga az anyag is megváltozik. 
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6. fejezet - Fizikai-kémiai 
tulajdonságok 

A polimerek kémiai szerkezete rendkívül változatos, többségükben amorf, vagy részben amorf tulajdonságúak. 

Az amorf polimerek nincsenek termodinamikailag egyensúlyi állapotban, ezért spontán lassú átalakuláson, 

fizikai öregedésen mennek keresztül az alacsonyabb energiájú egyensúlyi állapot eléréséig. 

Fizikai öregedésről beszélünk minden esetben, amikor egy anyag, jelen esetben egy polimer valamely 

tulajdonsága állandó hőmérsékleten való tárolás közben külső tényezők behatása nélkül változik a tárolási idő 

függvényében. A változás mind makroszerkezeti sajátságokat (pl.: fajlagos térfogat, entalpia, mechanikai és 

dielektromos jellemzők), mind mikro-szerkezeti, azaz molekuláris szintű tulajdonságokat érinthet. A „fizikai‖ 

jelző a folyamat reverzibilitására utal, szemben a kémiai vagy biológiai öregedéssel, ahol visszafordíthatatlan 

kémiai vagy fizikai változás következik be az anyag szerkezetében. A fizikai öregedés hátterében az áll, hogy az 

amorf polimerek üvegátmeneti hőmérsékletük alatt nincsenek egyensúlyban, ezért spontán lassú átalakuláson 

mennek keresztül az alacsonyabb energiájú egyensúlyi állapot eléréséig. E folyamat általában térfogati és 

entalpia relaxációban nyilvánul meg, és az anyagban végbemenő komoly szerkezeti változásra utal. A fizikai 

öregedés spontán folyamat, minden külső behatás nélkül lezajlik az anyagban, azonban a környezet alkotói, mint 

például a CO2 vagy a levegő nedvesség-tartalma gyakran meggyorsítják a változásokat, vagyis a környezet 

állandó alkotóinak lágyító hatása elegendő ahhoz, hogy szignifikánsan megváltozzon a polimer kristályossága 

vagy üvegátmeneti hőmérséklete. Az amorf polimerek öregedését karakterisztikus molekulamozgásaik típusa és 

sebessége szabályozza. A molekula-mobilitás növekedése, amelyet pl. a megkötött vízlágyító hatása okoz, az 

amorf segédanyagok kémiai és fizikai instabilitását előidéző egyik leggyakoribb tényező. 

Amíg a klasszikus kolloidkémia kereteiben a liofil kolloidokra vonatkozó tudomány kifejlődött, azalatt sok 

olyan munka is napvilágot látott, amelyekben a polimer-részecskék molekulaszerkezetét vizsgálták. Ezek a 

munkák jelentették a kezdetét a nagy polimer anyagokra vonatkozó modern elméletnek. E munkák 

eredményeként ismeretessé vált, hogy a polimerek sok csoportból (lánctagból) felépült nagy fonalmolekulákból 

állnak. A lánctagok lehetnek egyformák vagy különbözők, utóbbi esetben két-vagy többfajták. 

A fonalmolekulák felépülhetnek különféle típusú lánctagok szabályosan vagy szabálytalanul ismétlődő 

egységeiből, lehetnek elágazottak és szabálytalan térhálós szerkezetűek. 

A fonalmolekulák szerkezete még akkor is sokféle lehet, ha a lánctagok egyformák, de asszimetriásak. A 

polimerek vagy kopolimerek elágazásakor pedig a fonalmolekulák szerkezeti típusainak száma gyakorlatilag 

végtelen. 

Melyek a polimer molekulaszerkezetének azok a jellemzői, amelyek megszabják a polimerek legfontosabb 

tulajdonságait? A molekulák mely jellegzetességeit kell elsősorban tanulmányoznunk? 

Ezekre a kérdésekre csak a polimerek ma ismert összes tulajdonságának mélyreható elemzésével lehet választ 

adni. 

A fonalmolekulákra vonatkozó nézetek a polimerizációs és polikondenzációs folyamatok vizsgálata, majd 

később a polimer homológok és oldataik fizikai tulajdonságainak tanulmányozása alapján alakultak ki. A 

polimerek fonalszerkezetének ma már olyan sok és annyira általánosan ismert bizonyítékai vannak, hogy 

részletes tárgyalásuk felesleges. Csak azt említjük meg, hogy a polimerek fonalszerkezetének legszembetűnőbb 

bizonyítékait az orientált polimerek röntgen- és elektronszerkezet-vizsgálatai szolgáltatták. 

Ha egy olyan polimer mintát veszünk, amelynek tengelyirányú orientációja maximális (szálas anyag), akkor 

tulajdonságai az orientáció irányában (hosszirányban) és az orientáció irányára merőlegesen erősen eltérnek. A 

tulajdonságok hosszirányban a szilárd kristályos anyagok tulajdonságaihoz hasonlóak, míg keresztirányban a 

folyadékok tulajdonságaira emlékeztetnek. 

A polimerekre a hosszú fonalmolekulák jellemzőek, amelyeken a fonalak hosszában és a fonalak között lévő 

kötések jellege erősen eltér. 

Különösen hangsúlyoznunk kell, hogy izolált fonalmolekulák nem léteznek. A reális polimer molekulák mindig 

kondenzált fázisban vannak, mind tiszta polimer, mind oldat esetében. A polimer molekula mindig polimer 

jellegű (a tiszta polimer esete) vagy közönséges folyadék jellegű (híg polimer oldatok). Ezért a polimer 
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jellemzése esetén nemcsak a fonal hosszában lévő kötések típusára, hanem a molekulák közötti kölcsönhatás 

természetére is utalnunk kell. Jellemző tulajdonságai csak akkor realizálódhatnak, ha a fonalak hosszirányában 

keletkező kötései sokkal erősebbek, mint bármilyen eredetű molekulák közötti kölcsönhatás következményeként 

képződő keresztkötések. 

Ez a polimerek szerkezetének fő sajátossága. 

A lineáris polimereken kívül számos síkhálós is van. Utóbbiak esetén a síkok közötti kötések szilárdsága sokkal 

kisebb, mint az egy síkban fekvő kötéseké. Érdekes, hogy egyes síkhálós kristályos anyagok (grafit, 

anyagásványok) sok tulajdonságukban közel állnak a polimerekhez. 

A polimerek valamennyi anomális tulajdonsága annak következménye, hogy lineáris fonalmolekulákból állnak, 

amelyek között viszonylag gyenge kölcsönhatás van. A molekulák elágazása vagy hálóvá egyesülése bizonyos 

változásokat okozhat tulajdonságaikban, de a változás nem lényeges, amíg elég hosszú lineáris fonalszegmensek 

maradnak az anyagban. Ezzel szemben a molekulák fonalszerkezetének megszűnése globulák (közel gömb 

alakú részecskék) vagy sűrű háló képződésekor ahhoz vezet, hogy a polimerekre jellemző minden tulajdonság 

teljesen eltűnik. Mindenekelőtt a szabályos lineáris polimerek tulajdonságait kell tanulmányoznunk és 

megértenünk. 

A fonalmolekulák egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy hajlékonyak. A néhány Å átmérőjű és több ezer Å 

hosszúságú polimer molekula, hajlékonyság szempontjából ekvivalens 10 mikron átmérőjű és több mm vagy cm 

hosszú szállal. Az ilyen képződmény hajlékonysága még nagyon nagy rugalmassági modulusz esetén is 

nyilvánvaló. 

A hajlékony fonalmolekulára vonatkozó nézet adta az első kielégítő magyarázatot a polimerek anomális 

tulajdonságaira. Egyszerűség kedvéért azt a durva feltevést fogadtuk el, hogy a molekula hosszirányban lévő 

kötések közül teljesen szabad az előfordulási lehetőség (a vegyértékszög megmaradásával). Nézzük meg ezt a 

kérdést kissé részletesebben. 

Tegyük fel, hogy a fonalmolekulák egyes részei egymáshoz viszonyítva teljesen szabadon elfordulhatnak. A 

fonalmolekula egyes részeinek bármelyik, vegyértékkötés körüli elfordulásakor a fővegyérték-láncban egyesült 

egyes atomcsoportok egymáshoz viszonyított helyzete megváltozik. Ilyenkor megváltozik kölcsönhatási erőik 

nagysága is. Általában minden ilyen szomszédos atomcsoport-pár kölcsönhatását leírhatjuk, ha megadjuk 

kölcsönös potenciális energiáik függését az elfordulás szögétől. 

Feltételezzük azt is, hogy a molekularészek szabad elfordulása mellett (a vegyértékszögek állandóak) 

kölcsönhatásuk potenciális energiája az atomcsoportok bármilyen elfordulásakor változatlan marad. 

Egy és ugyanazon hajlékony fonalmolekula különböző alakjait a makromolekulák konformációjának nevezzük. 

A polimerek és a polimer oldatok mechanikai tulajdonságaira vonatkozó első munkákban „konfiguráció‖ 

kifejezést használták, amelyet később a „konformáció‖ kifejezéssel helyettesítettek, ami megfelel az általánosan 

elfogadott kémiai terminológiának. 

A feltevésekből következik, hogy az atomcsoportok bármilyen helyzete egyforma valószínűségű. Ez azt jelenti, 

hogy a fonalmolekula bármelyik konformációja, amely összhangban van a vegyértékszögek állandóságával, 

egyformán valószínű és energetikailag egyenértékű. 

Könnyű elképzelni, hogy ha a fonalmolekulák konformációját a fonal végei közötti távolsággal jellemezzük, 

akkor ugyanazon láncvégek közötti távolságokhoz sok konformáció tartozik. Az is világos, hogy nagyobb 

távolságoknak kevesebb, maximális távolságoknak csak egy konformáció felel meg (teljesen kiegyenesített, 

pontosabban cikk-cakk alakban kiegyenesített molekula). Bármilyen, maximálisnál kisebb távolsághoz sok 

különböző meghajlított lánc-konformáció tartozik. Ebből következik, hogy a fonalmolekula entrópiája annál 

nagyobb, minél kevesebb a távolság a végei között. 

A fonalmolekula végei között különböző távolságok tehát csak az entrópia értékében térnek el egymástól, nem 

pedig az energiatartalomban. Ha analógiát vonunk az ideális polimer molekula és az ideális gáz között, azt 

látjuk, hogy az ideális gáz rugalmassága és a polimer molekula elaszticitása hasonló eredetű, mivel fellépésük 

oka az entrópia változás a gáz összenyomásakor (ill. tágulásakor) és a fonalmolekula nyújtásakor (ill. 

rövidülésekor). 

A teljesen szabad belső mozgással rendelkező fonalmolekula tárgyalt esetével reálisan nem találkozunk. Ilyen 

fonalmolekulák nem léteznek, mivel a polimer molekulában levő egyes atomcsoportok kölcsönhatási energiája 
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éppen úgy, mint minden más molekulában, egymáshoz viszonyított helyzetüktől függ, és nem maradhat 

változatlan egymáshoz viszonyított elfordulásukkor. Pl. az etil-kloridban a metil-csoportnak a CH2Cl-csoporthoz 

viszonyított elforgatásakor a kölcsönhatási energia megváltozik. 

Etil-klorid esetében az egyik csoportnak a másikhoz viszonyított 360°-os elfordulásakor 3 kölcsönhatási energia 

minimumot és 3 maximumot találunk. Bonyolultabb molekulákra a minimumok és maximumok száma és 

viszonylagos értékük nagyon eltérő lehet. Ezt azonban itt nem tárgyaljuk részletesen, mert számunkra csak az a 

következtetés fontos, hogy az atomcsoportok különféle helyzetei a fonalmolekulákban nem ekvivalensek, ezért 

nem egyformán valószínűek. Amikor a molekula egyik konformációjából a másikba megy át, megváltozik a 

fonalmolekulákban lévő egyes csoportok kölcsönhatási energiája. Ilyenkor a polimer molekula belső energiája 

azonos maradhat, ha egyidejűleg több, egymást kompenzáló belső elfordulás megy végbe. 

Bár a fonalmolekulák belső energiaváltozásának nagysága konformációjának változásakor még nem 

érzékelhető, figyelembe kell vennünk a reális polimer molekulák fontos minőségi eltérését az ideális polimer 

molekuláktól. Ez abból áll, hogy tisztán entrópiás eredetű rugalmasság nem létezik, éppen úgy, mint ahogy nem 

létezik ideális gáz sem. Az entrópia változásokat mindig energetikai effektusok kísérik. Kérdés csak az lehet, 

hogy a rugalmas erők melyik része dominál; azok az erők, amelyeket a molekula belső energiájának 

megváltozása okoz vagy azok az ideális elasztikus erők, amelyeket a fonalmolekula entrópiájának megváltozása 

okoz. 

Kaucsuk 20 C°-on 100-150%-ig történő nyújtásakor szinte teljesen csak entrópia eredetű rugalmasság figyelhető 

meg. Merev plasztomerek esetén viszont (pl. cellulóznál) az a rugalmasság figyelhető meg, amelyet jelentős 

mértékben a deformációnál keletkező belső energiaváltozás okoz, ezért ez közel áll a nagyon tömör üveg 

rugalmasságához. 

Eddig az izolált polimer fonalmolekula tulajdonságait tárgyaltuk. Említettük már azonban, hogy a reális 

fonalmolekulákat mindig más molekulák veszik körül, vagyis kondenzált fázisban vannak. A valóságban 

figyelembe kell vennünk nemcsak az azonos fonalmolekula atomcsoportjainak kölcsönhatását, hanem más 

„szomszédos‖ molekulák atomcsoportjainak elhelyezkedését is. 

Kristályos polimerek esetén, ha ismerjük mind az adott molekula, mind a többi molekulák minden 

atomcsoportjának pontos elhelyezkedését, elvileg meg lehet határozni az elforgás potenciális gátjának 

nagyságát. Folyadékok estében viszont az elmélet mai állása még nem teszi lehetővé az ilyen értékelést. 

Így a polimer fonalmolekulák olyan hajlékony képződmények, amelyek széles konformáció-skálát képesek 

létrehozni. Bármilyen fizikai mennyiség bizonyos értékének pl. a fonalmolekula végei közötti távolságnak, 

különböző szélességű konformáció-skála felel meg. Az adott fizikai mennyiségnek van egy olyan értéke, 

amelynek a legtöbb konformáció felel meg. Ebben az esetben a fonalmolekula ilyen állapotának az entrópiája 

maximális. Valamely paraméter (vagyis az említett fizikai mennyiség értéke) megváltozása entrópia 

csökkenéshez vezet. Mivel a különféle konformációk egymástól energetikailag különböznek, az 

entrópiaváltozást belső energiaváltozás kíséri. Annak következtében, hogy a fonalmolekulák kölcsönhatása 

elkerülhetetlen, a fonalmolekulák hajlékonyságát nemcsak maga a molekula, hanem legközelebbi szomszédjai is 

megszabják. Ez tehát az általános elképzelés a lineáris polimer fonalmolekulák tulajdonságairól. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a belső elfordulás potenciális gátja a fonalmolekulában kondenzált fázisban 

szükségképpen kisebb, mint az izolált fonalmolekula hipotetikus esetében. Ezért a fonalmolekulának kondenzált 

fázisban hajlékonyabbnak kell lennie, mint ahogy ezt izolált állapotának tárgyalása alapján várhatnánk. 

Egy másik fontos megjegyzés az, hogy a fonalmolekulák hajlékonyságának realizálódása, vagyis az átmenet az 

egyik konformációból a másikba, nem pillanatszerűen, hanem bizonyos sebességgel megy végbe. A 

fonalmolekula alakváltozásának sebességét azok a kölcsönhatások szabják meg, amelyek legyőzésére bizonyos 

aktiválási energia szükséges. Ezeknek a folyamatoknak az aktiválási energiái lehetnek nagyok; ilyenkor a lánc 

hajlékonysága gyakorlatilag nem nyilvánulhat meg az elfordulások rendkívül lassú kinetikája miatt. Így, bár 

ebben az esetben a lehetséges konformációk száma nagyon nagy, a fonalmolekula gyakorlatilag mégis merev 

képződményként viselkedik. 

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a molekula hajlékonysága a szomszédos molekulák elhelyezkedésének és 

természetének jellegétől függ, s ezért a rendszerben a közeli rendezettséget megváltoztató bármilyen hatás 

megfelelő módon megváltoztatja a fonalmolekulák hajlékonyságát. Ebből pedig az következik, hogy valamely 

oldószer helyettesítését egy másikkal nemcsak a rendszer komponensei kölcsönhatási energiaváltozásának 
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kiszámításakor kell figyelembe vennünk, hanem a rendszer entrópiájának kiszámításakor is, mert a lehetséges 

konformációk száma lényegesen függ a fonal hajlékonysági fokától. 

A fonalmolekula hajlékonyságára vonatkozó nézetek elemzése után áttérhetünk a polimerek másik elvi 

sajátosságainak tárgyalására. Polimer-rendszerek esetén két szerkezeti egységet kell vizsgálnunk: a 

fonalmolekulát és a lánctagot (a lánctagon a fonalmolekula ismétlődő atomcsoportjait – monomer egységeit – 

értjük). Ez a két egység sok esetben egymástól függetlenül fordul elő. Ez a „kettősség‖ csak a polimerekre 

jellemző és fő oka a polimerek sajátos tulajdonságai kialakulásának. Célszerű ezt a kérdést kissé részletesebben 

tárgyalni a tiszta lineáris polimerek viszkozitásának példáján. 

Tételezzük fel, hogy a polimer mintáján viszkózus folyást előidéző feszültség hat. Bizonyos (néha nagyon 

hosszú) idő múlva beáll a viszkózus folyás stacionárius folyamata, amikor meg lehet határozni a viszkozitási 

együttható értékét. Azt tapasztaljuk, hogy a viszkozitás nagyon nagy, és néha eléri a 1012-1013 poiset. 

Meghatározhatjuk azonban a viszkozitás értékét más módszerrel is, pl. úgy, hogy kis molekulák polimerbe való 

diffúziójának sebességét mérjük. Ha ismerjük a diffundáló molekulák méretét, meghatározhatjuk a viszkozitási 

együtthatót. Ismeretes, hogy ilyenkor kis viszkozitás értéket kapunk, ami jellemző az egyszerű folyadékokra, 

mert a kis molekulák diffúziójának sebessége az elasztikus polimerben kb. ugyanakkora, mint a közönséges 

folyadékokban. Így tehát azt látjuk, hogy a polimer viszkozitásának tulajdonságaiban diszkontinuitás keletkezik. 

Hasonló diszkontinuitás észlelhető az egy irányban orientált polimerek hosszirányban és keresztirányban 

vizsgált mechanikai tulajdonságainak tanulmányozása során is. Ezenkívül a relaxációs folyamatok 

tanulmányozásakor is két folyamatcsoport domborodik ki, a nagyon gyors és a nagyon lassú folyamatok 

csoportja. A termodinamikai tulajdonságok tárgyalásakor ismét ugyanilyen tulajdonságszétválással találkozunk. 

Így pl. mérhetjük a polimer saját hidrogénezett monomeres nagyon híg oldata feletti gőznyomást, s ebből – a 

Raoult-törvény felhasználásával – kiszámíthatjuk az oldatban lévő polimer effektív móltörtjét. A számítás arra 

az eredményre vezet, hogy az oldott molekulák nagyon nagyok. Ha viszont a polimer móltörtjét olyan oldat 

feletti gőznyomásmérés alapján határozzuk meg, amelyben a polimer mellett nagyon kevés az oldószer, azt 

kapjuk, hogy a polimer effektív „molekulái‖ nagyon kicsik. A tulajdonságoknak ilyen diszkontinuitása a 

polimerek más sajátosságain is fellelhető. Ennek a jelenségnek az az oka, hogy minden polimer molekula 

bonyolult rendszer, amelynek sok belső szabadsági foka van. Ennek alapján az egyedi láncokra alkalmazni lehet 

a statisztikai módszert, és be lehet vezetni a fonalmolekula belső energiájának és entrópiájának fogalmát. Lehet, 

hogy kialakul még a molekulán belüli fázisállapotok fogalma is. 

Azt mondhatjuk, hogy a fonalmolekula bizonyos értelemben folyadék cseppjével ekvivalens. 

Ugyanakkor azonban minden egyes fonalmolekula egysége is fonalmolekulák tömegének. Éppen ebből ered a 

tulajdonságok szétválása is. A szétválás képét bonyolultabbá teszi, hogy a molekulán belüli tulajdonságok nem 

teljesen függetlenek a különböző fonalmolekulák kölcsönös helyzetétől és a molekulán belüli tulajdonságok 

függése a fonalmolekulák kölcsönös helyzetétől nem egyértelmű. 

Érdekes megvizsgálni kondenzált fázisban a fonalmolekulák rendezettségi fokát. Polimer oldat vagy –olvadék 

esetében a fonalmolekulák mindig rendezettebbek, mint a megfelelő kismolekulájú folyadék molekulái. A 

nagyobb rendezettséget a fonalmolekula hosszában lévő vegyértékkötések okozzák, amelyek nem engedik meg, 

hogy a molekula egyes részei olyan rendezetlenül helyezkedjenek el, mint az egyszerű folyadékokban. 

Ugyanakkor viszont bármilyen rendezett (pl. orientált vagy kristályos) polimer minta mindig kisebb 

rendezettségű, mint a megfelelő kismolekulájú kristály. A nagyobb fokú rendezettséget az okozza, hogy a 

fonalmolekulában nagy fluktuációk lépnek fel, valamint az, hogy a kristályos polimer képződmények jelentős 

mértékben „hibásak‖, ami annak a következménye, hogy a nagy fonalmolekulák nehezen alkotnak szabályos 

kristályrácsot. 

Így tehát rendezettség szempontjából a polimerek közbenső helyet foglalnak el a közönséges folyadékok és a 

kristályok között. Ezt a közbenső helyzetet az okozza, hogy a polimerekben két élesen eltérő kötéstípus van: a 

fonalmolekulák hosszában primer kötések, a fonalmolekulák között pedig szekunder kötések. 

Az eddig elmondottakból következik, hogy a polimer tulajdonságainak értékeléséhez feltétlenül ismernünk kell 

a polimert alkotó fonalmolekulák méreteit, vagyis a polimer molekulasúlyát és ismernünk kell a fonalmolekulák 

hajlékonyságát. Ezen kívül, mivel a polimerek csak kondenzált állapotban léteznek, szükséges a fonalmolekulák 

közötti kölcsönhatási erők ismerete éppúgy, mint a közönséges folyadékok esetében. 
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Ez tehát a fonalmolekulákra vonatkozó adatoknak az a minimuma, ami szükséges a polimerek anomális 

tulajdonságainak megbízható értékeléséhez. 

1. Polimerek fizikai tulajdonságainak jellemzői 

A polimerek fizikai tulajdonságait meghatározó fő jellemzők: a fonalmolekulák hajlékonysága, a molekulák 

közötti kölcsönhatás és a molekulasúly. 

Mivel a polimerekben lévő intermolekuláris kölcsönhatások semmivel sem különböznek az azonos összetételű 

és szerkezetű egyszerű anyagokétól, ezért a polimereket inkább hajlékonyságuk és molekuláik mérete alapján 

jellemzik. Megjegyezzük, hogy a molekulák hajlékonyságát mindeddig csak nagyon kis mértékben vizsgálták, 

holott a polimerek feltűnő fizikai tulajdonságait éppen a lineáris (fonal) szerkezetű molekulák hajlékonysága 

okozza. 

Ebben a fejezetben a polimerek viselkedésének a fonalmolekulák jelenlétével kapcsolatos fő sajátosságait 

fogjuk tárgyalni, nevezetesen a relaxációs jelenségeket, az eltérést az ideális anyagok viselkedésétől és az 

elasztikus állapot kialakulásának körülményeit. 
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7. fejezet - Relaxációs jelenségek 

Relaxációs jelenségeken tágabb értelemben a nem-egyensúlyi állapotból egyensúlyi állapotba való átmenetek 

időben végbemenő folyamatait értjük. 

Így pl. ha egyensúlyban lévő rendszerre bármilyen külső erőtér (elektromos, mágneses, mechanikai) hat, akkor 

az egyensúlynak valamilyen, a kiindulásitól eltérő állapot fog megfelelni, amely függ az erőtér nagyságától és 

jellegétől. Ha az átmenet a kiindulási állapotból a végállapotba pillanatszerűen menne végbe, akkor a rendszer 

mindvégig megőrizné egyensúlyi állapotát. A valóságban az erőtér hatásának kezdetéig a kiindulási állapot 

egyensúlyi, a hatás megkezdése után pedig a végállapot egyensúlyi. Mivel az átmenet, feltevésünk szerint 

pillanatszerű, az ilyen rendszerben az egyensúly nem bomlik fel. Azt mondhatjuk, hogy a rendszer 

állapotváltozása külső erőtér változását minden késedelem nélkül követi. Ilyen egyensúlyi helyzetek a 

gyakorlatban azokban az esetekben figyelhetők meg, amikor az átmenet időtartamát elenyészően kicsinek 

tekinthetjük a megfigyelés és a külső erőterek hatásának időtartamához viszonyítva. Szem előtt kell azonban 

tartanunk, hogy bármilyen kicsi az átmenet időtartama, minden reális folyamatban mégis véges. Ha viszont az 

átmenet időtartama nagyságrendben összemérhető a vizsgálat vagy az erőtér hatásának időtartamával, akkor a 

kiindulási és végső egyensúlyi állapotokon kívül egy sor közbenső átmeneti, nem-egyensúlyi állapot figyelhető 

meg. Ebben az esetben a változó rendszer ezeken a nem-egyensúlyi állapotokon halad át és különböző 

időpontokban eltérő tulajdonságokat mutat. 

Így tehát azt mondhatjuk, hogy ha az átmenet időtartamát nem tekintjük elenyészően kicsinek, akkor az átmeneti 

periódusban a rendszer változásai elmaradnak a külső erőtér változásaitól, vagyis a rendszer reakcióinak késése 

figyelhető meg. Ezért a külső erőtér periodikus növelésekor és csökkentésekor az ilyen rendszer, amely mind az 

erőtér növelésekor, mind az erőtér csökkentésekor tulajdonságai változásában elmarad, a hiszterézis jelenségét 

mutatja. Ha pl. külső erőtérként szakaszosan változó erőt alkalmazunk és a minta nyúlását tanulmányozzuk, 

akkor az adott pillanatszerű erőnek megfelelő deformáció kifejlődéséhez bizonyos idő szükséges. Ha ez az idő 

kicsi, vagyis ha a deformáció gyakorlatilag pillanatszerűen következik be, akkor mind az erő növelésekor, mind 

csökkentésekor sikerül az anyagnak deformálódnia, és egész idő alatt egyensúlyban lesz, folyamatosan haladva 

keresztül az egyensúlyi deformált állapotok egymásutánjain, amelyek az erő pillanatnyi értékének felel meg. A 

nyúlás nagysága különböző időtartamokban ugyanaz lesz, ha az erő nagysága ezekben az időpontokban 

egyforma. A folyamat irányának (az erő növelése vagy csökkentése) ilyenkor semmiféle jelentősége nincsen. 

Ha viszont a nyúlás nagyságának megváltozásához észrevehető idő kell, vagyis ha a deformáció kifejlődésének 

időtartama összemérhető az erőhatás periódusával, akkor a deformáció képe lényegesen bonyolultabbá válik. 

Ebben az esetben a nyúlás változása elmaradhat az erő változásától és nem-egyensúlyi állapotok figyelhetők 

meg. 

Ezért az erő változtatásakor a nyúlásváltozás nagysága kisebb lesz az egyensúlyinál, mind az erő növelésekor, 

mind csökkentésekor. Így tehát a deformáció nagysága nemcsak az erő pillanatnyi értékétől függ, hanem a 

folyamat irányától (az erő növekedése, vagy csökkenése), valamint az erőváltozás sebességétől is. 
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8. fejezet - Üvegszerű állapot 

Üvegszerű állapot az üvegátalakulási hőmérséklet alatti, szilárd halmazállapot. Ilyenkor a molekulaláncok, 

főágak befagyottak, nincs mikro-Brown mozgás, csak a pillanatnyi rugalmas alakváltozás dominál. Ez egy 

metastabil állapot, a molekulaláncokkal együtt maradó feszültségek is befagyhatnak, melyek csak 

kényszerelasztikus alakváltozás hatására alakulnak vissza. 

Amorf polimer esetén három egyfázisú fizikai állapot értelmezhető: üvegszerű, nagyrugalmas/kaucsuk-

rugalmas, viszkózusan folyós. Az üvegszerű állapotban az amorf polimer szilárd halmazállapotú, a 

molekulaláncok, illetve a főágak befagyottak,még mikro-Brown mozgást sem végeznek, azaz hőmozgás csak az 

atomok, esetleg az oldalgyökök esetén áll fenn. Csökkenő hőmérséklettel az anyag a külső terhelésre egyre 

inkább a befagyott molekulák atomjai távolságának és a vegyértékszögek energia rugalmas megváltozásával 

reagál, azaz  a  pillanatnyi rugalmas alakváltozás dominál. 

A polimerek folyékony állapotban olvadék, tömény, közepesen híg vagy híg oldat formájában is létezhetnek, 

melyekben kölcsönhatásba kerülnek egymással ezáltal zavarják is egymást. Az ilyen oldatoknak általában igen 

nagy a viszkozitása, bizonyos mértékben ―emlékeztetnek‖ a korábbi állapotukra és viszkoelasztikusak 

(mechanikai ill. reológiai tulajdonságaik az elasztikus szilárd és a viszkózus folyadék között helyezkedik el). A 

polimereket alkotó láncok általában igen hajlékonyak, emiatt ezek az anyagok nem jellemezhetőek a klasszikus 

halmazállapotok egyikével sem. Egy jelentős csoportjuk, a viszkoelasztikus polimerek, a hőmérséklet 

emelkedésével négy fő állapoton mennek keresztül. Kis hőmérsékleten valósul meg a legrendezettebb ún. 

üvegszerű állapot, a polimer láncok részlegesen rendezettek, az anyag meglehetősen merev. Ilyen szerkezetű is 

például a plexiüveg, vagyis a poli(metil-metakrilát), [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n. 

Ha elérjük a Tg úgynevezett üvegesedési átmeneti hőmérsékletet, egy átmeneti állapotba kerülünk, melyben az 

anyag egyszerre sűrűn folyós, nagy a viszkozitása, ugyanakkor rugalmas is, bár lényegesen kevésbé, mint az 

üvegszerű állapotban. További melegítésre beáll a gumiszerű állapot, melyben az anyag jelentős alakváltozásra 

képes, majd a deformáló erő megszűntével felveszi eredeti alakját. A Tm olvadási hőmérsékleten a polimer 

megolvasd, viszkozitása folyamatosan csökken. A természetes gumi esetében Tg = -70°C, Tm = +30°C míg a 

nejlonra Tg = +50°C, Tm = +265°C. Ha egy polimer töltéssel rendelkező monomer egységekből épül fel, 

különleges makromolekulához, polielektrolithoz jutunk, melynek nettó töltését ellenionok semlegesítik, így 

biztosítva az elektroneutralitás teljesülését. A legfontosabb polielektrolit a poliakrilsav, [-CH2-CH(COOH)-]n sói 

a fehérjék és a nukleinsavak. 
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9. fejezet - Elasztikus állapot 

A nagyrugalmas/kaucsuk-rugalmas vagy viszkoelasztikus állapotban az amorf polimer szintén szilárd 

halmazállapotú, azonban a molekulaláncok mikro-Brown mozgást végeznek, azaz a molekulalánc középpontja 

helyben marad, azonban az atomok és oldalgyökök emelkedő hőmérséklettel egyre erőteljesebb hőmozgás 

hatására a főlánc egyes részei, az ún. szegmensek is lánctagok módjára csuklósan átbillenő, a vegyértékkúpok 

mentén rotációs hőmozgásba kezdenek az üvegátalakulási hőmérséklet felett. Egyes láncszakaszok 

összegombolyodnak, mások kiegyenesednek, s a molekulalánc konformációja véletlenszerűen, de folyamatosan 

változik. A nagyrugalmas állapotú polimer általában viszkoelasztikus viselkedésű. Magasabb hőmérsékleten a 

viselkedés gumiszerű, azaz az alakváltozás több száz százalék is lehet. 

Az emelkedő hőmérséklettel az egyetlen szegmenst alkotó egyes molekulaláncok makro-Brown mozgást 

végeznek, tömegközéppontjuk egymáshoz képest elmozdul, a polimer olvadék állapotba kerül,  viszkózusan 

folyós állapot jön létre. Ebben az állapotban a részecskék termikus energiája nagyobb, mint a szekunder kötések 

kötési energiája, de kisebb a fővegyérték kötésekénél. A viszkoelasztikus jellegű ömledék, amely a még 

meglevő rugalmas komponens miatt összenyomható, emelkedő hőmérséklettel mindinkább viszkózusabb 

jellegűvé, folyósabbá válik, viszkozitása csökken, a viszkózus alakváltozás dominál. 

A kaucsuk-rugalmas állapot feltételei: a molekulatömeg nagy legyen, hogy a gombolyagok áthassák egymást, és 

így feszültség hatására ne a molekulák elmozdulása, hanem a gombolyagok nyúlása következzen be; legyen 

mikro-Brown-mozgás, tehát T >Tg; az erő hatására bekövetkező alakváltozás reverzibilis legyen, vagyis kémiai 

térháló szükséges. 

Amorf polimerek deformáció-hőmérséklet görbéjét (termomechanikai görbe) az 5. ábra szemlélteti. 

 

5. ábra: Amorf polimerek termomechanikai görbéje 
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10. fejezet - Polimerek 
vízoldhatóságának elmélete 

A polimerek vízoldhatóságának termodinamikai leírását a Flory-Huggins elmélet írja le. A gyakorlatilag fontos 

polimerek termodinamikai értelemben ritkán elegyíthetők, így a polimerek nagy része heterogén, többfázisú 

rendszert alkot. Az elegyíthetőség vizsgálatára és előrejelzésére leggyakrabban a Flory-Huggins rácselméletet 

használják. Az elméletet egymástól függetlenül Flory és Huggins dolgozta ki polimer oldatok és keverékek 

termodinamikai jellemzésére. Az elmélet kitér mind az elegyítési entalpia, mind az entrópia meghatározására. 

Az elmélet alapja egy rács feltételezése, amelynek pontjaiban a makromolekulák elemei helyezkednek el. 

 

6. ábra: Flory-Huggins rácselmélet 

Az elhelyezkedés módja az entrópiát, a rácselemek közti kölcsönhatás pedig az entalpiát határozza meg, illetve 

ezek mennyiségi megváltozását. Egy makromolekula nem egy, hanem több rácselemet foglal el, ezek 

kapcsolatban vannak egymással, ami korlátozza a lehetséges elrendezések számát. Ezt az elegyítési entrópia 

számításánál figyelembe kell venni. 

Az elegyedést befolyásoló tényezők, az elegyedési entrópia- és entalpiaváltozás az esetek többségében kis 

értékek, ezért előfordulhat, hogy egy elegyíthető polimer pár a hőmérséklet vagy összetétel megváltozásával a 

kétfázisú tartományba kerül át, és bekövetkezik a szételegyedés. 

1.  Néhány, a leggyakrabban alkalmazott vízoldható 
polimer (vegyületcsalád) 

1. Nemionos polimerek 

• Poliakrilamid (PAM) 
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• Poliakrilsav és polimetakrilsav 

• Polimetil-vinil-éter 

• Polivinil-alkohol (PVA) 

• Etilén-oxid származékok 

2. Kationos polimerek 

• Kvaterner ammónium sók 

3. Anionos polimerek 

• Poliszulfonsav és sói 

4. Amfoter polimerek 

• Kvaterner ammónium.karboxilátok 

• Aminoimidek 

2.  A vízoldható polimerek felhasználási területei 

1, Oldószeres polimerizáció A poliakrilamidok gyakori előállítási módja az oldószeres polimerizáció. Az 

akrilamid egy kivételes hidrofil monomer, mert könnyen tisztítható. Ez a típusú polimerizáció víz és DMSO 

(dimetil-szulfoxid) keverékében megy végbe. A polimerizáció alatt a két oldószer arányát folyamatosan 

változtatják. 

2, Inverz emulziós polimerizáció Az akrilamid inverz emulziós polimerizációja számos előnyös tulajdonsággal 

bír, a „hagyományos‖ oldószeres polimerizációval szemben, úgymint nagyobb szárazanyag tartalom, nagyobb 

oldat viszkozitás tehát jobb hőközlés és keverés. A folyamat sematikus vázlatát a 4. ábra mutatja. 
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7. ábra Inverz emulziós polimerizáció sematikus ábrája2. táblázat: Egy inverz emulziós polimerizáció áll: 

10.1. táblázat - 2. táblázat: Egy inverz emulziós polimerizáció áll: 
 

A.                              Monomer (Vizes fázis)   

70:30 Akrilamid:Akrilsav 302,7 

Ioncserélt víz 173,5 

EDTA 0,6 

Ammónium-vas-szulfát 0,6 

B.                                               (Olajos fázis)   

50:50 HLB=5,6 / HLB=10 33,0 

Paraffinolaj 206,3 

A felületaktív anyag a szénhidrogén fázisban van feloldva. A és B oldatot egymással összekeverik és kialakul 

egy V/O típusú emulzió. 1,1 % t-butil-hidroperoxidot adnak hozzá, majd nátrium-biszulfitot. Ezután következik 

a polimerizációs lépés. 

3, Inverz mikroemulziós polimerizáció 

Ennek a módszernek az előnye az inverz emulziós polimerizációval szemben az, hogy az ezzel a módszerrel 

előállított polimerek szemcsemérete lényegesen kisebb (50-100Å). A mikroemulziók képződése spontán 

folyamat, valamint a létrejött emulzió is termodinamikailag stabil. 100-200-szor gyorsabb a folyamat, mint a 

hagyományos emulziós polimerizáció. Felületaktív anyagként elsősorban szorbit-származékokat alkalmaznak. 

4, Tömegpolimerizáció 
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Ezen polimerizációs folyamat során -60°C-on, 72 órán NVP (N-vinil-pirrolidon) 

3.  Polimerek jellemzése 

1. Molekulatömeg-eloszlás 

A molekulatömeg meghatározás módszereinek ismertetése előtt az alapfogalmak tisztázása: 

• Számátlagos molekulatömeg (ozmózisnyomás méréséből számítható): 
 

 
(10.1) 

• Viszkozitás átlagos molekulatömeg (viszkozitás méréséből számítható): 

• Tömeg átlagos molekulatömeg (Fényszórás méréséből számítható): 
 

 

(10.2) 

• Z átlagos molekulatömeg (Ultracentrifugás méréséből számítható): 
 

 
(10.3) 

2. Reológiai tulajdonságok 

Számos polimerrel kapcsolatos szakirodalom a viszkozitással kapcsolatos mérések jelentőségét emeli ki. A 

polimerek folyási tulajdonságainak mérése mind minősítési, mind hatásvizsgálati szempontból fontos 

jellemzőket ad. 
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11. fejezet - Vízoldható polimerek 
molekulatömeg-eloszlásának 
meghatározása fényszórás elvén 

A makromolekulák molekulatömeg eloszlása különösen fontos. Jó néhány oldhatósági tulajdonság a 

makromolekula méretéből következik. Az egyik ilyen nagy jelentőséggel bíró tulajdonság a viszkozitás. A nagy 

viszkozitás igen hasznos is lehet: például a polimeres elárasztás esetén (EOR célú – harmadlagos 

kőolajkitermelés polimerrel – technológiák esetén). A nagy molekulatömegű rendszerek nagyobb viszkozitást is 

mutatnak, mint ugyanazon vegyületek kisebb molekulatömegű polimerjei. Általában a nagy molekulatömegű, 

vízoldható polimerek polidiszperzívek. Más szóval a makromolekulák nem egy molekulatömeggel 

jellemezhetők, hanem molekulatömeg-eloszlással. 

Számos módszer áll rendelkezésre a molekulatömeg eloszlás meghatározására: gőznyomás ozmometria, 

membrán ozmometria és a végcsoport analízis. Ezek a technikák azonban nem alkalmasak a polimerek átlagos 

molekulatömegének a meghatározására. A gélkromatográfia egy klasszikus műszeres analitikai módszer a 

molekulatömeg-eloszlás meghatározására. Hátrányként meg kell említeni, hogy a nagy molekulatömegű 

vízoldható polimerek esetén az alkalmazott kromatográfiás oszlop töltete nem túl hatékony, így a polimerek 

oszlopon történő elválasztása nem tökéletes. További problémát jelent a standardek alkalmazása. Ezért a DLS 

(Dynamic Light Scattering, azaz dinamikus fényszórás mérés) elvén működő készülékek (módszerek) egyre 

nagyobb teret hódítanak. A módszer alapja az, hogy a Rayleigh – Debye közelítés alapján a fényszórás vektor, a 

hidrodinamikai sugár és a molekulatömeg kapcsolatban áll, így a minta fényszórásából a molekulatömeg illetve 

a molekulatömeg-eloszlás meghatározható. 

 



 Vízoldható polimerek 

molekulatömeg-eloszlásának 

meghatározása fényszórás elvén 
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8. ábra: Etilén-oxid származék molekulatömeg-eloszlása 
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12. fejezet - Polimergélek 

A polimergélek átmenetet képeznek a szilárd anyagok és a folyadékok között. Alaktartók és könnyen 

deformálhatók, ugyanakkor nagy folyadéktartalmuk miatt fizikai tulajdonságaik az oldatokéhoz hasonlóak. 

Alaktartásuk a gélben szerteágazó polimer váznak köszönhető. A jelentős mennyiségű folyadék 

megakadályozza a laza térhálós szerkezet összeomlását, ez utóbbi pedig útját állja a folyadék spontán 

„kifolyásának‖. A kémiai kötésekkel térhálósított gélekre jellemző, hogy környezetükkel egyensúlyban 

lehetnek. Az egyensúlyi térfogat a folyadékmolekulák duzzasztó (ozmotikus) hatásának, valamint a polimer 

molekulákban e deformáció ellen ébredő visszahúzó erő hatásának a következménye. A környezeti paraméterek 

(hőmérséklet, elegy összetétel, pH stb.) változására a gél térfogatának és az ettől függő tulajdonságoknak a 

megváltozásával válaszol. Ez a fajta aktív viselkedés az oka annak, hogy az utóbbi évtizedben a polimergélek 

után nagyfokú érdeklődés mutatkozik. 

Ha a mindennapi életben használt szerkezeti anyagainkat összehasonlítjuk a kétségkívül sokkal tökéletesebb 

biológiai anyagokkal, megállapíthatjuk, hogy igen jelentős az eltérés közöttük. Ipari anyagaink többnyire 

kemények, merevek és szárazak, a biológiai anyagok nagy többsége pedig lágy, rugalmas és nedves. Egy másik 

lényeges különbség, hogy az élő anyag a környezetével aktív kapcsolatban van, annak változásaira gyorsan 

reagál. A technikában használt anyagok túlnyomó részét pedig passzív környezeti kapcsolat jellemzi. Modern 

szerkezeti anyagainkat speciális fémek, kerámiák, műanyagok, valamint ezek kombinációi képezik, amelyek 

alapvető feladata a használó számára minél előnyösebb mechanikai (főként szilárdságtani), termikus és 

elektromos tulajdonságok biztosítása. Az egyedi monolit anyagok tulajdonságai még jelentősen javíthatóak 

társított, kompozit és hibrid anyagok alkalmazásával. A szerkezeti anyagok fő jellemzője, hogy környezetükkel 

passzív módon érintkeznek, és az általános felfogás szerint annál jobbak, minél hosszabb a változatlan állapotú 

élettartamuk. A szerkezeti anyagok választékának bővítése és az újfajta használói igények megjelenése 

elindította a funkcionális anyagok kutatását. E második generációs anyagok kifejlesztésénél már nem a 

legelőnyösebb mechanikai, termikus és elektromos tulajdonságok elérése a fő cél, hanem a különböző anyagi 

rendszereket jellemző individuális tulajdonságok egyetlen anyagi rendszeren belüli összekapcsolása, új minőség 

létrehozása érdekében. Ezekre példa a piezoelektromos kerámia (mechanikai és elektromos tulajdonságok-), a 

fotoelektromos anyag (optikai és elektromos tulajdonságok-), vagy a mágneses folyadék (hidrodinamikai és 

mágneses tulajdonságok összekapcsolása). A különböző tulajdonságok egy anyagon belüli összekapcsolásának 

elvileg nincs akadálya. Ennek ellenére a funkcionális anyagok száma nem túl nagy. 

Az információáramlás egy sajátos megnyilvánulása figyelhető meg az anyagtudomány egyik új irányzatában. E 

törekvés fő mozgatója a technikai eszközeinknél jóval tökéletesebb biológiai anyagok működésének, 

hatásfokának, környezetet kímélő tulajdonságainak megközelítése. A cél olyan anyagok előállítása, amelyek a 

homeosztázishoz hasonlóan - környezetük változásait érzékelik, majd ezekre a változásokra a felhasználó 

számára kedvezően, tulajdonságuk jelentős módosulásával reagálnak.4,5 A környezeti hatások észlelésének 

alapvetően kétféle módja van. Az egyik esetben maga a monolit anyag rendelkezik ezzel a képességgel. Ebbe a 

csoportba tartoznak a polimergélek. Ha külső változás történik, akkor az egyensúly megbomlik, és az új 

egyensúlyi állapot egyben új tulajdonságokat is jelent. A másik esetben pedig az érzékelést olyan szenzorok 

végzik, amelyekből származó elektromos jel formájában továbbított információ az anyag tulajdonságainak 

azonnali, a felhasználó számára előnyös változását idézi elő. Célszerűnek látszik olyan anyagok kifejlesztése, 

amelyek a számítógéptől kapott információt megértik, majd tulajdonságaikat ennek megfelelően változtatják. A 

számítógéppel befolyásolható anyagi tulajdonságoknak határt szab az a kapcsolat, amit a számítógép és az 

anyag között létesíthetünk. Ezt az áttételt csak olyan hatások biztosíthatják, amelyek indukálásának és 

megszüntetésének sebessége összemérhető vagy nagyobb a vezérlés, valamint az anyagi tulajdonság 

változásának sebességénél. Szabályozástechnikai szempontból elektromos vagy mágneses tér alkalmazása tűnik 

a legkézenfekvőbbnek. Ezeket a tereket ugyanis számítógéppel vezérelt elektronikával pillanatszerűen 

kelthetjük, változtathatjuk és megszüntethetjük. Ezek után már „csak‖ annak a kérdésnek a megválaszolása 

marad, hogy milyen tulajdonságok befolyásolhatóak az említett terekkel. Az elektromos- és mágneses térre való 

jelentős érzékenység tipikus szilárd test tulajdonság. Ezen tulajdonságok más anyagrendszerekbe történő átvitele 

csak úgy lehetséges, hogy ezen anyagok kolloid mérettartományba eső részecskéit oszlatjuk el más 

tulajdonságot mutató anyagrendszerben (pl. folyadékban, vagy rugalmas polimerben). Ez a feladat a 

nanotechnológia kémiai alapjait jelentő kolloid tudomány segítségével oldható meg. Elektromos és mágneses 

érzékenység valósítható meg ún. komplex folyadékokkal. Ezek nano-, vagy mikrométeres mérettartományba eső 

részecskéket tartalmaznak homogén eloszlásban. A részecskék speciális elektromos, vagy mágneses 

tulajdonságokkal rendelkeznek és azt a látszatot keltik, mintha a folyadék mutatna elektromos, vagy mágneses 

tulajdonságokat. A komplex folyadékok három nagy csoportját alkotják az elektroreológiai, a magnetoreológiai-

, valamint a mágneses folyadékok. A tér ki- és bekapcsolásával megváltoztathatjuk a folyadék viszkózus, vagy 
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mechanikai állapotát. Az elektroreológiai folyadékok kiváló kenő-, illetve tömítő anyagok lehetnek mozgó 

alkatrészek között is. Ez a folyadék ugyanis indukált dipólusai által keltett nagy viszkozitása miatt nem folyik ki 

még a mozgó alkatrészek között lévő szélesebb résekből sem. Egy másik perspektivikus alkalmazási lehetőség 

olyan új típusú erőátviteli rendszerek kifejlesztése, amelyek nem tartalmaznak kopásnak kitett alkatrészeket. A 

környezeti hatásokra érzékenyen reagáló lágy rendszerek egy másik csoportja is számos területen nyitott meg új 

lehetőségeket. Itt kiemelendőek azok a polimergélek, amelyek a szabályozott hatóanyag leadás elvén alapuló 

gyógyszeres terápiákkal, és aktív implantátumokkal már eddig is jelentősen hozzájárultak az életminőség 

javításához. 
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13. fejezet - A POLIMEREK 
VISZKÓZUSAN FOLYÉKONY 
ÁLLAPOTA 

1. A polimerek valódi és látszólagos folyása 

A polimerek viszkózusán folyékony állapota esetén erők hatására irreverzibilis deformáció, vagyis valódi folyás 

következik be. Ez az állapot nagy jelentőségű, mert a legtöbb műanyagot a folyás segítségével alakítjuk 

késztermékké. Erre utal a „plasztikus anyagok" elnevezés is. 

A viszkózusán folyékony állapotot melegítéssel, vagy kismolekulájú oldószer hozzáadásával hozzák létre. A 

kaucsuk hengerlésekor ugyancsak viszkózusán folyós állapotot létesítünk és ezt az állapotot használjuk fel az 

ingrediensekkel való összekeverésükkor. 

A műszálak kialakításakor a folyóképesség nemcsak a szálak előállítására használható fel, hanem a szálak 

mechanikai tulajdonságainak javítására is. 

Ezért ismernünk kell a polimerek viszkózusán folyékony állapotának törvényszerűségeit. Sajnos, ezek a 

törvényszerűségek nehezen vizsgálhatók, mert egyrészt a folyás közönséges viszonyok esetén nagyon lassú, 

másrészt a valódi folyási folyamatot elnyomják az elasztikus deformáció lassú relaxációs folyamatai. Ezzel 

magyarázható, hogy a polimerek folyásával foglalkozó számos vizsgálatot hibásan végezték el. Szinte nincs is 

olyan munka, amelyben a polimerek viszkózusán folyékony állapotát helyesen vizsgálták volna. 

A gyakorlatban már régen megállapították, hogy a polimerek folyóképessége (plaszticitása) annál nagyobb, 

minél kisebb a polimerizációs fok, minél magasabb a hőmérséklet és minél több kismolekulájú anyagot 

(lágyítót) oldottunk fel a polimerben. Ezek a gyakorlati megfigyelések az előző tanulmányokban leírt nézetek 

alapján teljesen érthetőek. A polimerek folyékonysága annál nagyobb, minél kisebb a kölcsönhatási erők 

szerepe, vagyis minél kisebb a viszkozitás. Polimerek esetében a viszkozitás a polimerizációs fok 

csökkenésével, a hőmérséklet növelésével és a nagy fonalmolekulák kis molekulákkal való hígításával csökken. 

Az elméleti megfontolások összhangban vannak a gyakorlatban megállapított törvényszerűségekkel. 

Nagyon széles körben elterjedt téves nézet az, hogy a külső erők hatásának megszűnése után bizonyos idő 

múlva megmaradó teljes deformációt valódi maradó deformációnak, vagyis irreverzibilis deformációnak 

tekintik. 

Az elasztikus deformáció olyan lassan is változhat, hogy az anyag még akkor sem tér vissza teljes mértékben 

kiindulási állapotába, ha a külső erő megszüntetése után hosszabb ideig pihentetjük. 

Polimerek esetén, amelyek általában nagyon széles relaxációs időspektrumot mutatnak, mindig vannak lassú, 

elasztikus eredetű folyamatok is, s így nehéz szétválasztani a valódi irreverzibilis deformációt a késleltetett 

elasztikus deformációtól. 

Ennek során gyakran vizsgálják az anyag hideg folyásának, vagyis annak a látszólagos maradó deformációnak a 

nagyságát, ami a valódi irreverzibilis és az elasztikus deformáció összege. (A hideg folyást néha az angol creep 

néven nevezik.) Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy a hideg folyás mértéke lényegesen függ az anyag 

deformáció utáni hőmérsékletétől, a duzzadástól, a pihenés időtartamától (vagyis attól az időtől, amely a külső 

erők hatásának megszűnése és a mérés pillanata között eltelik stb.). Minél magasabb a hőmérséklet, annál 

gyorsabban mennek végbe a relaxációs folyamatok és annál kisebb az elasztikus deformáció részaránya az egész 

látszólagos maradó deformációban. Ugyanilyen hatást kapunk duzzadáskor, vagy a pihenési idő növelésekor. 

Ezért a hidegfolyás csak empirikus jelentőségű, és csupán a látszólagos maradó deformáció konkrét időbeli és 

hőmérsékleti viszonyok esetén végzett értékelésére használható adott közegben. 

Ha egy gumicsíkot megnyújtunk, majd bizonyos idő múlva eleresztjük, akkor a csík hossza a gyors rövidülés 

után valamivel nagyobb lesz a kiindulási hossznál. Ennek a nyúlásnak azonban esetleg semmi köze nincs a 

valódi folyékonysághoz. Ha az ilyen csíkot melegítjük, visszatérhet kiindulási méretére. Viszont ha a csíkot 
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hosszú ideig vetjük alá nyújtásnak, a látszólagos folyóképesség nőni fog. Világos, hogy mindezek és az ezekhez 

hasonló jelenségek a lassú relaxációs jelenségekkel kapcsolatosak. 

Az elasztikus deformáció késleltetésének hatása különösen kifejezett lehet poláris polimerek, pl. a 

cellulózészterek, a vinilpolimerek poláris származékai (polivinil- alkohol stb.) valamint a nagy oldalcsoportokat 

tartalmazó polimerek (polisztirol) esetén. Ezeknél a látszólagos maradó deformációt nagyon gyakran 

gyakorlatilag teljes mértékben a késleltetett elasztikus deformáció teszi ki (különösen, ha a deformáció 

magasabb hőmérsékleten megy végbe, mint a pihentetés). 

Az ily módon alakított darabok alakja melegítéskor, duzzadáskor vagy egyszerűen az idő folyamán annyira 

változik, hogy a darab gyakran használhatatlanná válik. Az alak csak akkor stabilis, ha az alakításkor valódi 

maradó deformációt hajtottak végre, amikor tehát az alakítás a polimer folyásának segítségével történt. Ezért 

szükséges az irreverzibilis és az elasztikus deformációs folyamatok megkülönböztetése. 

A két folyamat elválasztása két módszerrel lehetséges. ha elérjük azt, hogy a deformációs folyamat 

stacionáriussá váljék, vagyis, hogy időben ne változzék, akkor feltételezhetjük, hogy beállt az irreverzibilis 

folyás. így pl. a minta deformációjának változása állandó feszültség hutására eleinte nem stacionárius jellegű, 

ami abban múlni kőzik meg, hogy a deformáció —idő összefüggés grafikonja görbe, majd stacionáriussá válik. 

Tehát a deformáció növekedését a stacionárius tartományában csak a folyás miatt bekövetkező valódi 

irreverzibilis alakváltozás okozza. 

A folyás ilyen értékelésének azonban van egy rendkívül nagy hibája. A kísérletező ilyen vizsgálatok alapján 

soha sem állíthatja biztonsággal, hogy stacionárius folyamattal vagy valóban egyensúlyi állapottal van dolga. 

Mindig végbemehetnek az adott viszonyok között annyira lassú relaxációs folyamatok is, amelyek a közölt 

grafikonokon egyszerűen észrevehetetlenek maradnak. Ennek ellenére sem lehet ezeket a folyamatokat 

elhanyagolni, mert az idő előrehaladásával vagy a hőmérséklet növelésekor, duzzadáskor stb. annyira 

kifejlődhetnek, hogy a valódi folyásnak tekintett folyamat fő részét alkothatják. Ezért ezt a két folyamatot más, 

olyan módszerrel kell elválasztanunk, amely lehetővé teszi az anyag molekuláris szerkezetének tekintetbe 

vételét. 

Másik példa lehet a deformáció változása az időben az erőhatás megszűnése után. Ez a függvény is két részből 

áll: egy görbe részből (nem egyensúlyi állapotok) és egy lineáris részből (egyensúlyi állapot). A deformáció 

változás megszűnése, az elasztikus deformáció visszaalakulása a relaxációs folyamatok megszűnésére mutat. 

Ilyenkor a megmaradt deformáció valószínűleg irreverzibilis. 

Ha ismerjük az anyag molekuláris szerkezetét, mindig meghatározhatjuk, vajon az észlelt alakváltozás 

reverzibilis vagy irreverzibilis. Ha az anyag szerkezete a kiindulási és a vizsgált állapotban egyforma, az anyag 

alakja pedig eltérő, akkor az észlelt deformáció irreverzibilis jellegű. 

Mivel a két szerkezet azonos, az anyagok az alakon kívül semmiben sem különböznek egymástól. Ezért azok a 

deformációs folyamatok, amelyek az anyag kiindulási állapotából az adott állapotba történő átmenet idején 

bekövetkeztek, nem hozhatnak létre semmiféle további változást a molekulák helyzetében. 

Ezért annak egyedüli bizonyítása, hogy az anyag valódi folyást szenvedett az, hogy szerkezetét visszaalakítjuk a 

kiindulási szerkezetté, és ezután a deformáció tényét kimutatjuk. 

A szerkezeti változások, vagyis a molekulák elhelyezkedésében bekövetkező változások különféle 

módszerekkel határozhatók meg. Átlátszó izotróp polimerek esetében erre a célra néha kényelmes optikai 

módszereket használhatunk, pl. az anizotrópia jelenlétét vagy hiányát kettős törés mérésével állapíthatjuk meg. 

Ahhoz, hogy megismerjük a valódi maradó deformáció nagyságát, meg kell gyorsítanunk az elasztikus 

deformáció megszüntetésének folyamatát és el kell érnünk a kiindulási molekulaszerkezet teljes 

visszaalakulását. A gyorsítás elérhető melegítéssel és duzzasztással, ügyelve közben arra, hogy ezen folyamatok 

által pótlólagos irreverzibilis változások ne menjenek végbe. 

2. Polimerek folyásának fő törvényszerűségei 

Kismolekulájú folyadék folyásakor hő mozgás okozta molekula-átugrások mennek végbe. Az átugrások csak a 

folyadékmolekulák laza elrendeződése következtében lehetségesek, s bizonyos aktiválási energiát igényelnek, a 

környez molekulákkal fennálló kölcsönhatás legyőzésére. Külső erőktől mentesen az átugrások különböző 

irányok- Imi i egyformán valószínűek és folyás nem figyelhető meg. 
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Ha viszont külső erő hat az anyagra, az átugrások valószínűsége különféle irányokban nem egyforma és 

mozgástöbblet keletkezik az erőtér hatásának irányában, ami a viszkózus folyadék makroszkópos folyásában 

nyilvánul meg. 

Ezt az összefüggést polimerekre alkalmazva, figyelembe kell vennünk a fonalmolekulák hajlékonyságát, 

valamint azt, hogy a molekulák áramláskor sajátosan mozognak, egyes részeik bizonyos mértékig egymástól 

függetlenül mozdulnak el. 

Ha meghatározzuk egy polimer homológ sor tagjainak párolgási hőjét és viszkózus folyásuk aktiválási 

energiáját (a sor első tagjaitól kezdve), akkor a két mennyiség függ egymástól és arányosan nő a polimerizációs 

fokkal. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a sornak csak a legelső tagjaira érvényes; a további tagoknál a 

viszkózus folyás aktiválási energiája lassabban nő, mint a párolgási hő egynegyede, végül pedig határértéket ér 

el 

Kellően nagy molekulájú polimereken a viszkózus folyás aktiválási energiája nem függ a polimerizációs foktól. 

A Kz értéke arra mutat, hogy az átugrási aktus a folyási folyamatban nem függ a fonalmolekula hosszától. 

Ez a tény csak úgy érthető, ha feltételezzük a polimer molekulák hajlékonyságát és ebből azt a következtetést 

vonjuk le, hogy az elemi átugrási aktusban a hajlékony fonalmolekulának csak egy része vesz részt, így az egész 

fonalmolekula összes részeinek sokszoros átugrásával változtatja helyét. 

Annak ellenére, hogy a szegmensek nagysága nem függ a molekula teljes hosszától, a polimer anyagok 

viszkozitása nagymértékben függ a polimerizációs foktól. Ezt az okozza, hogy a nagymolekula elmozdulásához 

szegmenseinek viszonylag független elmozdulása szükséges, hogy ennek eredményeként az egész molekula 

súlypontjának elmozdulása következzék be. 

Természetesen, minél több szegmensből áll a molekula, vagyis minél nagyobb a polimerizációs fok, annál 

nagyobb mértékben kompenzálódnak a molekula különböző részeinek véletlen elmozdulásai és így annál kisebb 

az egész fonalmolekula súlypontjának eltolódása. Ezért a polimer viszkozitása nagyon nagymértékben nő a 

molekula hosszával, s emiatt nehéz a valódi folyás kimutatása. 

Megolvasztott poliészterek folyásának részletes vizsgálata során egy empirikus összefüggéshez jutottak 
 

 

(13.1) 

a poliészterek η viszkozitása és P polimerizációs foka (vagyis a fonalmolekulában levő azonos csoportok száma) 

között: ahol A, B és C az adott polimer homológ sorra állandó mennyiségek, R a gázállandó és T az abszolút 

hőmérséklet. Ha azonban az egyenletet nagy polimerizációs fokú polimerekre kívánjuk alkalmazni, kétség 

merül fel, mert az egyenletet kísérletileg csak néhány tízezer molekulasúlyú poliészterekre ellenőrizték. 

Sőt, a poli(izo-butilén) viszkozitásának részletes vizsgálatával 5 × 10 molekulatömegig terjedő tartományban 

kimutatták, hogy a (2) egyenlet ebben az esetben nem érvényes. Ez a jelenleg egyedüli, polimeren 

módszertanilag helyesen elvégzett viszkozitás vizsgálat még azért is érdekes, mert a poli(izo-butilén) elasztikus 

tulajdonságai igen kifejezettek és azért folyását mindig jelentős relaxációs effektusok kísérik. 

A maradó deformációk nagyságának gondos vizsgálata — amelynek során a maradó deformációt a poli(izo-

butilén) kiindulási izotróp szerkezetének visszaalakításával is ellenőrizték — azt mutatta, hogy a feszültség és az 

e valódi maradó nyúlási deformáció között a következő az összefüggés: 

A polimer a folyás során tehát egyre viszkózusabbá válik. A viszkozitás növekedés kétségtelenül a 

fonalmolekuláknak a folyáskor bekövetkező bizonyos kiegyenesedésével függ össze. A kiegyenesedés 

következtében megnő a molekulák effektív merevsége és emiatt a szegmens nagysága és a viszkozitás is. Ezért a 

polimer molekulák orientációja és jelentős kiegyenesedése a folyás során a folyási képesség csökkenéséhez, sőt 

megszűnéséhez, továbbá az elaszticitás megszűnéséhez, vagyis a polimer üvegesedéséhez vezet. 

Természetes, hogy a viszkozitás növekedése bizonyos határig tart, mely megfelel az áramlásban levő 

fonalmolekulák stacionárius konformáció-eloszlása beállásának. 
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Azt a folyamatot, amelynek során a viszkózus folyásban levő anyag merevvé válik, és a merevséget hosszú 

ideig megőrzi, a polimerek mechanikai üvegesedésének nevezhetjük. 

A mechanikai üvegesedés legjobban azokon a polimereken észlelhető, amelyek már eredetileg is eléggé merev 

molekulájúak. Ezért különösen könnyű mechanikailag üvegesíteni a cellulózszálakat, míg kaucsukszerű 

polimerek esetén ez nagyon nehéz. 

A polimerek viszkozitása tehát a folyáskor nő. Éppen ez a tény okozza azt a csak a polimerekre jellemző 

képességet, hogy izoterm viszonyok között szálakat és hártyákat lehet belőlük készíteni. 

Szálak vagy hártyák képzéséhez az szükséges, hogy azokban a részeikben, amelyekben a legnagyobb mértékű a 

folyás, a legnagyobb ellenállás lépjen fel a további folyással szemben. A szálaknak és hártyáknak a folyás által 

keletkezett vékonyabb részei csak ebben az esetben nem fognak a roncsolódásig szétfolyni, hanem 

megmaradnak, míg a vastagabb részek tovább folynak. 

Ahhoz, hogy a szálak vagy hártyák megfolyt részein ilyen nagyobb ellenállás keletkezzen az kell, hogy a 

viszkozitás a folyáskor nőjön. 

Kismolekulájú folyadékok esetén, még ha nagyon viszkózusak is, a viszkozitás a folyáskor nem változik, ezért 

izotermikus viszonyok között e folyadékokból nem lehet szálat vagy hártyát húzni. Az ilyen folyadékokból csak 

úgy lehet szálat vagy hártyát képezni, hogy a megfolyt részeken a hőmérséklet csökkentésével növeljük a 

viszkozitást (pl. szál húzása megömlesztett cukorból). 

Ha a szálat vagy hártyát forró ömledékből húzzuk, akkor a képződött szűk rész gyorsabban hűl, mint a 

vastagabb részek, nagyon viszkózussá válik és ezért további folyása megszűnik, míg a vastag forró részek 

tovább folynak és vékonyodnak. Polimerek esetében viszont a viszkozitás a folyás során az anyag természeténél 

fogva nő (az áramlásban levő molekulák kiegyenesedése miatt) és ezért szálak és hártyák készíthetők belőlük 

akkor is, ha valamennyi részük állandó hőmérsékletű. A törvényszerűség ezért igen fontos szintetikus szálak 

fonása és a hártyakészítés folyamatainak megértéséhez. 

Ennél a nagyon érdekes, de messze vezető kérdésnél részletesebben nem állunk meg, hanem csak közöljük a 

megfelelő értékek táblázatát különböző molekulasúlyú poli(izo- butilén)-ekre, különböző hőmérsékleteken. 

Érdekes, hogy a legnagyobb molekulasúlyú poli(izo-butilén)-eknél a viszkozitás 15 C°-on 3 × 1012 g/cm s, míg a 

kismolekulájú folyadékoknál üvegesedett állapotban a viszkozitás nagyságrendje 1013 g/cms. 

Az összehasonlításból látható, hogy a teljes fonalmolekulák szempontjából az 5,3 × 109 molekulasúlyú poli(izo- 

butilén) 15 C°-on majdnem beüvegesedett, míg szegmenseinek mozgékonysága igen nagy és ezért elasztikus 

tulajdonságaik (a szegmensek folyása) világosan megnyilvánulnak. 

A poli(izo-butilén) viszkozitásának közölt nagy értékei mutatják, hogy milyen nehéz a polimerek valódi 

viszkózus folyását kimutatni. 

Ennek a fejezetnek a befejezéseként szükségesnek tartjuk, hogy még egyszer visszatérjünk arra, miképpen függ 

a Tffolyási hőmérséklet a deformáció dinamikai viszonyaitól, és a molekulasúlytól. 

3. táblázat: Poli(izo-butilén) viszkozitása különböző hőmérsékleteken és molekulatömegek esetén, g/ems-1012 

13.1. táblázat - 3. táblázat: Poli(izo-butilén) viszkozitása különböző hőmérsékleteken és 

molekulatömegek esetén, g/ems-1012 
 

15 2,9 1,5 0,57 

30 0,88 0,55 0,24 

40 0,42 0,17 0,04 

50 0,23 0,042 0,01 

60 0,019 0,0062 0,0012 

Már korábban említettük a lineáris polimerek elasztikus állapotának kinetikai jellegét. Megállapítottuk, hogy az 

elasztikus állapot akkor megy át viszkózusán folyékony állapotba, amikor észrevehető a valódi irreverzibilis 

deformáció, vagyis akkor, amikor a folyás sebessége érzékelhető. Igen nagy polimerizációs fok esetén olyan 
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nagy lehet, hogy a folyás teljesen lehetetlen, mivel a polimer már alacsonyabb hőmérsékleten kémiailag bomlik. 

Ebben az- esetben is beállhat azonban a folyás, ha a folyási hőmérsékletet a feszültség nagyságának és 

időtartamának növelésével lecsökkentjük. Ez azonban nem mindig lehetséges, mert gyakorlati célokra 

kényelmetlen a nagyon hosszú folyási idő (ha a folyás meggyorsítására túlságosan megnöveljük az erőt, az 

anyag roncsolódik). Ezért a gyakorlatban a polimerek viszkózusán folyékony állapotát vagy a polimer 

molekulasúlyának csökkentésével érik el, (hengerszéken történő plasztikálással vagy kémiai roncsolással) vagy 

pedig a viszkozitást kismolekulájú adalékokkal csökkentik (lágyítás). 

A folyási hőmérséklet és a molekulasúly közötti összefüggés alapján meghatározhatjuk azt a molekulasúlyt is, 

ami szükséges a lineáris polimer fröccsöntő és más gépek segítségével végbemenő helyes alakításához. A 

keresett molekulasúlyt abból a feltételből határozzák meg, hogy a fröccsöntés vagy sajtolás adott dinamikai 

viszonyai között a feldolgozandó anyag hőmérsékletének a folyási hőmérséklet felett kell lennie. Ezen 

túlmenően, ismerve a polimer folyási hőmérsékletét, közelítőleg meg lehet határozni a hengerlés viszonyait és 

azt a lágyító mennyiséget, ami szükséges a polimer T, értékének a kívánt feldolgozási hőmérsékletre való 

csökkentéséhez. 

A közölt megfontolásokból az a következtetés is levonható, hogy a polimerizációs műanyagok feldolgozási 

hőmérsékletét az anyag molekulasúlyának figyelembevételével kell megválasztanunk, mivel a feldolgozást a 

polimer viszkózusán folyós állapotában kell végezni, az átmeneti hőmérséklet pedig a molekulasúlytól függ. 

Mivel a polimerek folyását mindig és elkerülhetetlenül elasztikus deformáció kíséri (az összegömbölyödött 

makromolekulák elmozdulása feltétlenül bizonyos kiegyenesedésükkel jár), a polimer mindennemű 

feldolgozása során a anyag elasztikus deformációjával is számolni kell. Elkerülhetetlenül megjelennek a 

mechanikai relaxációs jelenségek is. A polimer anyagok alakadásának gyakorlatában figyelembe veszik a 

készítmény alakadás utáni alakváltozását (az ún. zsugorodást), ami az alakadás befejezése után következik be és 

az időtől, valamint a hőmérséklettől függ. 

Jó minőségű stabilis készítmények előállításához ezért különleges rendszabályokat kell alkalmaznunk. Ezek 

egyrészt arra irányulnak, hogy csökkentsük az elasztikus deformációk kifejlődését az alakadás folyamán, 

másrészt, hogy meggyorsítsuk az alakvisszanyerés relaxációs folyamatait az alakadás befejezése után. A 

készítmény helyes méretei csak úgy kaphatók meg, ha figyelembe vesszük a készítmény alakjának ezeket a 

változásait az alakadás után. A polimerek viszkózus folyása törvényszerűségeinek ismerete lehetővé teszi egész 

sor technológiai művelet megértését és tudatos alkalmazását. 

Ennek során meg kell említenünk azt a nem régen megfigyelt jelenséget, amely polimereken a folyadékok 

folyásától eltérő mechanizmusú folyást eredményez. Míg a közönséges folyás a folyadékok molekuláinak vagy 

a hajlékony molekulák szegmenseinek helyváltoztatásával történik, polimereken lehetséges olyan folyás is, 

amelynek során a makromolekulák darabokra roncsolódnak és ezek a molekulatöredékek változtatják a 

helyüket. 

Ez a folyamat akkor lehetséges, amikor a polimer nagy viszkozitása nem engedi, hogy a hajlékony vagy merev 

makromolekulák megfelelően elmozduljanak. Ebben az esetben a fonalmolekulák még viszonylag gyors 

szegmens mozgásai sem biztosítják az anyag alakjának külső hatások által megkívánt változását, aminek 

következtében az anyagban egyre növekvő mechanikai feszültségek keletkeznek. Kellő nagy 

feszültségértékeken megkezdődik a kémiai kötések felszakadása a fonalmolekulákban, ami szabad gyökök és 

biradikálisok képződésével jár. Az ilyen makromolekula-töredékek molekulasúlya már kisebb és ezért a 

viszkozitás csökken. A makromolekula-darabok a külső feszültség hatására gyorsabban mozdulnak el, mint az 

egymással egyetlen fonalmolekulává összekapcsolt szegmensek. Tehát a közönséges viszkózus folyáson kívül, 

ami a szegmensek elmozdulásával függ össze, „kémiai folyás" is bekövetkezik, amely a makromolekulák 

darabokra szakadása, — a darabok elmozdulása és új makromolekulákká való rekombinációja — útján alakul 

ki. Ez az utóbbi (a rekombináció) elkerülhetetlen eredménye a C—C kötések felszakadásakor képződő szabad 

gyökök nagy kémiai aktivitásának. 

A szabad gyökök megjelenése a polimerek deformációja során az ezekkel a gyökökkel iniciált szekunder-

reakciók (köztük láncreakciók) egész sorát okozhatja. Ezért a polimereknek különféle gépeken (pl. 

hengerszéken, extruderen stb.) való feldolgozásakor, valamint a polimer készítmények (pl. gumiabroncsok) 

üzemeltetése folyamán a külső mechanikai hatások a polimer anyag mélyreható kémiai megváltozásához 

vezethetnek. Ennek következtében a polimer anyagok fizikai tulajdonságai is megváltoznak, mind a feldolgozás, 

mind pedig az üzemeltetés folyamán. 
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Az ilyen mechanokémiai reakciók káros hatásának példája a sokszoros deformáció hatásának kitett elasztikus 

anyagok fáradási folyamata, ami végül is a használatban levő készítmény roncsolódásához vezet. A 

mechanokémia azonban felhasználható arra is, hogy a polimernek előnyös tulajdonságokat adjunk a feldolgozási 

folyamatban, valamint új polimerek szintézisére is. 

Itt meg kell említenünk a kaucsukok hengerlését, amit plaszticitásuk megváltoztatására használnak. Ahhoz, 

hogy a gumikeverék jól összekeverhető legyen összetevőivelvel, növelnünk kell a plaszticitást. Ezt hengerléssel 

érhetjük el, amikor a makromolekulák mechanikailag is és a közben keletkező oxidációs folyamatok 

következtében is roncsolódnak. Másik példaként említjük valamely monomer ráojtását az adott polimerre, amit 

a polimer gépi feldolgozása folyamán hajtanak végre. 

A kétféle folyási mechanizmus egymást kíséri a lineáris polimerek plasztikus deformációjában. Arányuk 

azonban rendkívül széles határok között változhat. Kisebb viszkozitás esetén (hőmérséklet növelése, lágyító 

jelenléte, kis molekulasúly) a folyást nem kíséri a makromolekulák szakadása, vagyis hiányzik a kémiai folyás. 

Nagy viszkozitás és deformáló erő gyors hatásakor azonban a kémiai folyás hatása nagyobb lesz. A 

legsúlyosabb mechanikai hatások eseteiben (nagy feszültségek, nagy deformáció sebességek) a kémiai folyás 

hatása dominálóvá, sőt döntővé válhat. 

Különösen jelentős a kémiai folyás térhálós polimerek esetén. Az egyetlen hálóvá összekapcsolt 

makromolekulák egyáltalán nem képesek folyni a kémiai kötések felszakadása nélkül. Kémiai folyásuk azonban 

lehetséges. 

Kellő erős ütés segítségével a makromolekula-háló kismolekulájú biradikális „repeszekre" esik szét, amelyek az 

ütés rövid ideje alatt a folyadékok kis molekuláihoz hasonlóan viselkednek: az erők hatására elmozdulnak, majd 

ismét térhálóvá egyesülnek, amelynek szerkezete átlagosan azonos a kiindulási térhálóéval, attól csak abban 

különbözik, hogy az anyag alakja új. 

A térhálós polimerek kémiai folyását az iparban felhasználják bizonyos készítmények ilyen anyagokból való 

előállítására. 

Polimerek és kismolekulájú folyadékok elegyeinek folyása 

A lineáris polimerek elegyedését kismolekulájú folyadékokkal a polimerek duzzadása és oldódása kíséri. Ezeket 

a jelenségeket később részletesen tárgyaljuk. Itt csak a koncentrált és híg polimer oldatok folyásának 

törvényszerűségeivel foglalkozunk. 

A polimer oldatok folyáskor egész sor anomáliát mutatnak, amelyeknek természete könnyen megmagyarázható, 

miután meghatároztuk a polimerek mechanikai tulajdonságait. Mint ismeretes, a polimerek oldataiban 

„szerkezeti viszkozitás" észlelhető, és nem követik Newton viszkozitás-törvényét. Ezeket az anomáliákat 

rendesen azzal igyekeznek magyarázni, hogy a kolloid oldatokban szerkezetváltozás történik. Ez valóban igaz, 

azonban nem egyedüli oka az említett anomáliáknak. Polimer oldatok esetében ezeket az effektusokat nagyon 

gyakran az oldatban levő. 
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14. fejezet - KONCENTRÁLT 
POLIMER OLDATOK 

Eddig a polimer oldatok viselkedésének általános törvényszerűségeit tárgyaltuk. A koncentrált polimer oldatok 

azonban külön is nagy érdeklődésre tarthatnak számot, mivel ide tartoznak olyan fontos jelenség-csoportok, 

mint a polimerek lágyítása. 

A polimerek lágyítása, vagyis a polimerek tulajdonságainak kis molekulák bevitelével való változtatása 

polimerek. A lágyítóval szemben támasztott első követelmény az, hogy oldódjék a polimerben. Ha az 

oldhatóság túl kicsi, bármikor bármilyen intenzív volt is a lágyító és a polimer összekeverése, a fázisok előbb 

vagy utóbb szétválnak. A rendszer heterogénné válik, ami mindig káros a polimer rendszerre. 

Részletesebben meg kell ismernünk, hogyan befolyásolja a lágyító bevitele a polimer mechanikai tulajdonságait. 

A legelterjedtebb, de hibás nézet ezzel kapcsolatban az, hogy a lágyító kis molekulái a polimer hajlékony 

molekulái között foglalnak helyet, széttolják azokat és ezzel csökkentik a kölcsönhatást. A kölcsönhatási energia 

csökkentése a viszkozitás csökkenéséhez, valamint a relaxációs és egyéb tulajdonságok megfelelő 

megváltozásához vezet. 

Ez a nézet a lágyítóról alapjaiban hibás. Ha maga a lágyító nem lenne képes kölcsönhatásra, hanem csak a 

vákuum szerepét töltené be a fonalmolekulák között széttolva őket —, akkor a viszkozitás valóban a 

kölcsönhatási energia csökkentése következtében csökkenne. A lágyító azonban nem vákuum, hanem 

megfogható anyag, amely maga is — a polimer anyagához hasonlóan — kölcsönhatásra képes. Ezért, bár a 

polimer molekulák lágyító bevitelekor távolabb kerülnek egymástól, a kölcsönhatási energia bármelyik irányban 

változhat vagy változatlan maradhat (ha pl. a lágyító a polimer hidrogénezett monomerje). 

Természetesen, ha a lágyító és a polimer molekulák közötti kölcsönhatás nagy, akkor ez befolyásolja a polimer 

fonalmolekulák hajlékonyságát, tehát azt a képességükül, hogy elmozduljanak, vagyis a rendszer viszkozitásai 

Ez azonban már egészen más hatásmechanizmus, ami nem azzal kapcsolatos, hogy a viszkozitás a molekulák 

közötti távolságtól függ. 

A polimer-rendszer belső energiáját lényegesen nem változtató anyag lágyító hatása általában semmivel sem 

kisebb, mint az olyan anyagoké, amelyek erős kölcsönhatásba lépnek vele. Tudjuk, hogy a hajlékony 

fonalmolekulák olyan kis részeinek elmozdulásával megy végbe, amely viszkózus folyásának aktiválási hője 

közel áll a molekulákéhoz. így világossá válik, hogy a viszkozitás változása lágyító bevitelekor csak a 

polimer—lágyító rendszerben levő molekulák elhelyezkedéséből adódó geometriai jelleg megváltoztatásával 

lehet kapcsolatos. Érthető, hogy nagy, hajlékony fonalmolekulák elmozdulása — ami kis részeinek nem 

egyidejű elmozdulásaiból tevődik össze — annál nehezebb, minél hosszabb a molekula. Éppen ezért (mivel a 

részek viszkózus folyása azonos aktiválási energiájú) a polimerek folyékonysága a fonalmolekula hosszának 

növekedésével csökken. Ha kis molekulákat juttatunk a rendszerbe, ezek helyváltoztatása (a fonalmolekula-

részek elmozdulásától eltérően) azonnal irreverzibilis szerkezetváltozáshoz vezet, s ennek már egymagában is 

növelnie kell a rendszer folyékonyságát. Ezen kívül a rendszer folyékonysága azért is nő, mert a polimerben 

levő fonalmolekulák irreverzibilis elmozdulása geometriai okokból nehezebb, mint akkor, ha a polimer 

molekulák a kis molekulák behatolása miatt eltávolodnak. 

Itt a viszkózus folyás geometriai (és nem energetikai) feltételeinek megváltozásáról van szó azáltal, hogy a 

polimer fonalmolekulák részeit a kis lágyítómolekulák „széttolják". 

Más szóval azt mondhatjuk, hogy a fonalmolekulák viszkózus folyásának megvalósításához aktiválás 

szükséges: egyrészt a fonalmolekula elmozduló részeivel (az elmozdulással szemben ható kölcsönhatási erők 

legyőzésére) bizonyos energiát kell közölnünk, másrészt bizonyos összhangot kell létrehoznunk a fonalmolekula 

egyes részeinek elmozdulásában, amely a környező közeg rendezett elmozdulásával kapcsolatos. Tehát a 

viszkózus folyáshoz meghatározott aktiválási energia és aktiválási entrópia szükséges. 

Ez a megfontolás közvetlenül arra a következtetésre vezet, hogy a polimerbe adagolt azonos térfogatú lágyítók 

hozzávetőlegesen azonos hatást gyakorolnak a polimerek viszkozitástól függő tulajdonságaira. Ez valóban 

megfigyelhető olyan polimereken, amelyeknek molekulái azonos típusú csoportokból állnak. Ebben az esetben 

különböző, de azonos térfogatú, lágyítók bevitele azonos mértékben csökkenti a polimer dermedési 

hőmérsékletét (egyébként azonos vizsgálati körülmények között). Ez a törvényszerűség mindaddig fennáll, amíg 
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a lágyított polimer dermedési hőmérséklete meg nem közelíti a tiszta lágyítóét. Ebben a hőmérséklet-

tartományban ui. a lágyító molekulái közötti kölcsönhatás olyan naggyá válik, hogy azt már nem 

hanyagolhatjuk el. 

Ha azonban a polimer molekulák két vagy több, különböző jellegű és kölcsönhatású csoportból állnak, akkor a 

lágyítás egész képe erősen megváltozik. Ha a makromolekulákban kevés, de viszonylag erős kölcsönhatású 

csoport is van, akkor a lágyító molekulái kölcsönhatásba léphetnek ezekkel a csoportokkal és megbonthatják a 

polimer molekulák közötti erős kötéseket. Ebben ez esetben ;i dermedési hőmérséklet annál alacsonyabb lesz, 

minél kevesebb a „csomópont" (vagyis erős kötési hely) a polimer molekulák között. Ezért a dermedési 

hőmérséklet csökken. . lágyító bevitelének hatására a bevitt molekulák számárul, vagyis az elegyben levő 

lágyító móltörtjével lesz arányos. 

Mindeddig abból a szempontból tárgyaltuk a lágyítást, hogy miképpen befolyásolja a polimer dermedési 

hőmérsékletét, ill. lágyulási tartományát. Ez a fontos jellemzi) szabja meg a készítmények hő-, vagy 

fagyállóságát. A lágyítótól azonban a rugalmassági modulusz megváltoztatásán kívül gyakran még egyéb 

tulajdonságokat is megkövetelünk. Például, megkívánhatjuk a lágyított anyag vegyszerállóságát, bizonyos 

elektromos tulajdonságait stb. Ezért a lágyító megválasztásakor mindezeket a tulajdonságait figyelembe kell 

vennünk. Ezen kívül az is szükséges, hogy a lágyító gőznyomása olyan kicsi legyen, hogy a készítmény hosszan 

tartó tárolása vagy használata esetén jelentős lágyító vesztesség ne legyen. 

Tehát (a móltörtre vagy térfogattörtre nézve) azonos mennyiségben alkalmazott lágyítók azonos hatására 

vonatkozó szabályok nem jelentik azt, hogy az iparban bármilyen lágyítók helyettesíthetik egymást. Itt csak arról 

van szó, hogy ezek egyforma mértékben befolyásolják a polimer egy (nagyon fontos) tulajdonságát: dermedési 

hőmérsékletét. 

A lágyító gyakorlati megválasztásakor természetesen ismernünk kell hatását a polimer egyéb lényeges 

tulajdonságaira is. Ezért vizsgáljuk meg, hogyan befolyásolja a lágyító a lineáris polimerek deformálhatóságát 

általában. 

Ha a polimer molekulái hajlékonyak, akkor lágyító hozzáadására nő a rendszer szerkezeti elemeinek 

mozgékonysága. Emiatt mind Td, mind Tt csökken, egyúttal c két hőmérséklet közelebb is kerül egymáshoz. 

Hőmérsékletgolásának mértékével az alacsonyabb hőmérséklet felé tolódik el és kiterjedése is csökken. 

Egyidejűleg csökken a rugalmassági modulus (állandó feszültség és megfigyelési idő mellett nő a deformáció). 

A lágyító tartalom növelésével az elasztikus tartomány eltorzul, majd el is tűnik és a lágyított polimerből 

polimer oldat keletkezik (a lágyító az oldószer). 

Merev molekulájú polimerek esetében az elasztikus állapot vagy teljesen hiányzik, vagy csak gyengén 

kifejezett. Ebben az esetben a polimerbe vitt lágyító a polimert üvegszerűből folyékony állapotúvá alakítja át. 

Az átmenet annak következménye, hogy a polimer-lágyító folyadékrendszer dermedési hőmérséklete a lágyító 

mennyiségének növelésével csökken. 

A merev molekulájú polimer azonban hajlékony molekulájú polimerré alakítható, ha erős kölcsönhatás lép fel a 

lágyító molekulák és a polimer molekulák bizonyon atomcsoportjai között. 

Az elasztikus állapot tartományának kiszélesedése számos gyakorlati célra kedvező, ezért a merev 

molekulaláncú polimerek lágyítása különlegesen jelentős. 

Visszatérve a hajlékony molekulájú polimerek vizsgálatára, különösen fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy 

mennyire hasonló és egymással felcserélhető a hőmérséklet változásának, az erőhatás időtartamának és a lágyító 

koncentrációjának hatása a folyási és a dermedési hőmérsékletre. 

A három említett tényező hasonlóságát és helyettesíthetőségét az okozza, hogy a fellépő deformáció nagysága a 

rendszer viszkozitásától és az erőhatás időtartamától függ. A polimer-lágyító rendszer viszkozitása viszont mind 

a hőmérséklet, mind a lágyító tartalom változásával erősen megváltozik. 

A deformáció általános képe arra az esetre vonatkozik, amikor a fonalmolekulák kémiailag egyforma 

csoportokból állnak. Ez a kép jelentős mértékben megváltozik, ha a polimer molekulában eltérő polaritású 

atomcsoportok vannak. 
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A különböző nagyságú és a molekula mentén bonyolult módon eloszló kölcsönhatások nagyon bonyolulttá 

teszik mind a viszkózus folyás folyamatát, mind a relaxációs jelenségeket. 
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15. fejezet - GÉLEK 

Különösen érdekes a fonalmolekulák kölcsönhatásának megnyilvánulása e két típusú kétkomponensű 

rendszernél. Mivel a kölcsönhatás gátolja a hajlékony fonalmolekulák részeinek átcsoportosulását, mind a két 

rendszertípusra jellemző, hogy bennük erő hatására bonyolult relaxációs jelenségek keletkeznek. Ha pl. elég 

koncentrált gélt deformálunk, akkor az vagy üvegszerűen, vagy elasztikusan viselkedik, és az ezekre az 

állapotokra jellemző relaxációs tulajdonságokat mutatja. Másrészt viszont a nagyon kismértékű folyásra képes, 

erősen viszkózus, koncentrált polimer oldatok szintén üvegszerűek vagy elasztikusak és relaxációs 

tulajdonságokat mutatnak. A jól folyó, kevésbé koncentrált polimer oldatok kapillárison való áthaladáskor nem 

követik a Poiseuille-törvényt. Ezek a folyadékok ui. relaxációs jelenségeket mutatnak, amelyeket ebben az 

esetben szerkezeti viszkozitás néven jelölnek. 

Egészen másképpen viselkednek a kis töménységű rendszerek. Ezek a híg polimer oldatok tulajdonságaikban 

megközelítik a kismolekulájú anyagok oldatait, míg a kis koncentrációjú gélek szilárdak maradnak, vagyis 

megőrzik alakjukat. A híg gélek rugalmasságát a bennük levő térháló okozza. 

Ezért a tiszta állapotban üvegszerű polimer oldószer hatására elasztikus, majd viszkózusán folyós (oldat) 

állapotba kerül. Ezeknek az állapotoknak megfelelően a polimer hígításakor kétszer lépnek fel jelentős 

relaxációs jelenségek. Először akkor, amikor a csökkenő relaxációs idők elérik az erőhatás időtartamának 

nagyságrendjét, másodszor pedig akkor, amikor a viszkozitás csökkenése miatt az észlelhető maradó deformáció 

létrejöttének időtartama egyenlő lesz az erőhatás időtartamával. A relaxációs jelenségeknek ez a két csoportja 

különálló is lehet, vagy folyamatosan mehet át egyik a másikba. Még erősebb hígításkor a folyás annyira 

meggyorsul, hogy a relaxációs jelenségek gyakorlatilag eltűnnek. Ez az állapot felel meg a híg, nagymértékben 

folyékony polimer oldatoknak. 

Egészen másképpen befolyásolja a hígítás a gélek relaxációs tulajdonságait. Ha a tiszta polimer üvegszerű, 

akkor oldószerben bekövetkező duzzadása szintén a viszkozitás csökkenéséhez és a hajlékony láncrészek 

mozgékonyságának megjelenéséhez fog vezetni. A koncentrált gélek tartományában tehát az üvegszerű anyag 

elasztikussá alakul Természetes, hogy ennek az átmenetnek megfelelő tartományban relaxációs jelenségek 

figyelhetők meg. A gél azonban további hígításkor a térhálós szerkezet miatt nem válik folyékonnyá. 

Ez a nézet azonban helytelennek bizonyult, mivel a polimerek saját monomerjeikkel alkotott oldatai 

ugyanezeket az anomáliákat mutatják. A kölcsönhatás jellege azonban a tiszta polimerben és ilyen oldatában 

nyilvánvalóan azonos, és ezért ez nem lehet oka az anomáliáknak. Ezek, mint már tudjuk, a molekulák 

hajlékonysága következtében lépnek fel. A lineáris polimer fonalmolekulái közötti kölcsönhatás befolyása 

abban az esetben lényeges, amikor közöttük térháló képződéséhez vezető erős kötések hatnak. Ha nem nagyon 

sok az ilyen kötés, akkor oldószerrel való elegyítéskor rugalmas gél képződik. Ha viszont sok ilyen kötés van, a 

polimer üvegszerű és ha kismértékben duzzadni is képes, a képződött koncentrált gél kemény és az üvegszerű 

anyagokra hasonlít. Ezért azt mondhatjuk, hogy a gélek részlegesen megdermedt oldatok, mivel a bennük levő 

kötések egy része erős, másik részük nagyon gyenge. Ennek folytán a szegmensek erősen mozgékonyak, 

hasonlóan a folyadékban kölcsönhatásban levő molekulákhoz. 

Másrészt viszont a gélek nagymértékben fellazított polimer üvegeknek is tekinthetők, mert alakjukat és 

bizonyos keménységüket megőrzik, a hajlékony molekularészek mozgékonysága pedig igen nagy, így tehát a 

gélszerű termékek megjelenése kétfajta — erős és gyenge — intermolekuláris kölcsönhatással kapcsolatos. Ha a 

kölcsönhatások gyengék, akkor a polimer — fokozatosan változtatva állapotát — az oldószerben duzzad, majd 

teljesen feloldódik. Ha viszont a kötések nagyon erősek és számuk nagy, akkor a polimer egyáltalán nem, vagy 

csak nagyon kevéssé duzzad és üvegszerű. Végül, ha a sok gyenge kötésen kívül bizonyos számú erő. Nagyobb 

kötés is működik, akkor a polimer duzzad, de nem oldódik. A képződő kétkomponensű homogén rendszer: gél. 

Ha az oldószer nem fagy meg, vagy a komponensek nem válnak szét két fázisra: alig duzzadt polimerre és tiszta 

oldószerre. Az utóbbi eset akkor következhet be, ha a monomer—oldószer elegyedésének van kritikus 

elegyedési hőmérséklete. 

Ha kevés erős kötés van és azok melegítéssel felszakíthatok, akkor a hőmérséklet növelésével mennyiségük 

fokozatosan csökken. Azon a hőmérsékleten, amelyen eltűnik az ilyen kötések által létrehozott térháló, a gél 

megszűnik és viszkózusán folyós rendszerré — polimer oldattá — alakul. Ez az átmenet elég szűk hőmérsékleti 

tartományban következik be és nem egyéb, mint a gél olvadásaként (elfolyósodásaként) jól ismert jelenség 

(megemlítjük a zselatingélek olvadását). A keletkezett folyadékot a gél olvadási hőmérséklete alá hűtve, újra 
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létrejönnek a kötések n molekulák között és a rendszer ismét géllé alakul. Mivel n kötések kialakulásához 

megfelelő atomcsoportjaik 

A molekularészek átcsoportosulásával kapcsolatos közönséges relaxációs jelenségeken kívül azonban a 

kocsonyákba még nem-egyensúlyi szerkezetek képződési folyamatai által okozott relaxációs jelenségek is 

végbemennek. Ez utóbbi jelenségek különösen jól érzékelhetők a hőmérsékletváltoztatáskor kialakuló — gél-

viszkózus polimer oldat közötti — átmeneti tartományban. Ezért a gélek mechanikai tulajdonságai és szerkezeti 

típusai rendkívül sokrétűek. A kutatatók számára ez a terület érdekesebb, mert a biológiai anyagok túlnyomó 

többsége szövetekből áll, ezek pedig fizikai-kémiai természetük szerint polimer gélek. A polimereket 

(élelmiszeripari készítményeket, lágyított gumit, cellulóz- és cellulózészter-termékeket stb.) ipari felhasználásuk 

során is sokszor kell gélszerű állapotba vinni. 

Az e területen létrejövő jelenségek gazdagságának illusztrálására felhívjuk a figyelmet a 38. ábrán levő 

rendszerek és a gélszerű rendszerek hasonlóságára. Utóbbiak esetén is legalább kétfajta (erős és gyenge) 

kölcsönhatás működik a polimer molekulában. A különbség csak az, hogy ezek a rendszerek kétkomponensűek. 

Ha a polimer molekulák kevés, de nagyon erős kölcsönhatásban levő csoportot tartalmaznak, akkor a 

folyékonyság egészen magas hőmérsékletig hiányzik. Ugyanakkor megfelelő lágyítók kis értékre csökkenthetik 

a dermedési hőmérsékletet (vagy dermedési hőmérsékleteket, ha több van), de nem befolyásolják lényegesen a 

folyási hőmérsékletet. Az ily módon nyert rendszer a dermedési és folyási hőmérséklet közötti egész 

tartományban gél. 

Ezután vizsgáljuk meg részletesebben, hogy milyen a gélesedéshez vezető molekulák közötti kötések természete 

és eloszlása. Ezek a kötések bármilyen eredetű, molekulák közötti elég erős kölcsönhatások következtében 

kialakulhatnak. Ilyen kötések vagy a rendszer hűtésekor létrejönnek melegítésekor pedig megszűnnek, vagy 

létrejöttük után egészen a gél állapot megszűntéig terjedő hőmérsékletig megmaradnak (oldószer forrása, vagy a 

polimer termikus bomlása). Ezért a gélek lehetnek ömleszthetők vagy ömleszthetetlenek. Másrészt olyan 

kötések is lehetségesek, amelyek a rendszer pH-jától függően alakulnak ki vagy szűnnek meg. Ebben az esetben 

a rendszer pH-jának változtatása (sav vagy lúg hozzáadása) a folyékony oldat gélesedését vagy a gél 

elfolyósodását idézheti elő. 

Mindezek az érdekes jelenségek azt mutatják, milyen kiterjedt a gélszerű állapot. A legérdekesebb jelenséget 

azonban híg polimer oldatokban jelentkeznek a gélképződés feltételei mellett. 

Az ilyen globuláris gélt alkotó fonalmolekula már nem változtathatja meg a szegmensek közötti kötésekkel 

erősen összekapcsolt konformációját, az oldatok viszkozitása pedig kisebb, mint abban az esetben, ha 

ugyanezek a molekulák akár összegömbölyödött, akár megnyúlt állapotban különböző konformációkat 

vehetnének fel. Az oldat viszkozitása ekkor megközelíti az Einstein-törvény szerint számított értéket. Ha pedig 

az oldatot — a gélben levő kötések megbontása nélkül — betöményítjük, szokatlanul kis viszkozitású, bár nagy 

koncentrációjú polimer oldatot kaphatunk. 

Mindaddig, amíg a globuláris géleket nem bontjuk meg (pl. ömlesztéssel), az oldatban nem lép fel gélesedés, 

mert a kötések létrehozására képes valamennyi csoport a globulákon belüli kötések kialakításában vesz részt. Ha 

az ilyen gélt pl. melegítéssel megömlesztjük, majd lehűtjük, az egész oldat valóságos géllé alakul. 

Érthető, hogy a globulák „megolvadásakor" felszakadt kötések utólag más módon kapcsolódtak, egyetlen 

egésszé fogva össze a rendszerben levő valamennyi makromolekulát, mivel koncentrált oldatban nagy a 

különböző makromolekulák szegmenseinek találkozási valószínűsége. 

Ily módon azonos koncentrációjú, de különböző tulajdonságú polimer oldatokat is előállíthatunk, pl. szilárd gélt 

vagy globuláris molekulagélek (ún. mikrogélek) koncentrált folyékony oldatát. A további ezzel kapcsolatos 

jelenségek azzal függnek össze, hogy miképpen aránylik az azonos makromolekulák és a különböző 

makromolekulák szegmensei között létrejövő kötések erőssége. Mint a közölt példán láttuk, a gélesedő polimer 

ugyanazon oldatában — előéletétől függően — csak molekulán belüli vagy molekulák közötti kötések 

létezhetnek (globuláris mikro (fél vagy makrogél). Egyéb közbülső állapotokat is kaphatunk azonban, ha az 

oldat hőmérsékletét és koncentrációját változtatjuk. 

A polimer géleknek ez a nem tökéletes egyensúlyi, de viszonylag állandó tartománya azért fontos, mert 

ugyanazon polimerből gyakran létesíthetünk azonos koncentrációjú, de bizonyos ipari célokra hol alkalmas, hol 

alkalmatlan oldatokat (pl. ragasztók vagy ionoldatok). Ennek az érdekes területnek a megértése lehetővé teszi 

azt, hogy eligazodjunk a gyakorlatban fellépő nemkívánatos jelenségek között és feltárjuk bizonyos biológiai 
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folyamatok egyes részleteit is. E folyamatokban a globulákká összegömbölyödött fonal alakú makromolekulák 

nagyon mozgékonyak, ami a megnyúlt molekulákra nem jellemző. 

Összefoglalás 

A lágyított polimerek nagy töménységű polimer oldatok. Lágyító bevitelével a rendszer viszkozitása csökken, 

mert csökken a fonalmolekulák koncentrációja és gyengül a közöttük levő kölcsönhatás. Egyes esetekben a 

csökkenés oka a fonalmolekulák hajlékonyságának megváltozása. 

A polimer molekulák egymáshoz viszonyított elmozdulása — a folyékonyság — megszűnik, ha a molekulái' 

között kevés, de erős intermolekuláris kötés jön létre Ezáltal nem folyékony jellegű polimer oldatok 

keletkeznek, amelyek a gélek csoportjába tartoznak. 

A globuláris oldatok képződése egyik legfontosabb okai a metastabilis polimer oldatok létrejövésének. 
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16. fejezet - Bevezetés a reológia 
tudományába 

A reológia szó a görög rheos (folyó, folyik) szóból származik, és a különféle anyagok folyási és deformációs 

tulajdonságainak leírására alkalmas tudományt nevezik így. Az ezen a területen használt készülékeket 

reométereknek nevezik, a mérési technikát pedig reometriának. A reométerekkel történő folyási tulajdonságok 

mérése az anyagtudományokban jelentős szereppel bír. Mára számos iparágban is igen fontos ezen 

tulajdonságok mérése. Ezzel párhuzamban a reométerek széles körben használatosak többek között az 

élelmiszeriparban, kozmetikai és gyógyszeriparban, festékgyártásban, petrolkémiai és akár az elektronikai 

iparban. A reométereket viszkozitásmérésre is használják, a newtoni viselkedéstől való eltérés meghatározására, 

a folyadékok elasztikus viselkedésének vizsgálatára. A reométerekkel akár gyártási folyamatokat is lehet 

szimulálni anyagtudományi, illetve termékfejlesztési vizsgálatok számára. A vizsgálat célja határozza meg, 

hogy a készülékeket milyen üzemmódban használják. A reológia mint önálló tudományterület a deformációkkal 

és az őket előidéző erők közötti törvényszerűségekkel, ezeknek külső tényezőktől való függésével foglalkozik. 

Különösen annak tulajdonít kiemelkedő jelentőséget, hogy az egyes paraméterek milyen módon függnek a 

hőmérséklettől és a terhelési időtől. Az európai bitumenszabványokban és a közelmúltban megjelenő aszfalt 

termék- és vizsgálati szabványok követelményeit áttekintve a korábbiakhoz képest felfedezhető az a változás, 

hogy az előírt minősítési jellemzők, valamint a hozzájuk tartozó vizsgálati módszerek között egyre több a 

reológia szakterületéről származó vizsgálat található. Ez a tendencia annak köszönhető, hogy a műszaki 

szabályozás területén egyre inkább a teljesítményelvűség (performance-based ill perfomance related) 

érvényesül, ami leegyszerűsítve valamely jellemző és a valós viselkedés korrelációját jelenti. A valóságban 

előforduló terhelőfeszültségekkel és deformációkkal szembeni anyagviselkedés leginkább dinamikus 

vizsgálatok segítségével tanulmányozható. A dinamikus hatást tekintve az anyagok reológiai szempontból 

legjellemzőbben két paraméterrel: a komplex modulussal (folyadékok esetén a komplex viszkozitással) és a 

fáziseltolódás szögével jellemezhetők. Adott terhelési idővel, azonos hőmérséklet vagy frekvencia mellett 

meghatározott jellemzők számszerű értékénél jóval több információt hordoz ezen tulajdonságok változó 

külsőfeltételek melletti változásainak ismerete. 

A viszkózus folyást gyakran úgy tekintik, mint a lendület (az impulzus) vezetéses transzportját.  Tekintve, hogy 

a lendülethez, mint extenzitáshoz intenzív mennyiségként a sebesség tartozik, e felfogás szerint - az Ohm-

törvénnyel analóg módon - stacionárius állapotra felírható sebességi egyenletben a lendület áramsűrűsége 

(fluxusa, JI) a sebesség negatív gradiensével arányos. 
 

 

(16.1) 

(1) 

Valójában a lendület vezetéses transzportja mind matematikailag, mind fizikailag összetettebb folyamat, mint az 

elektromos töltéshordozóké. Először is, bár a lendület vezetéses transzportjának is a részecskék véletlenszerű 

bolyongása adja a mechanizmusát, a folyamatot a közeg egészének a mozgása (folyása) kíséri, eltérően az 

elektromos áramtól. 

Másodsorban, a lendület – szemben a skalár értékű elektromos töltéssel – vektor. Árama esetén mind a három 

komponense mind a három térirányban elmozdulhat, ezért a lendület áramsűrűsége másodrendű tenzor, jelesül 

az azt reprezentáló 3x3 méretű mátrix.  Ugyanez mondható el a sebesség gradienséről: a sebesség is vektor, a 

gradiens képzése pedig mindig eggyel növeli a tenzori rendet, tehát a sebesség gradiense is másodrendű tenzor: 

3x3 méretű mátrix. 

Meg kell még fontolni az alábbiakat is: 



 Bevezetés a reológia tudományába  

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

a) A lendület fluxusa nem más, mint -T negatív feszültségtenzor. (A lendület fluxusának erő/felület, azaz 

mechanikai feszültség dimenziója van. Minden mechanikai feszültség, így a nyomás is voltaképpen 

lendületfluxus. A negítív előjel abból adódik, hogy a húzófeszültséget tekintjük pozitívnak.) 

b) Két másodrendű tenzor között egyszerű esetben – ha az anyag izotróp – egy skalár, általános esetben – 

anizotróp anyagnál, például egy folyadékkristálynál – egy negyedrendű tenzor teremt lineáris kapcsolatot. 

Utóbbinak 3x3x3x3=81 eleméből – szimmetria-okok miatt – 21 a független. Nyilvánvaló, hogy hallgatói mérés 

keretében nem lehet vállalkozni anizotróp anyagok lendületvezetésének vizsgálatára, ezért a továbbiakban az 

izotróp anyagokra korlátozzuk a tárgyalást. 

c) A lendület vezetéses transzportjának nem a sebesség-gradiens az egyedüli hajtóereje, és nem a viszkózus 

folyás az egyetlen hatása. 

Az ohmikus egyenletekben, mint például az 1) egyenlet, tetszés szerint tekinthető bármelyik oldal hajtóerőnek, 

az ellenkező oldal pedig hatásnak 

.Ha egy anyagi térfogatelembe impulzus érkezik, annak a következő hatásai lehetnek: 

1. megnő a térfogatelemben a nyomás; 

2. az egész térfogatelem (egyenes vonalúan) elmozdul; 

3. az egész térfogatelem elfordul; 

4. a térfogatelem rugalmasan deformálódik; 

5. a térfogatelem plasztikusan deformálódik, azaz folyik; 

6. a térfogatelem anyaga dezintegrálódik (szétporlik, eltörik). 

A 6. esetet előidéző nagy lendületfluxusok alkalmazását elkerüljük. A 2. és a 3. eset úgy küszöbölhető ki, hogy 

az anyaggal együttmozgó koordinátarendszert használunk (szubsztanciális leírás). 

A 4. eset leírásához az 1) egyenlet jobb oldalához hozzá kell adni a megfelelő rugalmassági moduluszokkal 

szorzott D deformációs tenzort, mely az elmozdulásvektor gradiense (tehát ugyancsak másodrendű tenzor). 

Ennek ellensúlyozására – kihasználva az 1) egyenlet linearitását - T feszültségtenzort szét szokták tagolni egy 

Grad v-től és egy D-től (a deformációs állapottól) függő részre. Ha az ez utóbbi T-részben szereplő 

rugalmassági moduluszok (mind a normális irányokhoz tartozó E, mind a tangenciális irányokhoz tartozó G) 

zérusok, a 4. esetet is kizártuk. 

Az 5. lehetőség jelenti a bennünket érdeklő viszkózus folyást. 

d) T feszültségtenzornak – a perdület, azaz az impulzusmomentum megmaradása miatt – szimmetrikusnak kell 

lennie, Grad v tenzornak pedig a szimmetrikus része (a D˙ deformáció-sebesség tenzor) írandó be az 1) 

egyenletbe, mert az antiszimmetrikus része forgást reprezentálna. 
 

 (16.2) 

(2) 

(Az esetleg - az el nem hanyagolható rugalmas deformációk miatt - szereplő D deformációs tenzor eleve 

szimmetrikus.) 

Minden másodrendű tenzor egyértelműen felbontható egy szimmetrikus és egy antiszimmetrikus tenzor 

összegére. 

Így a 2) egyenlet izotróp anyag esetén 3 skalár egyenletre esik szét: 
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(16.3) 

(3) 

, melyek bármelyike alkalmas az arányossági tényező, az η viszkozitás (pontosabban: nyírási viszkozitás) 

meghatározására. 

A T feszültségtenzor diagonálisában álló (i =j) tagokat σ–val jelölve normálfeszültségeknek, a diagonálison 

kívülieket (i ≠ j) pedig τ-val jelölve nyírófeszültségeknek szokták nevezni. A deformáció-sebességekt gyakran 

γ˙–tal jelölik. Egyes anyagoknál a normálfeszültségekre is felírható a 3) egyenlet, de abban az η nyírási helyett a 

ή nyújtási viszkozitás szerepel. 

Ha az anyagban a viszkózus folyáson kívül más jelenség nem lép fel, és a viszkozitás a mérési tartományban – 

adott hőmérséklet és nyomás mellett - állandó (úgynevezett newtoni folyadék), elegendó a viszkozitás 

megmérése. 

Más esetekben a folyási görbét (a τ – γ˙ függvényt) kell megadni. Ezen tanulmányozhatók olyan fontos 

jelenségek, mint pl. a tixotrópia (nyírás hatására az – esetleg folyáshatárral is rendelkező anyag – látszólagos 

viszkozitása csökken, a nyírás megszüntetése után pedig növekszik). 

E mérések elvégzésére szolgáló eszközök a viszkoziméterek (komolyabb műszer esetén a név már reométer 

szokott lenni). Léteznek kapilláris, esősúlyos és rotációs viszkoziméterek. Valamennyinél két dimenziós 

lamináris áramlást hozunk létre. 

Az esősúlyos viszkozimétereknél ismert sugarú és sűrűségű gömb süllyedési sebességét mérjük, a viszkozitást a 

Stokes-törvény segítségével számoljuk ki. 

A kapilláris viszkozimétereknél adott hosszúságú és sugarú hengeres kapillárison áramoltatjuk át az anyagot. 

Mérhető adott hajtóerő (=nyomáskülönbség) mellett az anyag térfogtárama, vagy adott térfogatáram mellett a 

nyomáskülönbség. 

A rotációs viszkozimétereknél forgó testet merítünk az anyagba és a szögsebesség függvényében mérjük a testre 

ható fékező nyomatékot. E módszerrel – szemben a másik kettővel - időben folyamatos mérés végezhető, ezért 

alkalmas időfüggő folyamatok tanulmányozására. 

Folyadékok reológiai tulajdonságai 

A reológia az anyagok folyási viselkedését tárgyaló tudományág. A folyadékmolekulák kölcsönös vonzásának 

következménye, hogy a folyadékoknak van saját térfogatuk, de nincs állandó alakjuk. Mégis az alakváltoztatás 

erőkifejtést igényel. Ugyancsak erő szükséges ahhoz, hogy két folyadékréteget egymáshoz képest elmozdítsunk. 

Ez makroszkopikusan a belső súrlódásban (viszkozitásban) nyilvánul meg, azaz áramlás előidézésére és 

fenntartására a belső súrlódás ellenében munkát kell végezni. 

A tiszta, egykomponensű folyadékok belső súrlódási együtthatóját (η) az ún. Newtonegyenlettel definiáljuk. Az 

alábbi két egyenlet szerinti definíció egymással ekvivalens: 

Az olyan anyagokat, melyekben tetszőleges kis erők már maradó, nem rugalmas alakváltozásokat, ún. áramlást 

tudnak előidézni fluidumoknak (gázok és folyadékok) nevezzük. 
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1. Newtoni folyadékok folyásgörbéje 

Az ideálisan viszkózus, azaz newtoni folyadékok viszkozitása nem változik  τ növelése hatására. Viszkozitásuk 

anyagi állandó, mely csupán a hőmérséklettől és a nyomástól függ. A newtoni folyadékok folyásgörbéje (D-τ 

görbe) egyenes, melyeknek iránytangense az anyag viszkozitásának reciproka (1/η ), az ún. fluiditás. A newtoni 

folyadékok viszkozitása az anyagi minőségtől függő állandó. 

Newtoni folyadékok a víz, híg cukoroldat, glicerin, adalékok nélküli ásvány- és növényolajok. Az inkoherens 

kolloid rendszerek közegei és az igen híg kolloid oldatok egy része szintén newtoni folyadéknak tekinthető (4.2. 

ábra A görbe). A folyás bármilyen kis nyírófeszültségnél (τ>0) megindul. E tulajdonságok akkor állnak fenn, ha 

a diszperz rendszer viszkozitása alig nagyobb a közeg viszkozitásánál. 

Nem-newtoni folyadékok folyásgörbéi és viszkozitás görbéi A többkomponensű folyadékok, a kolloid 

rendszerek folyási tulajdonságai eltérést mutatnak a tiszta, egykomponensű folyadékok viselkedését leíró, ún. 

Newton-egyenlettől. Viszkozitásuk csak ún. látszólagos viszkozitás (η *), mely adott nyírófeszültség értékhez 

tartozik. Ezen folyadékoknál nem áll fenn egyenes arányosság a sebességgradiens és a nyírófeszültség között, a 

látszólagos viszkozitás változik a nyírófeszültség változásával. A nem-newtoni folyadékok reológiai 

tulajdonságainak egzakt jellemzésére a folyás (D-τ) és viszkozitás (η *-τ) görbék szolgálnak. 

2. A görbék igen változatos képet mutatnak attól függően, milyen kolloid sajátosságokkal rendelkezik a 

vizsgálandó anyag. 

Azokat az anyagokat, melyek viszkozitása csökken a nyíró igénybevétel növekedésével, pl. keveréskor, 

szerkezeti viszkozitású anyagoknak nevezzük. Magyarázata, hogy a polimerek megnyúlt fonal vagy lánc alakú 

molekulái, illetve a szuszpenziók gyöngyfüzérré összeállt gömb vagy ellipszoid alakú szilárd részecskéi áramlás 

hatására orientálódnak, az áramlás irányába beállnak. Ezáltal csökken belső súrlódásuk. A nem-newtoni 

folyadékok többsége ide tartozik. Így viselkednek a polimerek oldatai, valamint, különösen nagyobb 

koncentrációnál a szuszpenziók is. Az utóbbiaknál a részecskék közötti vonzóerőket csökkentő adalékok 

meggátolják ezt a viselkedést. 

Gyakorlati szempontból nagyon fontos, hogy a folyásgörbét a nyírófeszültség igen széles tartományában vegyük 

fel, mert csak így tanulmányozhatjuk a reológiai viselkedést megfelelően. Ugyanis pl. felületkezeléskor 

(lakkozás vagy festés) a makromolekulás oldatot vagy festék szuszpenziót egészen más hatások érik ecsettel 

való felhordáskor, mint szórópisztolyból való alkalmazásukkor. 

Dilatáns anyagok 

Ellentétben a szerkezeti viszkozitást mutató anyagokkal, a dilatáns anyagok viszkozitása nő, a sebességgradiens 

értéke pedig csökken növekvő nyíróigénybevétellel (lásd az ábrákon a C görbéket). Ez ritkábban fordul elő, pl. 

polivinil-klorid paszták, szilikonok és nagyon nagy koncentrációjú szuszpenziók esetén, ami csőben való 

szállításkor igen veszélyes lehet. 

Képlékeny anyagok folyáshatárai 

A képlékeny anyag kis nyírófeszültség esetén szilárd testként viselkedik, csak rugalmas alakváltozásokat mutat. 

Az anyag csak egy τ0 kritikus nyírófeszültség után kezd el folyni, ezért ezt az értéket folyáshatárnak nevezzük. 

A folyásgörbéken csak τ0 után van nullától különböző D érték. Ilyen anyagok a koherens kolloid rendszerek (pl. 

csokoládé bevonat, fogkrém, kocsonya, kenőzsír). 

Szuszpenziókra is jellemző a folyáshatár, ha a szárazanyag tartalom meghalad egy adott értéket. Ekkor a szilárd 

részecskék összekapcsolódásával egy váz épül fel, melyet szükség esetén adalékolással letörhetünk. Megfelelő 

adalékanyagokkal váz felépülést is előidézhetünk. A folyáshatár után a képlékeny anyagok nagy része szerkezeti 

viszkozitást mutat. Itt már fizikailag is helyes a kifejezés, hogy a nyíró igénybevétellel a szerkezetet letörjük. 

Ezzel a koherenciát megszüntetjük, azaz koherens–inkoherens (gél-szol) átmenetet idézünk elő. 

Tixotróp anyagok 

Tixotrópiának azt a jelenséget nevezzük, amikor egy anyag viszkozitása csökken nyíró igénybevétel, pl. keverés 

ideje alatt, de ha a keverést megszüntetjük (pihentetés) egy idő után kisebb, vagy nagyobb eltéréssel visszaáll a 

kiindulási viszkozitás. Ilyen viselkedést mutat pl. a keményítőcsiriz, a zselatinoldat, vagy a vizes homokpart a 

lábunk alatt. 



 Bevezetés a reológia tudományába  

 46  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A tixotrópia oka az, hogy az anyag belsejében anizometrikus részecskékből kialakult laza vázrendszer van, mely 

kis erők hatására összeomlik. Ha a nyíróhatás megszűnik, visszaáll az eredeti vázas szerkezet, mert a 

részecskéket jól nedvesíti a közeg (pl. a homokot a tengervíz vagy folyóvíz). Ezek a rendszerek koherens 

kolloid rendszerek. Nagyobb nyíróerők hatására a szerkezet véglegesen letörik, az anyag folyik. végbe, ezért a 

viszkozitás (a folyás), a mérés időtartamától is függ. A tixotrópia mértékére a hiszterézis hurok nagyságából 

következtethetünk. 

Számos nagy természettudós, így Hooke, Newton, Navier, Maxwell úttörő munkásságának eredményeire 

alapozva a reológia tudományának ismeretanyaga a 20. században állt össze. 

A reológia elnevezés Eugene Binghamtól (1878 – 1945) származik, aki 1919-ben fedezte fel azt a korábban nem 

vizsgált jelenséget, melyet ma folyáshatárként ismerünk, és alkotta meg az ideális plasztikus test folyásának 

modelljét. Jórészt neki köszönhető, hogy ez a folyástannak is nevezett tudományág napjainkban a 

természettudományok önálló tudományterületévé vált. 

Bingham, tudóstársával, Markus Reinerrel megalapította a Society of Rheology nevű társaságot, melynek első 

kongresszusára 1929-ben, Washingtonban került sor. A következő esztendőkben nemzeti reológiai társaságok 

jöttek létre, melyek tagjai a négyévenként rendezett nemzetközi konferenciákon találkoznak egymással. A 

nemzeti grémiumok pedig az eltelt idők folyamán további szakterületek szerint tagozódtak, bioreológiai, 

hemoreológiai, és egyéb tagozatokat hoztak létre. 

A reológiát napjainkban a fizika egyik ágaként tartják nyilván, melyen belül további szakterületeket 

különböztetnek meg. Ezek a következők: tapasztalati reológia, reometria, elméleti reológia, szerkezeti reológia, 

és alkalmazott reológia. 

A reológia napjainkra az anyagtudomány és a művelettan nélkülözhetetlen részévé vált. A reológiai ismeretek 

ugyanis mind a már ismert termékek előállításában és feldolgozásában, mind az újak fejlesztésében, 

kidolgozásában, egyre gyakrabban játszanak. alapvető szerepet. 

A reológia mindenekelőtt azoknak az anyagoknak a folyásával és deformációjával foglalkozik, melyek 

tulajdonságai átmenetet képeznek a szilárd testek és a folyadékok között. A reológia elsődleges célja, hogy 

összefüggéseket állapítson meg a deformációt létrehozó nyírófeszültség és az alakváltozást, illetve az áramlást 

jellemző kinematikus mennyiségek között. A reológiában a rendszerek viselkedését, a rendszert helyettesítő 

modell, az ún. test tulajdonságait leíró egyenletekkel jellemzik. A testekre vonatkozó összefüggések 

segítségével a reális rendszerek tulajdonságai jó közelítéssel leírhatók. A reológiai modellek a következők.   

A testek deformációjának három alaptípusát, a rugalmas deformációt a HOOKE-test, a Newtoni folyadékok 

folyását NEWTON-test, a képlékeny deformációt pedig a ST.VENANT-test tulajdonságai írják le. A három 

modell viselkedését a következő gondolatkísérlettel szokás jellemezni. 

Ejtsünk le adott magasságból szilárd talajra egy acélgolyót, egy vízcseppet, és egy plasztilin (gyurma) golyót. 

Az acélgolyó reverzibilis rugalmas deformációjának hatására visszapattan. A vízcsepp szétfolyik a felületen. A 

gyurmagolyó plasztikus alakváltozást szenved. 

A gondolatkísérlet ugyan meggyőzően illusztrálja az ideális testként viselkedő három anyag viselkedését, a 

gyakorlatban azonban az anyagok nem mindig viselkednek ideális testként.  A Newtoni folyadékokon kívül 

számos nem Newtoni folyadékot ismerünk. A műanyagok például egyszerre lehetnek viszkózusak és 

rugalmasak, sőt plasztikus deformációjuk is felléphet. A folyás és a rugalmas deformáció együttes fellépését 

viszkoelaszticitásnak nevezik. 

A viszkoelaszticitáson belül azonban a viszkoelasztikus szilárd test viselkedése reverzibilis alakváltozásokat 

kiváltó erők hatására, különbözik a viszkoelasztikus folyadék viselkedésétől, amelyben már a legkisebb 

erőhatásra is irreverzibilis változások játszódnak le. 

A HOOKE, a NEWTON, és a ST. VENANT testek modelljének kombinációjával, soros, vagy párhuzamos 

kapcsolásukkal újabb modellekhez jutunk, melyekkel bonyolultabb rendszerek tulajdonságai is leírhatók. 

A reológiai modellek szimbolikus ábrázolását a következőkben mutatjuk be: 

1. A reverzibilis deformáció modellje a rúgó 

HOOKE - test         ideálisan rugalmas testek 
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2. A viszkózus folyás modellje a dugattyú 

NEWTON – test                Newtoni folyadékok 

 

3. A plasztikus folyás modellje a súrlódó elem 

ST. VENANT – test 

 

4. Viszkoplasztikus folyadék folyásának modellje, a párhuzamosan kapcsolt rúgó és dugattyú 

BINGHAM – test 

 

5. Viszkoelasztikus folyadék folyásának modellje, a sorba kapcsolt rúgó és dugattyú 

MAXWELL- test 
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6. Viszkoelasztikus szilárd test modellje, a párhuzamosan kapcsolt rúgó és dugattyú 

KELVIN -test 
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17. fejezet - Felhasznált irodalom 


