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Bosszantó tény, hogy a viszkozitás és a sűrűség fogalmát sokszor szinonimaként használják még a
felsőbb éves egyetemi hallgatók is; hogy mennyire eltérhet két azonos sűrűségű folyadék viszkozitása,
azt a 9.3a. videóban mutatjuk be. Ebből következően, ha megmérjük az ugyanolyan térfogatú tiszta
oldószernek (to) és a makromolekulás oldatnak (t) a kifolyási idejét, akkor a relatív viszkozitást a két
érték hányadosaként határozhatjuk meg: rel  t t 0 . A mérésekhez szükséges állandó hőmérséklet
fenntartásához a viszkozimétereket termosztáló edénybe helyezzük. A folyadékok viszkozitását a
hőmérséklet nagymértékben befolyásolja, pl.: a víz viszkozitása 1°C-on 1,7 mPas, 20 °C-on 1,0 mPas,
míg 99 °C-on 0,3 mPas. A hőmérséklet hatása a viszkozitásra a 9.3.b. videóban is jól észrevehető.

9.3a. videó:
A viszkozitás és a sűrűség nem azonos fogalmak!

9.3b. videó:
A viszkozitás hőmérsékletfüggése

Ha a mérendő anyag a hidrolízisre (szolvolízisre) nem hajlamos, akkor gyakran Ubbelohdeviszkoziméterrel dolgoznak (9.3.a ábra).

F

9.3a. ábra: Az Ubbelohde-viszkoziméter sematikus rajza
(A: kétfuratú csap; B: háromfuratú csap; C: a folyadék betöltési helye, melyet zárt rendszerű
mérésnél légmentesen zárnak, a folyadékot pedig az A csap feletti nyílásra helyezett gumicsövön
keresztül “pumpálják” a felső jel fölé; D: mérőkapilláris; (a és b: felső és alsó jel) E: a függő
meniszkusz kialakulásának helye; F: keverőtér)
Az Ubbelohde-viszkoziméter előnye más viszkoziméterekkel szemben az, hogy a relatív viszkozitás
koncentráció függésének mérésekor a különböző koncentrációjú oldatokat magában a
viszkoziméterben állíthatjuk elő a viszkoziméter nagy gömbjébe (F: keverőtér) bemért törzsoldat
hígítása révén. További előnye, hogy légkörre nyitott és zárt rendszerként is használható. Utóbbinak
jelentősége abban az esetben van, ha illékony és mérgező oldószerrel dolgozunk. A folyadék
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kapillárisban való áramlásának hajtóereje a kapillárisban lefolyó folyadék súlyerejéből származik. A
folyadékot a C jelű csövön töltjük be, majd az A és B két- , ill. háromfuratú csapok megfelelő
állásánál (9.3a. ábra I.) a viszkoziméter középső szárán levő felső jel fölé juttatjuk (pl. szívjuk a
viszkoziméter baloldali szárának nyílására helyezett gumicsövön keresztül).
A méréshez a csapokat a II. állásba forgatjuk, ami az ún. függő meniszkusz kialakítását is lehetővé
teszi, majd stopperrel mérjük azt az időt, amely alatt a folyadék felső nívója a viszkoziméter két jele
között áthalad. A függő meniszkusz, mely a középső szárba felszívott folyadék alsó kapillárisvégnél
történő ―leszakításával‖ alakul ki, és amely – jó esetben – fordított mása a lefolyó folyadék felső
meniszkuszának, korrigálhatja azt a hibát, amelyet a felső meniszkusz kialakulásával fellépő kapilláris
nyomás okoz. Így lehetővé válik az, hogy különböző felületi feszültségű oldatok vizsgálata esetén is a
kifolyási idők hányadosaként számítsuk relatív viszkozitásukat.
A mérés reprodukálhatóságának feltétele, hogy az üvegeszköz belseje teljesen zsírtalanított és
egyéb szennyeződéstől mentes legyen. A mérés során olyan viszkozimétert kell használni, amelyben a
mérőkapillárisból kiáramló folyadék a vastagabb üvegcső falát filmszerűen és egyenletesen nedvesíti.
A viszkozimétert krómkénsav oldattal, vagy tömény kénsav hidrogén-peroxid elegyével kell
tisztítani.18 Az oldatokat – ha megoldható – a termosztátban tárolt oldószerrel célszerű hígítani a gyors
termikus egyensúly elérése érdekében. Ügyeljünk a hígítást követő alapos homogenizálásra, amit a
rázogatáson túl az oldat többszöri felszívásával és leengedésével is elősegíthetünk. Eredményünket
legalább három mérés átlagaként adjuk meg.
A kapilláris viszkoziméterek másik gyakrabban használt típusa az Ostwald-viszkoziméter, mely
kinézetre is az egyszerűbbek közé tartozik (9.3b. ábra). A relatív viszkozitás mérésének elve
megegyezik a korábban leírtakkal. A kifolyási idők összevethetőségének feltétele azonban ebben az
esetben az, hogy mindig azonos térfogatú folyadékot pipettázunk a viszkoziméterbe (az A jelű
nyíláson át), mert a kapillárisban történő áramlás hajtóerejét (a B jelű nyíláson való felszívást
követően) a viszkoziméterben levő folyadék teljes tömege (térfogata) szabja meg. A betöltési térfogat
megválasztásánál arra törekedjünk, hogy a betöltött folyadék felső jelig való szívásakor a nagyobb
gömbben maradó folyadék szintje a gömb magasságának kb. alsó harmadánál legyen. Felszívás után a
bal oldali szárban levő folyadéknívónak az ábrán berajzolt felső és alsó jel között való áthaladási idejét
mérjük. Végső eredményünket ebben az esetben is több mérésből átlagoljuk.

18

Az üvegedények tisztításához használt krómkénsav erősen toxikus és maró hatású, használatakor fokozott
odafigyelés szükséges. Kerülni kell az expozíciót, a keletkező gőzt nem szabad belélegezni. Munka közben
megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
(http://www.merck-chemicals.com/hungary/kromkensav/MDA_CHEM102499/p_4Yeb.s1LDmkAAAEWCuEfVhTl)
A tömény kénsav hidrogén-peroxid elegy szintén veszélyes: erősen mérgező és maró hatású anyag, mely
helytelen kezelés esetén fel is robbanhat.
(http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/cheminfo/piranha.htm)
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9.3b. ábra: Az Ostwald-viszkoziméter sematikus rajza. (A: a folyadék betöltési helye; B: a folyadék
felszívását lehetővé tevő gumicső csatlakozási helye; C: mérőkapilláris; a és b: felső és alsó jel)

9.4. A gyakorlat kivitelezése
A kiadott polimermintából készítsen a gyakorlatvezető által megadott koncentrációjú (c0) desztillált
vizes oldatot! A meghatározott mennyiségű polimer port kisebb részletekben szórja a víz felületére.
Várja meg, míg a felvitt mennyiség átnedvesedik, és csak ezután szórjon fel újabb adagot! Az oldódást
vízfürdőn való melegítéssel gyorsíthatja. (Az elkészített törzsoldat pontos koncentrációját utólag
szárazanyag-tartalom meghatározással szokták ellenőrizni: bepárlás 105 °C-on).
Töltsön megfelelő mennyiségű polimer törzsoldatot a légkörre nyitott Ubbelohde-viszkoziméterbe!
Mérje meg először a polimer törzsoldat (c0) kifolyási idejét 25 oC-on! Ezután mérje meg a
viszkoziméterben hígított oldatok kifolyási idejét (t)! Célszerű hígítások: 2/3 c0, 1/2 c0, 1/3 c0, 1/4 c0,
1/5 c0. A mérést követően öntse ki az oldatot a készülékből, majd a viszkoziméter többszöri átöblítése
után végezze el a mérést a tiszta oldószerrel is (desztillált víz, kifolyási idő: t 0)! Végül távolítsa el a
vizet a készülékből (kiönti, majd vízlégszivattyúval átszívatja19)!
A kifolyási idő mérését háromszor kell elvégezni minden mérési pontban (a mérési eredményeket a
munkalapon jegyezzük fel). Határozza meg a kifolyási idők átlagát, szórását, adja meg a kifolyási
időket 95%-os konfidenciaszint mellett (tn=3=4,3).
Számítsa ki, és táblázatban (9.4. táblázat) adja meg az  rel ,  sp , sp c sp/c értékeket a polimer
különböző koncentrációinál! Az sp c  c adatpárokat koordinátarendszerben is ábrázolja, és grafikus
extrapolációval határozza meg a jellemző viszkozitást, majd számítsa ki a polimer relatív (átlag)
molekulatömegét (az eredmény mértékegysége Dalton, vagyis atomtömegegység)! A számításhoz
szükséges konstansok értéke 25°C-on K = 0,0672 cm3/g és a = 0,55.

Az acetonos átöblítés a szárítás meggyorsítása érdekében csak az aceton maradék nélküli eltávolítása esetén
célravezető, ezt pedig nem lehet vizuálisan megbízhatóan ellenőrizni. A nyomokban visszamaradt aceton a
később bevitt polimeroldat lokális kicsapását idézheti elő. A csapadék a mérőkapillárist eltömítheti, melynek
tisztítása igen hosszú időt igényel.
19
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9.4. táblázat: A mért és számított adatok összegzésére szolgáló táblázat
c [g/cm3]

t [s]

rel [-]

sp [-]

sp/c [cm3/g]

9.5. Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bodor G.: A polimerek szerkezete, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982
Halász L., Zrínyi M.: Bevezetés a polimerfizikába, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989
Kolloidika (Szerk.: Rohrsetzer S.), Tankönyvkiadó, Budapest, 1991
Szántó F.: A kolloidkémia alapjai, Gondolat, Budapest, 1987
Szekrényesy T.: Kolloidika I. (Kézirat), Tankönyvkiadó, Budapest, 1988
Szekrényesy T., Székely Gy., Oláh K.: Kolloidika II (Kézirat), Tankönyvkiadó, Budapest, 1988
Tar I.: Kolloidkémiai gyakorlatok (Kézirat), Tankönyvkiadó, Budapest, 1977
Kolloidkémiai laboratóriumi gyakorlatok (Kézirat, Szerk.: Rohrsetzer S.), Tankönyvkiadó,
Budapest, 1989

9.6. Ellenőrző kérdések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Definiálja egy makromolekula hidrodinamikai térfogatát!
Definiálja a relatív viszkozitás fogalmát! (Adja meg az egyes mennyiségek jelentését az
egyenletekben!)
Definiálja a fajlagos (specifikus) viszkozitás fogalmát! (Adja meg az egyes mennyiségek
jelentését az egyenletekben!)
Definiálja a redukált viszkozitás fogalmát! (Adja meg az egyes mennyiségek jelentését az
egyenletekben!)
Definiálja a határviszkozitás (jellemző viszkozitás) fogalmát! (Adja meg az egyes mennyiségek
jelentését az egyenletekben!)
Adja meg a relatív és a redukált viszkozitás dimenzióját!
Írja fel Kuhn–Mark–Houwink-egyenletet! (Adja meg az egyes mennyiségek jelentését az
egyenletben!)
Jellemezze egy makromolekula théta állapotát!
Polielektrolit oldatok jellemző viszkozitását hogyan határozhatja meg?
Mit nevezünk izoelektromos pontnak?
Hogyan változik a fehérjék híg oldatának viszkozitása a pH függvényében az izoelektromos
pont közelében? Miért?
Ismertesse néhány mondatban a kapilláris viszkozimetria alapelvét!
Mi a laboratóriumi gyakorlat célja?
Makromolekulák híg oldatainak viszkozitását mely paraméterek befolyásolják (min. hármat)?
Hogyan határozza meg semleges, lineáris makromolekula relatív molekulatömegét a gyakorlat
során?
Sorolja fel az Ubbelohde-viszkoziméter előnyeit (min. kettőt)!
Mi a jelentősége a függő meniszkusz kialakulásának?
Hogyan valósítható meg a mérendő oldat hígítása Ubbelohde-viszkoziméter használata
esetében?
Készítsen vázlatos ábrát egy Ubbelohde-viszkoziméterről!
Milyen esetekben érdemes az Ubbelohde-viszkozimétert légkörre zárt rendszerként használni?

Minden esetben kérjük megadni az egyenletben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét!
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Név:
Neptun-kód:
Csoport:
Mérésvezető neve:
Dátum:

A készülék száma:
Törzsoldat koncentrációja (c0):

g/cm3

Bemért törzsoldat (V):

cm3

c0
2/3c0
1/2c0
1/3c0
1/4c0
1/5c0
deszt. H2O

c
[g/cm3]

ΣV
[cm3]

∆V
[cm3]
—

—

—

—

t1
[min:s]

t2
[min:s]

t3
[min:s]

A hígítási sor első sorának számítása:

Csapok állásának rajza:
Felszívásnál:

Javítások száma:

Leeresztésnél:

Dátum:

Mérésvezető aláírása:

M1
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10. MÁGNESES FOLYADÉK ELŐÁLLÍTÁSA, JELLEMZÉSE
10.1. A gyakorlat célja
Elektrosztatikusan stabilizált vizes közegű mágneses szol előállítása. Az elektromos kettősréteg
jellemzése a zeta-potenciál meghatározásával.

10.2. Szilárd anyagok mágnessége
A mágnesség jelenségét már az ókori Kínában ismerték és már ekkor felhasználták iránytűkben.
Minden anyag rendelkezik valamilyen mágneses tulajdonsággal az atomjaikban levő elektronok
mozgásának köszönhetően. Az atom mágneses momentumának két összetevője van a spinből eredő, és
a mag körül keringő elektronokból eredő mágneses momentum.
A diamágneses anyagok jellegzetes tulajdonsága, hogy bennük a spin- és a pályamomentum
semlegesítik egymást, ezért normális állapotukban nincs kifelé irányuló mágneses momentumuk. A
legtöbb nemfémes szilárd test (pl. üveg), valamint pl. a réz, arany, ezüst, cink, higany, germánium és
ólom diamágneses. Mágneses térben a kisebb térerő irányába mozdulnak. Mágnesezettségi görbéjük jó
közelítéssel lineáris. A paragmágneses anyagokban a kétféle mágneses momentum (a spin és a
pályamomentum) nem semlegesíti egymást teljesen, így az atomoknak saját mágneses momentumuk
van, azaz mágneses dipólusként viselkednek. A paramágneses próbatest önmagában mégsem mutat
mágneses tulajdonságokat, mert az atomok mágneses nyomatékai statisztikailag rendezetlen irányokba
mutatnak. Paramágneses anyagok pl.: az oxigén, a nátrium, a kálium, az alumínium, a szilícium, az ón
és a mangán. Külső mágneses térben a nagyobb mágneses térerő irányába tolódnak el.
Mágnesezettségi görbéjük jó közelítéssel szintén lineáris (10.2.1. ábra).

10.2.1. ábra: a) Mágnesezettség változása mágneses térerősség függvényében,
b) Kemény- és lágy mágnesek mágnesezettségi görbéje
Mágneseknek a ferromágneses és ferrimágneses szerkezetű, általában szilárd halmazállapotú
állandó mágneseket nevezzük. A ferromágnesség jelenségénél a paramágnességhez hasonlóan a
spintől eredő mágneses momentum van túlsúlyban, vagyis minden atomnak van gyenge mágneses
momentuma. Itt azonban az atomok mágnesessége már a szomszédos atomokat is bizonyos mértékben
orientálja, ekkor jönnek létre a kis mágneses szigetek, a domének, ahol az egyes atomok mágneses
erővonalai párhuzamosak. Makroszkópikusan ez nem érzékelhető, mert a domének momentumai
statisztikusan kiegyenlítik egymást. Külső erőtér a mágneses szigetek erővonalait egységesen
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orientálhatja, ezáltal erős, maradandó mágnes jön létre. Minden ferromágneses anyagra van egy
hőmérséklet – a Curie hőmérséklet –, ahol a ferromágnesesség megszűnik. Ferromágneses
tulajdonságot mutat a vas, a nikkel, a kobalt és ötvözeteik. Néhány ritkaföldfém, pl.: Nd 2Fe12B.
Ferrimágneses anyagokban a szomszédos fémionok egyirányú momentumát többnyire nagyméretű
oxigénionok gyengítik, de kialakul kismértékű eredő momentum. A ferrimágnesség egy speciális
esete az antiferromágnesség, amikor az ellentétes mágneses momentumok nagysága azonos, így
semlegesítik egymást. Az antiferromágneses anyagok nem mágnesezhetők az ún. Néel hőmérséklet
alatt. Antiferromágneses a MnO, a FeO, a NiO, a FeCl2 és számos egyéb vegyület. A kolloid méretű
részecskéket tartalmazó mágneses folyadék részecskéi ferro-, vagy ferrimágneses anyagok, ahol a
részecskék kisebbek, mint a doménméret. Mágneses erőtér hiányában ezek a rendszerek a
paramágneses anyagokhoz hasonlóan nem mutatnak mágneses tulajdonságokat, ám mágneses térben a
domének könnyen rendezhetők (10.2.2. ábra). Ezen rendszereknél gyakorlatilag nulla a mágneses
hiszterézis. Az ilyen viselkedést szuper-paramágnesességnek nevezzük.
A sokféle irányú domén rendeződése során az összegződő eredő mágnesezettség nagy külső
erőtérben telítődik (Msat telítési mágnesezettség), ill. nulla erőtérnél is visszamarad bizonyos mértékű
mágnesezettség, a remanencia (Mr), amely az ellenkező irányú koercitív erőtérnél (Hc) nullázódik
(10.2.1a. ábra). A mágnesezési folyamat hiszterézis-függvénye a műszaki alkalmazásokhoz ad fontos
információkat. A lágy mágnesek könnyen mágneseződnek, de gyorsan el is veszítik a mágnességüket,
kis koercitív erő jellemző (transzformátor). A kemény mágnesek esetén nagy a telítési mágnesezettség
és jelentős a visszamaradó mágnesség is, nagy koercitív erő jellemzi őket (állandó mágnesek), ez
látható az 10.2.1b. ábrán.

10.2.2. ábra: Szilárd ferromágneses polikristály.
A doménen belül a mágneses momentumok egyirányba mutatnak. A momentumok mágneses térben
rendeződnek. A szuper-paramágneses részecskék olyan ferro-, vagy ferrimágneses anyagok, ahol a
részecskeméret kisebb, mint a mágneses domén mérete. A részecskék nagyon könnyen beállnak a tér
irányába. A mágneses hiszterézis gyakorlatilag nulla.
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