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Bevezetés

Az 1980-as évek végén fogalmazódott meg az intelligens (smart, responsive,

adaptive) anyag fogalma egy új anyagtudományi terület létrehozása céljából, mely

kapcsolatot teremt az anyag és környezete között [1-6]. Intelligens anyagnak azokat a

multifunkcionális anyagokat nevezzük, amelyek közvetlen környezetük fizikai vagy kémiai

állapotának egy vagy több jellemzőjét érzékelik, e jeleket feldolgozzák, majd pedig ezekre

állapotuk jelentős megváltoztatásával, gyors és egyértelmű választ adnak. Az elnevezés

az anyagtudomány egy olyan új területére utal, amely az anyag és közvetlen környezete –

az élő rendszerek homeosztázisához hasonló– aktív kapcsolatát igyekszik feltárni és

kiaknázni. Az újonnan megteremtett tudományág célja olyan szintetikus anyagok

tervezése, előállítása és tulajdonságainak vizsgálata, amelyek a felhasználó számára

előnyösen képesek reagálni a környezetükből származó fizikai és/vagy kémiai hatásokra

és az anyag magában hordozza az érzékelő, vezérlő és mozgató funkciókat.

Az érzékelő funkció leggyakrabban a szóban forgó anyag és környezete közötti

egyensúly következtében valósulhat meg. Ez az egyensúly lehet kémiai, mechanikai vagy

termodinamikai. A környezeti paraméterek változása szükségszerűen az egyensúlyi

állapot megváltozását idézi elő. Az újonnan kialakuló egyensúlyi állapotban pedig az

anyag más tulajdonságokkal rendelkezik. Fontos szempont még a változást előidéző és

az erre történő reakció kapcsolata. Ezekre az anyagokra olyan nem–lineáris inger–válasz

kapcsolat a jellemző, amelynél a környezeti hatás kis változására igen nagyfokú

tulajdonságbeli változás következik be, azaz a válasz mértéke nem arányos, hanem jóval

nagyobb az inger nagyságánál.  További ismérv a megfordíthatóság, azaz a változást

kiváltó hatás megszűnte után az eredeti állapotnak kell visszaállni. A gyors reakcióidő

alkalmazástechnikai követelmény. 

Jelenleg számos alkalmazkodó anyag létezik, amelyek mozgásra képesek vagy

fizikai, kémiai tulajdonságaik megváltoztatásával válaszolnak a környezetük változására.

Ezen tulajdonságokkal rendelkező anyagok egyik csoportját képezik bizonyos

polimergélek [7,8]. Polimergélek egyedülálló tulajdonsága, hogy a környezet (pl.: pH,

hőmérséklet, elegyösszetétel megváltozása vagy elektromos/mágneses tér alkalmazása)

kismértékű megváltozására térfogatuk megváltoztatásával válaszolnak [9-12]. 

Felhasználásuk a tudomány különböző területein új anyagok, technológiák,

kifejlődéséhez vezethet, széleskörű orvosbiológiai és biokémiai felhasználást tesz

lehetővé, pl.: robottechnikai alkalmazásban műizmok kifejlesztése, mikroméretű

berendezések készítése, szelektív adszorbensekként, szenzorokként való felhasználás

vagy gyógyszerhatóanyag leadás szabályozása. 



Polimergélek kolloid rendszerei                                                                                                               7

Az utóbbi időben igen nagyfokú érdeklődés mutatkozik az ún. komplex folyadékok

iránt [13,14]. Ezek olyan folyadék halmazállapotú anyagok, amelyek homogén eloszlású

nano–, vagy mikrométeres részecskéket tartalmaznak. A kolloid mérettartományba eső

részecskék speciális elektromos, vagy mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek és azt a

látszatot keltik, mintha a folyadék mutatna elektromos vagy mágneses tulajdonságokat.

Polimergélek duzzasztófolyadékaként komplex folyadékot alkalmazva a Budapesti

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia Tanszékén Zrínyi Miklós

Professzor Úr és kutatócsoportja kifejlesztette a mágneses gélt. A gél alkalmasan

megválasztott mágneses tér segítségével nyújtható, hajlítható, forgatható és

összehúzható [14,15]. Az alakváltozás jelentős mértékű és igen gyors. Az elemi

mozgások mindegyike könnyedén megvalósítható számítógép segítségével vezérelt

elektronikával, ami a mágneses teret kelti. A tanszéken folyó alapkutatások további célja

olyan rendszerek kifejlesztése, melyek több környezeti paraméter együttes

megváltoztatását képesek érzékelni, feldolgozni és ezekre választ adni. Munkám során

ezekbe az alapkutatásokba kapcsolódtam be. Feladatom olyan multifunkcionális

polimergélek előállítása és vizsgálata volt, melyek mágneses és/vagy elektromos térre

érzékenyek és képesek a környezet hőmérsékletváltozásának érzékelésére.
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

1.1. Gélek fogalma, csoportosítása

A gélek a kohezív rendszerek csoportjába tartozó olyan kolloid rendszerek,

amelyeknek viszonylagos alakállandósága a rendszer összefüggő vázához képest is igen

nagy, ami esetleg több ezerszeres mennyiségű, a váztól térbelileg nem elkülönült folyadék

jelenléte esetén illetve felvétele következtében sem szűnik meg [16]. 

     A gélek átmenetet képeznek a folyékony és szilárd halmazállapot között. A folyékony

halmazállapotra emlékeztető tulajdonságai, hogy diffúzibilis részek számára átjárhatóak,

egyensúlyban gőznyomásuk és vezetőképességük azonos a megfelelő folyadékéval.

Nagy folyadéktartalmuk miatt fizikai–kémiai tulajdonságaik az oldatokéhoz hasonlóak.

Szilárd halmazállapotukra alaktartóság és könnyű deformálhatóság jellemző.

       Kohezív rendszereknél a részecskék közötti vonzási energia nagyobb, mint a

hőmozgás energiája, ezért a részecskék egymáshoz kapcsolódva vázszerkezetet

képeznek.  A részecskék között ható vonzóerő alapján két csoportra oszthatóak:

� viszonylag gyenge, fizikai összetartóerők a vázban: fizikai gélek illetve mikrofázisok

esetén halmazok képződnek (pl.: polimergél: kocsonya, micellagél: Na-sztearát-gél,

kolloid halmaz: vas(III)-hidroxid-gél)

� a részecskék között kémiai erők jönnek létre: kémiai gélek (kémiai térhálós gél:

kémiai kötésekkel térhálósított PVA gél, szilárd-gáz xerogél: gyógyászati szenek,

szilárd-folyékony xerogél: pórusos katalizátor folyékony közegben).

A szol–gél átmenet szempontjából megkülönböztetünk reverzibilis és irreverzibilis

géleket. Fizikai gélek kevésbé alakállandóak, már kis erő hatására is folynak. Hígítással,

melegítéssel diszperz rendszerekké alakíthatók, ezért ezek reverzibilis, kohezív

rendszerek. Kémiai gélek esetében egyedi részecskékről már nem beszélhetünk, mert

nemcsak a közeg, hanem a "részecskék" is összefüggő, folytonos vázat képeznek.

Kémiai gélek az irreverzibilis kohezív rendszerek csoportjába tartoznak. Az 1.1.1. ábrán a

kohezív rendszerek csoportosítása látható.
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1.1.1.ábra: Kohezív rendszerek csoportosítása

a) reverzibilis, kohezív polimergél; b) reverzibilis, kohezív kolloid halmaz;
c) irreverzibilis, kohezív kémiai térhálós gél; d) irreverzibilis, kohezív szilárd-gáz xerogél

Nemcsak polimerekből, hanem lamelláris szerkezetű agyagásványokból (pl.:

bentonit, kaolinit), tűszerű kristályokból (pl.: V2O5) is kialakulhatnak gélek. 

Mivel az irodalomban konvencionális definíció nincs a gélekre, ezért a

továbbiakban minden olyan térhálósított anyagot, amely háromdimenziós szerkezettel

rendelkezik –függetlenül attól, hogy a vázat összetartó erő fizikai vagy kémiai– géleknek

nevezzük.

 A természetben előforduló és a mesterségesen előállított gélek egyaránt fontos

szerepet játszanak a mindennapi életben. Az élő szervezet nagy része biopolimerekből

felépülő gél (pl.: a szemet kitöltő csarnokvíz, a csontokat kenő izületi nedvek).

Mesterségesen előállított térhálós rendszereket az ipar különböző területein

(pl.: gumi, enyv, festékgyártás, kozmetika, háztartásvegyipar) használnak. A különböző

elválasztástechnikákhoz (pl.: a gélpermeációs kromatográfia vagy az elektroforézis)

szintén nélkülözhetetlenek a gélek.

 
1.2. Polimergélek 

A gélek tulajdonságát alapvetően meghatározza képződési folyamatuk. Attól

függően, hogy a polimerláncokat milyen erősségű és élettartamú kötések tartják össze,

beszélhetünk fizikai és kémiai gélekről.

1.2.1.  Fizikai polimergélek

Bármely folyamat, amely kedvez a különböző egységekhez tartozó monomerek

ideiglenes összekapcsolódásának fizikai géleket eredményezhet. A fizikai géleket

összetartó kötések jellegéből következik, hogy nem stabilisak. A térhálót gyenge

másodlagos kötőerők tartják össze. Az 1.2.1.1. ábrán mutatom be a legfontosabb

intermolekuláris kölcsönhatásokat, amelyek kedveznek a gélesedésnek.

a, b, c, d,
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1.2.1.1. ábra: A fizikai térhálót összetartó másodlagos kötőerők

a) ion-ion kölcsönhatás; b) hidrofób kölcsönhatás; c) H–híd kötés; d) van der Waals
kölcsönhatás; e) rojtos micellaképződés; f-g) koordinációs kötés

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: poláris

csoportok között az orientációs, poláris és apoláris csoportok között az indukciós,

valamint apoláris csoportok között diszperziós kölcsönhatás. Ez utóbbi minden esetben

érvényesül, poláris molekulák esetében a diszperziós kölcsönhatásra szuperponálódik az

orientációs és az indukciós kölcsönhatás. Ezért a poláris molekulák kölcsönhatási

energiája általában nagyobb, mint az apolárisoké. Hidroxil– és aminocsoportok jelenléte

esetén H–híd kötés létesülhet. Ha a makromolekula töltéssel rendelkező csoportokat

tartalmaz, akkor elektrosztatikus kölcsönhatások is elősegítik a gélesedést .

g,f,

a, b,

d,c,

apoláris
oldószer

e,

pregél

gél

�T>0
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1.2.2.  Kémiai (permanens) polimergélek

A kémiai gélek képződése során a végtelen molekulatömegű térhálót stabil kémiai

kötések kialakulása eredményezi. A kémiai gélek kialakulásának alapvetően három fajtája

van, melyek az 1.2.2.1. ábrán láthatók. Az egyik a térhálósítás, amelynél a már eleve

meglévő makromolekulákat kötjük össze megfelelő, térhálósító molekulák segítségével

(pl.: gumi vulkanizálása). Kialakíthatunk kémiai géleket térhálósító polimerizációval is,

amelyben a monomerek polimerizációja láncelágazást létrehozó vegyületek jelenlétében

történik (pl.: bakelit). A harmadik csoportba azon hibridgélek tartoznak, melyeknél a

térhálósítás során két egymásba hatoló térhálóból (IPN1) alakul ki a háromdimenziós

szerkezet. A két térhálót másodlagos kötőerők tarják össze, függetlenül attól, hogy a

térhálók fizikai vagy kémiai térhálók.

1.2.2.1. ábra: A kémiai térháló kialakulásának lehetőségei

a) polimerláncok összekapcsolódása; b) térhálósító polimerizáció; c) IPN struktúra kialakulása

A kémiai gélek csoportosítása több szempont alapján történhet. W. Funke a

polimerkémiában a háromdimenziós makroszkopikus térhálóval rendelkező térhálósított

polimereket két csoportra osztja: lineáris láncú illetve elágazó láncú makromolekulákból

felépülő polimerhálózatokra. Az 1.2.2.2. ábrán lineáris illetve elágazó láncú

makromolekulák láthatók. Különbséget tesz még az intramolekuláris térhálósított (ICMs)

makromolekulák (mikrogélek) és az intermolekuláris térhálók között [17]. A térhálók

típusai az 1.2.2.3. ábrán láthatók.

+ +

++

c,

+ X X X

a,

+ +
b,

++



Polimergélek kolloid rendszerei                                                                                                               12

1.2.2.2. ábra: Makromolekulák szerkezete

a) lineáris makromolekula; b) elágazó láncú makromolekula; c) térhálósított lineáris polimer;
 d) térhálósított elágazó láncú polimer (mikrogél)

1.2.2.3. ábra: Térhálók típusai

a) homogén makroszkopikus hálózat (intermolekuláris térhálósodás)
b) inhomogén agglomerátum (intramolekuláris térhálósodás)

Polimergélek alaktartása a gélben szerteágazó polimerváznak köszönhető. Ez a

váz megakadályozza azt, hogy a folyadék "kifolyjon" a gélből, a folyadék viszont

megakadályozza azt, hogy a polimertérháló egyetlen kompakt tömbbé álljon össze. A gélt

felépítő térháló szerkezetétől és a polimer–duzzasztószer közötti kölcsönhatástól függően

a gélek fizikai tulajdonságai széles határok között változhatnak. A viszkózus folyadéktól a

kemény, szilárd anyagig szinte minden állapotban megtalálhatóak. 

Ha a funkciós csoportok reakciója egyértelmű, az átalakulás százszázalékos, akkor a

kiindulási anyagok mennyiségi aránya meghatározza az egész térháló fizikai, fizikai–

kémiai tulajdonságait. Amennyiben a kiindulási makromolekulák száma 0N , az átlagos

polimerizációfoka 0P  és a rendszerbe bevitt térhálósító molekulák száma H , akkor a

térháló sztöchiometriai jellemzésére szolgáló mennyiségek:
                                                                                                                                                                               
1 IPN : interpenetrating network

         a,                 b,          c,     d,

a,           b,
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� átlagos hálópontsűrűség (
�

l )2: 
0N

H2l �
�

� térhálót felépítő láncok száma (N): )1l(NN 0 ��

�

� térhálót felépítő láncok átlagos polimerizációfoka (
�

P ): )1/(0 ��

��

lPP .

A térhálóképződés módjától függetlenül bármely ideális térháló jellemezhető e három

mennyiséggel.

Reális térhálók esetében a fent említett mennyiségek nem használhatóak a

térhálók jellemzésére, mivel a polimertérhálóban a láncok hurkolódása, átfedése

következtében a hálóláncok mennyisége több, mint ideális esetben. Reális térhálók

jellemzésére célszerűbb a monomer és térhálósító mólarányának használata

( � � � �ótérhálósít/monomer ). Polimergélekre jellemző mennyiség a duzzadásfok ( q ).

Megkülönböztetünk tömegduzzadásfokot ( mq ):

szárazgél

gél
m m

m
q � (1.2.2.1.)

ahol gélm  a duzzadt gél tömege, szárazgélm   a duzzasztószer nélküli gél tömege.

Ha a duzzadásfokot a gélek térfogatának mérésével állapítjuk meg, a térfogati–

duzzadásfok  ( Vq )  értékét kapjuk:

szárazgél

gél
V V

V
q � (1.2.2.2.)

ahol gélV  a gél térfogata, szárazgélV   a duzzasztószer nélküli gél térfogata.

A térfogati–duzzadásfok helyett használhatjuk ennek a reciprokát, a polimer

térfogati törtjét (� ):

                                                           
Vq
1

�� .  (1.2.2.3.)

Polimergélek jellemzésére a duzzadásfok és térfogati tört értékek, függetlenül az előállítás

módjától, egyaránt felhasználhatók.

                                                          
2 Átlagos hálópontsűrűség, amely megadja egy kiindulási (primer) láncra jutó hálópontok

(térhálósító molekulák) számát.
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1.3. Polimertérhálók állapotváltozásai
1.3.1. Polimergélek duzzadása és szinerézise

Polimertérhálók állapotváltozásai alapvetően különböznek az oldatokétól. Ha egy

kezdetben száraz térháló duzzasztószerrel kerül kölcsönhatásba, három effektus

fellépésével kell számolni:

1. Minél jobban szolvatálja a duzzasztószer a hálóláncok szegmenseit, annál

nagyobb mértékű lesz a hálóláncok expanziója.

2. A láncok maximális entrópiára való törekvése a hálóláncok expanziója ellen

hat.

3. A hálópontok rögzítik a láncokat, ezért azok nem távolodhatnak el

tetszőlegesen egymástól, a duzzadt térháló polimer térfogati törtjének (� )  alsó

határa van, a duzzadásfok ( 1q �

� � ) nem léphet túl egy, a térhálóra jellemző

1
eeq �

� �  értéket.

Tiszta oldószerben duzzasztott térháló minőségileg különbözik a polimer oldattól.

Utóbbinak bármely  10 �� �  bruttó térfogati törtű állapota stabil lehet. A tiszta

oldószerben duzzasztott polimertérhálóknál a szűkebb értelemben vett rendszer –maga a

duzzadt térháló– az állandó aktivitású környezettel –az oldószerrel– van kölcsönhatásban.

Emiatt stabil egyensúlyi állapot csak a térhálónak egy bizonyos e�  értéknél következhet

be, amikor a térhálóban az oldószer aktivitása vagy kémiai potenciálja megegyezik a

tiszta oldószerével.

Polimergélek térfogatváltozásának hajtóereje a termodinamikai egyensúlyra való

törekvés. A duzzasztószer gélvázba történő behatolása során legalább két hatást kell

figyelembe venni. A duzzasztószer molekulák "elegyedése" a vázpolimerrel olyan

ozmotikus hatás, amely során a gél szabadenergiája –a nagymérvű elegyedési entrópia

miatt– csökken. Ugyanakkor a duzzasztószer beáramlás növeli a gél térfogatát, amelynek

következtében a hálóláncok deformálódnak. A deformáció a szabadenergiát növeli. A

gélek teljes szabadenergiája az  elegyedéssel kapcsolatos ( elegyedésiA ) és a  deformációval

kapcsolatos ( elasztikusA ) szabadenergia komponensek összege [18]:

                                            elasztikuselegyedési AAA �� . (1.3.1.1.)

Az elegyedéssel kapcsolatos szabadenergia a hőmérséklettől, a duzzadásfoktól és a

polimer–duzzasztószer kölcsönhatástól függ, független a gél deformációs állapotától. A
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deformációval kapcsolatos rész a térháló szerkezeti adataitól, főként a hálóláncok

koncentrációjától, a hőmérséklettől, a duzzadásfoktól, valamint a gél deformációs

állapotától függ. Az elegyedésiA  és elasztikusA  szabadenergia függvényeket leggyakrabban

statisztikus fizikai elméletekből származtatják.  

A termodinamikai egyensúlyt a szabadenergia minimuma jelenti. Mivel az

elegyedéssel– és a deformációval kapcsolatos szabadenergiák egymástól függetlenek,

ezért a duzzadási egyensúlyban mindkét mennyiségnek külön-külön minimális értéket kell

felvennie. 

 A gél térfogatának (koncentrációjának) megváltozásakor mind az elegyedéssel

( elegyedésiA ), mind pedig a hálóláncok deformációjával kapcsolatos ( elasztikusA ) szabadenergia

megváltozik:

0
V

A
V

A
V
A

tottottot V,T

elasztikus

V,T

elegyedés

V,T

��
�

�
�
�

�

�

�
	��

�

�
��
�

�

�

�
��

�

�
�
�

�

�

�
(1.3.1.2.)

ahol V  a gél, totV  a polimer–oldószer rendszer teljes térfogata.

Az 1.3.1.2. egyenlet jobb oldalának első tagja a hálóláncok ozmózisnyomásának

negatívja ( n�� ). A második tag pedig a rugalmassági (nyíró) modulusszal (G) hozható

kapcsolatba: 

n
V,T

elegyedés

tot
V

A
�����

�

�
��
�

�

	

	
      és         )(G

V
A

totV,T

elasztikus ���
�

�
�
�

�

�

� .     (1.3.1.3.)

A duzzadási nyomás (�) :

totV,TV
A
�
�

�
�
�

�

�

�
�	� (1.3.1.4.)

kifejezhető a hálóláncok ozmózisnyomásával és a gél nyírómodulusával (G):

)(G)()( n ����� �� .  (1.3.1.5.)

Tiszta oldószerrel duzzadási egyensúlyban lévő gélekre (a1=1,���=0):

)(G)( een ��� � .

ahol e�  az egyensúlyi polimerkoncentrációt jelöli.

Ha a gél koncentrációja eltér e�  értéktől, akkor a gélben ébredő duzzadási

nyomás olyan kiegyenlítődési folyamatot indít el, amelynek során az egyensúlyi összetétel
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eléréséig a gél duzzadásfoka vagy nő � 0�� )  vagy csökken � 0�� ).  A gél

duzzadásfokának csökkenésével járó folyamatot makroszinerézisnek nevezzük.

Duzzadt polimergélek kémiai potenciál–összetétel függése a szabadenergiához

hasonlóan felbontható egy elegyedési és egy elasztikus tagra [19]: 

                               
elasztikus,1elegyedési,11 ������ ��  (1.3.1.7.)

� �2
elegyedési,1 )1ln(RT ������ ���� (1.3.1.8.)

ahol 1��  a duzzasztószer gélen kívüli és gélbeli kémiai potenciáljának különbsége, �  a

Huggins–féle kölcsönhatási együttható, R  az egyetemes gázállandó, T  a termodinamikai

hőmérséklet.

�
�

�
�
�

�
��

�

������ 1
3
1

3
2

01elasztikus,1 V*BqV*ART (1.3.1.9.)

ahol 0q  az ún. referencia  duzzadásfok, *�  a térhálót felépítő hálóláncok koncentrációja,

1V  a duzzasztószer parciális móltérfogata, A   és B  a gél szerkezetétől függő állandók.

Az 1.3.1.1. ábrán látható az oldószer kémiai potenciáljának változása a polimer

térfogattörtjének függvényében.

1.3.1.1.ábra: Az oldószer kémiai potenciáljának változása a polimer térfogattörtjének
függvényében

1��

�

elasztikus,1��

e�

elegyedési,1��

1��

duzzadásszinerézis
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Az 1.3.1.1.ábra a � ���� 1 , � ���� elegyedési,1 , � ���� elasztikus,1  függvények lefutását szemlélteti.

Polimeroldatoknál a kémiai potenciál változása a polimer térfogattörtjének függvényében

szigorúan monoton csökken. Polimergélek esetében a duzzasztószer kémiai potenciálja

kezdetben növekszik, majd csökken. A tiszta duzzasztószerrel megvalósított egyensúlyi

állapothoz a 01 ���  feltétel tartozik. Ez megfelel annak a megállapításnak, hogy a

polimergélek duzzadásfoka a hálóláncok rögzítettsége miatt nem léphet túl egy bizonyos

duzzadásfok értéket.

1.3.2. A gélkollapszus

Egy kezdeti 01 ,T �  állapotú gél állandó hőmérsékletű duzzasztószerben

� � "1"T1e0 �� ��  feltétel fennállása esetén a gél duzzadni fog mindaddig, míg a polimer

térfogati törtje le nem csökken � �1e T�  egyensúlyi értékre (1.3.2.1. ábra). Ha a 1T

hőmérsékletű gél kezdeti állapota � �1e0 T�� � , olyan folyamat indul meg, amely növeli �

értékét. A térháló mindaddig duzzasztószert présel ki magából, amíg el nem éri � �1T�

egyensúlyi állapotot (makroszinerézis). 

1.3.2.1. ábra: Az oldószer kémiai potenciáljának változása a polimer térfogattörtjének
függvényében

11 V��� ��

�

T1 TC T3

T4 T5

E

6
5

A

C

C’

D’

D

B

2 431

T csökken
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A duzzadás és a makroszinerézis nem tekinthető fázisátalakulásnak, ezek a

folyamatok csupán transzportfolyamatok, melyek során a polimertérhálóban lévő

duzzasztószer, illetve a folyadékfázisban lévő duzzasztószer molekulái átlépik a gél–

folyadék fázishatárt. A folyamat mindig olyan irányú, hogy a térhálóban a duzzasztószer

kémiai potenciálja, illetve aktivitása elérje a tiszta oldószerét; a polimertérháló �  értéke

mindig a e�  egyensúlyi érték felé tart.

Az 1.3.2.1. ábrán jól látható, hogy CTT �  esetén a � ���� 1  izotermák a elveszítik

monoton jellegüket. CTT �  értéknél vízszintes érintőjű inflexiós pont jelenik meg, CT  alatt

pedig maximum–minimum jelleg, illetve az ezt helyettesítő vízszintes szakasz lép fel. Ha a

gél állapotát jellemző ( �,T ) pont egy ilyen vízszintes szakaszra ér, a gél homogén

egyfázisú rendszerként már instabil lesz, fázisátalakulás fog bekövetkezni. Ennek során a

gélben inhomogenitások keletkeznek, ami makroszkopikusan a gél turbiditásának

megnövekedését eredményezi. Ezt a folyamatot mikroszinerézisnek nevezzük.

Az A  kritikus pont helyzete a hálóláncok koncentrációjától és a gél

duzzadásfokától függően kétféle lehet:

Az A  pont a �  tengely felett helyezkedik el, azaz � � 0,T CC1 ���� . Ekkor a CTT �

izotermák a �   tengelyhez viszonyítva háromféleképpen helyezkedhetnek el

(1.3.2.1.ábra):

a) az izoterma vízszintes szakasza a �  tengely felett van, 3TT � . A 'C  pontbeli gél,

amelynek �  értéke nagyobb a � � "3"T3e ��  egyensúlyi értékénél, a gél

duzzadással fog stabilizálódni. A C  pontba érve bekövetkezik a fázisátalakulás.

Ezután a vízszintes szakaszon haladva a gél tovább duzzad, egészen addig, míg

a B  ponton keresztül el nem éri �  a � �3e T�  értéket. Ha a 3T  hőmérsékletű gélre

� � � �3e3 TT �� � , a gél makroszinerézissel fog stabilizálódni.

b) az izoterma vízszintes szakaszán a �  a tengely alatt van, 5TT � . Ebben az

esetben, ha a gél kezdeti állapota 'D  pontnak felel meg, makroszinerézis

kezdődik. A D  pontba érve a fázisátalakulás után a gél tovább szinerizál. Ezt a

jelenséget mikroszinerézisnek nevezzük. Ennek során a gél �  értéke az E

ponton keresztül a � � "6"T5e ��  egyensúlyi érték felé tart.
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c) A vízszintes szakasz a �  tengelyen fekszik a 4TT � . Ebben az esetben az

izoterma bármely pontjáról a vízszintes szakaszra érve a keletkezett inhomogén

térháló stabil lesz. Az ilyen stabil állapotot csak a 4T  hőmérsékleten, a

� � "5"T"4" 4 �� �  térfogati törtű gélekre jellemző.

Az A  kritikus pont a �  tengely alatt van (1.3.2.2. ábra). Ebben az esetben az 1.

pontban felsorolt esetek közül csak a második eset lehetséges, azaz minden

( CTT � ) inhomogén állapotú gél mikroszinerézissel fog stabilizálódni,

amennyiben � � � �3B30 TT �� � .

1.3.2.2.ábra: Az oldószer kémiai potenciáljának változása a polimer térfogattörtjének
függvényében

Ha összekötjük a CTT �  izotermák szélsőértékhelyeit, illetve a helyettesítő

egyenes szakaszok végpontjait, majd a kapott két térgörbét a T –�  síkra vetítjük, a

polimeroldatokhoz hasonlóan megkapjuk a gélek binodális illetve spinodális görbéit,

melyek az 1.3.2.3.ábrán láthatók. A � ���� 1  minimum–maximum helyeit összekötő

spinodális–, és a stabil egyensúlyi tartományt jelentő egyenes szakaszok végpontjait

összekötő binodális görbék jelentősége, hogy a kísérleti körülményektől függően elvileg a

1���

�

T1 TC T3

B

3

A

C

T csökken



Polimergélek kolloid rendszerei                                                                                                               20

rendszer egyfázisúként a spinodálisig túlhűthető és a binodálisig túlfűthető. Ezeket

átlépve a fázisátalakulás a megfelelő irányban mindenféleképpen végbemegy.

A C�� �  összetételű gél a CTT �  hőmérsékleten mint homogén fázis is stabil, de

egyben tekinthető két, egymással teljesen egyensúlyban lévő, teljesen azonos

összetételű fázis elegyének. Ezen az ún. kritikus ponton ( CC T,� ) a binodális és spinodális

görbe is áthalad, azaz a rendszer elvileg se nem hűthető vagy fűthető túl. A kritikus

pontban a fázisátalakulás másodrendű, azon kívül pedig elsőrendű.

1.3.2.3. ábra: Polimergélek spinodális és binodális görbéi

A fenti ábrákon megfigyelhető a spinodális és binodális görbék kapcsolata az egyensúlyi

diagrammal, a � � 0,T11 ����  feltételből következő � ��T  diagrammal. Látható, hogy az 1.

esetben ( � � 0,T CC1 ���� ) az egyensúlyi görbének diszkrét ugrása van 4T  hőmérsékleten,

míg a 2. esetben ( � � 0,T CC1 ���� ) az egyensúlyi diagram folytonos és csak inflexiós pont

jelenik meg.
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1.3.3. Polimertérhálók *c – elmélete

Hajlékonyláncú makromolekulák oldatában minden egyes molekula a

szolvatációnak köszönhetően gombolyagot képez. A polimeroldatokat koncentrációjuktól

függően különböző tartományokra oszthatjuk fel. Az egyes tartományokat sajátos, a

többitől különböző tulajdonságok jellemzik.

A felosztásban lényeges szerepet játszik az egyetlen elszigetelt gombolyag

belsejében kialakuló *�  átlagos koncentráció:

33
R

3

R
N~

S4
Nl3*
�

� � (1.3.3.1.)

ahol N  makromolekulát felépítő monomerek száma, 3l a monomer egység térfogata, RS

a közepes összecsavarodottság, R  a statisztikus láncvégtávolság.

Attól függően, hogy az oldat koncentrációja (� ) hogyan viszonyul az egyedi

gombolyag átlagos koncentrációjához, a következő tartományokat különböztetjük meg:

a) Hígoldat–tartomány: A gombolyagok egymástól elkülönülten helyezkednek

el. Az oldat fizikai és fizikai kémiai sajátságait elsősorban a gombolyagok

koncentrációja, 
N
�

 határozza meg;

b) Mérsékelten tömény tartomány: Ebben a tartományban a gombolyagok már

részlegesen átjárják egymást. Az oldat fizikai és fizikai kémiai

tulajdonságaiban a polimerizációfoknak már nincs meghatározó szerepe.

Ezek a tulajdonságok a monomer egységek koncentrációjától (� ) és

kölcsönhatásától ( � ) függnek;

c) Töményoldat–tartomány: Itt a láncok hurkolódása már igen nagy. A fizikai

és fizikai kémiai tulajdonságokat az oldószer minősége csak kis mértékben

határozza meg.

A polimergélekre jellemző, hogy környezetükkel adott hőmérsékleten és nyomáson

egyensúlyban lehetnek. Az egyensúlyi konventráció –hasonlóan az elszigetelt gombolyag

átlagos koncentrációjához– a monomer egységek közötti kölcsönhatás duzzasztó

hatásának, valamint a láncokban ezen deformáció ellen ható visszahúzó erő hatásának a

következménye. Egyensúlyban e két hatás éppen kompenzálja egymást. 
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A gél térfogatának a megváltozása felnagyítva mutatja a hálóláncok térfogatának

változását. Ebből következik, hogy az egyensúlyi koncentráció a hálóláncok

koncentrációjával arányos.  Mivel a hálóláncok tulajdonságait ugyanazok az erők

határozzák meg, mint amelyek egyetlen elszigetelt gombolyag kiterjedését, a gél

egyensúlyi koncentrációja a hálóláncokkal ekvivalens polimerlánc gombolyagának átlagos

koncentrációjával hozható kapcsolatba az 1.3.3.1. összefüggés segítségével: 

� � *zke �� � (1.3.3.1.)

ahol � �zk  a hálópontok funkcionalitását � �z  tartalmazó számkonstans. 

Az 1.3.3.1. ábrán polimergélek, mint *� térfogati törtű oldatok sematikus képe

látható.

de Gennes által polimeroldatokra kidolgozott  c*–elméletet polimergélek esetében

� * –elméletnek nevezzük, mivel a polimertérhálót a térfogati törttel jellemezzük [20].

1.3.3.1.ábra: Polimergélek, mint *� koncentrációjú oldatok
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1.4. Polimergélek duzzadásának mechanizmusa és kinetikája 

Kémiai kötésekkel térhálósított polimergélek duzzadását és szinerézisét általában

diffúziós folyamatnak tekinti a szakirodalom. A polimergélek duzzadása abból áll, hogy a

vázpolimerek térfogatát kompatibilis duzzasztószer a térhálós szerkezetbe hatolva növeli.

A duzzadási folyamat addig tart, amíg a gél egyensúlyba nem kerül duzzasztószerével.

Legegyszerűbb esetben a kétkomponensű gél és az egykomponensű duzzasztószer

között alakul ki a termodinamikai egyensúly. A továbbiakban a vizsgálatok erre az esetre

és csak hajlékonyláncú polimerek stabil kötésekkel előállított géljeinek izoterm

térfogatváltozására korlátozódnak.

A térhálósítási folyamat eredményeképpen létrejövő, végtelen nagy

molekulatömegű, hajlékony polimerváz különleges –más rendszereknél nem

tapasztalható– fizikai, kémiai sajátságok megjelenéséhez vezet. A legszembeötlőbb

tulajdonságok egyike az, hogy a polimergél nagy mennyiségű duzzasztószert tartalmaz,

ugyanakkor rugalmas tulajdonságokat is mutat. A gélben kötött duzzasztószer

mennyisége a térhálósítás mértékétől, a polimer–duzzasztószer kölcsönhatás

erősségétől, valamint ionos jellegtől függően igen széles határok között változhat, elérheti

akár a 103–os duzzasztószer/polimer arányt. Polimerek mechanikai tulajdonságai nem

hasonlíthatóak más anyagrendszer mechanikai sajátságaihoz [21,22]. Még kis

deformációknál sem teljesül a Hook–törvény, valamint a mechanikai és termodinamikai

tulajdonságok sem függetlenek egymástól. A diffúziós jelenségek szempontjából

legfontosabb sajátságok:

� a térhálós váz fraktálszerkezete,

� a kétkomponensű gél egyensúlyban lehet a közegével,

� rendkívüli érzékenység a környezeti hatásokra,

� kapcsolt mechanikai és termodinamikai sajátságok,

� egyensúlyi állapotoknál alakhasonlóság.

A fraktál szerkezet a gélt felépítő polimerváz különleges geometriájára utal [19]. A

monomer egység és a hálóláncok átlagos sugara távolság tartományban a vázszerkezet

jól szolvatáló duzzasztószer esetén 5/3D � (tömeg) fraktáldimenzióval jellemezhető,

míg az ún. rossz oldószerben 2D � . A gélek hálóláncok átlagos lineáris méreténél

nagyobb távolság skálán tekinthetők homogén rendszereknek. Ennek következtében

rövid idejű, a fraktál tartományon belüli diffúzió más törvényszerűségekkel jellemezhető,

mint a hosszú idejű, homogén gélbeli [19].



Polimergélek kolloid rendszerei                                                                                                               24

A második pontban említett különleges termodinamikai egyensúly annak a

következménye, hogy a térhálós vázba hatoló duzzasztószer egyfelől –az elegyedés

miatt– csökkenti a rendszer szabadenergiáját, másfelől –a térfogatnövekedéssel

előidézett hálóláncok deformációja miatt– növeli is azt. A termodinamikai egyensúly akkor

áll be, ha a két ellentétes előjelű hatás éppen kiegyenlíti egymást. Ennek következménye,

hogy makroszkopikus termodinamikai mérésekkel (pl.: gőznyomás, duzzadási nyomás,

fagyáspont) nem lehet megkülönböztetni az egyensúlyban lévő tiszta gélt a közegétől.

Diffúziós szempontból ez azt jelenti, hogy a gél és a duzzasztószer közötti

koncentrációkülönbség ellenére sincs bruttó anyagtranszport. 

A környezeti hatásokra való rendkívüli érzékenység a gél duzzadási egyensúlyával

kapcsolatos. Mivel az egyensúlyi koncentráció kialakulásában a polimerláncok

duzzasztószer molekulákkal történő elegyedése, valamint a hálóláncok géltérfogattól

függő deformációja játssza a főszerepet, ezért ha a kölcsönhatási viszonyokat

megváltoztatjuk (pl.: a hőmérséklettel vagy a duzzasztószer összetételének

megváltoztatásával), akkor a hálóláncok deformációs állapota is megváltozik, azaz a

kölcsönhatási viszonyok megváltozása a gél térfogatának (összetételének) a

megváltozását vonja maga után. A fenti gondolatmenet megfordítva is igaz, ha a gél

mechanikai állapotát változtatjuk meg például deformációval, akkor a gél egyensúlyi

összetétele ismét eltolódik, bizonyítva a kapcsolt mechanikai és termodinamikai

sajátságokat. 

Az eddigiek során láttuk, hogy a legtöbb hatásra a gél térfogatának

(összetételének) megváltoztatásával reagál. A kísérleti tapasztalatok szerint ez a

térfogatváltozás úgy történik, hogy a kezdeti és a végső állapothoz tartozó

alakhasonlósága megmarad. Ezért az alakhasonlósághoz a duzzadás során a gélben

ébredő mechanikai feszültségek felelősek.

1.4.1. A diffúziós anyagtranszport termodinamikája

A diffúzió leírásának alapját Fick első törvénye képezi, amely szerint a j diffúziós

áramsűrűség arányos a mobilis komponens (a duzzasztószer) koncentrációjának

gradiensével. A 0D  arányossági tényezőt diffúziós együtthatónak nevezzük: 

cgradDj 0�� . (1.4.1.1.)

A kísérleti tapasztalatok szerint a fenti összefüggés – az esetek döntő részében – csak

koncentrációtól függő diffúziós együttható esetén teljesül:
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� � cgradcDj 0�� . (1.4.1.2.)

A diffúziós együttható koncentrációtól való függése Fick első törvényének

általánosításával kapható meg. Az általánosítás a lineáris termodinamika azon tételén

alapul, hogy a diffúziós folyamatok valóságos hajtóereje nem a koncentráció, hanem a

kémiai potenciál gradiense.

�grad
RT
cDj 0�� (1.4.1.3.)

ahol c  a diffundáló anyag koncentrációja, R  az egyetemes gázállandó, T  a

termodinamikai hőmérséklet, valamint �  a mobilis komponens (géleknél a

duzzasztószer) kémiai potenciálja. Az 1.4.1.4. összefüggés ideális oldatoknál:

                                                clnRT0
�� ��  (1.4.1.4.)

visszaadja az 1.4.1.1. egyenletet, 0D  koncentrációtól független diffúziós együtthatóval,

ami azt jelenti, hogy a diffúziós együttható koncentrációtól való függéséért a nemideális

termodinamikai viselkedés a felelős. Fick első törvényének általánosítása után írható

cgrad
cRT

cDj �
�

�
�
�

�

�

�
�	

�

0 . (1.4.1.5.)

A fenti egyenlet definiálja a koncentrációtól függő diffúziós együtthatót:

                                               � � �
�

�
�
�

�

�

�
�

cRT
cDcD �

0 .                         (1.4.1.6.)

A kémiai potenciál–koncentráció adatokból meghatározható a diffúziós együttható

koncentrációtól való függése. A 1.4.1.4. és 1.4.1.5. összefüggések mégsem használható

polimergélek duzzadásának és szinerézisének leírására. Duzzadási egyensúlyban nincs

anyagtranszport a gélfázis és a folyadékfázis között, annak ellenére, hogy a két fázis

határán jelentős mértékű a koncentráció gradiense. A 0j � , valamint a 0cgrad �

feltételek egyidejűleg csak úgy állhatnak fenn, ha teljesül a következő feltétel:

                                                    0
c

��
�

�
�
�

�

�

�� .                                               (1.4.1.7.)

Máskülönben az 1.4.1.5. és az 1.4.1.6. összefüggések alapján egyensúlyban is a

duzzasztófolyadék gélbeli transzportjára lehetne számítani. A kísérleti tapasztalatok és az

elméleti számítások alapján polimergéleknél a duzzadási egyensúlyban nem teljesül a
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fenti feltétel. Az 1.4.1.1. ábrán mutatom be duzzadt polimergélek tipikus kémiai potenciál-

összetétel függését. A számítást a  1.3.1.7, 1.3.1.8., 1.3.1.9. összefüggésekkel végeztem

[23]. 

A fenti összefüggés egyike a szakirodalomban használt többféle termodinamikai

összefüggésnek, amelyek jellegükben csak kis mértékben különböznek [23]. Az 1.4.1.1.

ábrán látható, hogy duzzadási egyensúlyban a kémiai potenciál összetétel szerinti

deriváltjai nem tűnnek el, hanem véges értékek. Számos kísérleti eredmény is

alátámasztja ezt az állítást [18].

1.4.1.1. ábra: A duzzasztószer RT egységben mért kémiai potenciáljának függése a gél polimer
tartalmától. A duzzasztószerrel kialakított egyensúlyi állapotot o-val jelöltem. A számítást a 4.1.8.

egyenlet alapján végeztem a következő paraméterekkel: 
3,0�� , 3

1 104V*A �

���

Egy tisztán diffúzióra épülő kinetikát más okok miatt sem lehet elfogadni. Jól ismert

kísérleti tapasztalat, hogy gélek duzzadásának (vagy szinerézisének) eredményeképpen

megváltozott térfogatú próbatest alakja hasonló a kiindulási alakhoz, azaz a

térfogatváltozás háromdimenziós affin3 deformációnak tekinthető. Ez ellentmondásban áll

a diffúzió alapján várt térfogat és alakváltozással. Egy tisztán diffúziós kinetika alapján az

várható, hogy a hengeres gélszál mérete minden irányban azonos méretű növekedést

mutat, hiszen a diffúziós út iránytól független, csak az időtől függ. Egy cm10  hosszú

mm1  átmérőjű hengeres gélszál térfogata duzzadással 0V  kezdeti értékről 1V –re

                                                          
3  Affin deformációnak nevezzük a deformációt abban az esetben, ha a mikroszkopikus és
makroszkopikus változások a rendszerben azonosak.
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növelhető. Ilyen térfogatváltozást például a hőmérséklet vagy az elegyösszetétel

megváltoztatásával lehet elérni. Tételezzük fel, hogy a gél duzzadása során a henger

átmérője éppen duplájára növekszik. Affin deformációt feltételezve duzzadáskor a

tengelyarány nem változik meg: ha az átmérő duplájára növekszik, akkor ugyanez a

növekedés jellemzi a gélhenger hosszát is. A végeredmény tehát egy cm20 hosszú,

mm2  vastagságú gélhenger, ahogy azt az 1.4.1.2. ábra mutatja. Azonos térfogatváltozás

esetén a diffúziós mechanizmusból az következik, hogy a hossztengely irányában is

ugyanakkora a növekedés, mint az átmérőben, azaz mm8,1 . A henger alakú gél

alakhasonlósága ebben az esetben nem marad meg, mert az eredeti 1001/100 � -as

tengelyarány, 4,368,2/8,101 � –re változik [24]. 

1.4.1.2. ábra: A duzzadás sematikus ábrázolása, ahogy az a valóságban történik és
ahogy az a diffúzió alapján várható

1.4.2. Polimergélek kompresszió– és longitudinális modulusza

A gélek koncentrációváltozásának kinetikáját alapvetően meghatározza a

longitudinális modulusz ( M ), amelynek kapcsolatát a kompresszió modulusszal ( K ),

illetve a nyírómodulusszal (G ) az

G
4
3KM �� (1.4.2.1.)

összefüggés adja meg, ahol a kompresszió modulusz ( K ) a következő:

                                                                                                                                                                               

valóságban tiszta diffúzió
alapján
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totV,T

K ��
�

�
��
�

�

�

�
�

�

�
� .   (1.4.2.2.)

A kompresszió és nyíró modulusz kapcsolata a következő formában adható meg [25,26]:

� � � � � � � �
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�

�

�
�

�
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��		
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�
��         (1.4.2.3.)

ahol m,t  az adott rendszerre jellemző állandó.

A kompresszió modulusz ismeretében a longitudinális modulusz is

meghatározható. Az 1.4.2.3. összefüggés szerint e�� � esetben a kompresszió modulus

növekszik, aminek következménye az, hogy az egyensúlyi összetételnél jóval nagyobb

koncentrációjú gél duzzadásfok változásának kinetikáját elsődlegesen a kompresszió

modulusz határozza meg (ha e�� � , akkor KM � ).  

Ha a gél aktuális duzzadásfoka egy adott hőmérsékleten nem felel meg az

egyensúlyi értéknek a gél duzzadással vagy szinerézissel stabilizálódik (1.4.2.1. ábra), a

duzzadásfok eqq � egyensúlyi értékhez tart. Ez a kinetikai változás nyomonkövethető,

ha a gél méretének vagy tömegének változást mérjük az idő függvényében.

Tanaka és Li [27] kidolgozták azt az elméletet, melynek alapján leírható a fenti

méret–idő összefüggés. A duzzadt gélek általános mozgásegyenletéből kiindulva egy, a

méret–idő függést implicite tartalmazó differenciálegyenlet kapható. A megfelelő kezdeti

és peremfeltételeket alkalmazva a differenciálegyenletet megoldva a következő

eredményt kapták:

� �
� � �

�

�
�
�

�
���

n
n

n

tBln
0,ru
t,ruln

�

(1.4.2.4.)

ahol t  az idő, u az elmozdulás vektor ( 0u �  a ��t időpontban), �  a relaxációs idő, nB

értékéből a szerkezetre jellemző állandó.
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1.4.2.1.ábra: A gél duzzadásfokának változása: szinerézis�duzzadás

Duzzadás és szinerézis esetében a nagy idők tartományában B1  és 1�  meghatározható,

az 1.4.2.4. összefüggésbe ar �  (a gélkorong illetve gömb sugara) helyettesíthető :

� �
� � 1

1
tBln

0,au
t,auln

�

�� . (1.4.2.5.)

 A kapott egyenes meredekségéből a relaxációs idő (��), a tengelymetszetből pedig B1

értéke meghatározható. A relaxációs időből az 1.4.2.6. egyenlet alapján a kooperatív

diffúziós állandó ( cD ) számítható:

f
Ma3D 2

11

2

c ��
�

��

        (1.4.2.6.)

ahol f a polimertérháló és a gélfolyadék közötti súrlódási együttható, 
�

a  a gél

vastagságának fele a végső egyensúlyi állapotban.

D c értéke csak a gél mechanikai tulajdonságaitól és gél–duzzasztószer közti

súrlódás nagyságától függ, nagyságát a gél mérete, alakja nem befolyásolja. Ha két gél

között csak méretbeli különbség van, azok cD  értéke azonos lesz, de relaxációs idejük

különbözni fog.

1.5. Polimergélek mechanikai tulajdonságai

A géleket felépítő makromolekulákra jellemző, hogy alapegységek, monomerek

sokaságából épülnek fel. Konformációjuk nem adható meg a kötéshossz és

vegyértékszög alapján egyértelműen, mivel a CC �  kötések körüli rotáció, amely a

hőmozgás következménye, a láncelemek igen sokféle térbeli elhelyezkedését

gél

oldószer

szinerézis duzzadás
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eredményezi. Emellett, ha figyelembe vesszük a CC �  kötés körüli rotáció energiáját,

vagyis a rövidtávú monomer–monomer kölcsönhatást, a helyzet tovább bonyolódik.

Ez utóbbi probléma részben megoldható, ha az ideális hajlékony molekulára a

szegmens modellt alkalmazzuk. Ez a lánc konformációváltozásait úgy írja le, hogy nem

egy monomert, hanem ennél nagyobb, az ún. szegmenseket tekinti a lánc

alapegységének. Ezek a szegmensek a lánc konformációváltozása során

szükségszerűen együttesen elmozduló monomerek összességét jelentik. A szegmensek

vektoroknak tekinthetők, a lánc pedig ezen egymás után illesztett vektoroknak a

sokasága. Ebből következi, hogy a modell a monomerek konfigurációjára semmilyen

kikötést nem tesz, tehát eltekint:

� az oldószer–polimer,

� a monomer–monomer kölcsönhatásoktól,

� a lánc térfogatától.

A polimermolekulák sokaságát makroszkopikusan jellemző adat a statisztikus

láncvégtávolság ( 0R ):

2
1

2
1

2
0 aNrR �� (1.5.1.)

ahol r  a makromolekula láncvégtávolsága, a  szegmens hossza, N  az ismétlődő

egységek száma, 2
1

2r  pedig sokaság szerinti átlagolás.
Valamely r  láncvégtávolsághoz tartozó makroállapot W  termodinamikai

valószínűségét és a lánc konformációs entrópiáját ( konfS ) a hozzátartozó mikroállapotok

határozzák meg:

WlnkS Bkonf � (1.5.2.)

ahol Bk  a Boltzmann állandó.

A láncvégvektor � �rp  valószínűségi eloszlása Gauss–függvénnyel jellemezhető. 

� � �
�

�
�
�

�
�

�

2
0

2
2
3

R2
r3expNrp � . (1.5.3.)

Az r  láncvégtávolságú makroállapot W  termodinamikai valószínűsége arányos � �rp –

vel. Az arányossági tényező az összes lehetséges térszerkezetek száma.

� �rpkonstansW �� (1.5.4.)
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W  ismeretében meghatározható az entrópia és az ideális lánc szabadenergiája az r

láncvégtávolság függvényében:

� � � � 2
0

2

B0 R
rTk

2
3ArTSrA ���� (1.5.5.)

ahol T  a termodinamikai hőmérséklet.

A fenti összefüggésből látszik, hogy egyetlen egy lánc Hook–testként  viselkedik,

deformációjához szükséges f  erő a következő formában írható:

000

B

R
rG

R
r

R
Tk3

r
Af ���
�

�
�
�

�

�

�
� (1.5.6.)

ahol G  egyetlen lánc rugalmassági modulusza.

A fenti összefüggés a kémiai térhálók mechanikai viselkedésére kidolgozott

gumirugalmassági elmélet alapja [28].

Gélek affin deformációja során bekövetkező változásokat mérve a rugalmassági

modulusz kiszámítható.  

A gélt egy xf  irányú erővel megterhelve kezdeti 0h  magassága az

összenyomóerő hatására h –ra változik. A deformáció során ható erő a nominális

feszültséggel ( N� ) jellemezhető:

0

x
N A

f
��           (1.5.7.)

ahol 0A  a deformálatlan felület.

Gélek deformációja során bekövetkező méretváltozás a deformáció aránnyal (� )

jellemezhető:

0h
h

�� .        (1.5.8.)

Ha a gél térfogata és a hőmérséklete állandó, a felületre ható erő illetve a nominális

feszültség kifejezhető a szabadenergia–sűrűség segítségével:
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V,T
0

aAf �
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�

�

�
�

�
�    (1.5.9.)

ahol a  a szabadenergia–sűrűség, amelyet az 1.5.5. egyenlet felhasználásával

határozhatunk meg úgy, hogy figyelembe vesszük azt, hogy a térháló �  számú

hálóláncból áll és térfogata V :

� � 2
B

0 Tk
2
3*aa ��� ��         (1.5.10.)

ahol 
V

* �

� �  a hálóláncok koncentrációja.

Rugalmas, homogén és izotróp testek állandó térfogaton történő deformációjánál

mindig háromdimenziós deformációval kell számolni. Ennek következtében a deformáció

arány felbontható három komponensre:

2
z

2
y

2
x

2
���� ���              (1.5.11.)

ahol zyx ,, ���  az x , y  és z  irányokhoz tartozó deformáció arányokat jelenti.

A szabadenergia–sűrűség változása a deformáció hatására:

� �3Tk*
2
1a 2

z
2
y

2
xB ���� ����� . (1.5.12.)

Ha a gél hengerszimmetrikus, és az erő az x  tengely irányába hat, ahogyan ez az 1.5.1.

ábrán látható, felírható:

zy �� � . (1.5.13.)

Térfogatváltozás nélküli deformáció esetében:

1zyx ��� ��� .   (1.5.14.)
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1.5.1.ábra: A gél affin deformációjakor bekövetkező méretváltozás

Az 1.5.13. és 1.5.14. egyenlet felhasználásával a y�  és z�  deformációs arány kifejezhető

a deformáció arány x  irányba mutató komponensével:

2
x

2
x

2
z

2
y

2
x

2
�

���� ���� .   (1.5.15.)

Az 1.5.15. összefüggést az 1.5.10. egyenletbe helyettesítve megkapjuk a szabadenergia–

sűrűség értékét x  irányú deformáció esetében:

��
�

�
��
�

�
��	 32Tk*

2
1a 2

x

2
xB

�
��� . (1.5.16.)

Egyirányú összenyomás esetén az 1.5.9. és 1.5.16. egyenleteket felhasználva a

gumirugalmasság alapegyenlete (Neo–Hook egyenlet) levezethető:

��
�

�
��
�

�
�	 2

x
xBN

1Tk*
�

��� .        (1.5.17.)

A Tk* B�  mennyiséget rugalmassági modulusznak � �G  nevezik, melyből a hálóláncok

koncentrációja ( *� ) meghatározható. Érdemes megjegyezni, hogy rugalmas polimerek

deformációja nem követi a Hook törvényt.

Az 1.5.17. összefüggés molekuláris modelltől függetlenül fenomenológikus úton is

levezethető [20].

0h

xf

h
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1.6. Polimergélek, gélgömbök 

Az évszázad utolsó tíz éve jelentős változást eredményezett az

anyagtudományban. Az új gondolkodásmód kulcsszavává a környezethez való

alkalmazkodóképesség vált. A figyelem központjába olyan polimergélek illetve

polimergélek kolloid rendszerei kerültek, melyek közvetlen környezetük fizikai, vagy

kémiai állapotának egy vagy több jellemzőjét érzékelik, e jelzéseket feldolgozzák, majd

pedig ezekre, állapotuk jelentős megváltoztatásával, gyors és egyértelmű választ adnak

[5,29]. Az érzékelő funkció leggyakrabban a szóban forgó anyag és környezete közötti

egyensúly következtében valósulhat meg. Ez az egyensúly lehet kémiai, mechanikai vagy

termodinamikai. Ezeket a multifunkcionális anyagokat a szakirodalom intelligens

anyagoknak nevezi.

A polimergélek az energiát mozgássá képesek alakítani. A jelenség alapja

termodinamikai törvényszerűségekkel magyararázható. A gumirugalmassági elmélet

termodinamikai alapjait felhasználva a térhálóban ható erő az energetikai ( Uf ) és entrópia

( Sf ) hozzájárulás összegeként adható meg:

SU ff
l
ST

l
U

l
Af ��

�

�
�

�

�
�

�

�
� (1.6.1.)

ahol A  a szabadenergia, U a belsőenergia, S az entrópia, l  az elmozdulás.

A környezeti paraméterek megváltozását érzékelni képes gélrendszerek az 1.6.1.

összefüggés alapján csoportosíthatók. Két csoportot különböztetünk meg. Az első

csoportba az ún. entrópiavezérelt gélek tartoznak, melyek az ozmózisnyomás és az

ezzel ellentétes irányú erő (entrópia tag) között fennálló egyensúly megváltozásának

következtében duzzadnak vagy gélkollapszust szenvednek, térfogatuk jelentős mértékben

megváltozik.  A térhálóban ébredő feszültségért folytonos konformáció változás vagy

LCST /UCST  típusú elsőrendű fázisátalakulás a felelős [8]. A második csoportba az ún.

energiavezérelt gélek tartoznak. Ezek a gélek kompozitgélek vagy olyan gélek, melyek

duzzasztófolyadékának dielektromos tulajdonsága külső tér hatására drasztikusan

megváltozik. A gélek alakjukat változtatják meg külső tér hatására.

1.6.1. Entrópiavezérelt polimergélek

Az első csoporthoz tartozó polimergélek egyik fő jellegzetessége, hogy a

környezeti paraméterek (hőmérséklet, elegyösszetétel, pH stb.) változtatására térfogatuk

megváltozik. A 70-es évek végéig csak olyan rendszereket ismertek, amelyeknek
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térfogata a változást előidéző hatásra folytonosan, és azzal arányos mértékben változik.

1978-ban T.Tanaka, a bostoni MIT professzora felfedezte, hogy a hidrolizált

poli(akrilamid) gél mérete a hőmérséklet vagy az elegyösszetétel változtatásakor hirtelen,

igen nagy, nem folytonos természetű változást szenved [8].

A részlegesen hidrolizált poli(akrilamid) gélnél a kollapszus a hőmérséklet

csökkentésével (pozitív hőmérsékletérzékenység), egy szubsztituált poli(akrilamid) gél

származék, az ún. NIPA gélnél pedig annak növelésével idézhető elő (negatív

hőmérsékletérzékenység). Az elsőrendű fázisátalakulásokhoz hasonló jelenség

megértése lehetővé tette más gélrendszerek szintézisét is. Ma már több mint egy tucat

kollapszusra képes gél ismeretes. Ezek mindegyike polielektrolit, azaz töltéssel

rendelkező csoportokat is tartalmaz. A töltések jelenléte miatt ezek a gélek nem csupán a

hőmérsékletre érzékenyek, hanem kollapszusuk elektromos térrel és fénnyel is kiváltható.

A töltések felületaktív anyagokkal történő részleges árnyékolása szintén maga után vonja

a duzzadásfok jelentős megváltozását. 

A fázisátalakulás során a polimertérhálóban ébredő taszító erők okozzák a

duzzadást, a kollapszusért pedig a vonzóerők felelősek. A leghatékonyabb taszító erő az

elektrosztatikus kölcsönhatás az azonos töltésű ionok között a térhálóban. A vonzóerő

lehet van der Waals, hidrofób kölcsönhatás, ellentétes ionok közötti vonzás és H–híd

kötés.

Az akrilamid gél fázisátalakulása aceton/víz elegyben példa a van der Waals

kölcsönhatásra. Nemcsak az oldószer alkalmas megválasztásával érhető el a

fázisátalakulás, hanem a hőmérséklet változtatásával is. A gél szobahőmérsékleten

duzzad, még alacsonyabb hőmérsékleten kollapszus játszódik le.

Hidrogén-híd kötések poliakrilsav gélekben találhatók. A poliakrilsav gélek vizes

közegben alacsony hőmérsékleten térfogatukat csökkentik. 30 0C-on térfogatváltozás

következik be. Elektrosztatikus kölcsönhatások poliamfolit gélekben4 alakulnak ki. A

polimerek pozitívan és negatívan töltöttek, ezért nagymértékben vonzzák egymást. A

polimerekből keletkező gélek savas illetve lúgos pH tartományban duzzadnak, semleges

pH-n azonban bekövetkezik a gélkollapszus. A gélek e csoportjához tartoznak az akrilsav

kopolimerizált származékai és a metakril–amidopropilammónium-klorid, a fázisátalakulás

során mind savas, mind lúgos pH-tartományban hiszterézis tapasztalható.

NIPA gél fázisátalakulása során a hidrofób kölcsönhatások érvényesülnek. A

fázisátalakulási hőmérséklet alatt (T<LCST5) a hidrofil amidcsoportok és a vízmolekulák

között H–híd kötés létesül. Hőmérsékletemelés hatására (T�340C=LCST) a gél térfogata

                                                          
4  Azokat a polimereket amelyek kationos és anionos csoportokat is tartalmaznak poliamfoliteknek

nevezik.
5 LCST:  alsó kritikus szételegyedési hőmérséklet (Lower Critical Solution Temperature )
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jelentős mértékben csökken, a H–híd kötések felbomlanak [30]. A hőmérséklet

csökkentésével a folyamat visszafordítható, a gél duzzad. Vízmolekulák a szomszédos

hidrofób polimerláncokban irányítottan helyezkednek el (H–híd kötés), hőmérsékletemelés

hatására a térháló ’kipréseli’ magából a vízmolekulákat, a duzzadás során pedig

vízmolekulák visszadiffundálnak a térhálóba. A jelenség alapja a vízoldható polimerekben

a hidrofil/hidrofób arány (HPL/HPB) megváltozása a hőmérsékletváltozás hatására[31].

Előállíthatók fényre érzékeny polimer gélek is [32,33], pl. fényérzékeny molekulát

(pl.: bisz (4-dimetilamonofenil-4’-vinilfenil-metán-leukocianid)) tartalmazó N–izopropil–

akrilamid. A NIPA a hőmérsékletérzékeny gélek csoportjába tartozik, vizes közegben éles

elsőrendű fázisátalakulást mutat a hőmérsékletváltoztatás hatására. A hőmérsékletet

rögzítve és UV fénnyel besugározva a gélt, az UV sugárzásra térfogatának növelésével

–duzzadással– válaszol, azonban ez a válasz nem folytonos. A sugárzás megszüntetése

a gél térfogatának csökkenését idézi elő. A jelenség oka a cianid ionok ozmózis

nyomásának a megváltozása a sugárzás hatására.

A NIPA gélek fázisátalakulási hőmérséklete, duzzadásfoka kémia illetve fizikai

módszerekkel módosítható. Kémiai módszerekkel történő fázisátalakulási hőmérséklet

módosításának esetén kopolimerizációval megváltoztatjuk a polimertérháló szerkezetét

[34-37]. Fizikai módszerekkel történő fázisátalakulási hőmérséklet módosítása két úton

lehetséges. Az első lehetséges módszernél a duzzasztószer alkalmas megválasztásával

a fázisátalakulási hőmérséklet megváltoztatható, pl.: víz/DMSO elegyet használva

duzzasztószerként a gél fázisátalakulási hőmérséklete módosítható [38]. Másik lehetőség

a fázisátalakulási hőmérséklet módosítására az adalékanyagok használata. A

fázisátalakulási hőmérséklet csökkenthető, ha sókat adunk a rendszerhez pl.: NaCl, NaBr,

NaI, KNO3 [39]. Ezzel ellentétben a felületaktív anyagok növelik a fázisátalakulási

hőmérsékletet azáltal, hogy a neutrális polimertérhálóban töltött helyeket hoznak létre

[40,41].

Külön figyelmet érdemelnek a “nanogél”–ek az ún. latexek. Folyadékfázisban

diszpergált gélgömbök jellemző mérete nm100010 �  [42].  Fizikai, kémiai tulajdonságaik

azonosak a megfelelő makro illetve tömbgélével. Kicsiny méretük lehetővé teszi

orvosbiológiai felhasználásukat [43]. Hőmérsékletérzékeny nanogélek előállítása a

polimer oldékonyságának megváltozásán alapszik. Az N–izopropil–akrilamid emulziós

polimerizációja a monomer felhősödési hőmérséklete (CPT ) felett játszódik le. A CPT –

nél alacsonyabb hőmérsékleten a monomer vízoldható, a CPT  fölé emelve a

hőmérsékletet a monomer vízoldhatatlanná válik.  A CPT –nél alacsonyabb

hőmérsékleten a kolloid rendszer stabilitását 3 tényező együttes hatása adja:

� polimerláncok sztérikus stabilizálódása,
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� az iniciátorból származó �2
4SO  és a NaDS  által okozott elektrosztatikus

stabilizálás,

� van der Waals vonzás a duzzadt részecskék között igen alacsony.

Ezzel ellentétben aCPT –nél magasabb hőmérsékleten csak elektrosztatikusan stabilizált

a latex  [44].

A felsorolt gélek/gélrendszerek minden esetben hidrogélek. Számos organikus

közegű gél ún. organogél ismert, melyek a hidrogélekhez hasonlóan rendelkezik a

környezeti paraméterek megváltozását felismerő és arra válaszoló képességgel. Munkám

során hőmérsékletérzékeny hidrogélekkel foglalkoztam, ezért az organogélek részletes

tárgyalásától eltekintek.

1.6.2. Energiavezérelt gélek

Azon gélrendszerek melyek nem képesek érzékelni a környezeti paraméterek

változását a duzzasztófolyadék kicserélésével vagy egy gélmátrixba ágyazott anyag

segítségével képessé tehetők az érzékelésre. 

 A duzzasztófolyadék alkalmas megválasztásával előállíthatók mágneses térre

érzékeny ún. ferrogélek. A ferrogélek kémiai gélek, melyek duzzasztófolyadéka mágneses

folyadék [45-60]. A mágneses folyadékok 10  nm –es monodomén mágneses részecskék

kolloid diszperziója [61-63].  A ferrogélek szerkezetének sematikus képe az 1.6.2.1.ábrán

látható.

1.6.2.1.ábra: Ferrogélek szerkezete

polimertérháló

mágneses
részecske
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A gélek egyensúlyi duzzadásfoka és rugalmassági modulusza a kezdeti

polimerkoncentrációval és a térhálósításifokkal befolyásolható. A mágneses

tulajdonságok a mágneses részecskék méretével és gélbeni koncentrációjával

módosíthatóak. Az 1.6.2.2. ábrán kémiailag térhálósított mágneses poli(vinil–alkohol) gél

inhomogén mágneses térbeli deformációja [47-49] látható. 

1.6.2.2.ábra: Mágneses PVA gél alakváltozása nonhomogén mágneses térben

a) mágneses tér nélkül; b) inhomogén mágneses térben (nyúlás);
c) permanens mágnes (deformáció)

Inhomogén mágneses térbe helyezve a gélt, a tér vonzást gyakorol a részecskékre. A

részecskék kicsiny mérete, a polimerláncok és a duzzasztófolyadék közötti erős

kölcsönhatás miatt a molekulák konformációja a gélben megváltozik, a gél deformálódik.

Mágneses tér megszűnte után a gél visszanyeri eredeti alakját. Inhomogén mágneses

térben bekövetkező alakváltozás reverzibilis. 

a,       b,

    c,
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2. CÉLKITŰZÉS

Gélkollapszust mutató polimertérhálók és ezek szubsztituált változatainak vizes

oldatokkal történő kölcsönhatása mind elméleti, mind gyakorlati szempontból intenzíven

tanulmányozott terület. Különösen a szubsztituált akrilamid, mint pl. az N-izopropil–

akrilamid térhálós polimerek figyelemre méltóak a vizes közegben végbemenő

fázisátalakulásaik hőmérsékleti viszonyai miatt. 

Környezeti hatásokra érzékeny gélek a biológia és az orvos-biológia területén új

lehetőségeket nyithatnak meg. Polimergélek térfogatának a környezeti paraméterekkel

előidézett befolyásolása megteremtette a szabályozott gyógyszerhatóanyag-leadásnak

egy teljesen új lehetőségét. A kioldódás szabályozásának egyik lehetséges módja a

lokális hőmérséklet megváltoztatásával előidézett gélkollapszus.

Ha a mikroméretű gélgömbökbe a hatóanyag molekulák mellé kolloid

mérettartományba eső mágneses részecskéket építünk be, akkor a gélgömbök adott

helyre jutását és mozgását mágneses térrel befolyásolhatjuk. 

Nem vezető polimergélekbe elektromos és/vagy mágneses térre érzékeny szilárd

részecskéket ágyazva mechanokémiai rendszerek állíthatók elő. A gélmátrixba ágyazott

részecskékre gyakorol hatást az alkalmazott tér, megváltoztatva ezzel a gél alakját és

fizikai, kémiai tulajdonságait. Kísérletek eredményeként a nem vezető polimer gélekbe

építve ezeket a részecskéket elektroreológiai effektus és töltések észlelhetőek, melyek

elektromechanikai aktuátorokhoz kiválóan alkalmazhatóvá válnak.

Munkám célja gélkollapszust mutató N-izopropil–akrilamid és mágneses térre

érzékeny N-izopropil–akrilamid polimertérhálók, mágneses részecskéket tartalmazó

latexek előállítása és fizikai kémiai tulajdonságainak vizsgálata, valamint elektromos és

mágneses térre érzékeny töltött poli(dimetil–sziloxán) gélek előállítása és

magnetoelasztikus tulajdonságainak vizsgálata. 
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3. KÍSÉRLETI RÉSZ

3.1. Kísérleti anyagok

A kísérletekhez N–izopropil–akrilamidot ( NIPA ) (Aldrich), akrilamidot (Reanal),

glicidil–metakrilátot (Aldrich), poli(vinil–alkoholt) ( PVA ) (Merck), sztirolt (Merck), zselatint

(Reanal), Elastosil 604 A-t and Elastosil 604 B-t (Wacker Co.), N,N’–metilén–

biszakrilamidot ( BA ) (Aldrich), glutár–dialdehidet (GDA ) (Aldrich), 1,2–di–(dimetilamino)–

etánt (TEMED ) (Aldrich), ammónium-perszulfátot ( APS ) (Aldrich), Na–alginátot (Aldrich),

Tris puffert (Reanal), Na–dodecilszulfátot ( SDS ) (Aldrich), Tween 65-t (Merck), olajsavat

(Merck), paraffinolajat (Reanal), szilikonolajat (DC 200 Fluka), 2TiO -ot (Kronos 1171,

Biesterfeld Gräen GmbH & Co. KG.), vasport (BASF, Aktiengesellschaft, Németország),

32OFe –ot (Bayferrox 318) (Festékipari Kutatóintézet, Budapest), 2CaCl –ot (Reanal),

2FeCl –ot (Reanal), 3FeCl –ot (Reanal), NaCl –ot (Reanal), KOH –ot (Reanal), NaOH –

ot (Reanal), 3HNO –ot (Reanal), HCl –ot (Reanal), propilénglikolt (Fiorentini Kft.,

Budapest) használtam. Az anyagokat további tisztítás nélkül használtam fel.

3.2. Polimergélek előállítása

3.2.1. N–izopropil–akrilamid és mágneses N–izopropil–akrilamid gélek előállítása

A vizsgálatokhoz megfelelő formájú, méretű N–izopropil–akrilamid (a

továbbiakban NIPA ) és mágneses N–izopropil–akrilamid (a továbbiakban MNIPA ) gélek

előállítására különböző módszereket alkalmaztam. 

Monodiszperz NIPA  latexeket  emulziós polimerizációval Wu és munkatársai [44]

által alkalmazott módszerrel állítottam elő. ml470  desztillát vízben g7 NIPA –t,

g0318,07,0 � BA –ot (a térhálósítás mértékétől függően), mg94  SDS –ot

(tenzidkoncentráció hatásának vizsgálatához 50  és mg150 ) oldottam fel. Mágneses

részecskéket tartalmazó NIPA  latex előállítása alkalmával a rendszerhez ml10

mágneses szolt is adtam. Az elegyet C80 0 –ra melegítettem (hőmérsékletfüggés

vizsgálatához 60  és C70 0 –on is készítettem mintákat) és intenzíven kevertettem

rpm1000  fordulaton ½ h–ig (a diszpergálás mértékének vizsgálatához 750  és

rpm1300 fordulatokat is használtam). Fél óra letelte után ml30/g14,0 APS –t adtam a

rendszerhez és további 4  órán keresztül polimerizáltam. A rendszerbe a reakció
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befejeződéséig nitrogén gázt áramoltattam. A NIPA  latexet desztillált vízzel szemben 4

hétig dializáltam.

Magnetit szolt 2FeCl  és 3FeCl   vizes oldatának felhasználásával állítottam elő.

g100 OH6FeCl 22 �  és g40 OH4FeCl 23 �  ml300300 � vízben feloldottam, majd

ml30  1 M HCl oldatot adtam a oldathoz. A )II(Fe  és )III(Fe  oldatokat összeöntöttem.

Az összeöntött oldatokhoz L/g75  NaOH  oldatból annyit csepegtettem intenzív

keverés mellett, hogy a pH ~ 1110 �  legyen, ekkor gyorsan ülepedő fekete csapadék

válik ki. A csapadékot kloridion mentesre mostam. Az üledéket ml300  HClM1  oldattal

peptizáltam. A peptizálás befejeztével a csapadékot desztillált vízzel szemben 2  hétig

dializáltam.

Homogén tömbpolimerizációs technikával hengereket, kockákat és gélfilmeket

állítottam elő. A polimerizációhoz ml5,7 NIPAM1 , ml49,0 BAM1,0 , l10 �

TEMED és l50 � APS%wt10  oldatokat használtam. A BA mennyiségét a térhálósítás

mértékének megfelelően ml19,05,1 �  között változtattam a rendszerekben. A gyökös

polimerizációs reakció befejeződése után ( 2 óra) a géleket az öntőformából eltávolítottam

és desztillált vízben mostam az elreagálatlan anyagok eltávolítása céljából.

MNIPA gélek előállítása során a gélesedés megindulása előtt ml1  %wt2,17

magnetit szolt adtam a gélesítendő mintához. 

Milliméteres nagyságú NIPA  és MNIPA  gélgömböket Park és Choi [64]  által

kifejlesztett módszerrel állítottam elő (3.2.1.1. ábra). Az eljárás során az egymásba hatoló

térhálók (IPN struktúra) kiépülése a NIPA gyökös polimerizációja és a Ca-alginát

koordinatív kötésekkel kialakult térhálóján keresztül történik. Utóbbi a 76~pH � értékre

történő beállításával megbontható. 

3.2.1.1.ábra: Park és Choi  által kifejlesztett módszer gélgömbök előállítására

2N

“CSEPEGTETŐ” OLDAT

BA,NIPA

inátlgaNa �

TEMED,pufferTris

� �

“FOGADÓ” OLDAT

TEMED,CaCl2

APS
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A gömbök előállítása alkalmával a „csepegtető” oldat g1458,0  inátlgaNa � –ot,

g01,0 pufferTris –t, ml66,5  NIPAM1  oldatot, ml19,035,2 � BAM1,0 –t (a

térhálósítás mértékétől függően), l42 � TEMED –et ( MNIPA  esetében ml1  magnetit

szolt), ml100  „fogadó” oldat g127,0 pufferTris , g3 2CaCl –t és g1,0 APS –t

tartalmazott.

A polimerizációs idő leteltével (1 nap) a gélgömböket EDTAM1,0 oldatba

( 7~pH ) helyeztem. 2 óra letelte után (IPN struktúra megszűnése) a gélgömböket

desztillát vízzel mostam, majd desztillált vízben tároltam a vizsgálatokig. 

3.2.2. Polisztirol és mágneses polisztirol latex előállítása

Polisztirol és mágneses polisztirol latexet gyöngypolimerizációs technikával

állítottam elő. ml80  desztillált vízhez ml1 olajsavat  és ml10  sztirolt adtam állandó

kevertetés mellett. rpm460 fordulatszámon 30  percig kevertettem a rendszert, majd

mágneses polisztirol esetében ml10  mágneses szolt adtam a rendszerhez és további

30  percig kevertettem. Polisztirol latex esetében 30  perces keverés, mágneses

polisztirol esetében 60  perces keverés után g8,0  APS–t adtam a rendszerhez és a

hőmérsékletet C95 0 –ra emeltem.  A polimerizációt 20  órán keresztül végeztem.

3.2.3. Mágneses poli(glicidil-metakrilát) latex előállítása

Mágneses poli(glicidil-metakrilát) latexet 60Co � –sugárforrást felhasználva

oldatpolimerizációs technikával Dr. Sáfrány Ágnes segítségével a KFKI

kutatólaboratóriumában állította elő. 5 tf% glicidil–metakrilát vizes oladta ml5  magnetit

tartalmazott. A rendszer 15  percen keresztül KGy10  dózissal volt besugározva. A

besugárzás letelte után monodiszperz mágneses latex keletkezett.

3.2.4. Poli(vinil–alkohol) és mágneses poli(vinil–alkohol)  gélgömbök előállítása

Poli(vinil–alkohol) (továbbiakban PVA ) és mágneses poli(vinil–alkohol)

(továbbiakban MPVA )  gélgömböket PVA  GDA –del térhálósítva szuszpenzióban

állítottam elő. PVA%wt8  oldathoz ml225,0 GDAM1  oldatot és ml25,6 desztillált
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vizet (mágneses gél előállítása során további ml1  magnetit szolt) adtam. A

2~pH értékre történő beállítása után az elegyet ml100  65Tween%wt1

emulgeálószert tartalmazó paraffinolajba csepegtettem állandó kevertetés ( rpm400 )

mellett. A gélesedés befejeződése után ( 2  óra) a gélgömböket vizes fázisba átvittem,

majd desztillált vízben tároltam.

3.2.5. Zselatin gélgömbök előállítása

Zselatin gélgömböket a PVA gömbökhöz hasonlóan szuszpenzióban állítottam elő.

ml100  65Tween%wt5,0  emulgeálószert tartalmazó paraffinolajba ml30  ~ C40 0 –os

zselatin oldatot csepegtettem folyamatos kevertetés ( rpm300 ) mellett. A gélesedés

befejeződéséig a rendszert C0 0 –on tartottam 2  órán keresztül. A gélesedés

befelyeződése után a zselatin gélgömböket vizes fázisba átvittem, majd desztillált vízben

tároltam.

3.2.6. Töltött poli(dimetil–sziloxán) gélek és gélgömbök előállítása

Poli(dimetil–sziloxán) gélek (továbbiakban PDMS gélek) előállításához Elastosil

604 A és Elastosil 604 B anyagokat használtam. Az A komponens a polimert, a B

komponens pedig  térhálósítót illetve Pt tartalmú katalizátort tartalmazta.  A töltőanyagot

(TiO2 –anatáz, rutil módosulat–, vas, 32OFe  (Bayferrox 318)) az Elastosil 604 A

komponensben diszpergáltam 65Tween%wt1  emulgeálószer hozzáadásával. Majd

hozzáadtam Elastosil 604 B–t. Az Elastosil 604 B koncentrációja a gélesítendő mintákban

%wt43 �  a töltöanyag mennyiségétől függően. A gélesítendő elegyet üveg vagy

műanyag csövekbe, kockákba töltöttem. A térhálósodás szobahőmérsékleten 1  nap alatt

játszódott le. A töltőanyag koncentrációját 5–50 wt% között változtattam. A gélesedés

befejeződése után a géleket az öntőformákból eltávolítottam és szilikon olajban tároltam

az elreagálatlan anyagok eltávolítása céljából.  
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3.3. Kísérleti módszerek
3.3.1. Elektronmikroszkópos mérések

A latexek részecskeméretét méretét a KFKI–ban Dr. Sáfrány Ágnes segítségével

Pásztázó Elektronmikroszkópot (JEOL JSM5600LV) használva határoztam meg. Három

különböző módon készítettem elő a mintákat a felvételekhez. Az első esetben a mintákat

réz mintatartóba csepegtetve szobahőmérsékleten beszárítottam, majd platina–palládium

bevonattal láttam el JEOL JFC1300 Auto Fine Coater segítségével. A bevonást  s40 –ig

végeztem. Második esetben a mintákat szobahőmérsékleten 1 hétig szárítottam. A

pormintát széncsíkra szórtam, majd a réz mintatartóba helyeztem és platina–palládium

bevonattal láttam el. Harmadik esetben a mintákat mélyhűtöttem és liofilizáltam (Christ

Alpha1–2) C54 0
� –on és mbar016,0035,0 �  nyomáson. A liofilizált mintákat réz

mintatartóba helyeztem, platina–palládium bevonattal láttam el.

3.3.2. Sztatikus és dinamikus fényszóródás mérések

NIPA mikrogél részecskeméretének meghatározásához a fényszóródás méréseket

Brookhaven dinamikus fényszóródásmérő készülékkel végeztem, mely BI-200SM

goniométert és BI-9000AT digitális korrelátort tartalmaz. Fényforrásként egy  nm 488

hullámhosszon üzemeltetett argon-ion lézert használtam (Omnichrome 543AP).

Az előállítási körülmények részecskeméretre gyakorolt hatásának vizsgálatát

dinamikus fényszóródásmérő készülékkel (Malvern Zeta Sizer 4, PCS) végeztem, mely

AZ 110 mérőcellát és Peltier fűtőelemet tartartalmazott. Fényforrásként  nm 633

hullámhosszon üzemeltetett He–Ne lézert használtam. A mérések során refraktív

indexként a polisztirol latexre megadott 1,59 értéket használtam. A méréseket C20
0 és

C37 0 –on végeztem.

3.3.3. Röntgenszóródási kísérletek

A kisszögű röntgenszórás vizsgálatokat Dr. Bóta Attila segítségével végeztem

JUSIFA kisszögű mérőállomáson (DORYS szinkroton gyűrűn, DESY, Hamburg). A

röntgensugár energiája 85 200 eV volt. A szórásvektor 
2

sin4q �

�

�
� , ahol �  a

röntgennyaláb hullámhossza, �  a szórásszög. A minták vizes közegű mintákat mértem.

A mintatartó edény mm1  átmérőjű, mm01,0  falvastagságú kvarckapilláris volt, mely
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oldószermentes, kétkomponensű ragasztóval volt lezárva. A szórási adatokat

5x3 percen keresztül gyűjtöttem.

3.3.4. Spektroszkópiai mérések

NIPA mikrogél fázisátalakulási hőmérsékletének meghatározásához

termosztálható UV–VIS spektrofotométert (GBC CINTRA 10e) használtam. NIPA latex

UV–VIS tartományban felvett spektruma alapján az  nm 500 hullámhosszt [65]

használtam a fázisátalakulási hőmérséklet meghatározására. A hőmérsékletet Peltier

fűtőelemmel C4020 0
�  közötti tartományban változtattam a mérések során.

3.3.5. Elektrokinetikai mérések

NIPA latex elektrokinetikai potenciálját a Szegedi Tudományegyetem Kolloidkémia

Tanszékén Dr. Tombácz Etelka segítségével lézer Doppler elektroforézis–mérő

készülékkel (Malvern Zeta Sizer4, PCS) határoztam meg. A méréshez AZ 104 típusú

mérőcellát és Peltier fűtőelemet használtam. A mikrogél részecskék elektroforetikus

mozgékonyságát   M0,01  NaCl inert elektrolit jelenlétében határoztam meg C250 –on, a

fázisátalakulási hőmérséklet alatt és C37 0 –on, a fázisátalakulási hőmérséklet felett.

3.3.6. Felületi töltés meghatározása

A NIPA latex felületi töltését a Szegedi Tudományegyetem Kolloidkémia

Tanszékén Dr. Tombácz Etelka segítségével potenciometrikus titrálással határoztam

meg. A potenciometrikus sav–bázis titrálásokat M01,0  3KNO  inert háttérelektrolit

jelenlétében (állandó ionerősség fenntartása érdekében), folyamatos keverés közben,

tisztított nitrogéngáz áramoltatásával, 2CO  mentes atmoszférában végeztem. Az

egyensúlyi titrálásokat a Szegedi Egyetem Kolloidkémia Tanszékén kifejlesztett titráló

berendezéssel (GIMET1) végeztem, mely 665 Dosimat (Metrohm) bürettából, nitrogén

áramoltatóból, mágneses keverőből és potenciométerből állt. A rendszert IBM PS/1

számítógép AUTOTITR szoftvere vezérelte. A titrálásokhoz M1,0 KOH  és

3HNO oldatokat használtam. A vizsgálatok során a következő titrálásokat végeztem:

KOH  faktorának meghatározása, 3KNO  háttérelektrolit titrálása KOH –dal, NIPA  latex

titrálása KOH –dal, 3KNO  háttérelektrolit titrálása 3HNO –dal, NIPA  latex titrálása
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3HNO –dal. A mérés során a �H és �OH  anyagmérlegből számolt nettó felületi proton

többlet fajlagos mennyiségét határoztam meg. A számításokhoz a híg oldatokból történő

adszorpcióra vonatkozó összefüggéséket használtam fel.

3.3.7. Reológiai mérések

NIPA latex reológiai viselkedését termosztálható HAAKE RheoStress 100

reométerrel, kúp–lap mérőfejet használva határoztam meg. A méréseket C405 0
�

hőmérséklettartományban végeztem. A mérések kiértékeléséhez HAAKE Software V1.34

097-1520/950003, 1995. Gebr. GmBH programot használtam.  A mérések során

folyásgörbéket vettem fel.

3.3.8. Térfogatváltozás kinetikai vizsgálata

mm21�  méretű NIPA és mágneses NIPA gélgömbök relatív duzzadásának

hőmérséklettől való függését termosztálható küvettával felszerelt mikroszkóp (Hund

Wetzlar)–kamera(Sony CCD)–PC rendszerrel (3.3.8.1.ábra) határoztam meg. A

hőmérsékletet C4020 0
�  között változtattam. A gélgömbök méretét képanalizáló program

(analysis Doku 2.11.007, Soft Imaging Systems GmBH 1986-87, VGA Driver, Version

1.1a) felhasználásával határoztam meg. A program lehetővé tette a gélgömb átmérőjének

igen kis változásának észlelését is.

Makroszkopikus NIPA és MNIPA gélek egyensúlyi duzzadásának

hőmérsékletfüggését tömegmérés alapján végeztem.  mm 5  átmérőjű és

 mm 2 magasságú gélkorongokat 48  órán keresztül termosztáltam HAAKE F3

termosztátban, majd analitikai pontossággal tömegüket megmértem.

Kinetikai mérésekhez is mikroszkóp–kamera–PC rendszert használtam. NIPA és

MNIPA gélgömbök kinetikai vizsgálata során a hőmérsékletet C4020 0
�  között

változtattam. A hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező méretváltozást vizsgáltam az

eltelt idő függvényében. 
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3.3.8.1.ábra: Duzzadásfok meghatározására alkalmas termosztálható küvettával felszerelt
 mikroszkóp–kamera–PC rendszer

3.3.9. Optikai tulajdonságok mérése

Polimergélek fázisátalakulási hőmérsékletének meghatározásához házilag

készített műszert (3.3.9.1.ábra) használtam. A berendezés a gél fényáteresztését

fotodiódával méri, a fényforrás fényét optikai kábelen juttatja el a gélhez és vissza. A

hőmérsékletet a számítógép elektromos úton szabályozza. Az adatfeldolgozás a PC-vel

történt.

3.3.9.1.ábra: Felhősödési hőmérséklet mérésére alkalmas házilag készített berendezés

1.) PC;  2.) hőmérsékletszabályozó; 3.) fényforrás+fotodióda;  4.) ellenállásmérők;  5.) fűtőszál; 
 6.) hőmérő;  7.) hőmérő;  8.) géltartó küvetta;  9.) optikai kábel;  10.) termosztát;  11.) vízhűtés

3.3.10. Magnetoelasztikus tulajdonságok mérése

PDMS gélek rugalmassági moduluszát mágneses tér nélkül és mágneses térben a

3.3.10.1.ábrán látható készülékkel határoztam meg.

PC mikroszkóp termosztát
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3.3.10.1. ábra: Magnetoelasztikus tulajdonságok mágneses térben való mérésére alkalmas

műszer

1.) kamera;  2.) PC;  3.) elektromágnes;  4.) minta

 A mérendő mintát az elektromágnes (Elektromagnet T I 08 V.S.M., Tokyo) lapjai közé

helyeztem. A gélt mágneses tér nélkül, 5,0  és T0,1  mágneses térben adott erővel

terheltem meg. A gél méretváltozását digitális úton rögzítettem. Az adott erővel megterhelt

gél méretváltozása meghatározható, az összetartozó összenyomóerő–méretváltozás

adatokból az 1.5.17. egyenlet segítségével a rugalmassági modulusz meghatározható.
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

4.1. Monodiszperz N–izopropil–akrilamid latex előállítása és fizikai kémiai
tulajdonságainak vizsgálata

4.1.1. Monodiszperz N–izopropil–akrilamid latex előállítása 

Emulziós polimerizációs technikával különböző térhálósági fokú

( � �
� �

300,200,100,63,13
BA

NIPA
� ) monodiszperz N–izopropil–akrilamid latexet állítottam elő. Az

így kapott NIPA  latexről ( � �
� �

300
BA

NIPA
� ) pásztázó elektronmikroszkóppal készítettem

felvételeket, melyek a  4.1.1.1. ábrán láthatók.

4.1.1.1. ábra: Pásztázó elektronmikrszkóppal készített felvételek NIPA latexről

NIPA  mikrogél részecskeméretének meghatározását dinamikus fényszóródásmérő

készülékkel végeztem.

Szabad transzlációs diffúziós mozgást végző részecskékről szórt fény

intenzitásának idő szerinti korrelációs függvénye a mért, a normalizált intenzitás

korrelációs függvény:

� � )tqD2exp(1)(g1)(g 2
T

2)1()2(
����� �� (4.1.1.1.)
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 ahol g(1)
��� a normalizált térkorrelációs függvény, TD  a transzlációs diffúziós állandó, q a

szórásvektor, mely a következő összefüggéssel számítható:

2
sinn4q

0

�

�

�
�      (4.1.1.2.)

ahol �0  a besugárzó fény hullámhossza vákuumban, n a közeg törésmutatója, �  a

szórásszög. Ha a rendszer monodiszperz és csak transzlációs diffúziós mozgást végző

részecskék vannak jelen, akkor g(1)(��  exponenciálisan csökken. Ha a részecske kis

méretű a szórásvektorhoz képest (R�� �� q), a hidrodinamikai sugár (RH) a Stokes-Einstein

egyenlet alapján számítható:  

    
H0

T R6
kTD

��
� . (4.1.1.3.)

A szórt fény intenzitásának autókorrelációs függvényéből számoltam a mikrogél

részecskék  átlagos hidrodinamikai sugarát és méreteloszlásának szélességét [66-69]. A

vizsgált minták esetén az analízis gyakorlatilag monodiszperz méreteloszlást mutatott,

melyet Gilányi és munkatársai dinamikus fényszórósás mérésből kapott eredményei is

alátámasztanak [68].  Meghatároztam az méreteloszlásgörbéket, melyek az 4.1.1.2. ábrán

láthatók. A fázisátalakulási hőmérséklet alatt és felett is monodiszperz a vizsgált latex.

4.1.1.2.ábra: NIPA  latex ( � �
� �

63,13
BA

NIPA
� ) részecskeméret eloszlása a fázisátalakulási

hőmérséklet alatt és felett
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NIPA  latexek esetén a monodiszperz kolloidokra jellemző irizálást is észleltem.

Az irizálás jelensége az 4.1.1.3. ábrán látható.

4.1.1.3.ábra: Irizálás jelensége NIPA  latexek esetén

Vizsgáltam, hogy az előállítás körülményeinek megváltoztatása (hőmérséklet,

kevertetés fordulatszáma, felületaktív anyag koncentrációja) hogyan befolyásolja a latex

részecskeméretét. Dinamikus fényszórásmérésből kapott részecskeméret adatok
� �
� �

63,13
BA

NIPA
�  NIPA  latex esetén a  4.1.1.1. táblázatban láthatók.

4.1.1.1.táblázat: NIPA latex előállítási körülményektől függő részecskemérete

A mérési eredményekből megállapítható, hogy  70  és C800 –on előállított NIPA  latex

részecskemérete közel azonos. A C600 –on előállított latex részecskemérete kisebb a

magasabb hőfokon előállított latexhez képest. Az előállítás során a keverés

fordulatszámának növelésével a diszpergálás mértékét változtattam meg. A

részecskeméret adatokból látható, hogy rpm1000  és rpm1300  fordulatszámon

T   [0C] 60 70 80

d  [nm] 242.2�6,6 281.5�3,7 285.1�7,3

Keverés  [rpm] 760 1000 1300
d  [nm] 242.2�6,6 268.4�2,9 270.3�1,7

CSDS  [g/dm3] 0.1 0.185 0.3

d [nm] 271.2�4,8 268.4�2,9 221.8�2,0
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kevertetett minták részecskemérete közel azonos, alacsonyabb fordulatszámon eltérés

adódik, a részecskeméret csökken. Az alkalmazott felületaktív anyag ( SDS )

koncentrációjának növelésével a részecskeméret csökken. A mérésekhez felhasznált

mintákat rpm1000  fordulatszámon keverteve, C800 –on és 185,0 L/g

tenzidkoncentrációt használva készítettem el.

4.1.2. Fázisátalakulási hőmérséklet meghatározása
4.1.2.1. Fázisátalakulási hőmérséklet meghatározása spektrofotometriai úton

A gyakorlatban igen elterjedten alkalmaznak latexek fázisátalakulási

hőmérsékletének meghatározására spektroszkópiai módszereket [65,70]. A

fázisátalakulási hőmérséklet meghatározható, ha a hőmérséklet függvényében követjük

a latex fényelnyelő képességének változását.

  A fázisátalakulási hőmérséklet meghatározásához elővizsgálatként

meghatároztam a gélesítéshez használt anyagok (monomer, térhálósító, gyorsító,

iniciátor) spektrumát, mely a 4.1.2.1.1. ábrán látható. Megállapítható, hogy a

monomernek, a térhálósítónak, a gyorsítónak és az iniciátornak az UV tartományban

van jelentős elnyelése.

4.1.2.1.1.ábra: A gélesítéshez felhasznált anyagok spektruma

A vizsgálatokhoz felvettem a NIPA latex UV–VIS spektrumát. A 4.1.2.1.2. ábrán

jól látható, hogy jelentős különbség van a fázisátalakulási hőmérséklet alatt illetve felett
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felvett spektrumok között, mely lehetővé teszi NIPA  latex fázisátalakulási

hőmérsékletének meghatározását. A fázisátalakulási hőmérséklet meghatározásához

alkalmas hullámhossz tartomány nm 600-400 . Ebben a tartományban a gélesítéshez

felhasznált anyagoknak nincs fényelnyelése, valamint a fázisátalakulási hőmérséklet alatt

és felett felvett spektrumok közötti eltérés a legnagyobb.

4.1.2.1.2.ábra: NIPA latex spektruma

A mérési adatok alapján 475 és 500 nm hullámhossz értéken végeztem

összehasonlító mérést, hogy a fázisátalakulási hőmérséklet meghatározása során okoz e

különbséget az alkalmazott hullámhossz. Az eredmény a  4.1.2.1.3. ábrán látható.

Megállapítható, hogy két különböző hullámhossz értéken nincs jelentős különbség a

fázisátalakulási hőmérsékletben a vizsgát NIPA  latex ( � �
� �

63,13
BA

NIPA
� ) esetében. A

fázisátalakulási hőmérséklet összehasonlításához minden esetben a mért görbék inflexiós
pontját határoztam meg.  A fázisátalakulási hőmérséklet mindkét esetben,  475 nm és 500

nm–en  C340  volt.

Vizsgáltam, hogy a NIPA  latex koncentrációja spektroszkópiai méréseknél okoz–

e eltérést a fázisátalakulási hőmérsékletben. Különböző koncentrációjú NIPA  latex

( � �
� �

63,13
BA

NIPA
� ) fényáteresztő képességének változását mértem a hőmérséklet

függvényében. 
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Az 4.1.2.1.4.ábrán négy különböző koncentrációjú NIPA  latex fényelnyelésének

változása látható a hőmérséklet függvényében. Megállapítható, hogy a fázisátalakulási

hőmérséklet minden koncentráció esetén C340 . Különbség csak a latexek fényelnyelő

képességében van. Töményebb latexek esetében hőmérsékletemelés hatására a

fényelnyelés megváltozása nagyobb, így a változás jobban követhető, a fázisátalakulási

hőmérséklet pontosabban meghatározható.

4.1.2.1.4.ábra: Különböző koncentrációjú NIPA  latex fényelnyelő képességének
hőmérsékletfüggése
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4.1.2.1.3.ábra: NIPA  latex fényelnyelő képességének hőmérsékletfüggése 475 és 500 nm

hullámhosszon
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Spektroszkópiai módszerrel különböző térhálósági fokú NIPA
latexekfázisátalakulási hőmérsékletét határoztam meg 500 nm hullámhosszon. Az

eredmények az 4.1.2.1.5. ábrán láthatók.

4.1.2.1.5.ábra: Különböző térhálósági fokú NIPA  latex fényelnyelő képességének
hőmérsékletfüggése

A fenti ábrán jól látható, hogy NIPA  latexek esetében a fázisátalakulási hőmérsékletet a

térhálósítás mértéke nem befolyásolja

4.1.2.2. Fázisátalakulási hőmérséklet meghatározása dinamikus fényszórás
méréssel

NIPA  latex ( � �
� �

63,13
BA

NIPA
� ) fázisátalakulási hőmérsékletét dinamikus

fényszóródásméréssel is meghatároztam.

A 4.1.2.2.1. ábrán NIPA  latex relatív duzzadásfoka ( rq ) látható a hőmérséklet

függvényében. Dinamikus fényszóródáskísérletek alapján megállapítható, hogy a vizsgált

NIPA latex részecskemérete a fázisátalakulási hőmérséklet felett közel felére lecsökken.

A fázisátalakulási hőmérséklete C34 0 , amely jó egyezést mutat a spektroszkópiai

módszerrel meghatározott hőmérséklettel.
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010

T
r d

d
q � (4.1.2.2.1.) 

ahol Td  a gélgömb átmérője az adott hőmérsékleten.

4.1.2.2.1.ábra: NIPA  latex relatív duzzadásfoka a hőmérséklet függvényében

A spektroszkópiai és dinamikus fényszóródás mérésekből meghatározott

fázisátalakulási hőmérsékletek azonosak, a két módszer egymástól függetlenül

alkalmazható a fázisátalakulási hőmérséklet meghatározására. A spektroszkópiai

módszer előnye az egyszerűbb, kevésbé időigényes mérés, viszont dinamikus

fényszóródás mérésekből a latex méretéről is információ kapható.

4.1.3. Térhálósítás mértékének hatása a  NIPA latex részecskeméretére

Dinamikus fényszórás mérésekkel meghatároztam különböző mértékben

térhálósított NIPA  latex részecskeméretét. A mérési eredmények az 4.1.3.1. ábrán

láthatók. A fázisátalakulási hőmérséklet alatti hőmérsékleten ( C250 ) mérve a

részecskeméretet megállapítható, hogy a monomer és térhálósító mólaránya ( � �
� �BA
NIPA ) a

gélben, mely a térhálósítási fokra jellemző érték nagymértékben befolyásolja a latex

részecskeméretét. Ha ez az érték kicsi (a gélben lévő keresztkötések száma nagy) a gél
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egyensúlyi duzzadásfoka kicsi, így kisebb a részecskék mérete is.  Ha a gélben

csökkentjük a keresztkötések számát, a gél egyensúlyi duzzadásfoka nő, a méret is nő. 

4.1.3.1.ábra: NIPA  latex részecskemérete a � �
� �BA
NIPA  arány függvényében a

fázisátalakulási hőmérséklet alatt és felett

A 4.1.3.1. ábrán jól látható, hogy a fázisátalakulási hőmérséklet felett a latex

részecskemérete közel állandó érték ( nm130 ) és független a gélben lévő keresztkötések

számától. A különböző mértékben térhálósított latexeket a fázisátalakulási hőmérséklet

felett ( C800 ) állítottam elő, a fázisátalakulási hőmérséklet felett a víz rossz oldószere a

polimernek, ezért kicsapódik és közel azonos méretű globulák keletkeznek, amelyekben a

reakció folyamán a térhálósodás végbemegy. A reakcióidő letelte után a latexet a

fázisátalakulási hőmérséklet alá hűtve a gélgömbök a térhálósodás mértékének

megfelelően duzzadnak. A gélgömb nagymértékben duzzad, ha a � �
� �BA
NIPA  arány nagy ( a

keresztkötések száma kevés). Ha a � �
� �BA
NIPA  arány kicsi, a gélben lévő keresztkötések

megakadályozzák a gélgömb nagymértékű duzzadását, a latex részecskemérete kicsi. A

különbség oka egy gombolyag�globula átmenettel magyarázható.
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4.1.4. Elektrokinetikai mérések

Elektrokinetikai mérések során a részecskék elektroforetikus mobilitásának

változását vizsgáltam a hőmérséklet és a térhálódosás függvényében. A 4.1.4.1. ábrán

különböző mértékben térhálósított NIPA  latex elektroforetikus mobilitása látható. 

4.1.4.1.ábra: Különböző mértékben térhálósított NIPA  latex el
fázisátalakulási hőmérséklet alatt és felett NaClM01,0

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy NIPA

hanem kismértékű negatív felületi töltéssel rendelkezne

iniciátorból származó �2
4SO  anionoknak a gélmátrixba

kialakult felületi szulfát csoportok ( �

� 4SOR ) okozzák.

A 4.1.4.1. ábrán jól látható, hogy a hőmérsékletet

fölé emelve a részecskék elektroforetikus mobilitása j

hőmérsékletet a fázisátalakulási hőmérséklet fölé emelve

mértékben csökken (lsd. 4.1.3.1. ábra), a gélgömbökben

viszont nem változik a hőmérséklettel, csak a felületi töltés

csökkenésével, ami maga után vonja a részecskék ele

jelentős megnövekedését. A mért mobilitás adatok 

mutatnak. Az eredmény a következő összefüggéssel jól m
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�    (4.1.4.1.)

ahol Q  az elektromos töltés, �  a közeg dielektromos permittivitása, �  az elektromos

kettősréteg vastagságának reciproka (1/�= Debye távolság), 0�  a felületi potenciál, a  a

részecske sugara. A részecskék elektroforetikus mobilitása:

� �af
3

2u �
�

��
�   (4.1.4.2.)

ahol  �  a közeg viszkozitása.

Amennyiben az 4.1.2.1. és 4.1.2.2. összefüggésbe a részecske hidrodinamikai

sugarát helyettesítjük be ( HRa � ), a 0�  értéke az elektrokinetikai potenciál. Az

összefüggések jól mutatják, hogy az elektroforetikus mobilitás a részecskék

hidrodinamikai sugarának négyzetével fordítottan arányos. 

 A 4.1.4.1. ábrán jól látható az is, hogy C25 0 –on a térhálósítás mértékének

csökkentésével (a részecskeméret növekedésével) a mobilitás értéke csökken, míg a

fázisátalakulási hőmérséklet felett, ahol részecskék közel azonos méretűek az

elektroforetikus mobilitás is közel azonos, /Vsm106- 2-8
� . 

4.1.5. Felületi töltésmennyiség meghatározása

Különböző mértékben térhálósított NIPA  latex felületi töltését potenciometrikus

sav–bázis titrálással M01,0 3KNO  inert háttérelektrolit jelenlétében határoztam meg.  A

nettó felületi protontöbblet ( q� ) a tömegegységre vonatkoztatott felületi többletek

( ��

�� OHH n,n ) különbségeként adható meg:

��

� �� �� OHH nnq . (4.1.5.1.)

Az híg oldatokból történő adszorpcióra vonatkozó [71,72] nettó felületi többlet közvetlenül

az oldat kezdeti ( ]L/mol[,c0
i ) és egyensúlyi ( ]L/mol[,ce

i ) koncentrációjából

meghatározható:
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ahol ]L[,V  a titrált latex térfogata, m  a latexben lévő gél (adszorbens) tömege. �

�Hn  és

�

�OHn  a titrálás minden pontjában számítható az elektrolit oldatok titrálásánál számolt

koncentráció–aktivitás lineáris függvények meredekségéből kapott aktuális aktivitási

együttható. 

Különböző mértékben térhálósított NIPA  latex titrálási görbéje a  4.1.5.1. ábrán látható. 

4.1.5.1.ábra: Különböző mértékben térhálósított NIPA  latex felületi töltésállapotának változása a
pH függvényében

Az elektrokinetikai mérési eredményekből kapott negatív felületi töltést a

potenciometrikus mérések is jól alátámasztják. Különböző mértékben térhálósított NIPA

latexek pH –ja 3,77,6 �  között változik M01,0 3KNO  inert elektrolit jelenlétében. A

titrálási görbéken jól látható, hogy ezekhez a pH értékekhez tartozó nettó felületi

protontöbblet negatív, azaz az erősen savas felületi szulfát csoportok ( �

� 4SOR )

disszociált állapotúak. A latexek nulla nettó felületi protontöbblet–koncentráció értékei a

térhálósítás mértékétől függően 2,52,6pH ��  érték között változnak. A titrálási

görbékről megállapítható, hogy savas ( 2,5pH � ) pH  tartományban a NIPA  latex

kismértékű pozitív felületi töltéssel rendelkezik, melynek értéke kismértékben függ a pH –
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tól. A negatív értékek a felületi funkciós csoportok deprotonálódásával

( ��

���� HSORHSOR 44 ), míg a pozitív értékek a polimertérhálóban lévő

amidcsoportok kismértékű protonálódásával ( 22121 RNHRHRNHR ������
�� )

magyarázhatók. 

4.1.6. Monodiszperz NIPA latex reológiai tulajdonságainak vizsgálata

Monodiszperz NIPA  latex reológiai tulajdonságainak vizsgálatához folyásgörbéket

vettem fel a fázisátalakulási hőmérséklet alatt és felett. A folyásgörbék a 4.1.6.1. ábrán

láthatók.

4.1.6.1.ábra: � �
� �

63,13
BA

NIPA
�  NIPA latex folyásgörbéi a fázisátalakulási hőmérséklet alatt és felett

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a latex a vizsgált

nyírósebesség tartományban Newtoni folyadékként viselkedik a fázisátalakulási

hőmérséklet alatt, azaz a viszkozitás független a nyírási sebességtől. 

A NIPA  latex fázisátalakulási hőmérséklete meghatározható a rendszer

dinamikus viszkozitásának mérése alapján. Különböző koncentrációjú NIPA  latex

dinamikus viszkozitásának hőmérsékletfüggése  a  4.1.6.2. ábrán látható. Ha a latex

koncentrációja elég nagy, a latex dinamikus viszkozitása a hőmérsékletemelés hatására a
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fázisátalakulási hőmérsékletig ( C34 0 ) csökken, majd a fázisátalakulási hőmérséklet

felett állandóvá válik. 

4.1.6.2.ábra: Különböző koncentrációjú � �
� �

63,13
BA

NIPA
�  NIPA  latex dinamikus viszkozitásának

hőmérsékletfüggése 100 1/s nyírósebesség értéken,

A dinamikus viszkozitás koncentráció függése visszavezethető a diszperz

rendszereknél tapasztalt jelenségre. Diszperz rendszerek dinamikus viszkozitása a

részecskék effektív térfogattörtjétől függ [73]. Ha a közeg viszkozitása, a részecskék

felületi töltése a hőmérséklettel és a koncentrációval nem változik, akkor a hőmérséklet

növelésével a diszperz részecskék dehidratációjával bekövetkező effektív térfogattört

csökkenés ugyanakkora hatással kell legyen a viszkozitásra, mint a hígítás. A

fázisátalakulási hőmérsékleten illetve felett a diszperzió ún.  „hard core”, nem kölcsönható

rendszerként viselkedik, így a viszkozitása nem változik tovább a hőmérséklettel.

Ugyanez az állapot a diszperzió hígításával is elérhető, L/g15,3  koncentráció alatt már

nem is észlelhető a töréspont a fázisátalakulási hőmérsékleten.

A fázisátalakulási hőmérséklet felett a NIPA  gélben a hidrofób kölcsönhatások

dominálnak, így a részecskék szerkezete kompaktabb, mint a fázisátalakulási

hőmérséklet alatt, ahol a H–híd kötéseknek köszönhetően a gél duzzadt állapotú. Ezért a
fázisátalakulási hőmérséklet felett azonos sebességgel nyírva a rendszert a dinamikus

viszkozitás a hőmérséklet további emelésével nem változik. 
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A dinamikus viszkozitás csökkenésének oka a fázisátalakulási hőmérséklet alatt a

gélgömbök hidratáltságának fokozatos megszűnése, a sztérikus ún. hidratációs taszítás

leépülése. A fázisátalakulási hőmérséklet felett a gélben a hidrofób kölcsönhatás válik

dominánssá túlkompenzálva a részecskék megnövekedett felületi töltését, a dinamikus

viszkozitás a hőmérséklet emelésével nem változik, minden rendszernél azonos.

E jelenség részletes magyarázatához és megértéséhez további vizsgálatokra van szükség.

A reológiai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy ez a vizsgálati módszer is

alkalmas a NIPA  latex fázisátalakulási hőmérsékletének meghatározására.

4.2. NIPA gél optikai tulajdonságának vizsgálata

Negatív hőmérsékletérzékenységet mutató NIPA  gélek fázisátalakulási

hőmérséklete számos módszerrel meghatározható.  A hőmérsékletet a fázisátalakulási

hőmérséklet fölé emelve a gél mérete jelentős mértékben csökken, a méretváltozást

követve a fázisátalakulási hőmérséklet meghatározható. A méretváltozáson kívül a gél

optikai tulajdonsága is megváltozik, az eredetileg színtelen, átlátszó gél opálossá válik. A

folyamat reverzibilis, a hőmérsékletet a fázisátalakulási hőmérséklet alá csökkentve a gél

duzzad, visszanyeri eredeti méretét és színtelen átlátszó gél keletkezik. A gél optikai

tulajdonságának megváltozását használtam fel arra, hogy a különböző adalékanyagok

fázisátalakulási hőmérsékletet módosító hatását megvizsgáljam. 

A vizsgálatok során a gél fényáteresztő képességének változását mértem a

hőmérséklet függvényében. A hőmérsékletet a fázisátalakulási hőmérséklet fölé emelve a

gél fényáteresztő képessége jelentős mértékben lecsökken. A gélben a fázisszeparáció

során keletkező inhomogenitások okozzák e csökkenést (4.2.1.ábra). A NIPA  gél relatív

fényintenzitás változása � �Y  a hőmérséklet függvényében a 4.2.2. ábrán látható. A gél

relatív fényintenzitás változását a 4.2.1.  összefüggés alapján számoltam.

� �
� �

0

0

I
TII

100TY
�

�� (4.2.1.)

ahol 0I  fényintenzitás C300 –on, � �TI  a fényintenzitás T  hőmérsékleten.
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4.2.1.ábra: A gélben hőmérsékletemelés hatására létrejövő inhomogenitások
 sematikus ábrázolása

A 4.2.2. ábrán jól látható, hogy hőmérsékletemelés hatására a gél fényáteresztő

képessége drasztikusan lecsökken, turbiditása megnő. C340  felett a gél teljesen

opálossá (fehérré) válik. A folyamat megfordítható, de hiszterézis tapasztalható, ami az

ábrán is megfigyelhető. Hiszterézis minden elsőrendű fázisátalakulásnál tapasztalható,

mivel a duzzadás során nagyobb energiagátat kell a rendszernek leküzdenie, mint a

kollapszusnál.

4.2.2.ábra: NIPA  gél fényáteresztő képességének változása  hőmérsékletemelés
 és hőmérsékletcsökkentés hatására
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4.3. NIPA gélek fázisátalakulási hőmérsékletének módosítása

Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból fontos a NIPA  gél fázisátalakulási

hőmérsékletének befolyásolása, módosítása. Számos lehetőség van a fázisátalakulási

hőmérséklet szabályozására [74-76]. 

Az egyik lehetséges eljárás során a NIPA  gél polimerszerkezetét kopolimerizáció

útján megváltoztattam. Kopolimerként akrilamidot használtam, így a gél fázisátalakulási

hőmérséklete nő. A fázisátalakulási hőmérséklet módosításának másik lehetősége az

elegyösszetétel megváltoztatása. NIPA  gél fázisátalakulási hőmérséklete csökkent, ha

duzzasztószerként propilénglikol/víz elegyet használtam. A mérések során a gélek

turbiditásának változását vizsgáltam a hőmérséklet függvényében.  Az eredmények a

4.3.1. ábrán mutatom be. 

A fázisátalakulási hőmérséklet széles tartományban növelhető akrilamiddal való

kopolimerizációval, ahogy ez a fenti ábrán jól látható. A  4.3.2. ábrán a fázisátalakulási

hőmérséklet akrilamid koncentrációtól való függése látható.

A polimertérhálóban növelve az akrilamid mennyiségét a NIPA  gél

fázisátalakulási hőmérséklete  nő, 30 %mol  akrilamid tartalomnál eléri a C780 –ot,

ahogyan ez a 4.3.2. ábrán is jól látszik.

4.3.1.ábra: A kopolimerizáció és az elegyösszetétel megváltozásának hatása a NIPA  gél
fázisátalakulási hőmérsékletére

♦–referencia NIPA gél ● –10  %mol  akrilamidot tartalmazó NIPA  gél 
▲– 20  %mol  akrilamidot tartalmazó NIPA  gél  ■– %20  propilglikolt tartalmazó NIPA  gél
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NIPA  gél fázisátalakulási hőmérsékletének csökkentése céljából

duzzasztószerként propilénglikol/víz elegyet használtam. A fázisátalakulási hőmérséklet

propilénglikol tartalomtól való függése a  4.3.3. ábrán látható.

4.3.3.ábra: NIPA  gél fázisátalakulási hőmérsékletének változása 
propilénglikol tartalom függvényében
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4.3.2.ábra: Kopolimerizáció hatása a fázisátalakulási hőmérsékletre
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A fenti ábrán jól látható, hogy növelve a propilénglikol tartalmat a fázisátalakulási

hőmérséklet csökken. 40  %V/V  propilénglikol tartalom esetén a fázisátalakulási

hőmérséklet 6 C0 –ra csökken le.

A fázisátalakulási hőmérséklet, a gél duzzadásfoka elektrolitokkal, felületaktív

anyagokkal is befolyásolható. Méréseim során a NaCl  elektrolit NIPA  illetve NIPA –

akrilamid kopolimergél fázisátalakulási hőmérsékletére gyakorolt hatását vizsgáltam. A

mérési eredmények a  4.3.4. ábrán láthatók. Megállapítható, hogy az

elektrolitkoncentráció növelésével a fázisátalakulási hőmérséklet lineárisan csökken.

NIPA  gél esetében a fázisátalakulási hőmérséklet 5,0  3dm/mol  NaCl  koncentráció

esetén C3,28 0 –ra csökken le. Kopolimergélek esetében is jelentős csökkenés

következik be a fázisátalakulási hőmérsékletben a NaCl  koncentráció növelésével, mely

a 4.3.4. ábrán jól megfigyelhető. 

A fázisátalakulási hőmérséklet csökkenése a gélben a hidrofil/hidrofób

kölcsönhatások megváltozására vezethető vissza.

4.4.4.ábra: NIPA  és NIPA –akrilamid kopolimer gél fázisátalakulási hőmérsékletének változása
a NaCl koncentráció függvényében

Az elektrolit ionjainak hidratációja következtében a NIPA  illetve a NIPA –akrilamid

kopolimergél hidratáltsági foka lecsökken, a gélben a hidrofób kölcsönhatás

megnövekszik, mely a fázisátalakulási hőmérséklet csökkenését eredményezi. Az
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eredmények alapján megállapítható, hogy a  fázisátalakulási hőmérséklet az

elektrolitkoncentrációval széles hőmérsékleti határok között módosítható.

Felületaktív anyagok duzzadásfokot befolyásoló hatásának lfátotdodecilszuNa �

használtam. A 4.3.5. ábrán NIPA  gél duzzadásfokának változása látható

lfátdodecilszuNa �  koncentráció hatására. A fázisátalakulási hőmérséklet alatt és felett

az egyensúlyi duzzadásfok nő az alkalmazott felületaktív anyag koncentrációjának

növelésével.

NIPA  gél relatív méretének növekedése a felületaktív molekulák és a térhálóban lévő

polimerszegmensek között kialakuló hidrofób kölcsönhatás következménye. A hidrofób

kölcsönhatás eredményeként a polimerláncok polielektrolitokká alakulnak, mely a

duzzadásfok növekedését okozza. A duzzadásfok mértéke, a fázisátalakulási hőmérséklet

az alkalmazott felületaktív anyag mennyiségével szabályozható [77].

4.3.5.ábra:  NIPA  gél relatív méretfüggése SDS  koncentrációtól

4.4. Mágneses N–izopropil–akrilamid gélek előállítása

Munkám célja volt olyan speciális polimergélek előállítása, melyek többféle

környezeti változást képesek érzékelni és erre a változásra fizikai kémiai tulajdonságaikat

megváltoztatni. Az irodalomból ismertek olyan gélek [1-12], melyek méretük
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megváltoztatásával válaszolnak a hőmérséklet megváltozására. Mágneses térre érzékeny

polimergéleket tanszékünkön már évek óta vizsgálnak [6,14,45-55]. E két tulajdonság

ötvözésével mágneses térre és hőmérsékletre érzékeny NIPA  géleket állítottam elő.

Különböző formájú, méretű géleket állítottam elő különböző módszerekkel. Az előállított

gélek a 4.4.1-3.ábrán láthatóak.

4.4.1.ábra: NIPA  és mágneses NIPA gélgömbök

a) NIPA  gélgömb;
b) NIPA  gélgömb a fázisátalakulási hőmérséklet felett;

c) Mágneses NIPA  gélgömb;
d) Mágneses NIPA  gélgömb a fázisátalakulási hőmérséklet felett

 A  4.4.1. ábrán mm–es nagyságú NIPA  és mágneses NIPA  gélgömbök [78] láthatók a

fázisátalakulási hőmérséklet alatt és felett. A gélgömbök előállítása interpenetráló térhálók

képzésén alapul. A közeg pH –jától függően )4pH( �  a inátlgaCa �  fizikai térháló

azonnal kialakul, melynek „duzzasztófolyadéka” a gélesítendő oldat. A gélesedés

befejeződése után a fizikai térháló megbontható, a permanens kémiai gél ( NIPA  gél)

kinyerhető. Mágneses gélgömbök előállítását is ezzel a módszerrel végeztem, csak a

gélesítendő oldathoz mágneses folyadékot adtam.

A  4.4.2. ábrán tömbpolimerizációval előállított NIPA  és MNIPA  gélkorongok

láthatók a fázisátalakulási hőmérséklet alatt és felett. A gélesítés során a gélesitendő

oldatokat, melyek mágneses NIPA  gél esetében mágneses folyadékot is tartalmaztak

öntőformába töltöttem. A gélesedés befejeződése után a géleket daraboltam, megfelelő

formára vágtam.

 d, a,  b,  c,
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4.4.2.ábra: NIPA  és mágneses NIPA  gélkorongok

a) NIPA  és mágneses NIPA  gélkorongok C210 –on;
b) NIPA  és mágneses NIPA  gélkorongok C290 –on;
c) NIPA  és mágneses NIPA  gélkorongok C420 –on

A  4.4.3. ábrán NIPA  és mágneses NIPA  gélgömbök láthatók mágneses tér

nélkül és inhomogén mágneses térben. Az ábrán jól megfigyelhető, hogy egy permanens

mágnessel inhomogén mágneses teret keltve a gélgömbök összegyűjthetők,

szeparálhatók.

4.4.3.ábra: Mágneses NIPA  gélgömbök

a) Mágneses NIPA  gélgömbök tér nélkül;
b) Mágneses NIPA  gélgömbök inhomogén mágneses térben

A  4.4.4. ábrán mágneses NIPA  gélgömbök láthatók homogén mágneses térben.

Homogén mágneses térben a gélgömbök a mágneses tér irányába mutató láncszerű

aggregátumot képeznek, homogén mágneses tér segítségével orientálhatók.

                      a,      b,                                                         c,

                     a,                                                  b,
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4.4.4.ábra: Mágneses NIPA  gélgömbök homogén mágneses térben

a) Mágneses NIPA  gélgömbök mágneses tér nélkül;
b) Mágneses NIPA  gélgömbök homogén mágneses térben, a nyíl a mágneses tér irányát jelzi

Munkám során két különböző eljárással előállítottam mágneses térre és

hőmérsékletre érzékeny NIPA  géleket és gélgömböket. A két tulajdonság együttesen

jelenik meg a gélekben. A gélek hőmérsékletemelés hatására térfogatukat jelentős

mértékben csökkentik (hőmérsékletérzékenység), míg mágneses teret alkalmazva –

függetlenül a hőmérséklettől– a gélek deformálhatók, orientálhatók, mozgathatók és

szeparálhatók.

4.5. Latexek, mágneses részecskéket tartalmazó latexek, kolloidméretű

gélgömbök és mágneses gélgömbök előállítása

Munkám során különböző módszerekkel monodiszperz latexeket, mágneses

részecskéket tartalmazó latexeket, kolloidméretű gélgömböket és mágneses gélgömböket

előállítottam elő.

4.5.1. Mágneses N–izopropil–akrilamid latex előállítása

Emulziós polimerizációs technikával mágneses részecskéket tartalmazó N–

izopropil–akrilamid latexet állítottam elő. Az előállítás során nm4  átlagos átmérőjű

magnetit részecskéket építettem be a latexbe. Kisszögű röntgenszórási kísérletek alapján

meghatároztam az előállításhoz felhasznált magnetit szol és a gélgömbökbe épített

mágneses részecskék jellemző méretét és méreteloszlását. Az eredmények a 4.5.1.1.

ábrán láthatóak. 

a,  b,
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4.5.1.1.ábra: Magnetit szol és mágneses NIPA  latexben lévő 43OFe  tömeg sugár szerinti

eloszlása

Röntgen szórási kísérletek alapján megállapítottam, hogy az előállításhoz

felhasznált magnetit szolban lévő 43OFe  részecskék jellemző sugara nm2 , a

gélgömbökbe beépített magnetit részecskék jellemző sugara nm7,1 . A két érték a mérési

hibahatáron belül azonosnak tekinthető, az előállítás során a magnetitrészecskék mérete

nem változik meg. A mágneses részecskék homogén eloszlást mutatnak a magnetit

szolban és a mágneses NIPA  latexben is.

0 5 1 0 1 5
0 ,0 0
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 Dinamikus fényszóródásméréssel vizsgáltam a NIPA  latex és a MNIPA  latex

részecskeméretét és részecskeméret eloszlását. A mérési eredmények a 4.5.1.2. ábrán

láthatók. A méreteloszlási görbék alapján megállapítottam, hogy az előállított

NIPA ( � �
� �

200
BA

NIPA
� ) és MNIPA  latex ( � �

� �
200

BA
NIPA

� ) közel monodiszperz eloszlású, a

mágneses részecskéket tartalmazó latex részecskemérete több mint kétszerese a

mágneses részecskéket nem tartalmazó latex részecskeméretének. A NIPA  latex

részecskemérete C25 0 –on nm214 , míg a mágneses részecskéket tartalmazó latex

részecskemérete nm589 .

4.5.1.2. ábra: NIPA  és MNIPA  latex dinamikus fényszóródásméréssel meghatározott
méreteloszlása

Mágneses részecskéket tartalmazó latexek külső inhomogén mágneses tér

hatására a nagyobb térerő irányába elmozdulnak. Mágneses részecskéket tartalmazó

latexek inhomogén mágneses térrel mozgathatók, szeparálhatók.

4.5.2. Monodiszperz polisztirol latex és közel monodiszperz mágneses polisztirol
latex előállítása

Gyöngypolimerizációs technikával monodiszperz polisztirol latexet és mágneses

polisztirol latexet állítottam elő. Monodiszperz polisztirolról pásztázó

elektronmikroszkóppal készített felvételek a  4.5.2.1. ábrán láthatók.
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4.5.2.1.ábra: Polisztirol latexről  pásztázó elektronmikroszkóppal készült felvételek

A fenti képeken jól látható, hogy a polisztirol latex részecskemérete nm200  körüli érték.

Az eredményeket a dinamikus fényszóródás mérésből kapott ( nm5,194 ) eredményekkel

összehasonlítva, jó egyezést tapasztaltam.

 A 4.5.2.2. ábrán mágneses részecskéket tartalmazó közel monodiszperz

polisztirol latex különböző nagyításban látható.

Pásztázó elektronmikroszkóppal készített felvételek alapján megállapítható, hogy

az előállított mágneses polisztirol latex részecskemérete m31 �� .

Mágneses részecskéket tartalmazó latexek külső inhomogén mágneses tér

hatására a nagyobb térerő irányába elmozdulnak. Mágneses részecskéket tartalmazó

latexek inhomogén mágneses térrel mozgathatók, szeparálhatók.

4.5.2.2.ábra: Mágneses polisztirol latexről pásztázó elektronmikroszkóppal készült felvételek
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4.5.3. � –sugárzással előállított mágneses poli(glicidil-metakrilát) latex

� –sugárzással monodiszperz mágneses poli(glicidil–metakrilát) latexet állítottam

elő.  Az előállított latexről pásztázó elektronmikroszkóppal készített felvételek a 4.5.3.1.

ábrán láthatók. Az ábrán jól látható, hogy a latex monodiszperz és részecskemérete

nm200~ .

4.5.3.1.ábra: Mágneses poli(glicidil–metakrilát) latexről  pásztázó elektronmikroszkóppal készült
felvételek

Mágneses részecskéket tartalmazó latexek külső inhomogén mágneses tér

hatására a nagyobb térerő irányába elmozdulnak. Mágneses részecskéket tartalmazó

latexek inhomogén mágneses térrel mozgathatók, szeparálhatók.

4.5.4. Mágneses poli(vinil–alkohol) gélgömbök előállítása

Munkám során mágneses poli(vinil–alkohol) gélgömböket állítottam elő. A 4.5.4.1.

ábrán  az előállított gélgömbök láthatók. A részecskék mérete m3020 �� , az előállított

mágneses poli(vinil–alkohol) gélgömbök polidiszperz eloszlást mutattak.
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4.5.4.1.ábra: Mágneses poli(vinil–alkohol) gélgömbök

Mágneses részecskéket tartalmazó poli(vinil–alkohol� gélgömbök külső inhomogén

mágneses tér hatására a nagyobb térerő irányába elmozdulnak, inhomogén mágneses

térrel mozgathatók, szeparálhatók.

4.5.5. Zselatin gélgömbök előállítása

A kémiai kötésekkel térhálósított gélgömbökhöz hasonlóan fizikai gégömbök is

előállíthatók. Munkám során zselatin gélgömböket állítottam elő, melyek a 4.5.5.1. ábrán

láthatók.

A 4.5.5.1. ábrán jól látható, hogy az előállított zselatin gélgömbök polidiszperz

eloszlást mutatnak, részecskeméretük m305 ��  közötti érték.

Megállaítható, hogy emulziós–, gyöngypolimerizációs eljárással és � –sugárzással

egyaránt előállíthatók latexek, mikrogélek.  A polimerizációs eljárás során mágneses

részecskék építhetők a gélgömbökbe, melyek inhomogén mágneses térrel mozgathatók.

10 �m
10 �m
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4.5.5.1.ábra: Zselatin gélgömbök

4. 6. NIPA és MNIPA gélek, gélgömbök fázisátalakulása

4.6.1. Makroszkopikus NIPA és MNIPA gélek fázisátalakulás

Makroszkopikus NIPA  és MNIPA  fázisátalakulási hőmérsékletét tömegduzzadásfok

( mq ) és relatív tömegduzzadásfok ( rmq ) méréssel határoztam meg:

0

T
mr m

m
q � (4.6.1.1.)

ahol Tm  a gél tömege az aktuális hőmérsékleten, 0m  a gél kezdeti tömege. cm1

átmérőjű és cm2,0  magasságú gélkorongok tömegduzzadásfokát és relatív

tömegduzzadásfokát mértem a hőmérséklet függvényében. 

Vizsgáltam, hogy NIPA  gélek fázisátalakulási tulajdonságait a gélmátrixban

diszpergált mágneses részecskék hogyan befolyásolják. NIPA  és MNIPA  gélek

tömegduzzadásfokát vizsgáltam a hőmérséklet függvényében, mely a  4.6.1.1. ábrán

látható.

A 4.6.1.1. ábrán jól megfigyelhető, hogy NIPA  gélek esetében a fázisátalakulás

jellegét a térhálóba épített mágneses részecskék nem befolyásolják. A NIPA  gél

tömegduzzadásfokát a térhálóba épített mágneses részecskék csökkentik a

fázisátalakulási hőmérséklet alatt, azonban a fázisátalakulási hőmérséklett felett a

térhálóba épített mágneses részecskéknek nincsennek hatással a gél

tömegduzzadásfokára. A csökkenés oka, hogy a mágneses részecskék a polimer térháló

szerkezetét megváltoztatják, kompaktabbá teszik.

10 �m 10 �m
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4.6.1.1.ábra: NIPA és mágneses MNIPA   gélek  tömegduzzadásfokának a térhálósítás
mértékétől való függése

Az ábrán az is jól megfigyelhető, hogy a fázisátalakulás elsőrendű, azaz a

tömegduzzadásfok változása nem folytonos a hőmérséklet függvényében. A

tömegduzzadásfok hőmérsékletfüggésének oka a NIPA gélben a hidrofil/hidrobób

kölcsönhatások arányának megváltozása hőmérsékletemelés illetve csökkentés hatására.

A fázisátalakulási hőmérséklet alatt a gélben lévő amidcsoportok és vízmolekulák között

H–híd kötések alakulnak ki, a hőmérsékletet a fázisátalakulási hőmérséklet fölé emelve a

H–hidak felbomlanak, a rendezett struktúra megszűnik és a hidrofób kölcsönhatás válik

dominánssá, mely a méret jelentős mértékű csökkenését eredményezi a vízmolekulák

polimertérhálóból való kiszorításával.

Mivel a mágneses részecskék polimertérhálóba beépítése a fázisátalakulás jellegét

nem befolyásolja, ezért a továbbiakban a térhálósítás mértékének hatását a

fázisátalakulási hőmérsékletre csak a mágneses NIPA  gél példáján mutatom be. A

relatív tömegduzzadásfok térhálósítás mértékétől való függése az 4.6.1.2.ábrán látható.

Megállapítható, hogy a térhálósítás mértéke nincs hatással a fázisátalakulási

hőmérsékletre. A térhálósítás mértékétől a MNIPA  tömbgélek relatív tömegduzzadásfoka

független. A fázisátalakulási hőmérséklet C33 0  minden esetben.
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4.6.1.2.ábra: Mágneses NIPA  gélek relatív tömegduzzadásfokának a térhálósítás
mértékétől való függése

Megállapítható, hogy a mágneses részecskék a NIPA  gél fázisátalakulási

tulajdonságait nem befolyásolják. A tömegduzzadásfokot a fázisátalakulás során mind a

térhálósítás mértéke, mind a mágneses részecskék jelenléte befolyásolja, ezzel

ellentétben a relatív tömegduzzadásfokot a térhálósítás mértéke nem befolyásolja.

4.6.2. NIPA és MNIPA gélgömbök fázisátalakulása

Interpenetráló térhálók képzésén alapuló eljárással előállított hőmérsékletérzékeny

gélek csoportjába tartotó NIPA  és mágneses MNIPA  gélgömbök hőmérsékletemelés

hatására bekövetkező relatív duzzadásfokának változását vizsgáltam. A 4.6.2.1.ábrán

NIPA  és mágneses MNIPA  gélgömbök hőmérsékletemelés hatására bekövetkező

méretváltozása látható.
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4.6.2.1.ábra: NIPA  és mágneses NIPA gélgömbök fázisátalakulása

a) NIPA  gélgömb;
b) Mágneses NIPA  gélgömb

Az 4.6.2.1. ábrán jól megfigyelhető, hogy jelentős méretváltozás C3530 0
�  közötti

hőmérséklet tartományban következik be mindkét esetben.  Megállapítható, hogy a

negatív hőmérsékletérzékenységet mutató NIPA  gél fázisátalakulását a gélmátrixba

épített 43OFe  nanorészecskék nem befolyásolják. 

Az 4.6.2.2.ábrán hőmérsékletemelés hatására bekövetkező relatív

duzzadásfokváltozás ( rq ) figyelhető meg NIPA  és MNIPA  ( � �
� �

50
BA

NIPA
� ) gélgömbök

esetében. 

4.6.2.2.ábra: NIPA  és MNIPA  gélgömbök relatív duzzadásfokának változása
a hőmérséklet függvényében
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A mérési eredményekből a fázisátalakulási hőmérséklet meghatározható, mely

C320 . A fázisátalakulási hőmérséklet alatt a polimerszegmensek és a környező

vízmolekulák között kialakuló H–híd kötés rendezett struktúrát eredményez. A

hőmérsékletet a fázisátalakulási hőmérséklet fölé emelve a rendezett struktúra

megszűnik, a polimerszegmensek hidrofilitása lecsökken, a H–híd kötések felbomlanak. A

rendezett struktúra megszűnése a rendszer entrópiáját növeli ( S�� ), az entrópia tag

válik meghatározóvá a polimer poláris csoportjai és a vízmolekulák között kialakult H–híd

kötés entalpiaváltozásához képest .

Hőmérsékletemelés hatására bekövetkező méretváltozás nem folytonos, hanem

elsőrendű fázisátalakuláshoz hasonló jelleget mutat, a fázisátalakulási hőmérsékleten az

első deriváltnak maximuma van.

A mágneses részecskék polimertérhálóban való jelenléte a relatív duzzadásfokot

nem befolyásolja jelentős mértékben, ezért a továbbiakban a térhálósítás mértékének

hatását a relatív duzzadásfokra csak a mágneses részecskéket tartalmazó gélgömbök

esetében mutatom be. A  4.6.2.3. ábrán különböző térhálósági fokú MNIPA  gélgömbök

relatív duzzadásának hőmérsékletfüggése látható. Hőmérsékletemelés jelentős

térfogatcsökkenést eredményez minden esetben. A gélgömbök mérete az eredeti méret

1/3 részére csökken a fázisátalakulási hőmérséklet felett. Megállapítható, hogy a

térhálósítás mértéke a fázisátalakulási hőmérsékletet nem befolyásolja. A fázisátalakulási

hőmérséklet minden esetben C32 0 .

4.6.2.3.ábra: A térhálósodási fok hatása a fázisátalakulási hőmérsékletre
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Megállapítható, hogy makroszkopikus és mikroszkopikus NIPA  gélek esetében a

gélkollapszust és a fázisátalakulási hőmérsékletet a gélmátrixba épített mágneses

részecskék nem befolyásolják jelentős mértékben. A fázisátalakulási hőmérsékletet a

térhálósítás mértéke nem befolyásolja. Makroszkopikus NIPA  gélek esetén a

fázisátalakulási hőmérséklet C33 0 , mikroszkopikus NIPA  géleknél C32 0 . A két

fázisátalakulási hőmérséklet közel azonosnak tekinthető a mérési hibahatárokon belül.

4.7. NIPA és mágneses NIPA gélek duzzadásának és szinerézisének kinetikai vizsgálata

NIPA  és mágneses NIPA  gélek duzzadásának és szinerézisének kinetikai

vizsgálata során hőmérsékletemelés és csökkentés hatására bekövetkező méretváltozást

tanulmányoztam az idő függvényében. Vizsgáltam, hogy a térhálósítás mértéke milyen

hatást gyakorol NIPA  és mágneses NIPA  tömbgélek illetve gélgömbök kinetikai

viselkedésére.

Az 4.7.1.ábrán NIPA  és mágneses NIPA  gélkorongok (tömbgél) relatív

duzzadásfoka látható hőmérsékletemelés és csökkentés hatására. 

4.7.1.ábra: Különböző térhálósítási fokú NIPA  és mágneses NIPA
relatív duzzadásfokának változása az idő függvényében 

a) hőmérsékletemelés hatására; 
b) hőmérsékletcsökkentés hatására
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A 4.7.1. ábrán jól megfigyelhető, hogy a térhálósítás mértékének csökkentésével a

hőmérsékletemelés hatására bekövetkező relatív duzzadásfok nő, jelentős különbség

tapasztalható a mágneses részecskéket nem tartalmazó és mágneses részecskéket

tartalmazó NIPA  gélek között. A jelenség a hőmérsékletemelés hatására bekövetkező

bőrösödés jelenségével magyarázható. A hőmérsékletet a fázisátalakulási hőmérséklet

fölé emelve a gél felületén bőrképződés és hólyagosodás következik be, mely a 4.7.2.

ábrán jól megfigyelhető.

A gélkollapszus során a felületen kialakult réteg megakadályozza a vízmolekulák

térhálóból való eltávozását, a hidrofób kölcsönhatás viszont igyekszik a vízmolekulákat a

térhálóból kipréselni. E két ellentétes hatás eredményeként a gél felületén hólyagok

jelennek meg. Mágneses NIPA  gélek esetében a hólyagosodás mértéke kisebb. A

gélmátrixban a mágneses részecskék jelenléte gátolja a felületi bőrréteg kialakulását,

ezért a hólyagosodás nem vagy csak kisebb mértékben jelentkezik.

4.7.2. ábra: NIPA és mágneses NIPA  gélkorongok bőrösödése és hólyagosodása

NIPA  és mágneses NIPA  gélgömbök esetében hőmérsékletemelés illetve

csökkentés hatására bekövetkező méretváltozásban nem tapasztalható különbség,

eltérés csak a méretváltozás bekövetkezéséhez szükséges időben van. Mivel a

méretváltozásban nem tapasztalható jelentős különbség, ezért dolgozatomban csak

mágneses NIPA  gélgömb példáján mutatom be a kinetikai viselkedést. A 4.7.3. ábrán

különböző térhálósági fokú mágneses NIPA  gélgömbök relatív méretváltozása látható az

idő függvényében. Megállapítható, hogy jelentős különbség csak duzzadás esetén, azaz

a hőmérséklet csökkentéskor tapasztalható. A térhálósítás mértékének csökkentésével a

duzzadási folyamat lassul, több idő szükséges a kiindulási méret eléréséhez. 
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Hőmérsékletemelés hatására a gélkollapszus kevesebb mint 5 perc alatt bekövetkezik.

Gélkollapszusnál a  térhálósítás mértékétől való függés kisebb mértékű, mint duzzadás

esetén.

Kinetikai mérések során bőrösödést illetve hólyagosodást gélgömbök esetében

nem tapasztaltam. A bőrösödés illetve hólyagosodás elmaradásának oka a

gélszerkezettel magyarázható. Gélgömböket interpenetráló térhálók képzésén alapuló

eljárással állítottam elő, melynek következménye, hogy az eltávolított térháló helyén a

gélben üregek, járatok keletkeztek. Ezeken az üregeken, járatokon keresztül a

vízmolekulák akadálytalanul eltávozhatnak a térhálóból a gélkollapszus során. Így

hólyagosodás nem következik be hőmérsékletemelés hatására.

4.7.3.ábra: Mágneses NIPA  gélgömbök relatív duzzadásfokának változása az idő függvényében

Tanaka és Li [27] kidolgozták azt az elméletet, melynek alapján leírható a méret–

idő összefüggés gélkorongok esetében. Az 1.4.3.8. összefüggést a következő formába

írva:
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A kapott egyenes meredekségéből a relaxációs idő (��), a tengelymetszetből pedig

B1 értéke meghatározható.

A fenti összefüggést felhasználva NIPA  és mágneses NIPA  tömbgélekre és

gélgömbökre a  4.7.4. ábrán látható eredményeket kaptam.

A kapott egyenesek meredekségéből a relaxációs idők számíthatók. NIPA  és

mágneses NIPA  gélkorongok relaxációs ideje a 4.7.1. táblázatban látható. Mágneses

NIPA  gélgömbök relaxációs idejét a  4.7.2 táblázatban foglaltam össze.

4.7.4.ábra: NIPA és mágneses NIPA  tömbgélekre és gélgömbökre Tanaka és Li által kidolgozott
elmélet alapján kapott eredmények

a) NIPA  és mágneses NIPA  tömbgélek
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Relaxációs idő ( 1� ) [min]

hőmérsékletemelés hőmérsékletcsökkentés

� �
� �

100
BA

NIPA
�

20,24 20,7

mágneses � �
� �

100
BA

NIPA
�

15,33 18,85

� �
� �

200
BA

NIPA
�

10,97 –

mágneses  � �
� �

200
BA

NIPA
�

10,03 12,88

4.7.1. táblázat: NIPA  és mágneses NIPA  gélkorongok relaxációs ideje hőmérsékletemelés és
csökkentés esetében

Relaxációs idő ( 1� ) [min]

hőmérsékletemelés hőmérsékletcsökkentés

mágneses � �
� �

50
BA

NIPA
�

0,82 3,81

mágneses � �
� �

100
BA

NIPA
�

0,79 10,45

mágneses  � �
� �

200
BA

NIPA
�

0,45 8,29

4.7.2. táblázat: Mágneses NIPA  gélgömbök relaxációs ideje hőmérsékletemelés és csökkentés
esetében

A 4.7.1. táblázat adataiból jól látható, hogy tömbgélek esetében a duzzadás és

szinerézis relaxációs ideje eltérő, a duzzadás relaxációs ideje nagyobb, mint a

gélkollapszus relaxáiós ideje. A táblázat nem tartalmazza a � �
� �

200
BA

NIPA
�  monomer

térhálósító aránnyal készített NIPA  gél duzzadásának relaxációs idejét, mivel  a

gélkorongok nagymértékű hólyagosodása miatt a méretváltozást nem tudtam kellő

pontossággal meghatározni.

 Mágneses NIPA  gélgömbök esetében viszont jelentős különbség van a

duzzadás és szinerézis relaxációs ideje között, a térhálósítás mértékének csökkentésével

a relaxációs időkben sem csökkenő sem növekvő tendencia nem állapítható meg, mely a

4.7.2. táblázat adataiból jól látható.
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A kinetikai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a két különböző eljárással

előállított NIPA  és mágneses NIPA  gélek szinerézisének és duzzadásának kinetikája

között jelentős eltérés mutatkozik, mely a gélek szerkezetével magyarázható. A kinetikai

viselkedés részletesebb magyarázata további vizsgálatokat igényel.
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4.8. Elektromos térre érzékeny poli(dimetil–sziloxán) gélek előállítása

Azon gélrendszerek melyek nem képesek érzékelni a környezeti paraméterek

változását egy gélmátrixba épített anyag segítségével képessé tehetők az érzékelésre.

Munkám során elektromos térre érzékeny PDMS  géleket állítottam elő. Az előállítás

során 2TiO  részecskék anatáz illetve rutil módusulatát diszpergáltam a gélesítendő

PDMS  [79,80] mintában. A gélesedési idő befejeződése után töltőanyagot homogén

eloszlásban tartalmazó PDMS  gélt kaptam. A  4.8.1. ábrán elektromos térre érzékeny

PDMS  gélek láthatók.

4.8.1.ábra: Elektromos térre érzékeny 20 wt% 2TiO –dal töltött PDMS  gélek

a) elektromos tér nélkül;
b) homgén elektromos térben ( kV15U � );

c) elektromos tér nélkül;
d) inhomogén elektromos térben ( kV15U � )

A fenti képeken jól látható, hogy homogén és inhomogén elektromos térrel a töltött

PDMS  gélek deformálhatók, mozgathatók. A deformáció igen rövid idő alatt � �ms

bekövetkezik, nagysága az alkalmazott elektromos tér nagyságától illetve az elektromos

térre érzékeny töltőanyag gélbeni koncentrációjától függ.

a, b,    c, d,

– +

+–+–

– +
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4.9. Elektromos– és mágneses térre érzékeny poli(dimetil–sziloxán) gélek
előállítása

Elektromos térre érzékeny gélek analógiájára mágneses térre érzékeny gélek is

előállíthatóak, ha a gélmátrixba épített anyag mágneses térre érzékeny. E két tulajdonság

ötvözhető. Munkám során elektromos és mágneses térre érzékeny PDMS  géleket

állítottam elő. Az előállítás során vas illetve 32OFe  (Bayferrox 318)  részecskéket

diszpergáltam a gélesítendő PDMS  mintában. A gélesedési idő befejeződése után

töltőanyagot homogén eloszlásban tartalmazó PDMS  gélt kaptam. A  4.9.1. ábrán

elektromos– és mágneses térre érzékeny PDMS  gélek láthatók elektromos térben.

4.9.1.ábra: Elektromos– és mágneses térre érzékeny PDMS gélek

a) 5 wt% vas– PDMS elektromos tér nélkül ; 
b) 5 wt% vas– PDMS homogén elektromos térben ( kV14U � );

c) 5 wt% 32OFe – PDMS elektromos tér nélkül ;
d) 5 wt% 32OFe – PDMS  homogén elektromos térben ( kV7U � )

A fenti ábrán jól látható, hogy elektromos térben a vas– PDMS  és 32OFe – PDMS

gélek elmozdulnak a negatív töltésű katód felé. Megállapítható, hogy elektromos térben a
gélek deformálhatók, az alakváltozás (ms) alatt bekövetkezik.

A 4.9.2. ábrán elektromos– és mágneses térre érzékeny PDMS  gélek láthatók

inhomogén mágneses térben. Inhomogén mágneses tér hatására a gélek deformálódnak.

 a,   b,     c, d,
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4.9.2.ábra: Elektromos– és mágneses térre érzékeny PDMS  gélek

a) 42 % vas– PDMS  mágneses tér nélkül;  
b) 42 % vas– PDMS  inhomogén mágneses térben; 

c) 42 wt% 32OFe – PDMS  mágneses tér nélkül;  
d) 42 wt% 32OFe – PDMS  inhomogén mágneses térben 

A fenti képeken jól látható, hogy  elektromos– és mágneses térre érzékeny gélek

előállíthatók. A gélek elektromos– és mágneses térrel egyaránt deformálhatók,

mozgathatók. A deformáció igen rövid idő alatt bekövetkezik, nagysága az alkalmazott

elektromos tér nagyságától illetve a töltőanyag gélbeni koncentrációjától függ. 

4.10. Mágneses térre érzékeny poli(dimetil–sziloxán) gélek magnetoelasztikus
tulajdonságainak vizsgálata

A polimertérhálóban egyenletesen eloszlatott mágneses részecskék saját

mágneses momentummal ( m ) rendelkeznek. Ezek a momentumok a hőmozgás

következtében véletlenszerű irányokba állnak, így a teljes rendszernek nincs eredő

mágneses momentuma. Ha ezt az anyagot külső mágneses tétbe helyezzük, akkor a

kezdetben véletlenszerűen eloszló elemi momentumok a külső tér irányába rendeződnek.

Az M  eredő mágneses momentum a külső térerő rendező, és a hőmozgás szétziláló

hatásának egyensúlyként jön létre. Ahogyan a külső térerő növekszik, egyre több és több

részecske momentuma áll be a tér irányába, s a gél mágnesezettsége telítésbe megy. Ha

a külső teret megszüntetjük, akkor az elemi momentumok szinte pillanatszerűen

visszaállnak eredeti rendezetlen állapotukba, s a mágnesezettség eltűnik. Az ilyen

tulajdonságokkal rendelkező rendszerek az ún. szuperparamágneses anyagok.

Az  4.10.1. ábrán m2,0 �  32OFe  (Bayferrox 318)  mágnesezettségi görbéje látható.

a,  b, c, d,
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4.10.1.ábra: 32OFe  (Bayferrox 318)  mágnesezettségi görbéje 

A fenti ábra alapján megállapítható, hogy a mágnesezettségi görbén hiszterézis nem

tapasztalható, hasonlóan a szuperparamágneses anyagokhoz hasonlóan.

Mágneses térre érzékeny PDMS  gélek magnetoelasztikus tulajdonságainak

vizsgálatát mágneses tér nélkül, 5,0  és T0,1  nagyságú mágneses térben adott erővel

történő összenyomás hatására bekövetkező méretváltozás meghatározásával végeztem.

A PDMS  gélek feszültség–deformáció függése az 1.5.17. Neo–Hook törvénnyel jól

leírható töltőanyagok jelenlétében is, így a mérési eredményekből a gélek rugalmassági

moduluszát számítottam. A  4.10.2.  ábrán  %wt45 32OFe –  illetve %wt45  vas tartalmú

PDMS  gél nominális feszültségének ( N� ) a deformációt jellemző ( 2
xxD �

�� �� )

mennyiségtől való függése látható mágneses tér nélkül, 5,0  és T0,1  nagyságú

mágneses térben. Neo-Hook törtvényt felhasználva az egyenesek meredeksége a

rugalmassági moduluszt közvetlenül megadja.
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4.10.2.ábra: Különböző töltőanyagot tartalmazó PDMS nominális feszültségének deformációtól való
függése

 a) %wt42 32OFe  tartalmú PDMS gél ;

b) %wt42  vas tartalmú PDMS gél 

A 4.10.1. táblázatban a 32OFe –dal és vassal töltött PDMS  gélek rugalmassági

modulusza látható mágneses tér nélkül és mágneses térben. 

nélkültérmágnesesG T5,0G T0,1G

%wt45 32OFe – PDMS 54,2 kPa 51,2 kPa 48,25 kPa

%wt45  vas– PDMS 54,58 kPa 48,13 kPa 48,1 kPa

4.10.1.táblázat:  32OFe –dal és vassal töltött PDMS  gélek rugalmassági modulusza

A  4.10.1. táblázatban lévő rugalmassági moduluszokból megállapítható, hogy

32OFe – és vassal töltött PDMS  gélek rugalmassági modulusza a deformációra

merőleges irányba mutató homogén mágneses tér hatására csökken, ellentétben a

szuperparamágneses töltőanyagot tartalmazó gélekre kidolgozott elmélettel [15,46,47,59]

és kísérleti eredményekkel.  
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 A rugalmassági modulusz csökkenésének mértéke még nagy töltőanyag

koncentráció esetében is sokkal kisebb, mint a szuperparamágneses elmélet alapján

várható. A jelenség megértése és magyarázata további vizsgálatokat igényel.
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Új tudományos eredmények (PhD tézispontok)

1. Az N–izopropil–akrilamid latex elektrokinetikai tulajdonságainak mérése és

potenciometrikus titrálási görbék alapján megállapítottam, hogy az N–izopropil–

akrilamid latex nem semleges, hanem negatív felületi töltéssel rendelkezik. A

felületi protontöbblet 000141,0�  és 0003,0� g/mmol  érték között változik a

térhálósítás mértékétől függően. Lúgos pH értékekhez tartozó nettó felületi

protontöbblet negatív, azaz az iniciátorból származó �2
4SO  anionoknak a

gélmátrixba történő kémiai beépülésével kialakult erősen savas felületi

szulfátcsoportok ( ��

���� HSORHSOR 44 ) disszociált állapotúak. Savas pH

tartományban az   N–izopropil–akrilamid latex kismértékű pozitív felületi töltéssel

rendelkezik, mely a polimertérhálóban lévő amidcsoportok kismértékű

protonálódásával ( 22121 RNHRHRNHR ������
�� ) magyarázható.

2. Olyan N–izopropil–akrilamid alapú géleket és kopolimergéleket állítottam elő,

melyeknek fázisátalakulási hőmérsékletét széles határok között változtattam meg

kémiai és fizikai módszerekkel. Kémiai módszerrel történő módosítás esetén az

N–izopropil–akrilamid gél szerkezetét akrilamiddal történő kopolimerizáció útján

megváltoztattam. A polimer térhálóban növelve az akrilamid mennyiségét az

N–izopropil–akrilamid gél fázisátalakulási hőmérséklete nő, 30 %mol  akrilamid

tartalomnál eléri a C780 –ot.  

Fázisátalakulási hőmérséklet fizikai úton történő módosítása esetén az

elegyösszetételt megváltoztatva duzzasztószerként propilénglikol/víz elegyet

használtam. N–izopropil–akrilamid gél fázisátalakulási hőmérséklete

propilénglikol/víz elegyet használva duzzasztószerként csökken, 40  %V/V

propilénglikol tartalom esetén a fázisátalakulási hőmérséklet 6 C0 .

3. Negatív hőmérsékletérzékenységű gélkollapszust mutató N–izopropil–akrilamid

gélekbe  nm 4 átlagos átmérőjű szuperparamágneses tulajdonságú magnetit

( 43OFe ) részecskéket építettem be. Mágneses részecskék polimertérhálóban való

diszpergálásával lehetővé vált kolloid–, mikroszkopikus– és makroszkopikus

méretű gélek, gélgömbök inhomogén mágneses térrel történő mozgatása és

elválasztása. Homogén mágneses térben a gélgömbök a mágneses tér irányába

mutató láncszerű aggregátumokat képeznek.
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4. N–izopropil–akrilamid, sztirol, glicidil–metakrilát monomerekből, poli(vinil–alkohol)

és zselatin polimerekből emulziós polimerizációval, gyöngypolimerizációval és � –

sugárzással monodiszperz vagy közel monodiszperz latexeket állítottam elő.

N–izopropil–akrilamid latexek esetén a monodiszperz kolloidokra jellemző irizálást

észleltem. Az előállítás során nm4  átlagos átmérőjű magnetit részecskéket

építettem be a latexekbe. Mágneses részecskéket tartalmazó latexek külső

inhomogén mágneses tér hatására a nagyobb térerő irányába elmozdulnak. 

5. Megállapítottam, hogy magnetit részecskék jelenléte a gélmátrixban nem

befolyásolja a gélkollapszus jelenségét, a fázisátalakulási hőmérsékletet és a

gélkollapszussal járó térfogatváltozás nagyságát. 

Megállapítottam, hogy töltőanyagot nem tartalmazó, tömbpolimerizációval

előállított N–izopropil–akrilamid gélek és mágneses részecskéket tartalmazó

N–izopropil–akrilamid gélek fázisátalakulási hőmérsékletét a térhálósítás mértéke

nem befolyásolja számottevően. A gélek tömegduzzadásfoka a térhálósítás

mértékének csökkenésével nő a fázisátalakulási hőmérséklet alatt, a

fázisátalakulási hőmérséklet felett a térhálósítás mértéke nem befolyásolja jelentős

mértékben a tömegduzzadásfokot. Mágneses részecskék jelenléte N–izopropil–

akrilamid gélek tömegduzzadásfokát a fázisátalakulási hőmérséklet alatt csökkenti,

a fázisátalakulási hőmérséklet felett nem befolyásolja a mérési hibahatáron belül a

tömegduzzadásfokot. A térhálósítás mértéke a relatív tömegduzzadásfokot nem

befolyásolja jelentős mértékben. 

Megállapítottam, hogy IPN struktúrával előállított N–izopropil–akrilamid

gélgömbök esetén a térhálósítás mértéke nincs hatással a fázisátalakulási

hőmérsékletre.

6. A térfogatváltozás kinetikájának vizsgálata során megállapítottam, hogy a

duzzadás és szinerézis kinetikája N–izopropil–akrilamid és mágneses

részecskéket tartalmazó N–izopropil–akrilamid tömbgélek esetében eltérő.

Megállapítottam, hogy a mágneses részecskék jelenléte csökkenti a

fázisátalakulás során bekövetkező térfogatváltozás mértékét. A duzzadás

relaxációs ideje N–izopropil–akrilamid gélek és mágneses részecskéket tartalmazó

N–izopropil–akrilamid gélek esetében is nagyobb volt, mint a szinerézis relaxációs

ideje. Tömbgélek esetében a fázisátalakulási hőmérséklet feletti hőmérsékleten

bőrösödést és hólyagosodást tapasztaltam. A hólyagosodás mágneses

részecskéket tartalmazó N–izopropil–akrilamid gélek esetében kisebb mértékű.
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Megállapítottam, hogy IPN struktúrával előállított N–izopropil–akrilamid

gélgömbök esetében a fázisátalakulás feletti hőmérsékleten a bőrösödés

jelensége nem tapasztalható.

7. Elektromos térre érzékeny neutrális polimergéleket állítottam elő. Elektromos térrel

deformálható gélek szilikonolajban duzzasztott, 2TiO  anatáz illetve rutil

módosulatával töltött poli(dimetil–sziloxán) gélek, melyek homogén és inhomogén

elektromos térrel egyaránt deformálhatók.

8. Elektromos– és mágneses térre egyaránt érzékeny neutrális polimergéleket

állítottam elő. Elektromos– és mágneses térrel egyaránt deformálható gélek

szilikonolajban duzzasztott, karbonil–vas részecskékkel és 32OFe  (Bayferrox)

részecskékkel töltött poli(dimetil–sziloxán) gélek, melyek homogén és inhomogén

térrel egyformán deformálhatók.                                             

9. 32OFe  (Bayferrox)– és karbonil–vas részecskéket tartalmazó poli(dimetil–sziloxán)

gélek rugalmasságát mérve megállapítottam, hogy a gélek feszültség–deformáció

függése a Neo–Hook törvénnyel jól leírható mágneses tér jelenlétében is.

Ellentétben a szuperparamágneses töltőanyagot ( 43OFe ) tartalmazó gélekre

kapott korábbi kísérleti eredményekkel és kidolgozott elmélettel, 32OFe

(Bayferrox)–ot és karbonil–vasat tartalmazó poli(dimetil–sziloxán) gélek

rugalmassági modulusza a deformációra merőleges irányú homogén mágneses

tér jelenlétében nem nő, hanem csökken. A rugalmassági modulusz

csökkenésének mértéke még nagy töltőanyag koncentrációk ( %45 ) jelenlétében

is sokkal kisebb annál, mint amit a szuperparamágnesesség alapján vártam.
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1. ANTECEDENTSAND AIM OF THE WORK

The idea of intelligent and smart materials evolved in the late 1980´s with the
purpose of establishing a new area in material science to take into account the interrelation
between materials and natural (external) environment. The term smart materials refers to a
class of monolith and composite media having inherent intelligence together with self-
adaptive capabilities to external stimuli. This newly developed concept aims to create
artificially designed systems possessing sensor-, processor- and actuator functions
internally in the material itself.  Electric and magnetic field responsive materials are
specific subsets of smart materials which can adaptively change their physical properties
due to external electric or magnetic field, respectively. At present there are several
adaptive materials that can actuate or alter their properties in response to a changing
environment. Certain polymer gels represent one class of these materials. Their unique
properties based on volume phase transition as a response to a small change of external
conditions make such systems useful. Application of principles in engineering promises
new materials and technologies with a broad spectrum of biomedical and chemical
applications including muscle like–soft linear actuators in advanced robotics,
micromachines, biomimetic energy-transducing devices, selective absorbents, sensors and
controlled drug delivery systems.

Among the synthetic responsive polymer gels the best known and studied are those
which have hydrophobic side chains like poly(N–isopropylacrylamide). The main
characteristic of fully or partly hydrophobic network chains is that at lower temperature
they are more hydrated and more expanded. Hence, they can convert thermal energy
directly into work by swelling or collapsing. The temperature range which this conversion
occurs over can be controlled by the chemical composition of the network backbone.
Today, the stimuli demonstrated to induce discontinuous volume changes is diverse, and
includes temperature, pH, solvent- or ionic composition, electric field, light intensity as
well as introduction of specific ions.

Electric- and magnetic field sensitive polymer gels are soft smart materials whose elastic
and thermodynamic  properties are the strong functions of  the field strength imposed upon them.
Since electric and magnetic fields are convenient stimulis from the point of signal control, therefore
it is of great importance to develop and study such gel systems. For the sake of clarity this PhD
thesis will use the term field to include either electric- or magnetic field. No other field, namely
gravitational field,  effects are the subjects of this study. I also use the term field responsive gels to
refer to electric-, and magnetic field sensitive smart gels.

The main purpose of my work was to prepare field responsive polymer gels. If polymer
gels contain substantial amount of liquid as swelling agent, it is possible to fabricate field sensitive
gels by a polymer network swollen by a complex fluid. The incorporated colloidal particles
characterized by strong adsorptive interactions with the polymer chains, couple the shape and
physical properties of the gel to the external field. Since the particles have been attached to the gel
matrix, all forces acting on the particles are transmitted directly to the polymer chains resulting in
either locomotion or macroscopic deformation of the gel. Here we consider such filler loaded gels,
in which the filler particles have strong electric– or magnetic properties. The stronger field attracts
the particles, and due to their small sizes and strong interactions the with molecules of dispersing
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liquid and polymer chains, they all move together. Because of the cross-linking bridges in the
network, changes in molecular conformation can accumulate and lead to macroscopic shape
changes or/and motion. In this case the polymer network plays the role of  mechanical amplifier. 

The aim of my work was the preparation of  N–isopropylacrylamide and magnetic field
sensitive N–isopropylacrylamide gel network, latexes by different methodes and  the preparation of
electric and/or magnetic field sensitive poly(dimethyl–siloxane) gels, and in addition to the
investigations of their properties.

2. NEW SCIENTIFIC RESULTS

1. Investigating the electrokinetic mobility and surface charge state I found that N–
isopropylacryalmide latex has negative surface charge.  The experimental net proton
surface excess amount depended on the crosslinking ratio and changed between

000141,0�  and 0003,0� g/mmol . At high pH  value the experimental net proton
surface excess amount was negative, building �2

4SO  from the initiator chemically in the
polymer network formed strong acidic surface sulphate groups
( ��

���� HSORHSOR 44 ) which were dissociated. At low pH  value the N–
isopropylacryalmide latex has a little positive surface charge which was explained by the
protonation of amide groups  ( 22121 RNHRHRNHR ������

�� ) in the polymer
network.

2. Polymer and copolymer gels contained N–isopropylacryalmide basic chain were prepared
and I modified the phase transition temperature in a wide range by chemical and physical
methodes. The chemical structure of  N–isopropylacryalmide was varied by
copolymerization with acrylamide. Increasing the amount of acrylamide in the polymer
network, the phase transition temperature increased. At 30 %mol  acrylamide content the
phase transition temperature occured at C780 . 

The physical methode to shift the phase transition temperature was the change of
the swelling agent of the gels. If the swelling agent was propylene glycol/ water mixture,
the phase transition temperature decreased. At 40  %V/V  propylene glycol content the
phase transition temperature was 6 C0 .

3. I prepared negative temperature sensitive N–isopropylacryalmide gels which contained
superparamagnetic magnetite ( 43OFe ) particles. The avarage diameter of the magnetite
particles was  nm 4 . Due to the presence of magnetic particles the gels and the gel beads
were movable and separable in a non uniform magnetic field. In uniform magnetic field the
gel beads formed aggregates.

4. Monodisperse or nearly monodisperse latexes were made from N–isopropylacryalmide,
styrene, glycidyle methacrylate monomers, poly(vynil alcohol) and gelatine polymers by
emulsion polymerization or � –radiation. The evidence of the monodispersity is that N–
isopropylacryalmide latex exhibited the irisation. The magnetic field sensitive latexes
contained magnetite particle with  nm 4  avarage diameter. The magnetic field sensitive
latexes were movable in non uniform magnetic field. 

5. I pointed out that in the presence of magnetite particle in the polymer network did
not effect on the phase transition phenomenon, the phase transition temperature and
the degree of volume change. 
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The crosslinking ratio did not influence the phase transition temperature of N–
isopropylacryalmide gels and magnetic field sensitive N–isopropylacryalmide gels. Below
the phase transition temperature the mass swelling degree increased with decreasing the
crosslinking ratio, above the phase transition temperature the crosslinking ratio did not
effect on the swelling degree. The presence of magnetic parrticle in the polymer network
decreased the swelling degree below the phase tarnsition temperature, above the phase
transition temperature the magnetic particles did not have effects on the swelling degree.

In case of  N–isopropylacryalmide gel beads, the crosslinking ratio did not effect
on the phase transition temperature.

6. The kinetics of swelling and shrinking of N–isopropylacryalmide and magnetic N-
isopropylacryalmide gels were different. The presence of the magnetic particles decreased
the degree of volume change during the phase transition. The relaxation time of the
swelling was larger than the relaxation time of the shrinking in each case. Above the phase
transition temperature surface skin layer and bubbles formed  on the surface of  N–
isopropylacryalmide gels. 

In case of  N–isopropylacryalmide and magnetic N–isopropylacryalmide gel beads,
bubbles and surface skin layer did not form on the surface.

7. I prepared neutral electric driven polymer gels. These electric field sensitive polymer gels
were weakly crosslinked poly�dimethyl siloxane� gels containing finely distributed TiO2
particles (anatase, rutil). Under electric field these gels underwent a significant and quick
bending.

8. I prepared neutral electric- and magnetic driven polymer gels. These electric and magnetic
field sensitive polymer gels were weakly crosslinked poly�dimethyl siloxane� gels
containing finely distributed particles iron or 32OFe  (Bayferrox). Under electric and
magnetic field these gels underwent a significant and quick bending.

9. Determinating the megnetoalstic properties of  32OFe – and iron–poly�dimethyl siloxane�
gels, I concluded the shear modulus of the gels decreased in uniform magnetic field in
contradiction to the gels containig superparamagnetic particles.                                      
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